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Πξνο ηνπο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. 

Σν βηβιίν απηφ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, νη νπνίνη ζα 

απνθνηηήζνπλ ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη επηζπκνχλ  λα δψζνπλ εηδηθέο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο κε ην λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο γηα ηελ Ώλψηαηε Σερλνινγηθή  Βθπαίδεπζε. Έρεη σο 

βαζηθφ ζηφρν λα απνηειέζεη έλαλ πξαθηηθφ νδεγφ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

Μεραλνγξαθηθνχ θαη λα θαιχςεη έηζη ηελ αλάγθε πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.  

Βπηδηψθεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο  κε ην λέν ζχζηεκα εηζαγσγήο ηνπ 

Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, λα παξέρεη απιέο θαη ζχληνκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, νη νπνίεο θαηαγξάθηεθαλ κέζα απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία ησλ 

ζπγγξαθέσλ ζε δεκφζηεο δνκέο ΒΠ, αιιά θπξίσο λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά φιεο ηηο 

ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα ηεο αλψηαηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο. Πην αλαιπηηθά, ην βηβιίν 

απηφ πεξηέρεη:  

πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λένπ ηξφπνπ εηζαγσγήο  απνθνίησλ Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ 

ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Υξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, 

κέζα απφ εξσηήζεηο – απαληήζεηο. Σαμηλφκεζε ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο Ώλψηαηεο 

Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο αλά ηνκέα. Ώθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηκεκάησλ 

νκαδνπνηεκέλε αλά  ρνιή θαη  αληηθείκελν ζπνπδψλ. ε θάζε νκαδνπνίεζε παξνπζηάδεηαη 

αξρηθά ν ζθνπφο ή νη επηκέξνπο ζηφρνη ησλ ηκεκάησλ. Ώθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηνπο, ε 

αθαδεκατθή νξγάλσζε, ε ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε. ΐαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο: δηάξθεηα ζπνπδψλ, ελδεηθηηθά καζήκαηα, επηκέξνπο 

ζηφρνη ή θαηεπζχλζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αλά ηκήκα. χλδεζκνη αλαδήηεζεο 

νδεγψλ ζπνπδψλ ή παξνπζηάζεσλ ζην δηαδίθηπν. ΐαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Καη ηέινο, ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

απνθνίησλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνεδξηθά  ή λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα ή ηνπο νδεγνχο 

ζπνπδψλ θάζε ηκήκαηνο.  

Κξίζεθε ζθφπηκν νη ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ επηπιένλ δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο, 

(απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηφπηλ πξνθεξχμεσλ, πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο ή επνπηεχνληαη 

απφ άιια ππνπξγεία πιελ ην Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ) λα παξνπζηάδνληαη ζε 

μερσξηζηή ελφηεηα, θαζψο επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ  θαη νη παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο πνπ 

δέρνληαη ππνςεθίνπο φρη κε παλειιαδηθέο, αιιά κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ 

νη ίδηεο ζρνιέο.  

Σέινο, ζην παξάξηεκα γίλεηαη θαηαγξαθή αλά θιάδν εξγαζίαο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ  κφλε αμηφπηζηε θαη έγθπξε  

πιεξνθφξεζε γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ή ηηο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

πηπρηνχρσλ θάζε ζρνιήο. Με άιια ιφγηα, πνηεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πνηεο φρη 

έρεη ν θάζε πηπρηνχρνο, πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ λνκνζέηε, εηδηθά γηα 

ηα επαγγέικαηα εθείλα πνπ είλαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα, απαηηνχλ δειαδή „„άδεια 

άζκηζης επαγγέλμαηος‟‟ ή εγγξαθή ζε επηκειεηήξηα.  

Δ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Εαλνπαξίνπ 2016. Ώιιαγέο ζηηο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ, γη’ απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα 
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επηβεβαηψλεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Οη 

ζπγγξαθείο δηαηεξνχλ γηα ηνλ ιφγν απηφ εμάιινπ θαη δηαδηθηπαθή Πχιε Βπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (www.mysep.gr). 

Βιπίδνπκε πσο ην βηβιίν απηφ ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ δηαδηθαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ λέσλ, αθνχ πεξηέρεη έζησ θαη ζπλνπηηθά 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

επηινγήο. Αε πεξηέρεη ζηνηρεία ηα νπνία δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα θαη δελ απνηεινχλ 

θξηηήξηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο βάζεηο εηζαγσγήο. 

Καιή επηηπρία. 

Νηθφιανο Φσηίνπ 

Κσλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ.Γ. Παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα γηα ην πψο κπνξεί λα βειηησζεί ν παξψλ νδεγφο κπνξνχλ λα 

ζηαινχλ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν mysep.gr@gmail.com   

http://www.mysep.gr/
mailto:mysep.gr@gmail.com
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ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Οη απφθνηηνη ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ  (Αεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ)  εηζάγνληαη 

ζε ζρνιέο  θαη ηκήκαηα ηεο Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο κε δχν ηξφπνπο: 

 Ώ΄ Σξφπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

 ΐ΄ Σξφπνο: κε Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θνηλέο κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Γεληθψλ 

Λπθείσλ. Οη απφθνηηνη ησλ Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα 

Ώ.Β.Ε. (Παλεπηζηήκηα & Σ.Β.Ε.)  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζε κεηαγελέζηεξν έηνο απφ απηφ ηεο 

απνθνίηεζήο ηνπο.  

Α΄ Σξφπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Βηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα απνθνίηνπο Βπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ κε πνζνζηφ γηα 

εηζαγσγή ζε: 

 Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Σ.Β.Ε.), ζε ζρνιέο & ηκήκαηα  αληίζηνηρα ή 

ζπλαθή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο.  

 Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο (ΏΠΏΕΣΒ). 

 Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο (ΏΣΒ). 

 ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ Βλφπισλ Απλάκεσλ. 

 ρνιή Ώζηπθπιάθσλ Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο. 

 ρνιέο Ώθαδεκηψλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

  

Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη  ζε ηέζζεξα καζήκαηα ηεο Γ’ ηάμεο, δχν καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο (κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5) θαη δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο (κε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 3,5).  

Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, κεηά ηελ απφιπζε 

ηνπ καζεηή απφ ην ΒΠΏ.Λ.  ζε παλειιαδηθφ επίπεδν,  ζε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο 

Γ΄ ηάμεο,  πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ. 
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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

& ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 

Α΄ Σξφπνο: κε Βηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο: Σέζζεξα  (4) Μαζήκαηα 

1. Μαζεκαηηθά  (1,5) 

2. Νενειιεληθή Γιψζζα (1,5) 

3. Ώ΄ Μάζεκα Βηδηθφηεηαο (3,5) 

4. ΐ΄ Μάζεκα Βηδηθφηεηαο (3,5) 

 

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Ώ΄ Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 

ΐ΄ Αίθηπα Τπνινγηζηψλ 

Σνκέαο Μεραλνινγίαο  

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ 

Ώ΄  ηνηρεία Μεραλψλ 

ΐ΄ ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ 

Ώ΄  ηνηρεία Μεραλψλ 

ΐ΄ ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 

Ώ΄ ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 

ΐ΄ ηνηρεία Μεραλψλ 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Ορεκάησλ 

Ώ΄ ΜΒΚ ΕΕ 

ΐ΄ ηνηρεία Μεραλψλ 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Αεξνζθαθψλ 

Ώ΄ Κηλεηήξεο Ώεξνζθαθψλ Ε 

ΐ΄ ηνηρεία Μεραλψλ 

Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο  Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, 

Δγθαηαζηάζεσλ 

Ώ΄  Σερλνινγία Αηθηχσλ θαη Βπηθνηλσληψλ 

ΐ΄  Φεθηαθά πζηήκαηα 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο  Ζιεθηξνινγηθψλ  πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ 

Ώ΄ Διεθηξνηερλία 

ΐ΄ Διεθηξηθέο Μεραλέο 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ 

Ώ΄ Διεθηξνηερλία 

ΐ΄ Φεθηαθά πζηήκαηα 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

Ώ΄ Σερλνινγία Αηθηχσλ θαη Βπηθνηλσληψλ 

ΐ΄ Φεθηαθά πζηήκαηα 

Σνκέαο Γνκηθψλ Έξγσλ  

Ώ΄  Ώξρηηεθηνληθφ ρέδην 

ΐ΄  Οηθνδνκηθή 
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Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Ώ΄  Οηθνινγία θαη Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε 

ΐ΄  Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 

Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Ώ΄  Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

ΐ΄  Ώξρέο Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο 

Σνκέαο Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο 

Δηδηθφηεηα:  Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

Ώ΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο 

ΐ΄ Αελδξνθνκία 

Δηδηθφηεηα:  Σερληθφο  Εσηθήο  Παξαγσγήο. 

Ώ΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο 

ΐ΄ ΐννηξνθία – Ώηγνπξνβαηνηξνθία 

Δηδηθφηεηα: Σερληθφο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ 

Ώ΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο 

ΐ΄ Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 

Δηδηθφηεηα:  Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

Ώ΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο 

ΐ΄ Φπηά Κεπνηερλία 

Δηδηθφηεηα:  Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

Ώ΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο 

ΐ΄ Ώξρέο Βπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

Δηδηθφηεηα:  Σερληθφο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

Ώ΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Βπηρεηξήζεηο 

ΐ΄ Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 

Σνκέαο Πινηάξρσλ  

Ώ΄  ΝαπζηπινΎα ΕΕ 

ΐ΄  Μεηαθνξά Φνξηίσλ 

Σνκέαο Μεραληθψλ 

Ώ΄  ηνηρεία Μεραλψλ 

ΐ΄  Μεραλέο Πινίνπ II 

Σνκέαο Τγείαο – Πξφλνηαο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Ώ΄ Βμειηθηηθή Φπρνινγία 

ΐ΄ ηνηρεία  Ώλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II 

Σνκέαο Αηζζεηηθήο – Κνκκσηηθήο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

 Ώ΄ Κνζκεηνινγία 

 ΐ΄ Αεξκαηνινγία 

Σνκέαο Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

 Ώ΄ Γξακκηθφ ρέδην 

 ΐ΄ Βιεχζεξν ρέδην 

Σνκέαο Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

 Ώ΄ Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο Πξντφλησλ ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 

 ΐ΄ Διεθηξνληθή ρεδίαζε ΐηνκεραληθνχ Πξντφληνο 
Πηγή: ΦΕΚ 2029/17.09.2015 η.Β΄ 

*  και για ηις ειδικόηηηες ποσ δεν προβλέπονηαι από ηην ειζήγηζη ηοσ Ι.Ε.Π. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8ttouwEb4QoRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-JgMnRsGbgoq8uFwRYzPfPilo3V11CZlon_bOBqAek
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ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΡΟΒΑΖ (Μνξίσλ) 

Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ πξνθχπηεη σο 

αθνινχζσο: θάζε κάζεκα βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο ζε θιίκαθα 0 - 100. Γξαπηφο 

βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ ή ην άζξνηζκα ησλ 

δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ζε πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ, ν γξαπηφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη ελάκηζε (1,5) γηα 

θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο (Ν. Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά) θαη ηξηάκηζη 

(3,5) γηα θάζε έλα απφ ηα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο.  

Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα ζην αλσηέξσ ζχλνιν κνξίσλ 

πξνζηίζεληαη θαη ηα κφξηα ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο, κε ζπληειεζηή δχν (2). 

  

Π.ρ. Ώλ ππνηεζεί φηη θάπνηνο ππνςήθηνο έρεη πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 150, ζηε Ν. 

Γιψζζα 120, ζην έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 130, ζην άιιν κάζεκα εηδηθφηεηαο 170, ζηα 

Ώγγιηθά 150, ζην Βιεχζεξν ρέδην 125 θαη ζην Γξακκηθφ ρέδην 135, ηα κφξηα πνπ ζα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή είλαη:  

 

1) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζα 

πξνθχςεη σο εμήο:  

 

 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ = 150 x 1,5= 225  

 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο  Γιψζζαο = 120 x 1,5= 180  

 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Βηδηθφηεηαο = 130 x 3,5= 455  

 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Βηδηθφηεηαο = 170 x 3,5= 595  

 

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: 225 + 180 + 455 + 595 = 1455 (κε κέγηζην ηα 2000 κφξηα). 

2) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Ώγγιηθά ζην αλσηέξσ 

ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο :  

 

Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Ώγγιηθψλ = 150 x 2 = 300  

 

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: 1455 + 300 = 1755 (κε κέγηζην ηα 2400 κφξηα).  

 

3) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Βιεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην 

αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο 

εμήο:  

 

Βιεχζεξν ρέδην 125 

  

Γξακκηθφ ρέδην 135  

 

Μέζνο φξνο x 2 = 130 x 2 =260 

 

 

πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: 1455 + 260 = 1715 (κε κέγηζην ηα 2400 κφξηα). 
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Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ 

πκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ: Μπνξνχκε λα δειψζνπκε: ιεο ηηο ζρνιέο 

ηνπ ηνκέα, κε φπνηα ζεηξά ζέινπκε. Ση ζεκαίλεη δειψλσ ηηο ζρνιέο; εκαίλεη γξάθσ 

δίπια ζε θάζε ζρνιή ηνλ αξηζκφ πξνηίκεζήο κνπ, δειαδή ζηε ζρνιή πξψηεο 

πξνηίκεζεο ηνλ αξηζκφ 1, ζηε ζρνιή δεχηεξεο πξνηίκεζεο ηνλ αξηζκφ 2 θ.ν.θ.      

Με πνηα θξηηήξηα ζα δηαιέμσ; 1). Σελ Βπηζπκία ζνπ. 2). Σηο Βπαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο ηεο ζρνιήο. 3). Σελ πφιε πνπ βξίζθεηαη, κφλν αλάκεζα ζε νκνεηδείο 

ζρνιέο.  

Καιφ είλαη λα κελ δηαιέμεηο κε θξηηήξην: Σε θήκε ηεο ζρνιήο, ηε βάζε ηεο 

ζρνιήο, ηελ πφιε ηεο ζρνιήο, ηελ επηζπκία άιισλ.  

Δχζηνρε Δπηινγή θαη Δπηινγή Πεδίσλ: Βχζηνρε Βπηινγή είλαη ε Βπηινγή πνπ ζε 

νδεγεί ζε ζπνπδέο ζχκθσλα κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ζνπ αιιά έρεη θαη 

ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

σζηά Κξηηήξηα Δπηινγήο: 

Σν πξψην θξηηήξην είλαη ε επηζπκία ζνπ: Ώλ δελ ζνπ αξέζεη ε ρνιή ή δε ζε 

ζπγθηλεί ε ηδέα, δε ζα ην πάξεηο «δεζηά» θαη δε ζα γίλεηο θαιφο επηζηήκνλαο θαη θαη’ 

επέθηαζε θαιφο επαγγεικαηίαο. Ώπαξαίηεην είλαη, ινηπφλ, λα βξεηο ηη ζνπ αξέζεη. 

Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηεο ρνιήο:  

Τπνζέηνληαο φηη δελ είζαη απφ ηνπο πξνλνκηνχρνπο πνπ ζπνπδάδνπλ απφ hobbie, 

θαιφ είλαη ην πηπρίν πνπ ζα πάξεηο απφ ηε ρνιή ζνπ, λα κπνξεί λα ζε «νδεγήζεη» 

ζε επάγγεικα. 

Σν ηξίην θξηηήξην είλαη ε πφιε ηεο ρνιήο:  Σν θξηηήξην απηφ ηζρχεη κφλν ζε 

ρνιέο κε ζπλαθέο αληηθείκελν θαη αθνξά ηελ απφζηαζε απφ ηελ νηθνγελεηαθή 

εζηία. Ώπηφ δελ είλαη κφλν δηθή ζνπ απφθαζε. Βίλαη απφθαζε φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, 

γηαηί έρεη επηπηψζεηο ζ’ φια ηεο ηα κέιε θη φρη κφλν νηθνλνκηθέο. 

Σα Λάζνο Κξηηήξηα Δπηινγήο:  

Ζ βάζε ηεο ρνιήο: Αελ είλαη ζσζηφ θξηηήξην ε βάζε κηαο ρνιήο, γηαηί εθθξάδεη 

ηε δήηεζε πνπ έρνπλ νη ζέζεηο ηεο θη φρη αλ ζνπ ηαηξηάδεη.  

Ζ θήκε ηεο ρνιήο: Ώλ κηα ρνιή έρεη θαιή θήκε, δε ζεκαίλεη φηη καο ελδηαθέξεη 

ην αληηθείκελφ ηεο. Μπνξεί λαη, κπνξεί φρη. Ώπηφ φκσο δελ απνηειεί θξηηήξην 

επηινγήο. 

Ζ πφιε ηεο ρνιήο: Πνιιέο ρνιέο κε ελδηαθέξνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ έρνπλ 

ηδηαίηεξα ρακειή βάζε, γηαηί βξίζθνληαη ζε κηθξέο επαξρηαθέο πφιεηο. Έρνπκε ηελ 

αίζζεζε, φρη ηε βεβαηφηεηα, φηη, αλ νη ίδηεο ρνιέο βξίζθνληαλ πην «θεληξηθά», ζα 

ήηαλ κεγαιχηεξε ε δήηεζή ηνπο. Ώληίζεηα, ππάξρνπλ ρνιέο πνπ θεξδίδνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο, κφλν θαη κφλν γηαηί βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο, π.ρ. ζηελ Ώζήλα ή 

Θεζζαινλίθε. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά πνιινί ππνςήθηνη ζέινπλ λα πεξάζνπλ ζε κηα 
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ρνιή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, γηαηί δε ζέινπλ ηε κεηαθίλεζε, βάδνληαο ζε 

δεχηεξε κνίξα ην αληηθείκελν ζπνπδψλ. Ώπηφ δελ είλαη ζσζηφ, γηαηί ην πηπρίν είλαη 

θάηη πνπ καο ζπλνδεχεη ζε φιε καο ηελ δσή, ελψ ν ηφπνο θνίηεζεο είλαη θάηη 

πξνζσξηλφ, γηα 4 – 5 ρξφληα. 

Οη επηζπκίεο άιισλ: Πνιιέο θνξέο νη ππνςήθηνη δέρνληαη πηέζεηο απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν γηα ηελ επηινγή θάπνησλ ρνιψλ, πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ 

πεξίγπξνπ απνηεινχλ θαιή επηινγή. Έρνπκε δεη έηζη αλζξψπνπο λα κελ γίλνληαη 

θαινί επαγγεικαηίεο γηαηί, αθνινπζψληαο επηζπκίεο άιισλ, νδεγήζεθαλ ζε ζπνπδέο 

πνπ δελ ηνπο ελδηέθεξαλ. 

Σα κφξηα πνπ έρνπκε: Δ ζθέςε «δελ κπνξψ λα θηάζσ ρνιή κε ηφζν ςειή βάζε» 

κπνξεί λα απνδεηρζεί νδπλεξφ ιάζνο, αλ νη βάζεηο πέζνπλ.  

ηξαηησηηθέο ζρνιέο: Με ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή 

ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ γηαηί έρνπλ θάπνηεο ηδηνκνξθίεο. Σφζν ε θνίηεζε ζ’ απηέο ηηο 

ζρνιέο φζν θαη ε επαγγεικαηηθή δσή ησλ απνθνίησλ ηνπο απαηηεί  πεηζαξρία θη 

αλεθηηθφηεηα ζηελ ζπκβίσζε. Καιφ είλαη λα ιάβεηο ππ’ φςηλ ζνπ φηη  αξθεηνί 

επηηπρφληεο ζηηο ζρνιέο απηέο, εγθαηαιείπνπλ ηελ ζρνιή ηνπο απφ ηνλ πξψην ρξφλν 

θνίηεζεο. Ώπηά ηζρχνπλ, ζε έλα βαζκφ, θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Ώζηπλνκίαο. 

πκπιήξσζε: 

1. ε έλα έληππν κεραλνγξαθηθφ δειηίν επέιεμε, ηζεθάξνληαο – ππνγξακκίδνληαο, ηηο 

ζρνιέο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ. Έιεγμε αλ έρεηο δηθαίσκα λα δειψζεηο ηα πεδία απηά.  

. 

2. Ώλαδήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρνιέο πνπ επέιεμεο, ζην εζσηεξηθφ ηεο Πχιεο 

Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (www.mysep.gr) ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ 

ηκήκαηνο  ή ζηελ επίζεκε  ηζηνζειίδα  ηνπ. 

. 

3. πδήηεζε κε ηνπο νηθείνπο ζνπ, ηνπο ππεχζπλνπο ζην ΚΒΤΠ  ηεο Πεξηνρήο ζνπ, 

κε επαγγεικαηίεο θιπ, γηα ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 

απνθνίησλ θάζε ζρνιήο. 

. 

4. Τπνγξάκκηζε κε έγρξσκν καξθαδφξν ηηο ζρνιέο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν 

θαη πνπ ζεσξείο φηη ζε νδεγνχλ ζε ειθπζηηθφ, γηα ζέλα, επάγγεικα, αιιά θαη κε 

πξννπηηθέο απνθαηάζηαζεο. 

. 

5. Να ιάβεηο ππ’ φςηλ ζνπ φηη ην επάγγεικα ην δηαιέγεηο γηα ζέλα θη φρη γηα ηνπο 

άιινπο. 

. 

6. ΜΔΝ επεξεάδεζαη ζε θακία πεξίπησζε απφ ηηο βάζεηο εηζαγσγήο ζηηο ζρνιέο. 

. 

7. Εεξάξρεζε ηηο ζρνιέο πνπ ζε ελδηαθέξνπλ, ζεκεηψλνληαο δίπια ηνπο έλαλ αξηζκφ. 

. 

8. Έιεγμε ηελ ζεηξά πνπ πξνέθπςε ζην πξφρεηξν έληππφ ζνπ. Ώλ έρεηο ακθηβνιίεο, 

εξγάζνπ μαλά ζχκθσλα κε ην 3
ν
 βήκα. 

. 

9. Ώληέγξαςε ηνπο αξηζκνχο πξνηίκεζεο ζην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ θαη είζαη έηνηκνο. 

. 

http://www.mysep.gr/
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11. Ώλ ζέιεηο ηψξα λα δηεξεπλήζεηο ηηο πηζαλφηεηεο εηζαγσγήο ζνπ ζηηο ζρνιέο πνπ 

επέιεμεο, κπνξείο ηψξα λα αληηπαξαβάιεηο ηελ ζεηξά ηεξάξρεζεο κε ηα ζηαηηζηηθά 

ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο, ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ. 

πρλέο εξσηήζεηο: 

Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαζέζνπλ Μεραλνγξαθηθφ; α). Γηα ην 90% ησλ 

ζέζεσλ. ζνη έδσζαλ θέηνο Βηδηθέο Παλειιαδηθέο Βμεηάζεηο, είηε είλαη απφθνηηνη 

πξνεγνχκελσλ εηψλ είηε ηειεηφθνηηνη. β). γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ. Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηειεπηαίνπ  ελφο έηνπο, νη νπνίνη δελ έδσζαλ θέηνο Παλειιήληεο Βμεηάζεηο, αιιά 

είλαη θάηνρνη Ώπνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  

Πφηε θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ην Μεραλνγξαθηθφ; πλήζσο ηέιε Ενπλίνπ κε 

αξρέο Ενπιίνπ. 

Αλ έρσ 1400 κφξηα πεξλάσ ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ έηζη θη 

αιιηψο; Γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα ζπκβνχλ ηα εμήο: Θα πξέπεη λα ην έρεηο 

δειψζεη, λα κελ έρεηο δειψζεη άιιε ρνιή κε κηθξφηεξε βάζε εηζαγσγήο πξηλ ην 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη ε θεηηλή βάζε εηζαγσγήο λα κελ μεπεξάζεη ηα 

1400 κφξηα. Πξφζεμε! δελ κπνξείο λα πεξάζεηο ζε ρνιή πνπ δελ έρεηο δειψζεη ζην 

Μεραλνγξαθηθφ ζνπ.  

Ση ζεκαίλεη δειψλσ κηα ρνιή; εκαίλεη φηη πιεθηξνινγείο  δίπια ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρνιή έλαλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ζνπ, π.ρ. 1,2,3 

θ.η.ι. 

Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηα εηδηθά Μαζήκαηα; Ώλ ε ρνιή πνπ ζε ελδηαθέξεη 

απαηηεί ηελ εμέηαζε ζε έλα Βηδηθφ Μάζεκα, πξέπεη νπσζδήπνηε λα «πιάζεις» 

ηνπιάρηζηνλ ηελ βάζε ζ’ απηφ, δειαδή 10 ζηα 20. Αηαθνξεηηθά δελ κπνξείο λα είζαη 

ππνςήθηνο γη’ απηήλ. Ώλ ε ρνιή απαηηεί ηελ εμέηαζε ζε δχν Βηδηθά Μαζήκαηα, ηφηε 

πξέπεη λα «πιάζεις» ηνπιάρηζηνλ ηε βάζε ζε θαζέλα απφ ηα δχν.  

Οη ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο δελ έρνπλ Δηδηθά καζήκαηα; Οη 

ηξαηησηηθέο ρνιέο έρνπλ Πξνθαηαξθηηθέο Βμεηάζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ παίξλεηο 

βαζκφ (πνπ ζνπ δίλεη κφξηα), απιά ηηο πεξλάο ή φρη. Ώλ δελ πεξάζεηο ηηο 

Πξνθαηαξθηηθέο Βμεηάζεηο, δε ζα ιεθζεί ππ’ φςηλ ε ηπρφλ δήισζή ηνπο, θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ απφ ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ.  

Έρσ δειψζεη ην ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ  8ε επηινγή. Αλ θάπνηνο 

άιινο ππνςήθηνο ην έρεη δειψζεη 1ε επηινγή επλνείηαη; Βπλνείηαη απηφο απφ ηνπο 

δχν πνπ έρεη πεξηζζφηεξα κφξηα. Ώλ εζχ έρεηο ηα πεξηζζφηεξα κφξηα απφ ηνλ άιινλ 

ππνςήθην, εζχ ζα πάξεηο ηε ζέζε.   

Θέισ λα δειψζσ ηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, αιιά δελ έρσ θάλεη 

αίηεζε θαη δήισζε πξνηίκεζεο ην Φεβξνπάξην. Μπνξψ λα ηηο δειψζσ ηψξα; 

Μπνξείο. Ώξθεί λα έζηεηιεο ηα δηθαηνινγεηηθά ζνπ ζηηο ζρνιέο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ησλ ζρνιψλ.  
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Με ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηζρχεη ην ίδην; Ναη. ’ απηέο κπνξείο λα 

εηζαρζείο ΚΏΕ κε ην απνιπηήξηφ ζνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πνπ εθδίδνπλ θάζε 

ρξφλν. 

Με ηα κφξηα πνπ έρσ πεξλάσ ζε πνιιέο ρνιέο. ε πνηα ηειηθά ζα πεξάζσ; Ώπ’ 

φιεο ηηο ζρνιέο ηε βάζε ησλ νπνίσλ «πηάλεηο», ζα πεξάζεηο ζ’ απηήλ πνπ έρεηο 

δειψζεη πξψηε ζην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ.  

Αλ θάλσ ιάζνο αξηζκεηηθφ ζηε δήισζε, δειαδή δειψζσ δχν θνξέο ηνλ αξηζκφ 

2 ή παξαιείςσ ηνλ αξηζκφ 3 ηη γίλεηαη; Σα ιάζε απηά ηα βξίζθεη ν ππνινγηζηήο ηελ 

ψξα πνπ πεξλάο ηηο  πξνηηκήζεηο ζνπ θαη είζαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ δηφξζσζε ηνπο 

πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ.  

Πψο μέξσ φηη πξάγκαηη νη ρνιέο δειψζεθαλ κε ηε ζεηξά πνπ ήζεια; Πξηλ ηελ 

νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, δίλεηαη  απφ ην ζχζηεκα ε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ θαη δηφξζσζεο.   

Πξέπεη λα κειεηήζσ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ κνπ;   ε θακία 

πεξίπησζε νη βάζεηο εηζαγσγήο  (δειαδή ε βαζκνινγία  ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαγφκελνπ) 

δελ απνηεινχλ θξηηήξην επηινγήο ή κε θάπνηαο ζρνιήο. Βίλαη ιάζνο ε ζπκπιήξσζε 

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ λα εδξάδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βάζεσλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Δ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα θνίηεζεο 

ζνπ ζην Λχθεην, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεηο ηελ πξνζπάζεηα ζνπ, λα βάιεηο ηνλ 

„„πήτη‟‟ φζν γίλεηαη πην ςειά. Γηα απηφ θαη κφλν ην ιφγν παξαηίζεληαη ζηελ ζρεηηθή 

Αηαδηθηπαθή Πχιε πνπ δηαηεξνχλ νη ζπγγξαθείο http://www.mysep.gr/?cat=138, ζην 

ζηάδην απηφ κφλν ζχγρπζε πξνθαιεί θαη ηίπνηε άιιν.  Καη επεηδή νη εμεηάζεηο 

ηειείσζαλ ε γλψζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πιένλ δελ ζνπ είλαη απαξαίηεηεο. 

πκπιεξψλεηο ην κεραλνγξαθηθφ ζνπ, ζαλ λα έγξαθεο ζε φια ηα καζήκαηα είθνζη  

(20) ή κε ηελ ππφζεζε φηη είρεο θιεζεί λα ην ζπκπιεξψζεηο ην κήλα Μάξηην φπσο 

γηλφηαλ παιηφηεξα, πνιχ πξηλ ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Τπάξρεη θάπνηα δεκφζηα δνκή λα έξζσ ζε επαθή κε έλαλ  χκβνπιν 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ λα κε βνεζήζεη ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

Μεραλνγξαθηθνχ;   Φπζηθά. ε θάζε πεξηθέξεηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ  έλα Αεκφζην 

Κέληξν πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.) ην νπνίν είλαη 

ζηειερσκέλν απφ εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζρεηηθή εηδίθεπζε. 

θνπφο ησλ ΚΒ.Τ.Π. είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη βνήζεηα ησλ καζεηψλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ λέσλ έσο 24 εηψλ, ζε θάζε ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ζνπ αλάπηπμεο. Μπνξείο λα ην επηζθεθηείο, φρη κφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, αιιά θάζε θνξά  πνπ έλα δήηεκα 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε πξνβιεκαηίδεη.  

ηα ΚΒΤΠ ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζεηο κε έλαλ χκβνιν 

Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ,  λα θαηαλνήζεηο ηηο θιήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ζνπ θαη λα έρεηο ππνζηήξημε ζε θάζε ζηάδην κεηάβαζεο ή απνθάζεσλ 

πνπ θαιείζαη λα πάξεηο θαη κάιηζηα ΓΧΡΔΑΝ.  

http://www.mysep.gr/?cat=138
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos
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πρλά ιάζε: 

Έρσ 1600 κφξηα, άξα, ζχκθσλα κε ηηο πεξζηλέο βάζεηο, πεξλάσ ζηελ ηάδε ρνιή 

πνπ είρε 1595 κφξηα. Ώπηέο είλαη νη πεξζηλέο βάζεηο. Οη θεηηλέο βάζεηο κπνξεί λα 

έρνπλ πνιχ κεγάιε δηαθνξά αθφκε θαη 200 κφξηα πάλσ ή θάησ. Ώπηφ εμαξηάηαη απφ 

ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ, αιιά θαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, νη 

νπνίεο κεηαβάιινληαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά. 

Γπζηπρψο δελ πήγα θαιά θέηνο. Θα μαλαδψζσ Παλειιήληεο Δμεηάζεηο ηνπ 

ρξφλνπ, νπφηε δελ έρεη λφεκα λα δψζσ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην Μεραλνγξαθηθφ. 
Κάζε πξάγκα ζηνλ θαηξφ ηνπ. Σψξα ζα θηηάμεηο ζσζηά ην Μεραλνγξαθηθφ ζνπ, ζα 

ην θαηαζέζεηο ειεθηξνληθά θαη ην επηέκβξην ζα δεηο ζε πνηα ρνιή ζα πεξάζεηο θη 

αλ δελ ζνπ αξέζεη, αθνχ πξψηα γξαθηείο ζηελ ρνιή, πνπ πέηπρεο, απνθαζίδεηο  αλ 

ζα μαλαδψζεηο.  

Δπεηδή έρσ ιίγα κφξηα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζσ ζε θαιή ρνιή. 
Πξφζεμε ηα κηθξά „„διαμάνηια‟‟ πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ θαιέο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο. πλήζσο είλαη Σ.Β.Ε. ζε κηθξέο επαξρηαθέο πφιεηο, ηα νπνία φκσο έρνπλ 

ζεηηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. 

Δπηπρψο πήγα θαιά θη έηζη δε ρξεηάδεηαη λα δειψζσ πνιιά ηκήκαηα Σ.Δ.Η. Σν 

ζσζηφ είλαη λα δειψζεηο πεξηζζφηεξα ηκήκαηα γηαηί δελ μέξεηο ηη κπνξεί λα ζπκβεί 

κε ηηο βάζεηο, πνπ θάζε ρξφλν απμνκεηψλνληαη. 

Οη θαιέο ρνιέο έρνπλ πςειή βάζε. Οη ρνιέο κε ρακειή βάζε δελ είλαη θαιέο. 
Οη βάζεηο εθθξάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ ζέζεσλ θάζε ρνιήο. Ώλ κηα 

ρνιή έρεη ιίγεο ζρεηηθά ζέζεηο, αιιά ηελ δειψλνπλ πνιινί ππνςήθηνη, ηφηε έρεη 

πςειή βάζε. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρεη θαιέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ή φηη 

εζέλα ζ’ αξέζεη. 

Πήγα πην θαιά απ’ φηη πεξίκελα. Αληί γηα Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ζα 

δειψζσ ΑΠΑΗΣΔ. Ώιιάδεηο ζηφρν έηζη. Γηα άιιε ρνιή πήγαηλεο θη αιινχ ζα 

βξεζείο. Μήπσο ήζειεο εμ αξρήο ΏΠΏΕΣΒ αιιά δελ ην έιεγεο, γηαηί ήηαλ άπηαζην 

φλεηξν; ’ απηή ηελ πεξίπησζε θαιά θάλεηο. Ώλ φκσο ζνπ πξνέθπςε ηψξα, απφ ηελ 

πίεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, γηα λα κελ πάεη ζηξάθη ην 19, ηφηε κήπσο θάλεηο 

ιάζνο;  

Δίρα ηα κφξηα γηα λα πεξάζσ ζην Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, αιιά δελ πέξαζα. Γηαηί; Μπνξεί λα κελ ην είρεο δειψζεη. Αελ 

γίλεηαη λα πεξάζεηο ζε κηα ρνιή πνπ δελ έρεηο δειψζεη. Μπνξεί λα είρεο δειψζεη 

πξηλ κηα άιιε ρνιή κε ρακειφηεξε βάζε θαη λα πέξαζεο ζ’ απηήλ. Ώλ πξνηηκνχζεο 

ην Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηφηε έθαλεο ιάζνο ζηε δήισζε 

πξνηίκεζεο. 
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Πεγή: Τ.Ώ. Φ151/17557/Ώ5 (ΦΒΚ 290 η.ΐ’/12.02.2016) 

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Μεραλνινγίαο 

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ 

Ώζηπθπιάθσλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ (Κνδάλε) – ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (θαηεπζχλζεηο: 

1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Δξάθιεην) (θαηεπζχλζεηο: 1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (έξξεο) (θαηεπζχλζεηο: 1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Ώεξνζθαθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΒ  

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια) –  Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ΣΒ  

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια) –   Μεραληθψλ 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ  

Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)  

Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Ώζήλα)  

Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ  

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΒ  

Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)  

Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Υαληά)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 4. 

Μεραληθνί ΐηνζπζηεκάησλ)  

Σερλνινγίαο Ώιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη)  

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα)  

Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ  

 

 

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο & Απηνκαηηζκνχ  

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ 

Ώζηπθπιάθσλ  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Κνδάλε)  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια)  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Δξάθιεην)  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα)  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα)  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8icMgJ4nZIIR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucsulde--uxtAMa1mwW4FJqkW0ejeXHjPaHPyibRepS3
http://www.mysep.gr/?p=14231
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14226
http://www.mysep.gr/?p=14229
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=13731
http://www.mysep.gr/?p=13715
http://www.mysep.gr/?p=13715
http://www.mysep.gr/?p=13711
http://www.mysep.gr/?p=13711
http://www.mysep.gr/?p=13702
http://www.mysep.gr/?p=13693
http://www.mysep.gr/?p=13698
http://www.mysep.gr/?p=13723
http://www.mysep.gr/?p=13723
http://www.mysep.gr/?p=13706
http://www.mysep.gr/?p=13779
http://www.mysep.gr/?p=13756
http://www.mysep.gr/?p=13720
http://www.mysep.gr/?p=13720
http://www.mysep.gr/?p=13735
http://www.mysep.gr/?p=13735
http://www.mysep.gr/?p=13688
http://www.mysep.gr/?p=13743
http://www.mysep.gr/?p=13791
http://www.mysep.gr/?p=13524
http://www.mysep.gr/?p=13528
http://www.mysep.gr/?p=13739
http://www.mysep.gr/?p=13775
http://www.mysep.gr/?p=13463
http://www.mysep.gr/?p=13463
http://www.mysep.gr/?p=13478
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13818
http://www.mysep.gr/?p=14231
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14226
http://www.mysep.gr/?p=14229
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=13345
http://www.mysep.gr/?p=13341
http://www.mysep.gr/?p=13331
http://www.mysep.gr/?p=13349
http://www.mysep.gr/?p=13352
http://www.mysep.gr/?p=13357
http://www.mysep.gr/?p=13360
http://www.mysep.gr/?p=2132
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Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)  

Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Υαληά)  

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΒ  

Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)  

Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ώθνπζηηθήο ΣΒ (Ρέζπκλν)  

Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καβάια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ –  Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ  

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Ώζήλα) 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)  

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαληά)  

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λακία)  

Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Θεζζαινλίθε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λακία) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καζηνξηά) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λάξηζα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Άξηα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί Λνγηζκηθνχ 

ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (πάξηε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ναχπαθηνο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Δξάθιεην) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καβάια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ώθνπζηηθήο ΣΒ (Ρέζπκλν)  

Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)  

Ραδηνινγίαο θαη Ώθηηλνινγίαο (Ώζήλα)  

Μεραληθψλ ΐηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)  

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΒ  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Καβάια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

3.Μάξθεηηλγθ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ 3 Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ)  

Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ –   Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ 

Μεραληθψλ  

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) 
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ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 20 

 

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γνκηθψλ Έξγσλ 

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ 

Ώζηπθπιάθσλ  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα) (θαηεπζχλζεηο: 1.Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ 2.Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Ώλαζηήισζεο 

ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Θεζζαινλίθε) (θαηεπζχλζεηο: 1.Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ 2.Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Σξίθαια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ  2.Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη 

Ώλαζηήισζεο ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο) ( θαηεχζπλζε: 1. Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα) (θαηεχζπλζε: 1.Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ )  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) –  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ 

(θαηεπζχλζεηο: 1. Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ 2.Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) –  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ 

(θαηεπζχλζεηο: 1. Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ 2.Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1.Μάξθεηηλγθ 2. Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Δξάθιεην) (θαηεπζχλζεηο: 1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ  

 

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) 
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Πιεξνθνξηθήο 

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ 

Ώζηπθπιάθσλ  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 3.Μάξθεηηλγθ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ  (θαηεπζχλζεηο 1 Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

2.Ανίθεζε Βπηρεηξήζεσλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο 3.Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ 3 Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Καβάια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

3.Μάξθεηηλγθ) 

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ώζήλα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Θεζζαινλίθε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λάξηζα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (πάξηε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Άξηα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Δξάθιεην) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Ναχπαθηνο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Λακία) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καζηνξηά) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ (Καβάια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Αηθηχσλ ΣΒ 2. Μεραληθνί Δ/Τ ΣΒ 3. Μεραληθνί 

Λνγηζκηθνχ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ (έξξεο) –   Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ  

Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

 

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) 

 

 

 

 

 

http://www.mysep.gr/?p=14231
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14226
http://www.mysep.gr/?p=14229
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=13168
http://www.mysep.gr/?p=13168
http://www.mysep.gr/?p=13178
http://www.mysep.gr/?p=13178
http://www.mysep.gr/?p=13145
http://www.mysep.gr/?p=13145
http://www.mysep.gr/?p=13292
http://www.mysep.gr/?p=13292
http://www.mysep.gr/?p=13184
http://www.mysep.gr/?p=13184
http://www.mysep.gr/?p=13130
http://www.mysep.gr/?p=13130
http://www.mysep.gr/?p=13576
http://www.mysep.gr/?p=13576
http://www.mysep.gr/?p=13568
http://www.mysep.gr/?p=13568
http://www.mysep.gr/?p=13609
http://www.mysep.gr/?p=13609
http://www.mysep.gr/?p=13617
http://www.mysep.gr/?p=13617
http://www.mysep.gr/?p=13581
http://www.mysep.gr/?p=13581
http://www.mysep.gr/?p=13587
http://www.mysep.gr/?p=13587
http://www.mysep.gr/?p=13613
http://www.mysep.gr/?p=13613
http://www.mysep.gr/?p=13615
http://www.mysep.gr/?p=13615
http://www.mysep.gr/?p=13604
http://www.mysep.gr/?p=13604
http://www.mysep.gr/?p=13598
http://www.mysep.gr/?p=13598
http://www.mysep.gr/?p=13592
http://www.mysep.gr/?p=13592
http://www.mysep.gr/?p=2132
http://www.mysep.gr/?p=13787
http://www.mysep.gr/?p=13782
http://www.mysep.gr/?p=13668
http://www.mysep.gr/?p=13668
http://www.mysep.gr/?p=13796
http://www.mysep.gr/?p=13751
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο  

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ 

Ώζηπθπιάθσλ  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ  (Ώζήλα) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Ώζήλα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ  (Ώζήλα) –  Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) –  Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Καβάια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

3.Μάξθεηηλγθ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) –  Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (έξξεο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δξάθιεην) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δξάθιεην) –  Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ  θαη Οξγαληζκψλ  (Καιακάηα) – Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ  θαη Οξγαληζκψλ  (Καιακάηα) – Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο 3.Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2.Μάξθεηηλγθ 3 Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ)  

Αηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Άκθηζζα)  (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε 

Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο 2. Μνπζεηνινγία  3. Βπηθνηλσλία Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 3.Μάξθεηηλγθ) 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) –  Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ  (θαηεπζχλζεηο 1 Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

2.Ανίθεζε Βπηρεηξήζεσλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Γξεβελά) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1.Μάξθεηηλγθ 2. Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) –  Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δγνπκελίηζα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Βθαξκνζκέλεο 

Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Αηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δγνπκελίηζα) – Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ (Θήβα)  

Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Δξάθιεην)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιφγγη)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο) 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο  (Υαιθίδα)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα)  

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα)  

Αηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, & Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε 

Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ  θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο 2. Μνπζεηνινγία 3.Βπηθνηλσλία Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ)  

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΒ  
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ΐηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Ώζήλα)  

ΐηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)  

Φεθηαθψλ Μέζσλ & Βπηθνηλσλίαο ΣΒ (Καζηνξηά)  

Φεθηαθψλ Μέζσλ & Βπηθνηλσλίαο ΣΒ (Ώξγνζηφιη)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 4. 

Πνηνηηθνχ Βιέγρνπ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο)  

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα)  

Ώλσηέξα ρνιή Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Ώ..Σ.Β.Ρ.) 

Ώλσηέξα ρνιή Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο Κξήηεο (Ώ..Σ.Β.Κ.)  
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο 

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ 

Ώζηπθπιάθσλ  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο 3. Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ)  

Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Υαληά)  

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΒ  

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΒ  

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Ώζήλα)  

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Αξάκα)  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Θεζζαινλίθε)  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Ώζήλα)  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα)  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  (Καιακάηα)  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ  (Ώξγνζηφιη)  

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)  

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (εηεία)  

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 4. 

Πνηνηηθνχ Βιέγρνπ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώλζνθνκίαο – Ώξρηηεθηνληθήο 

Σνπίνπ) 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2.Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Ώλζνθνκίαο  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Δξάθιεην) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2.Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Ώλζνθνκίαο 3. 

Ώζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 4. 

Μεραληθνί ΐηνζπζηεκάησλ)  

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ώκαιηάδα) (θαηεπζχλζεηο: 1. Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γσηθήο Παξαγσγήο 3. Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο)  

Ααζνπνλίαο & Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Αξάκα)  

Ααζνπνλίαο & Αηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη)  

Σερλνινγίαο Ώιηείαο – Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη)  

Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)  

 Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα) 
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα  Πινηάξρσλ & Μεραληθψλ 

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ  

Ώζηπθπιάθσλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ (Κνδάλε) –  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (θαηεπζχλζεηο: 

1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Δξάθιεην) (θαηεπζχλζεηο: 1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Λάξηζα)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (έξξεο) (θαηεπζχλζεηο: 1.Βλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ 2. Καηαζθεπαζηψλ  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ)  

Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ (Καβάια) –  Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ΣΒ  

Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Ώζήλα)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Θεζζαινλίθε)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Πεηξαηάο)  

Μεραληθψλ Ώπηνκαηηζκνχ ΣΒ (Υαιθίδα)  

Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ (Ώζήλα)  

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα)  

http://www.mysep.gr/?p=14231
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14226
http://www.mysep.gr/?p=14229
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=13715
http://www.mysep.gr/?p=13715
http://www.mysep.gr/?p=13711
http://www.mysep.gr/?p=13711
http://www.mysep.gr/?p=13702
http://www.mysep.gr/?p=13693
http://www.mysep.gr/?p=13698
http://www.mysep.gr/?p=13706
http://www.mysep.gr/?p=13723
http://www.mysep.gr/?p=13723
http://www.mysep.gr/?p=13720
http://www.mysep.gr/?p=13720
http://www.mysep.gr/?p=13743
http://www.mysep.gr/?p=2132
http://www.mysep.gr/?p=13787
http://www.mysep.gr/?p=13782
http://www.mysep.gr/?p=13739
http://www.mysep.gr/?p=13751


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 26 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Τγείαο θαη Πξφλνηαο (κε ην παιηφ ζχζηεκα) 

Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο (ΤΑ) 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – πια 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (ΜΤ) – ψκαηα 

Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) 

Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Ώεξνπνξίαο (.Σ.Τ.Ώ.)  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ  

Ώζηπθπιάθσλ  

Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Ώζήλα) – Αεκφζηαο Τγείαο  

Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Ώζήλα) –  Κνηλνηηθήο Τγείαο  

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)  

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (εηεία)  

Αηαηξνθήο & Αηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)  

Βξγνζεξαπείαο (Ώζήλα)  

Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ (Ώζήλα)  

Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ (Θεζζαινλίθε)  

Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ (Λάξηζα)  

Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Ώζήλα)  

Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο  (Ώζήλα) 

Ραδηνινγίαο θαη Ώθηηλνινγίαο (Ώζήλα)  

Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε)  

Φπζηθνζεξαπείαο (Ώζήλα)  

Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία)  

Φπζηθνζεξαπείαο (Ώίγην)  

Λνγνζεξαπείαο (Εσάλληλα)  

Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα)  

Μαηεπηηθήο (Ώζήλα)  

Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)  

Μαηεπηηθήο (ΠηνιεκαΎδα)  

Ννζειεπηηθήο (Δξάθιεην)  

Ννζειεπηηθήο (Εσάλληλα)  

Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)  

Ννζειεπηηθήο (Λακία)  

Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα)  

Ννζειεπηηθήο (Πάηξα)  

Ννζειεπηηθήο (Αηδπκφηεηρν)  

Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο (Ώζήλα)  

Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο (Εσάλληλα)  

Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο (Θεζζαινλίθε)  

Κνηλσληθήο Βξγαζίαο (Ώζήλα)  

Κνηλσληθήο Βξγαζίαο (Δξάθιεην)  

Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Ώζήλα)  

Ώηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)  

http://www.mysep.gr/?p=14231
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14224
http://www.mysep.gr/?p=14226
http://www.mysep.gr/?p=14229
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=13083
http://www.mysep.gr/?p=13090
http://www.mysep.gr/?p=2214
http://www.mysep.gr/?p=13046
http://www.mysep.gr/?p=13042
http://www.mysep.gr/?p=13074
http://www.mysep.gr/?p=13020
http://www.mysep.gr/?p=2171
http://www.mysep.gr/?p=13024
http://www.mysep.gr/?p=13061
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http://www.mysep.gr/?p=2175
http://www.mysep.gr/?p=13007
http://www.mysep.gr/?p=12971
http://www.mysep.gr/?p=12981
http://www.mysep.gr/?p=2180
http://www.mysep.gr/?p=12985
http://www.mysep.gr/?p=12988
http://www.mysep.gr/?p=12992
http://www.mysep.gr/?p=12967
http://www.mysep.gr/?p=13106
http://www.mysep.gr/?p=13115
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http://www.mysep.gr/?p=13097
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Σκήκαηα γηα Τπνςεθίνπο Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ  

ρνιή Πινηάξρσλ  

ρνιή Μεραληθψλ  

Ώζηπθπιάθσλ  

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο)  

ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Βπίπινπ ΣΒ (Καξδίηζα)  

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ (Κνδάλε) – ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ  

Γξαθηζηηθήο (Ώζήλα) – Γξαθηζηηθήο  

Γξαθηζηηθήο (Ώζήλα) – Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ  

Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ (Ώζήλα)  

πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Ώζήλα)  

Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Ώζήλα)  

Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα)  

Φεθηαθψλ Μέζσλ & Βπηθνηλσλίαο (Καζηνξηά)  

Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΒ (Γάθπλζνο) – πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΒ  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Πάηξα) (θαηεπζχλζεηο: 1.Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ 2.Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Ώλαζηήισζεο ΣΒ)  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ (Σξίθαια) (θαηεπζχλζεηο: 1. Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ  2.Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Ώλαζηήισζεο 

ΣΒ)  

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ (Δγνπκελίηζα) – Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ 2. Βθαξκνζκέλεο 

Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Αηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία)  

Αηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, & Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο) (θαηεπζχλζεηο: 1. Αηνίθεζε 

Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ  θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο 2. Μνπζεηνινγία 3.Βπηθνηλσλία Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ)  

http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14200
http://www.mysep.gr/?p=14181
http://www.mysep.gr/?p=13506
http://www.mysep.gr/?p=13510
http://www.mysep.gr/?p=13731
http://www.mysep.gr/?p=13546
http://www.mysep.gr/?p=13553
http://www.mysep.gr/?p=13542
http://www.mysep.gr/?p=13515
http://www.mysep.gr/?p=13536
http://www.mysep.gr/?p=13751
http://www.mysep.gr/?p=13323
http://www.mysep.gr/?p=13759
http://www.mysep.gr/?p=13648
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http://www.mysep.gr/?p=13643
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 ρνιή Καιιηηερληθψλ πνπδψλ:  

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ  

Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ 

Σν Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ  έρεη ζαλ απνζηνιή ηελ ζεσξεηηθή, 

εηθαζηηθή θαη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο θσηνγξαθίαο 

θαη ηνπ βίληεν, κε ζηφρν ηελ κειέηε θαη έξεπλα ηνπ ζχγρξνλνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη ηελ δεκηνπξγηθή αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ζηα πεδία ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ 

ηερλψλ. 

1. Σκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ. ρνιή Καιιηηερληθψλ 

πνπδψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 

Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sgtks/photography/   

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: χλζεζε Βηθφλαο, Tερληθέο Φσηνγξαθίαο, Φπζηθή Βηθφλαο 

Ήρνπ, Εζηνξία Φσηνγξαθίαο, εκεηνινγία, Βηθαζηηθέο θαη θελνγξαθηθέο 

Βθαξκνγέο, Βηζαγσγή ζηα Φεθηαθά Μέζα, Βπηζηεκνληθή Φσηνγξαθία, Θεσξία θαη 

Σερληθή ΐίληεν, θελνζεζία θαη Μνληάδ, Σερληθέο Φσηνγξαθίαο, Φσηνγξαθία, 

Θεσξία θαη Βθαξκνγέο, Φεθηαθέο Βθαξκνγέο, Αηαθεκηζηηθή Φσηνγξαθία, Βηδηθέο 

Βθαξκνγέο, Μνξθέο Σέρλεο, Πνιπκέζα, Φσηνγξαθηθφ Ανθίκην, Εζηνξία Σέρλεο, 

Οπηηθή Βπηθνηλσλία, Φπρνινγία Οπηηθήο Ώληίιεςεο, Ανκηθή Ώλάιπζε 

Φσηνγξαθηθήο Βηθφλαο, Εζηνξία ΐίληεν θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο  (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e68d81c6b8841c7b36b65e5ea6fedd6  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξαεηψλ ζπνπδψλ ηνπο εθπαηδεχνληαη δηεμνδηθά 

ζηα ζεσξεηηθά, εηθαζηηθά θαη ηερληθά ηδηψκαηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη ηνπ 

βίληεν. Βθνδηαδφκελνη κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο αξζξψλνπλ δεκηνπξγηθά ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο κεζνδνινγίεο θαη θαηλνηφκεο ζθέςεηο, ζε έλα επξχ θάζκα 

εμεηδηθεπκέλσλ πεδίσλ εθαξκνγήο ζηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο, ηεο 

θσηνδεκνζηνγξαθίαο, ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ βίληεν. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 

Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο, θαιιηηέρλεο, ή ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη  ππεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Βπίζεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππεξεηήζνπλ σο εθπαηδεπηηθνί ή λα επηκειεζνχλ εθζέζεηο, 

εθδφζεηο θαη εθδειψζεηο πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θνξέσλ. 

 

http://www.teiath.gr/sgtks/photography/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e68d81c6b8841c7b36b65e5ea6fedd6
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ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Οη ζπνπδέο ζην ηκήκα Γξαθηζηηθήο παξέρνπλ ζεσξεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο γλψζεηο, 

πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ ηθαλφηεηα 

ζρεδηαζκνχ θαη έθθξαζεο, ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο πιηθψλ θαη κέζσλ, ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηζηηθνχ έξγνπ, ζε φια ηα επίπεδα έξεπλαο θαη 

εθαξκνγήο, πνπ αθνξνχλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα ζηε δηεπξπκέλε αγνξά εξγαζίαο 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

1. Σκήκα Γξαθηζηηθήο. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε: Γξαθηζηηθήο - Βηζαγσγηθή 

θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ ρνιή Καιιηηερληθψλ πνπδψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ 

– Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα) 

Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ζηηο δχν εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο απαηηείηαη επηπιένλ 

εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα-θαηεχζπλζε Γξαθηζηηθήο: Βιεχζεξν ρέδην, Υξψκα, 

ΐαζηθφ ρέδην, Γξακκηθφ ρέδην, Γξακκαηνγξαθία, Γξαθηζηηθή, Εζηνξία Σέρλεο, 

Γξάκκαηα θαη Ώξηζκνί, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Γξάκκαηα θαη Ώξηζκνί, 

Σππνγξαθία, ΐηνκεραληθφ ρέδην, Γξαθηζηηθή κε H/Y, Εζηνξία Σέρλεο θαη 

Γξαθηζηηθήο, εκεηνινγία, Βηδηθά Θέκαηα Φσηνγξαθίαο, Υξψκα – θίηζν, Φεθηαθή 

Βπεμεξγαζία Βηθφλαο, Βηθνλνγξάθεζε, Κηλνχκελν ρέδην, Βηθνλνγξάθεζε 

ελαξίνπ, Πνιπκέζα, Βηδηθά Θέκαηα Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθή Βζσηεξηθνχ θαη 

Βμσηεξηθνχ Υψξνπ, Εζηνξία & Φηινζνθία χγρξνλεο Σέρλεο, Ώξρέο Σξηζδηάζηαηνπ 

Κηλνχκελνπ ρεδίνπ, Σξηζδηάζηαην Κηλνχκελν ρέδην κε Δ/ΤΒ, ηδηθά Θέκαηα 

Φσηνγξαθίαο, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο – Παξνπζίαζε, Ξέλε Γιψζζα 

(Οξνινγία),θ.ά. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα-θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ: Εζηνξία 

Σππνγξαθίαο & Βηζαγσγή ζηηο Γξαθηθέο Σέρλεο, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, 

Πιεξνθνξηθή, Γξαθηζηηθή, Σππνγξαθία, Βπηθάλεηεο Βθηχπσζεο, Βπεμεξγαζία 

Βηθφλαο, Τιηθά Γξαθηθψλ Σερλψλ, Φεθηαθή Σππνγξαθία, Ληζνγξαθία – θζεη, 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Σερλνινγία Πνιπκέζσλ, Πξνεθηχπσζε, Αηαδίθηπν, 

ΐαζπηππία, Μεηαμνηππία, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα, Μνληάδ, ρεδηαζκφο Βθαξκνγψλ 

Πνιπκέζσλ, ΐηβιηνδεζία, Φιεμνγξαθία, Οξγάλσζε & Πξνγξακκαηηζκφο 

Παξαγσγήο, Οπηηθή Βπηθνηλσλία, ηαηηζηηθή, ρεδηαζκφο πζθεπαζίαο, Κπηηνπνηία, 

Έιεγρνο & Αηαρείξηζε Πνηφηεηαο, Οξγάλσζε Βγθαηαζηάζεσλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, 

Κνζηνιφγεζε, Νέεο Σερλνινγίεο Βθηχπσζεο, Αηαρείξηζε Παξαγσγήο Βληχπνπ, 

Σππνγξαθηθφο ρεδηαζκφο Βληχπνπ, Βθαξκνγέο Βθηππψζεσλ θζεη, Βηδηθά Θέκαηα 

Πξνεθηχπσζεο, Βθαξκνγέο Βθηππψζεηο Μεγάισλ Αηαζηάζεσλ & Μεηαμνηππίαο, 

Διεθηξνληθέο Βθδφζεηο, Βθαξκνγέο Βθηππψζεσλ πζθεπαζίαο, θ.ά. 

http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/
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Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο  Γξαθηζηηθήο απνζθνπεί ζηε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ θαιιηηερληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ αξρψλ ζε ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γξαθηζηηθήο, γηα 

ηελ θαηάξηηζε ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά: ζην ζρεδηαζκφ 

εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, ζην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη επηκέιεηα εληχπνπ, ζην 

ζρεδηαζκφ, εηθνλνγξάθεζε θαη επηκέιεηα βηβιίνπ, ζηε γξαθηζηηθή πνιπκέζσλ θαη 

ζηε γξαθηζηηθή πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ηδεψλ. Οη ζπνπδέο νξγαλψλνληαη κε βάζε 

ηξεηο θχξηνπο ηνκείο Μαζεκάησλ: α). Γξαθηζηηθήο β). Βηθαζηηθήο παηδείαο γ). 

Παξαζηαηηθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εηζαγσγηθήο θαηεχζπλζεο  Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ 

Σερλψλ δηδάζθεηαη ε νινθιεξσκέλε ηερλνινγία θαη παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ησλ 

Γξαθηθψλ Σερλψλ. ζηε λα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε θξαηηθά ηππνγξαθεία θαη ζε 

ππνπξγεία ή νξγαληζκνχο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο εθδφζεσλ, ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ζε εθδνηηθνχο νίθνπο, ζε αηειηέ γξαθηθψλ ηερλψλ, εθηππσηηθέο κνλάδεο θιπ., 

σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, θαη σο θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, αθνχ απνθηήζεη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη  κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Παξαγσγή βίληεν, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη θηλνχκελα γξαθηθά.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
Οη πηπρηνχρνη Γξαθηζηηθήο έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο, είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ 

είηε σο απηναπαζρνινχκελνη ζε φιν ην θάζκα ηεο γξαθηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη 

εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Δθδφζεηο: ΐηβιία, πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο (εμψθπιια, εηθνλνγξάθεζε, ζειηδνπνίεζε). Γηαθήκηζεο: α). Ώθίζα 

εκπνξηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή β). Καηαρψξεζε πεξηνδηθνχ θαη εθεκεξίδαο γ). 

Αηαθεκηζηηθά πξνζπέθηνπο θαη έληππα δ). Αηαθξηηηθά ζήκαηα επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ, επηζηνιφραξηα, θάθειια θ.ιπ. ε). ρεδηαζκφ γξακκάησλ γηα 

νπνηαδήπνηε ρξήζε. Δπηθνηλσλία: ια ηα πξφηππα εληχπσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλαιιαγήο, κεραλνγξαθηθά έληππα επηρεηξήζεσλ, ινγηζηηθά ζήκαηα νδηθήο 

θπθινθνξίαο, ζήκαηα ζηαζκψλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ. πζθεπαζία: Μειέηε θαη 

γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (θνπηηά, εηηθέηεο, 

ζαθνχιεο, ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, θνπβεξηνχξεο θαη ζπζθεπαζία δίζθσλ). 

Σειεφξαζε θαη θηλεκαηνγξάθν: α). ρεδίαζε ησλ ηίηισλ ησλ ηαηληψλ β). 

Κηλνχκελν ζρέδην ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηαηλίεο, γηα ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν γ). Αεκηνπξγία γξαθηζηηθψλ έξγσλ κε ηε ρξήζε Δ/Τ (Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ) δ). ρεδίαζε θαη επηκέιεηα ηίηισλ θαη ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ σο θαη 

φισλ ησλ γξαθηζηηθψλ έξγσλ, πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ 

εηδήζεσλ θαη ησλ εθπνκπψλ. Κάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θάζε θνξάο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

πνιπκέζσλ έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο κεηαβνιέο ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ 

Γξαθηζηψλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο απφ ηηο δεδνκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα εθιείπνπλ, 

ελψ εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέεο κε πνιιέο απαηηήζεηο, φπσο π.ρ.: Φεθηαθή 

επεμεξγαζία εηθφλαο, Web design, 3D animation, Computer video graphics. 
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ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο 

θαη ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ, θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζεσξίαο θαη ηεο 

πξαθηηθήο ηεο αξρηηεθηνληθήο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεο ιεηηνπξγηθήο δηακφξθσζεο 

θαη ηεο αηζζεηηθήο κειέηεο θαη νξγάλσζεο νπνησλδήπνηε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεο 

δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ (design) 

επίπινπ, βηνκεραληθψλ, ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν ηκήκα 

Βζσηεξηθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Αηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Ώληηθεηκέλσλ  έρεη σο 

απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο επηζηήκεο πνπ κειεηνχλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, θαη ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ζηηο επηζηήκεο 

απηέο κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή. 

1. Σκήκα Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ 

Αληηθεηκέλσλ. ρνιή Καιιηηερληθψλ πνπδψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα 

ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρηηεθηνληθή Βζσηεξηθνχ Υψξνπ, Αηακφξθσζε 

Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ, Ανκηθή Σέρλε, Πιαζηηθή Μαθέηα, ρεδηαζηηθή 

Μεζνδνινγία,  ρεδηαζκφο κε Τπνζηήξημε Δ/Τ, Εζηνξία Ώξρηηεθηνληθήο θαη 

Αηαθφζκεζεο, Αηακφξθσζε Βμσηεξηθψλ Υψξσλ, Φσηηζκφο, Φσηνγξαθία, Ανκηθή 

Σέρλε, ΐαζηθφ ρέδην, Αηαθνζκεηηθέο Βθαξκνγέο, Αηζδηάζηαηεο πλζεηηθέο 

Πξνηάζεηο, Σερλνινγία Τιηθψλ (Γπαιηνχ, Κεξακηθήο), Βιεχζεξν ρέδην, Εζηνξία 

Σέρλεο, Κεξακηθή, Πιαζηηθή, Υξψκα, Υξψκα ζην Υψξν, ρεδηαζκφο (Design) 

Κεξακηθήο, ΐηνκεραληθφ ρέδην (Design), Καηαζθεπαζηηθφ Βπίπινπ, Σερλνινγία 

Τθάζκαηνο, Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Κνηλσληνινγία ηνπ Υψξνπ, Ρπζκνινγία 

Βπίπινπ, ρεδηαζκφο Βζσηεξηθνχ Υψξνπ, ρεδηαζκφο (Design) Βπίπινπ, ρεδηαζκφο 

(Design) Τθάζκαηνο, Όθαζκα, Φπρνινγία, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ, είηε 

απηνδπλάκα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο κε ηνλ 

ρεδηαζκφ (Design), ηε κειέηε (ιεηηνπξγηθή, ρξεζηηθή αηζζεηηθή) θαη ηελ εθαξκνγή: 

α). θάζε είδνπο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. ηε κειέηε απηή πεξηιακβάλεηαη ε δφκεζε 

ζηνηρείσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ, ε ζπνπδή γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ (εγθαηαζηάζεηο, πιηθά, ρξψκαηα, 

θσηηζκφο, εηδηθέο θαηαζθεπέο, επίπισζε, επελδχζεηο, εηδηθφο εμνπιηζκφο θ.ά.). β). 

http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/
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δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξήο θιίκαθαο, π.ρ. πιαηείεο, ππαίζξηνη ρψξνη θαη 

εγθαηαζηάζεηο. ηε δηακφξθσζε απηή πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ 

κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ππφζηεγα, πέξγθνιεο, πεξίπηεξα εθζέζεσλ, ηειεθσληθνί 

ζάιακνη θιπ. γ). ζρεδηαζκνχ επίπισλ, θάζε είδνπο βηνκεραληθά παξαγφκελσλ 

ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ παξαγνκέλσλ ελ ζεηξά ή ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. δ) δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζπλζέζεσλ θαη επηθαλεηψλ 

ρψξνπ. 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

θνπφο ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ε παξνρή ζεσξεηηθήο θαη 

πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε, 

ηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ησλ έξγσλ 

ηέρλεο, ψζηε νη απφθνηηνη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο γλψζεηο, αιιά θαη 

δεμηφηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

1. Σκήκα πληήξεζεο Αξραηνηήησλ & Έξγσλ Σέρλεο. ρνιή Καιιηηερληθψλ 

πνπδψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 

Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sgtks/saet 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκα απαηηείηαη επηπιένλ εμέηαζε θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα 

ηνπ Βιεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πξντζηνξηθή Ώξραηνινγία ηνπ Ώηγαίνπ, Κιαζηθή 

Ώξραηνινγία, ΐπδαληηλή Ώξραηνινγία & Σέρλε, Εζηνξία Σέρλεο, Σερληθέο 

Ώλαζθαθψλ, Θεσξία θαη Μεζνδνινγία Ώλάιπζεο Έξγσλ Σέρλεο, Γεληθέο Ώξρέο 

Υεκείαο, Γεληθέο Ώξρέο Φπζηθήο, Ώξρέο Φπζηθνρεκείαο, ηνηρεία ΐηνινγίαο & 

Ώξρέο ΐηνδηάβξσζεο, Βηδηθά Θέκαηα Υεκείαο, Φπζηθνρεκηθέο Μέζνδνη & Σερληθέο, 

Βιεχζεξν ρέδην, Γσγξαθηθή: Τιηθά & Σερληθέο, Βηδηθά Θέκαηα Γσγξαθηθήο, 

Ώληίγξαθν Γσγξαθηθήο, Ώληίγξαθν Γιππηηθήο, Πιαζηηθή, Φσηνγξαθία, Βηδηθά 

Θέκαηα Υξσκαηηθήο Ώπνθαηάζηαζεο, Βηδηθά Θέκαηα Πιαζηηθήο, ηαηηζηηθή, 

ηνηρεία Βπηζηήκεο ηεο Ώγνξάο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, ηνηρεία 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Βηδηθά Θέκαηα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, θ.ά.  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα  ζπνπδψλ ζηηο Μνπζεηαθέο πνπδέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Εζηνξίαο – Ώξραηνινγίαο θαη Γεσινγίαο ηνπ Βζληθνχ 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. 

 

http://www.teiath.gr/sgtks/saet
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο εξγάδνληαη 

ζε κνπζεία, ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ζπληήξεζεο ή αλεμάξηεηα, 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.  Βηδηθφηεξα, ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο αλήθνπλ: Δ Σερληθή Βμέηαζε, πληήξεζε θαη Ώπνθαηάζηαζε 

Ώξραηνινγηθψλ Βπξεκάησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο. Δ Βθπφλεζε Μειεηψλ πληήξεζεο 

θαη Ώπνθαηάζηαζεο Ώξραηνινγηθψλ Βπξεκάησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο.  Δ ζχληαμε 

κειεηψλ ή εθζέζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ ζπληήξεζεο. 

Ώλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζπληήξεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο θαη ηδξχκαηα. Δ ζπκκεηνρή θαη δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

απηνηειψο ή σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο πληήξεζεο Ώξραηνηήησλ & Έξγσλ Σέρλεο, κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ: σο ππάιιεινη ζην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζε πηλαθνζήθεο, κνπζεία, θαη 

εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο.  

 

ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ:  

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ   

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαιχπηεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ηεο Διεθηξνινγίαο, κε έκθαζε ζηα 

ειεθηξηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, ηνπο απηνκαηηζκνχο, ηα 

ειεθηξνληθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ. 

Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. θαιχπηνπλ ηελ ηερλνινγηθή 

επηζηήκε ηνπ Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Σ.Β. θαη παξέρνπλ ζεκειηαθέο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηα γλσζηηθά πεδία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηζκνχ, ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραληθήο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο, ησλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεηξήζεσλ θαη απηνκαηηζκψλ, ησλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ 

θπθισκάησλ θαη θαηαζθεπψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνινγηζηψλ, 

ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ, ηεο ηερλνινγίαο πιηθψλ θαζψο θαη ζε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο φπσο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα 
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ειεθηξηζκνχ, νπην-ειεθηξνληθή θαη ζπζηήκαηα ιέηδεξ, κηθξνειεθηξνληθή, 

κεραηξνληθή θαη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο. 

1. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site: 
http://eed.stef.teicrete.gr/ 

2. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ώγ. 

Λνπθάο  65404 Καβάια.  web site: http://www.teikav.edu.gr/ed/  

3. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια, 50100 

Κνδάλε. web site: http://ee.teiwm.gr 

4. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site: 
http://www.elec.teilar.gr/ 

5. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο.  Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 

Κνπθνχιη, 26334 Πάηξα. web site: http://www.ele.teipat.gr/ 

6. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250 

12244 Ώηγάιεσ. web site: http://depelec.daidalos.teipir.gr/ 

7. Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Πεξηνρή Φαρλψλ 

Βπβνίαο. web site: http://www.ee.teihal.gr/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνηερλία, Διεθηξνρεκεία – 

Σερλνινγία Τιηθψλ, Σερληθή Ννκνζεζία – Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Διεθηξνληθά, 

Διεθηξηθέο Μεηξήζεηο, ΐαζηθέο Ώξρέο ρεδίαζεο, Διεθηξηθέο Μεραλέο, 

Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερλνινγία – Κνηλσλία & Πεξηβάιινλ, Μεραλνπξγηθή 

Σερλνινγία, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Φεθηαθά πζηήκαηα, Διεθηξηθέο & 

Διεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, Αηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο – Σππνπνίεζε, Αηνίθεζε 

Σερληθψλ Έξγσλ – Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο, Διεθηξνληθά Εζρχνο, 

Μηθξνυπνινγηζηέο, Διεθηξνινγία Ορεκάησλ, Κηλεηήξηεο Μεραλέο, Διεθηξηθέο 

Βγθαηαζηάζεηο – Διεθηξνινγηθφ ρέδην, ρεδίαζε – Ώλάιπζε Διεθηξηθψλ 

Κπθισκάησλ κε ρξήζε Δ/Τ, Διεθηξηθά Κηλεηήξηα πζηήκαηα, ηνηρεία Οηθνλνκίαο, 

Διεθηξνηερληθέο Βθαξκνγέο, Θεσξία εκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Σερλνινγία 

Μεηξήζεσλ, Σερλνινγία Τςειψλ Σάζεσλ, ΐηνκεραληθά Διεθηξνληθά, Μειέηε 

Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ κε Δ/Τ, Διεθηξηθέο – Διεθηξνληθέο 

Καηαζθεπέο, PLC Ώπηνκαηηζκνί, πζηήκαηα Βπηθνηλσληψλ θαη Μεηάδνζεο 

Αεδνκέλσλ, ΐηνκεραληθφ ρέδην, Αηαρείξηζε Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο- Ήπηεο Μνξθέο 

Βλέξγεηαο, θ.ά. 

Σν Πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΣΒΕ Κξήηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 5ν εμάκελν 

επηινγήο κία απφ ηεο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: α). Μεηξήζεσλ, Διέγρνπ & 

Δπηθνηλσληψλ β). Δλεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

http://eed.stef.teicrete.gr/
http://www.teikav.edu.gr/ed/
http://ee.teiwm.gr/
http://www.elec.teilar.gr/
http://www.ele.teipat.gr/
http://depelec.daidalos.teipir.gr/
http://www.ee.teihal.gr/
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d139c7b6e6cc44c5a9e539f5bc2891dac  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο  (ηζρχεη απφ ην 

αθαδ. έηνο 2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d23492d680fb24983aaea9e771cb9d13d  

 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-

13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/da090010d5f96460a8f3c11a0617591b4  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Σ.Δ. 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2e62eb98a6cb4c4084912d3b8de9c705 

  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο  πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). 

Πξνεγκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο, Ώπηνκαηηζκνχ θαη Ρνκπνηηθήο β). Βλεξγεηαθά 

πζηήκαηα γ). Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο δ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε 

γηα Μεραληθνχο. 

 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship.  
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ: α). Βθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή β). Μεραλνηξνληθή.  

 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά  πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ 
Αηαρείξηζε θαη Βλεξγεηαθή ΐειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ.  

 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. ηεξεάο Βιιάδαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηηο Βπθπήο Αηαρείξηζε Ώλαλεψζηκσλ Βλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα ζηνρεχνπλ  λα θαηαζηήζνπλ ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηθαλνχο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερλνιφγνπ Διεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ζηνρεχνπλ κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε: Βθπφλεζε 

ηερληθψλ/νηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ εθαξκνγήο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπληήξεζε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλαθνξηθά 

κε: ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, ζπζηήκαηα ειεθηξνκεραληθήο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο, 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεηξήζεηο θαη απηνκαηηζκνχο, ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα θαη θαηαζθεπέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα 

επηθνηλσληψλ, ηερλνινγία πιηθψλ θαζψο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, νπην-ειεθηξνληθή θαη 

ζπζηήκαηα ιέηδεξ, κηθξνειεθηξνληθή, κεραηξνληθή θαη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο. 

Βθαξκνγή πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ζηε κειέηε θαη ζρεδίαζε 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ 

ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκφ/πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθήο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Μειέηε, 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d139c7b6e6cc44c5a9e539f5bc2891dac
http://myfiles.sch.gr/server/get/d23492d680fb24983aaea9e771cb9d13d
http://myfiles.sch.gr/server/get/da090010d5f96460a8f3c11a0617591b4
http://myfiles.sch.gr/server/get/d2e62eb98a6cb4c4084912d3b8de9c705
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ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξσηνηχπσλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αηδαθηηθή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο. Ώζθάιεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ  

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

Σν ηκήκαηα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ 

γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνπο ηνκείο ησλ βηνκεραληθψλ 

απηνκαηηζκψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

1. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ 

– Ώζήλα. web site: http://www.ee.teiath.gr/ 

2. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο  57400 

Θεζζαινλίθε. web site: http://www.el.teithe.gr/ 

3. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ Π.Β.Ο. Λακίαο – 

Ώζήλαο, 35100 Λακία.  web site: http://www.eln.teilam.gr/  

4. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250 

12244 Ώηγάιεσ. web site: http://www.electronics.teipir.gr/ 

5. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Κξήηεο. Ρσκαλνχ 3 Υαιέπα, 73135 Υαληά.  

web site: https://www.chania.teicrete.gr/academic/electronics-department  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνληθή Φπζηθή, Διεθηξνληθά, 

Πξνγξακκαηηζκφο, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθή, CAD θαη Διεθηξνληθή 

Καηαζθεπή, Διεθηξνηερλία, Φεθηαθά Κπθιψκαηα, Οπηνειεθηξνληθή, Θεσξία 

Κπθισκάησλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, Διεθηξνληθέο Μεηξήζεηο, Κεξαίεο θαη Γξακκέο 

Μεηαθνξάο, Σειεπηθνηλσλίεο, Ραληάξ θαη Ανξπθνξηθά πζηήκαηα, Ώξρηηεθηνληθή 

http://www.ee.teiath.gr/
http://www.el.teithe.gr/
http://www.eln.teilam.gr/
http://www.electronics.teipir.gr/
https://www.chania.teicrete.gr/academic/electronics-department
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Δ/Τ, Οπηηθέο Βπηθνηλσλίεο, Σερλνινγίεο Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα 

Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Φεθηαθά πζηήκαηα Βιέγρνπ, Διεθηξνληθά Εζρχνο, 

ΐηνκεραληθνί Ώπηνκαηηζκνί, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αενληνινγία 

Βπαγγέικαηνο, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d32bc6786b897442eb42874e6d661ce1f  

 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο   (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-

14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d256dded6696948e6924d87444d188b12  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14) 

 http://www.electronics.teipir.gr/menu_el/spoudes/proptyxiaka/odhgos_spoud

wn/odhgos_spoudwn_2014_2015.pdf  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ ΣΔ 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4ecad9e9f94842bb875d4f3f062e6223  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο  πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ  
ρεδίαζε θαη Ώλάπηπμε Πξνεγκέλσλ πζηεκάησλ Διεθηξνληθήο.  

 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά  πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: 

α). Αηαδηθηπσκέλα Διεθηξνληθά πζηήκαηα β). Master of Science in Networking and 

Data Communications γ). Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Βπηθνηλσλίαο γηα 

ηελ Βθπαίδεπζε.  
 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε βάζε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη είηε 

απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηελ κειέηε, έξεπλα θαη 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Βηδηθφηεξα απαζρνινχληαη: 

ε βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή 

ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ, ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή 

άιισλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο απηέο θαη πξνο ηξίηνπο. Έρνπλ 

δηθαίσκα εθπφλεζεο κειέηεο, επίβιεςεο, θαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, 

ζπληήξεζεο εγθαηάζηαζεο, ρεηξηζκψλ, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη κεηαηξνπήο 

ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ, δηαηάμεσο ζπζθεπήο θαη ζπζηεκάησλ ησλ ηνκέσλ: 

ηειεπηθνηλσληψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ, ξαδηνηειεφξαζεο, πξνζηαζίαο θαη 

ππξαζθάιεηαο, νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαζψο επίζεο απηνκάηνπ 

ειέγρνπ. Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Εαηξηθψλ Οξγάλσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηερληθνχο ησλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ. Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα αζθνχληαη είηε ηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ακηγή ειεθηξνληθά είηε κηθηά κε ειεθηξνινγηθή, 

κεραλνινγηθά σο πξνο ην ειεθηξνληθφ κέξνο απηψλ. Εδξχνπλ θαη δηεπζχλνπλ 

ειεθηξνληθά εξγαζηήξηα. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεξγνχλ 

κφλνη ηνπο ή ζαλ κέιε επηηξνπψλ εθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε δεκηέο πνπ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d32bc6786b897442eb42874e6d661ce1f
http://myfiles.sch.gr/server/get/d256dded6696948e6924d87444d188b12
http://www.electronics.teipir.gr/menu_el/spoudes/proptyxiaka/odhgos_spoudwn/odhgos_spoudwn_2014_2015.pdf
http://www.electronics.teipir.gr/menu_el/spoudes/proptyxiaka/odhgos_spoudwn/odhgos_spoudwn_2014_2015.pdf
http://myfiles.sch.gr/server/get/d4ecad9e9f94842bb875d4f3f062e6223
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πξνθιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ζπζθεπέο, 

ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θάζε θχζεο ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ειέγρνπο ζε αληίζηνηρεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΒ 

θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηε 

κεραληθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία θπζηθψλ, ηερλεηψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηλψλ γηα ηελ 

παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. 

1. Σκήκα Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά.  Πέηξνπ Ράιιε & 

Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ. web site: 
http://textiles.daidalos.teipir.gr/?page_id=16&lang=el 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Σερληθή Μεραληθή, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ 

ρέδην, Υεκηθή Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, 

Ανκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Βθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ 

Βξγαζηήξην, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, 

Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Διεθηξνηερλίαο & Διεθηξνληθήο, 

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Τγηεηλή & Ώζθάιεηα Βξγαζίαο -

Σερληθή Ννκνζεζία, Οξγάλσζε Πξνγξακκαηηζκφο & Ώλάιπζε Παξαγσγηθψλ 

πζηεκάησλ, , Βηδηθέο Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο (πκβαηηθέο / 

Με πκβαηηθέο) – Βξγαιεηνκεραλέο, ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, ρεδηαζκφο 

θαη Τπνινγηζκφο ΜΒΚ, ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ, Ώπηνκαηηζκφο & Πξνγξακκα-

ηηζκφο Βξγαιεηνκεραλψλ, Ώλπςσηηθέο θαη Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Αηαρείξηζε 

Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, Αηαρείξηζε & Βπεμεξγαζία ηεξεψλ 

Ώπνβιήησλ, Βθαξκνγέο Ώεξνδπλακηθήο, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο  πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηα   

Νέα Κισζηνυθαληνπξγηθά Τιηθά θαη Σερλνινγίεο ζηνλ ρεδηαζκφ Μφδαο  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ Σ.Β., κε βάζε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη, είηε 

απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη 

http://textiles.daidalos.teipir.gr/?page_id=16&lang=el
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εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο 

Κισζηνυθαληνπξγίαο. Βηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη σο ζηειέρε κνλάδσλ 

ή απηναπαζρνινχληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο θισζηνυθαληνπξγηθήο παξαγσγήο θαη 

ηεο αμηνπνίεζεο ηεο κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: ηνλ 

εληνπηζκφ ή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ. ηνλ ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο θαη αγνξάο πξψησλ πιψλ 

ζε κνλάδεο Κισζηεξίσλ, Τθαληεξίσλ, Πιεθηεξίσλ, ΐαθείσλ- Φηληξηζηεξίσλ, 

Σππνβαθείσλ, Σαπεηνπξγείσλ, ρνηλνπνηείσλ, Μνλάδεο Παξαγσγήο Βλδχκαηνο θαη 

εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξντφλησλ Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη 

πξψησλ πιψλ. ηελ εθπφλεζε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

νηθνλνκνηερληθήο ζθνπηκφηεηαο θαζψο επίζεο ζπκκεηνρή ζηελ επίβιεςε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ή επέθηαζε κνλάδσλ Κισζηνυθαληνπξγίαο θαη ζηελ δηακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θισζηνυθαληνπξγηθήο αλάπηπμεο 

θαζψο θαη ζηειέρσζε νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κισζηνυθαληνπξγία.  

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ  

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

Σν αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία 

θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπζηεκάησλ 

απηφκαηνπ ειέγρνπ, ζηηο γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ζηα πιαίζηα πάζεο 

θχζεσο ζπζηεκάησλ, πνπ απαληνχλ ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ήηνη ζε 

ζπζηήκαηα ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, πδξαπιηθά, πλεπκαηηθά, κεραλνινγηθά, ρεκηθά, 

βηνινγηθά θ.ιπ. 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο, 57400 

Θεζζαινλίθε. web site: http://www.autom.teithe.gr/gr/ 

2. Σκήκα Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά  Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250. 

12244 Ώηγάιεσ. web site: http://auto.teipir.gr/ 

3. Σκήκα Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Πεξηνρή Φαρλψλ 

Βπβνίαο. web site: http://www.aut.teihal.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://www.autom.teithe.gr/gr/
http://auto.teipir.gr/
http://www.aut.teihal.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξνηερλία, Σερληθέο ρεδίαζεο, 

ηνηρεία Γεληθήο Μεραλνινγίαο, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Ώλαινγηθά Διεθηξνληθά, 

Βθαξκνζκέλε Μεραληθή, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Διεθηξνληθά Εζρχνο, Μεηξνινγία, 

Μηθξνυπνινγηζηέο θαη Αίθηπα Δ/Τ, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία ήκαηνο, Φπζηθνρεκηθέο 

Αηεξγαζίεο,  πζηήκαηα Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ, Ώλαινγηθά θαη Φεθηαθά Διεθηξνληθά, 

Κιαζηθέο Βγθαηαζηάζεηο Ώπηνκαηηζκνχ, Φεθηαθά Διεθηξνληθά – Σειεπηθνηλσλίεο, 

“Έιεγρνο Κίλεζεο, Τδξαπιηθά θαη Πλεπκαηηθά πζηήκαηα, Φεθηαθά πζηήκαηα 

Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ, Ρνκπνηηθή θαη Πιαζκαηηθή Πξαγκαηηθφηεηα, Μηθξνειεγθηέο 

C.A.D./C.A.M./C.A.E, Βηδηθά ζέκαηα πζηεκάησλ Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ θαη 

ρεδίαζε-Καηαζθεπή πζηεκάησλ, Βπθπήο “Έιεγρνο, Βιεγθηέο – ΐηνκεραληθνί 

Ώπηνκαηηζκνί, ηνηρεία Μεραλνπξγηθήο Σερλνινγίαο θαη Βξγαιεηνκεραλέο C.N.C, 

Έιεγρνο Παξαγσγηθψλ Αηεξγαζηψλ, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκία θαη Αηνίθεζε, 

ΐηνκεραληθή Τγηεηλή θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αηαρείξηζε Έξγσλ, Ξέλε 

γιψζζα – Σερληθή Οξνινγία, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο  πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ  

ζηελ  ρεδίαζε Αηαδξαζηηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ. 

 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά  πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 
Ώπηνκαηηζκφο Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηψλ β). Νέεο ηερλνινγίεο ζηε Ναπηηιία θαη ηηο 

κεηαθνξέο γ). Master of Science in Networking and Data Communications. 

 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. ηεξεάο Βιιάδαο  πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ  α). Ώπηνκαηηζκνί ζηηο αξδεχζεηο, ηηο γεσξγηθέο θαηαζθεπέο θαη ζηελ εθκεράληζε 

ηεο γεσξγίαο β). Πξνεγκέλα πζηήκαηα Βιέγρνπ θαη Ρνκπνηηθήο. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Ώπηνκαηηζκνχ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε βηνκεραλίεο, ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ζηελ ηαηξηθή, ζηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο, σο θαζεγεηήο ππφ πξνυπνζέζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε.      

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο εθαξκνγήο 

ησλ γλψζεσλ απηψλ, ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ, κεραηξνληθήο θαη ηειεκαηηθήο, 

ζε ηνκείο βηνκεραληθνχο, αγξνηηθνχο ή θαη ππεξεζηψλ (απηνκαηηζκνχο γξαθείνπ). Ο 

πηπρηνχρνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο θάζε εξγαζηαθήο ζρέζεσο (σο 

ππάιιεινο, ζηέιερνο, απηναπαζρνινχκελνο θ.ιπ.). 

Βπεηδή ε γλψζε ηνπ απηνκαηηζκνχ είλαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πηπρηνχρνο κπνξεί λα θαιχςεη θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ηε βαζηθή 

γλψζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθέλησλ ζπζηεκάησλ 

(ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θ.ιπ. 

θαζψο θαη ειεθηξηθψλ κεραλψλ). 

Βηδηθφηεξα, ν Μεραληθφο Ώπηνκαηηζκνχ είλαη ζε ζέζε λα: Βθαξκφδεη ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο, 
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θαηαζθεπήο, ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κεραηξνληθήο θαη ηειεκαηηθήο, 

ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ, 

ειεθηξηθψλ κεραλψλ θ.ι.π. σο θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν απηψλ. Πξαγκαηνπνηεί 

επηβιέςεηο θαη επηκεηξήζεηο έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη πνπ 

πεξηέρνπλ ζηνηρεία απηνκάηνπ ειέγρνπ. Πξαγκαηνπνηεί εθηηκήζεηο θαη 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ απφ ηα αλσηέξσ. πληάζζεη θαη 

επηβιέπεη κειέηεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηήκαηα απηνκάηνπ 

ειέγρνπ ή γεληθφηεξα ζπζηήκαηα ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, ππνινγηζηηθά, πδξαπιηθά 

θαη πλεπκαηηθά θ.ι.π., ζηα πιαίζηα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο ή ππάιιεινο εηαηξεηψλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Υξεζηκνπνηεί, 

πξνγξακκαηίδεη, ζπληεξεί, ξπζκίδεη θαη αλαπξνζαξκφδεη ππνινγηζηέο, 

κηθξνυπνινγηζηέο, πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο (PLCs) θαη γεληθψο 

εμνπιηζκφ πνπ πινπνηεί αιγνξίζκνπο απηνκάηνπ ειέγρνπ, ζπζηήκαηα 

κεραλνηξνληθήο θαη ηειεκαηηθήο 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Οη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα βηνταηξηθήο νξγαλνινγίαο θαη ηαηξηθήο 

θπζηθήο, θαζψο θαη καζήκαηα ππνδνκήο κεραληθψλ, φπσο κεραλνινγία, 

ειεθηξνινγία, ειεθηξνληθή θαη πιεξνθνξηθή. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ επίζεο 

πεξηιακβάλεη καζήκαηα ηαηξηθήο, βηνινγίαο, ρεκείαο, καζεκαηηθψλ, δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη νηθνλνκίαο. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο νλνκάδνληαη Μεραληθνί 

Σερλνινγίαο Εαηξηθψλ Οξγάλσλ θαη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε εηαηξείεο βηνταηξηθήο 

ηερλνινγίαο, ζε ηδησηηθέο θιηληθέο, ζε δεκφζηα λνζνθνκεία, ζε εξεπλεηηθά θέληξα 

θαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 

12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site:  http://www.teiath.gr/stef/tio/   

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά,  Φπζηθή, Υεκεία, Ώγγιηθή Σερληθή 

Οξνινγία, Ώλαηνκία, ΐηνταηξηθή Σερλνινγία, ΐηνινγία-Φπζηνινγία, ΐηνρεκεία, 

Βπεμεξγαζία Εαηξηθνχ ήκαηνο θαη Βηθφλαο, Διεθηξνκεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο 

Ννζνθνκείσλ, Διεθηξνληθά, Διεθηξνηερλία, Εαηξηθά Διεθηξνληθά, Εαηξηθά Lasers 

θαη Οπηνειεθηξνληθή, Εαηξηθή Οξγαλνινγία ΐαζηζκέλε ζε Μηθξνεπεμεξγαζηέο, 

Εαηξηθή Πιεξνθνξηθή, Λνγηθά θαη Φεθηαθά πζηήκαηα, Μεζνδνινγία ρεδηαζκνχ 

θαη Καηαζθεπήο ΐηνταηξηθψλ πζθεπψλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, Οξγάλσζε θαη 

Αηνίθεζε γηα Μεραληθνχο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ννζνθνκείσλ, 

Πξνγξακκαηηζκφο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, χληαμε Μειεηψλ θαη Αηαρείξηζε 

Έξγσλ, πληήξεζε θαη Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Εαηξηθψλ Μεραλεκάησλ, πζηήκαηα 

Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ θαη ΐηναπηνκαηηζκνί, ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή 

http://www.teiath.gr/stef/tio/
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Διεθηξνκεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Σερλνινγίεο 

Καηεξγαζηψλ θαη ηνηρεία Καηαζθεπψλ, ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή 

Διεθηξνκεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ, Μεραληζκνί-Ώπηνκαηηζκνί, Σερληθή 

Μεραληθή, Σερλνινγία Ώπεηθνληζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Ενληηδνπζψλ θαη κε 

Ώθηηλνβνιηψλ, Σερλνινγία Τιηθψλ, ΐηνυιηθψλ & Πξνζζεηηθήο, Σειεταηξηθή θαη 

Σειεπιεξνθνξηθή, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Πξνεγκέλα 

πζηήκαηα θαη Μέζνδνη ζηε ΐηνταηξηθή Σερλνινγία β). Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

Εαηξηθή θαη ηε ΐηνινγία. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ Μεραληθψλ  ΐηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Σ.Β. κε βάζε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ 

θαη δεκφζην ηνκέα, κε ηελ κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε 

ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ησλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ κε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη ιεπηνκεραληζκψλ, θαζψο θαη ηελ εκπνξία, ηε ζπληήξεζε, ηελ 

επηζθεπή θαη ηελ ζέζε ζε εηνηκφηεηα ιεηηνπξγίαο απηψλ κε ηελ ζπλεξγαζία 

ελδερνκέλσο θαη άιισλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (ηαηξψλ, αθηηλνθπζηθψλ, βηνρεκηθψλ. 

Βπίζεο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηα παξαθάησ 

αληηθείκελα: Παξαγσγή ή εκπνξία πάζεο θχζεσο ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη 

ιεπηνκεραληζκψλ. Βπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαθαηαζθεπή ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, 

νξγάλσλ, ζπζθεπψλ βηνηερλνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ιεπηνκεραληζκψλ. 

Βμαζθάιηζε 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. πκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθψλ 

νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ. Βθπφλεζε θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ηαηξηθψλ 

νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ. Βμεηδηθεπκέλεο 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 Βκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Β.Κ.). Πξαγκαηνπνίεζε, σο ζηειερψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ, ειέγρσλ ζε αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαζψο θαη ηδησηηθά 

εξγαζηήξηα θαη ηαηξεία γηα ηελ ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΒ 

θαιχπηεη ηα πεδία ησλ επηζηεκψλ ζηνπο ηνκείο Μεραλνινγίαο θαη Διεθηξνινγίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηελ Βλεξγεηαθή Μεραλνινγία θαη Βλεξγεηαθή Διεθηξνινγία. Πέξα ησλ 
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γλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ, αλαλεψζηκσλ θαη λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηελ 

παξαγσγή, κεηαηξνπή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, έιεγρν θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε, εμνηθνλφκεζε, θαη πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε ηεο 

ελέξγεηαο. 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 

12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα.  web site:  http://www.et.teiath.gr/   

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Διεθηξνηερλία, Σερληθή Μεραληθή, Πιεξνθνξηθή, Σερληθφ 

ρέδην, Μαζεκαηηθά, Ώλάιπζε Διεθηξηθψλ Αηθηχσλ, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή 

Ρεπζηψλ, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Τδξνδπλακηθέο Μεραλέο, 

Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο, Πεγέο Βλέξγεηαο, Σερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο, Ώπνζήθεπζε 

Βλέξγεηαο, Θεξκηθέο ηξνβηινκεραλέο, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο, πζηήκαηα 

Μεηξήζεσλ, Ώλαινγηθά & Φεθηαθά Διεθηξνληθά, Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία & 

Σξηβνινγία, ηαζκνί Παξαγσγήο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο, Ώλαλεψζηκεο Πεγέο 

Βλέξγεηαο, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Μεηαθνξά & Αηαλνκή Διεθηξ. 

Βλέξγεηαο, Διεθηξνληθά Εζρχνο, Ώηκνιέβεηεο, Σερληθή Ννκνζεζία & Ώζθάιεηα 

Βξγαζίαο, Βλεξγεηαθή Ώπνδνηηθφηεηα Κηεξίσλ & Δ/Μ Βγθαηαζηάζεσλ, Διεθηξηθά 

Κηλεηήξηα πζηήκαηα, Διεθηξνηερληθά Τιηθά, Θέξκαλζε Φχμε θαη Κιηκαηηζκφο, 

 ηνηρεία Μεραλψλ, Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο, ΐειηηζηνπνίεζε Βλεξγεηαθψλ 

πζηεκάησλ, Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε, πζηήκαηα πκπαξαγσγήο, Μειέηεο 

Βλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ, Διεθηξηθέο Βγθαηαζηάζεηο, θ.ά. 

Σν Πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δχν θαηεπζχλζεσλ 

α). Βλεξγεηαθήο Μεραλνινγίαο β). Βλεξγεηαθήο Διεθηξνινγίαο. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο  (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dc180abeac7ee46319e349a550a5233d7  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Σερλνινγία ηεο 

Βλέξγεηαο. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο κπνξεί λα ζηαδηνδξνκήζεη ζε 

φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ησλ θιαζηθψλ ηκεκάησλ Μεραλνινγίαο ή 

Διεθηξνινγίαο, αλάινγα κε ηε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ έρεη επηιέμεη έρνληαο ην 

πιενλέθηεκα ηεο ζθαηξηθήο γλψζεο ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα. Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο 

ηνπ ηκήκαηνο Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο κπνξεί λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε: Σε 

κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ, αλαλεψζηκσλ θαη λέσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Σε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο ελεξγεηαθψλ 

http://www.et.teiath.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/dc180abeac7ee46319e349a550a5233d7
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κνλάδσλ θαη δηθηχσλ. Σελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή κειεηψλ γηα ηελ παξαγσγή, 

κεηαθνξά, δηαλνκή, κεηαηξνπή, απνζήθεπζε, έιεγρν θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ππάγνληαη φιεο νη βηνκεραληθέο, θηηξηαθέο, θαη ινηπψλ 

θαηεγνξηψλ ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα 

εμνηθνλφκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Σελ αμηνιφγεζε ελεξγεηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ ζχληαμε ηερληθννηθνλνκηθψλ κειεηψλ 

ζθνπηκφηεηαο επελδχζεσλ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ. Σε κειέηε, ζρεδίαζε θαη 

θαηαζθεπή ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ. Σελ επίβιεςε, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σελ πηζηνπνίεζε θαη πνηνηηθφ έιεγρν 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ. Σελ ηερληθννηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε θαη εκπνξία ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ.  

Σέινο,  κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζε ζέζεηο ζηε 

βηνκεραλία, ζε γξαθεία κειεηψλ, ζε εηαηξείεο θαηαζθεπήο έξγσλ ή ζπληήξεζεο 

κεραλνινγηθνχ ή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο εμνπιηζκνχ 

ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο, ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ζε ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ, ζε νξγαληζκνχο, ζε Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα θιπ. 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ  

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  
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Σν ηκήκαηα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Β. έρνπλ  σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ 

γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο 

ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα 

ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 

1. Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΔ. ρνιή 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. 

Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ.  web site: 
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html 

2. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ 

– Ώζήλα. web site: http://www.cs.teiath.gr/ 

3. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ.  Άξηα. web site: 
http://www.teleinfom.teiep.gr/ 

4. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site: 
http://www.epp.teicrete.gr/ 

5. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. 141, ίλδνο  

57400 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.it.teithe.gr/ 

6. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ώγ. 

Λνπθάο 65404 Καβάια. web site: http://iiwm.teikav.edu.gr/ 

7. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Πεξηνρή Φνχξθα –

52100 – Καζηνξηά. web site: http://informatics.teiwm.gr/ 

8. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ Π.Β.Ο. Λακίαο – 

Ώζήλαο, 35100 Λακία. web site: http://www.inf.teilam.gr 

9. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110 Λάξηζα. . web site:  
http://www.cs.teilar.gr/  

10. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδνο. Βζληθή νδφο Ναππάθηνπ 

Ώληηξξίνπ 30300. Ναχπαθηνο. web site:   http://www.tesyd.teimes.gr  

11. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα 

Μαγλεζίαο.   62124 έξξεο. web site:  http://icd.teiser.gr/   

12. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σ 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Πεξηνρή Κιαδά.  23100 

πάξηε. web site:  http://www.cs.teikal.gr/ 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.teleinfom.teiep.gr/
http://www.epp.teicrete.gr/
http://www.it.teithe.gr/
http://iiwm.teikav.edu.gr/ii/
http://informatics.teiwm.gr/
http://www.inf.teilam.gr/
http://www.cs.teilar.gr/
http://www.tesyd.teimes.gr/
http://icd.teiser.gr/
http://www.cs.teikal.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώιγφξηζκνη θαη Ανκέο Αεδνκέλσλ, ΐάζεηο Αεδνκέλσλ, 

Βπθπή πζηήκαηα θαη πζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε γλψζε, Γιψζζεο θαη 

Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά θαη 

Βπηθνηλσληαθά πζηήκαηα θαη Βθαξκνγέο, Σερλνινγία (Μεραληθή) Λνγηζκηθνχ, 

Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Αηθηχσλ, Σερλεηή Ννεκνζχλε, 

Ώλάπηπμε θαη Αηαρείξηζε Βθαξκνγψλ, Βηδηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

Σερλνινγία Πνιπκέζσλ, Νεπξσληθά Αίθηπα, Βηδηθά Θέκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, 

Παξάιιεια θαη Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα, Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ, Βπεμεξγαζία 

ήκαηνο θαη Βηθφλαο, Πνηφηεηα θαη Ώμηνπηζηία Λνγηζκηθνχ, Βηδηθά Θέκαηα ΐάζεσλ 

Αεδνκέλσλ, Βπθπή πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο, Πξνεγκέλεο 

Ώξρηηεθηνληθέο Τπνινγηζηψλ, Διεθηξνληθφ Βκπφξην, Ώζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, Γιψζζεο θαη Μεηαγισηηηζηέο, Διεθηξνληθή Μάζεζε, θ.ά. 

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηα Σκήκαηα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΒ πξνζθέξνπλ  

(3) θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: α). Μεραληθνί Γηθηχσλ ΣΔ β). Μεραληθνί Ζ/Τ ΣΔ γ). 

Μεραληθνί Λνγηζκηθνχ ΣΔ. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο  (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/da3e8117bb2b54806b2a55f19b1418e2c  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dcf4fc3019f1b40379941857c2b1b0c5a  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αλαη. Μαθεδνλίαο Θξάθεο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfdd80a27f2f2449a8d67e48695be355f  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d32efb7bfca614a73adf79b240c71234e  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dbe0bcac7f43b4cb2a0ca6eddb55f1450  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ  (αθαδ. έηνο 2015-16)  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd87ca24119534930931e5b79e6bba7e5  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/ddd506ac37ace49c7963bf71b352b168e 

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/da76cf499867a4807a3e6f18ff74ab5c1  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 
Πιεξνθνξηθή, χλζεζε Βηθφλσλ θαη ρεδηαζκφο Γξαθηθψλ  β). Σερλνινγίεο Τπνινγηζκνχ 

θαη Αηθηχσλ. 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Δπείξνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Αηθηχσλ.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Δπείξνπ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο  
Βπθπείο Σερλνινγίεο Αηαδηθηχνπ. 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Βιιάδνο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηηο  Σερλνινγίεο θαη πζηήκαηα Βπξπδσληθψλ Βθαξκνγψλ θαη Τπεξεζηψλ.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). πζηήκαηα Σειεπηθνηλσληψλ & ηελ Πιεξνθνξηθήο β). 

Βθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή.  

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/da3e8117bb2b54806b2a55f19b1418e2c
http://myfiles.sch.gr/server/get/dcf4fc3019f1b40379941857c2b1b0c5a
http://myfiles.sch.gr/server/get/dfdd80a27f2f2449a8d67e48695be355f
http://myfiles.sch.gr/server/get/d32efb7bfca614a73adf79b240c71234e
http://myfiles.sch.gr/server/get/dbe0bcac7f43b4cb2a0ca6eddb55f1450
http://myfiles.sch.gr/server/get/dd87ca24119534930931e5b79e6bba7e5
http://myfiles.sch.gr/server/get/ddd506ac37ace49c7963bf71b352b168e
http://myfiles.sch.gr/server/get/da76cf499867a4807a3e6f18ff74ab5c1
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ σο 

θνηηεηέο, νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ζηνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ Λνγηζκηθνχ θαζψο θαη ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ (αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγψλ, 

πξνγξακκαηηζκφο θαη αλάιπζε ζπζηεκάησλ). Βηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα πνπ αθνξά ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηνπο παξαθάησ ελδεηθηηθά 

αλαθεξφκελνπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο : 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ: Μία λέα εθαξκνγή κειεηάηαη δηεμνδηθά, ηίζεληαη νη 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, αλαπηχζζεηαη ην ινγηθφ ηζνδχλακν ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα, ζρεκαηίδνληαη δηαγξάκκαηα δηεξγαζηψλ, δεδνκέλσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ θαη θαηφπηλ πξνδηαγξάθνληαη πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, ηίζεληαη 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ θφζηνπο – σθέιεηαο.   

ΑΝΑΛΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ: Ο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ην 

ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ interfaces, θαη ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ 

πνπ ζα ζπλεπηθνπξνχλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.   

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ: Ώλαιακβάλεη θαζήθνληα δηαρείξηζεο 

φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζπζηήκαηνο βάζεσο δεδνκέλσλ απφ ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο. 

Αηαζθαιίδεη ηα αξρεία ησλ δεδνκέλσλ απφ απξφβιεπηεο θαηαζηξνθέο, φπσο επίζεο 

θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα, εζθεκκέλεο, παξάλνκεο πξφζβαζεο. Βπηβάιιεη θαλφλεο 

δηαηήξεζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Καζνξίδεη ζρήκαηα ειεγρφκελεο 

πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα, απνδίδνληαο δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε ρξήζηεο θαη 

εθαξκνγέο.   

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΧN: Σα δίθηπα ππνινγηζηψλ απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα 

ζε πνιιά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ γηα παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηψλ, δήισζε λέσλ ρξεζηψλ, 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αζθάιεηα ζηελ πξφζβαζε, δηαζθάιηζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ (backups), Βηζαγσγή λέσλ δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε θαη ηέινο βνήζεηα ζε θάζε ρξήζηε ηνπ 

δηθηχνπ.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ: ` έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, γίλεηαη αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο θαη θαηφπηλ 

παξαδίδνληαη ηκήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή, γηα πινπνίεζε κε κία γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Βπίζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα αλαιακβάλεη θαη ηε 

ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ 

εθαξκνγψλ.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ: O ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ απαηηεί ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ γισζζψλ θαη 
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γλψζεηο ζηε δνκή ησλ πξσηνθφιισλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο απηνχ ηνπ είδνπο 

ζρεδηάδνπλ, αλαπηχζζνπλ, δνθηκάδνπλ, εγθαζηζηνχλ, βειηηψλνπλ θαη ζπληεξνχλ 

ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο, πνπ είλαη πξνζπειάζηκεο απφ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ: ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά έηνηκα 

πξνγξάκκαηα, πνπ επηιχνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Πνιιέο θνξέο, ε 

επηθνηλσλία γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο απαηηεί εηδηθά πξνγξάκκαηα, ηα 

ιεγφκελα ελδηάκεζα (interfaces). Ο πξνγξακκαηηζηήο ζπζηεκάησλ είλαη απηφο 

αλαπηχζζεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη άιια πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.   

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:  Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ επίζεο λα απαζρνιεζνχλ 

ζηα A.Β.Ε. σο κφληκν ή έθηαθην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηελ κέζε εθπαίδεπζε σο 

θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο.   

ΔΡΔΤΝΑ: Βπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε 

ζέκαηα έξεπλαο, ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά, ππνζηεξίδνληαο κε επηηπρία ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα, είηε 

απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, αλάπηπμε, δηαρείξηζε, εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΣΔ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγηψλ Ώληηξξχπαλζεο θαιχπηεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο, αλάπηπμεο, εθαξκνγήο θαη εμέιημεο κεζφδσλ, 

ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ξχπσλ, πνπ παξάγνληαη 

απφ θάζε είδνπο αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο Σ.Β. 

Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε  Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο Σ.Δ. ρνιή 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Κνίια.  50100 Κνδάλε. web site: http://env-pol.teiwm.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://env-pol.teiwm.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή Πεξηβάιινληνο, Υεκεία, Φπζηθνί 

Πφξνη θαη Πεξηβάιινλ, Σερληθφ ρέδην, Σερλνινγία Μεηξήζεσλ, Πεξηβαιινληηθή 

Υεκεία, Μεραλνινγηθέο θαη Διεθηξνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Ρχπαλζε Τδάησλ θαη 

Βδαθψλ, Ώηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Κνηλσλία, Άλζξσπνο θαη Πεξηβάιινλ, Βλεξγεηαθή 

Πνιηηηθή θαη Πεξηβάιινλ, Καχζηκα, θαχζε θαη παξαγσγή ξχπσλ, Βπεμεξγαζία θαη 

Αηάζεζε Τγξψλ Ώπνβιήησλ, Θφξπβνο θαη Δρνπξνζηαζία, Ώθηηλνβνιίεο θαη 

Ώθηηλνπξνζηαζία, Οηθνλνκνηερληθή Ώλάιπζε, Πξνρσξεκέλεο θαη χγρξνλεο 

Σερλνινγίεο Βπεμεξγαζίαο Τγξψλ Ώπνβιήησλ, Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία 

Ώεξνκεηαθεξφκελσλ Ρχπσλ, ΐηνκεραληθή Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία, Σερλνινγίεο 

Ώλαθχθισζεο, Σερληθέο Ώπνξξχπαλζεο Βδαθψλ θαη Θαιαζζψλ,  Πεξηβαιινληηθή 

Μηθξνβηνινγία θαη ΐηνηερλνινγία, Καζαξέο Σερλνινγίεο Παξαγσγήο Βλέξγεηαο, 

Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία, ΐηνκεραληθή Ώγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Πεξηβάιινλ, 

Έιεγρνο πζηεκάησλ & Βγθαηαζηάζεσλ Ώληηξξχπαλζεο, Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, 

Αηαρείξηζε Βπηθίλδπλσλ θαη Σνμηθψλ Ώπνβιήησλ, Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Ώπνξξηκκάησλ, Φπζηθά Οηθνζπζηήκαηα, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ, 

Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο πηπρηνχρνο θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ Μεραληθνχ Σερλνινγηψλ Ώληηξξχπαλζεο θαη 

νπζηαζηηθά είλαη ν Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. 

Βλδεηθηηθά κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε αληηθείκελα ησλ παξαθάησ ηνκέσλ: α). 

Βηνκεραλία θαη Σερληθέο Δηαηξείεο: Παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζκψλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη επεμεξγαζία-

αμηνιφγεζε κεηξήζεσλ ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ. Βγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, έιεγρνο 

θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ κέηξεζεο θαη ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ πεξηνξηζκνχ ή 

δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ. ρεδίαζε θαη βειηηζηνπνίεζε κεζφδσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. Παξαθνινχζεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πξνγξακκαηηζκφο αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

αληηξξχπαλζεο θαη ησλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ. β). Γεκφζηνο Σνκέαο θαη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί: ηειέρσζε ππεξεζηψλ πνπ εθηεινχλ πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο 

ξχπαλζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. γ). Διεχζεξν επάγγεικα: Βκπνξία, 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο. Βκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο ξχπαλζεο. Μειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 

αληηξξχπαλζεο. 

  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

ζπληίζεηαη απφ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ εθαξκνζκέλσλ γεσεπηζηεκψλ (γεσινγίαο, 

θνηηαζκαηνινγίαο, γεσθπζηθήο, θιπ), εθκεηάιιεπζεο νξπρείσλ – ιαηνκείσλ, 

εκπινπηηζκνχ κεηαιιεπκάησλ, γεσηερληθήο κεραληθήο (εδαθνκεραληθή – 

βξαρνκεραληθή, γεσηερληθά έξγα κε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θιπ), δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (απνθαηάζηαζε, δηαρείξηζε απνβιήησλ), 
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βηνκεραληθήο δηαρείξηζεο (επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ζπζηήκαηα ειέγρνπ νιηθήο 

πνηφηεηαο, δηνίθεζε έξγσλ, θιπ). 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Ώληηξξχπαλζεο Σ.Β. 

Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο. ρνιή 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Απηηθήο  

Μαθεδνλίαο. Κνίια.  501 00 Κνδάλε. web site: http://env-pol.teiwm.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Υεκεία – Υεκηθή Σερλνινγία, Γεσινγία, Μεραληθή,   

Οξπθηνινγία, Φπζηθή πεξηβάιινληνο, θπξφδεκα – δνκηθέο θαηαζθεπέο, 

Σνπνγξαθία, Κνηηαζκαηνινγία, Γεσινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο, Βθκεηάιιεπζε, 

Πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα, Φπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο, Βμφξπμε πεηξσκάησλ-

ηερλνινγία εθξεθηηθψλ πιηθψλ, Μέζνδνη δηεξεχλεζεο ππεδάθνπο, Μεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο γεσηερληθψλ έξγσλ, Τδξνγεσινγία, Πεξηβαιινληηθή κεραληθή, Βηδηθή 

θνηηαζκαηνινγία, Βδαθνκεραληθή, Οδνπνηία, Πεξηβαιινληηθή γεσηερλνινγία, 

Ώηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Σερληθή γεσηξήζεσλ, Ώληηξξππαληηθή ηερλνινγία, 

ΐηνκεραληθά νξπθηά θαη πεηξψκαηα, Γεσηερληθά έξγα – θξάγκαηα θαη ζήξαγγεο, 

Μέζνδνη εκπινπηηζκνχ κεηαιιεπκάησλ, Σειεπηζθφπεζε – γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ, Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε εθκεηάιιεπζεο νξπθηψλ πφξσλ, Μειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηα κεηαιιεπηηθά θαη γεσηερληθά έξγα, 

Ώπνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο ζηηο εθκεηαιιεχζεηο νξπθηψλ πφξσλ θαη ζηα 

γεσηερληθά έξγα, Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα – νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

γεσηερληθψλ έξγσλ, θ.ά. 

Οδεγφο επαγγέικαηνο Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο & Πεξηβάιινληνο   

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1fc35624e1af4c3f9aab5ecec14ee467  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο Μεραληθφο Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο: Βξεπλά, αληρλεχεη θαη εληνπίδεη 

κεηαιινθφξα πεδία, αλαιχεη, αλαγλσξίδεη θαη επεμεξγάδεηαη δείγκαηα, ζπληάζζεη 

νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο νξπθηψλ πξψησλ πιψλ. πκκεηέρεη 

ζηελ επεμεξγαζία, παξαγσγή θαη πνηνηηθφ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ θαη αδξαλψλ 

νξπθηψλ, κεηαιιεπκάησλ θαη ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

νξγάλσζε ηεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαθίλεζεο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ. 

Μειεηά θαη παξαθνινπζεί ηελ θαηαζθεπή γεσηερληθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ έξγσλ, 

ζπκκεηέρεη ζε ζέκαηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ζηειερψλεη ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο 

ζε νξπρεία θαη κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. Ώλαιακβάλεη γεσηερληθέο, 

εδαθνκεραληθέο, πδξνινγηθέο, ηερληθνγεσινγηθέο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη 

ππνγείνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα εξγαζίεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο ρψξσλ 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θιπ. 

Ώλαιακβάλεη εξγαζίεο κειέηεο θαη αλάιπζεο επζηάζεηαο πξαλψλ ηερληθψλ έξγσλ, 

ζεκειηψζεσο ηερληθψλ έξγσλ, αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Έρεη ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα γηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην επξχηεξν πεδίν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

http://env-pol.teiwm.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d1fc35624e1af4c3f9aab5ecec14ee467
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Αηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηε 

κειέηε αηκνζθαηξηθήο δηαζπνξάο ζε κεγάιεο ζεκεηαθέο θαη επηθαλεηαθέο πεγέο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, αλαιακβάλεη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

επηιακβάλεηαη ησλ θνηλσληθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα πάληα κε ην εζληθφ θαη δηεζλέο δίθαην. 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΣΔ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Ώεξνζθαθψλ ΣΒ 

απνζθνπεί ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Ώεξνζθαθψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 34400 

Φαρλά Βπβνίαο. web site: http://www.aero.teihal.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγία Τιηθψλ, ρέδην, Μεραληθή Ρεπζηψλ, 

Μεηξνινγία, Διεθηξνηερλία, Βηζαγσγή ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο, Ώεξνπνξηθή 

Ννκνζεζία, Βηζαγσγή ζηα Διεθηξνληθά, Ώλαινγηθά Διεθηξνληθά, Βηζαγσγή ζηνλ 

Ώπηφκαην Έιεγρν, Βηζαγσγή ζηελ Ώεξνδπλακηθή, Ώληνρή Τιηθψλ, Φεθηαθά 

πζηήκαηα, Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα, Διεθηξνκαγλεηηθά Κχκαηα, Αηάδνζε – 

Κεξαίεο, Μεραληθή Πηήζεσλ, πζηήκαηα Ώεξνζθαθψλ, ηνηρεία Μεραλψλ, 

Μεραληθή πγθνιιήζεσλ, Μεραληθή ζεο, Φεθηαθφο Ώπηφκαηνο Έιεγρνο, 

Διεθηξνληθά Σειεπηθνηλσληψλ, Σερλνινγία Ώηζζεηήξσλ, ξγαλα θαη πζηήκαηα 

Πινήγεζεο Ώεξνζθαθψλ, Βκβνινθφξνη Κηλεηήξεο, Ώεξνδπλακηθή Βιηθνπηέξσλ, 

Καχζηκα – Ληπαληηθά, Καηεξγαζίεο Ώεξνπνξηθψλ Τιηθψλ, χλζεηα Τιηθά, 

Μηθξνθχκαηα, ξγαλα Ώεξνζθαθψλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, πζηήκαηα Βπηθνηλσλίαο 

θαη Ναπηηιίαο Ώ/θψλ, πζηήκαηα Βιέγρνπ Ώ/θνπο, Βπαγγεικαηηθή Αενληνινγία & 

Δζηθή, ηξνβηινθηλεηήξεο, Ώξρέο ρεδηαζκνχ Ώεξνζθαθψλ, Ώεξνδπλακηθή 

Κηλεηήξσλ, πζηήκαηα Ραληάξ, πζηήκαηα Ώπηφκαηνπ, Βιέγρνπ Πηήζεσο, 

Σειεπηθνηλσλίεο Οπηηθψλ Ελψλ, Σνπηθά Αίθηπα Ώεξνζθαθψλ, θ.ά. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Ώεξνζθαθψλ Σ.Β.   δχλαληαη 

λα απαζρνινχληαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ θιάδνπ ησλ Ώεξνζθαθψλ θαη εηδηθφηεξα κε 

ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή 

ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ. 

Έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη 

http://www.aero.teihal.gr/
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ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νξγάλσλ ησλ αεξνζθαθψλ. Βθαξκνγή 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο εμαξηεκάησλ ή 

ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ. 

Βθαξκνγή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο, παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο 

εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

νξγάλσλ ησλ αεξνζθαθψλ. Ώμηνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε εμαξηεκάησλ ή ηκεκάησλ 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ. Ώμηνιφγεζε 

θαη θνζηνιφγεζε εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ νξγάλσλ ησλ αεξνζθαθψλ. Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ηεο ζρεδίαζεο, παξαγσγήο, 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εμαξηεκάησλ ή ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ηζρχνο ησλ αεξνζθαθψλ, κε βάζε ηα πξφηππα θαη ηνπο δηεζλψο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  

 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ  

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ πξσηίζησο ηελ εθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Μεραλνινγίαο, πνπ λα δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη θπξίσο πξαθηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηηο αλάγθεο πνπ ε θνηλσλία ζηελ 

δηαρξνληθή πνξεία ηνπ επαγγέικαηνο ζα δείμεη. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΒ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

εθαξκνγήο θαη εμέιημεο ηεο επηζηήκεο ηεο Μεραλνινγίαο, πνπ αθνξά ζηε κειέηε, 

ζρεδίαζε, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο θαζψο θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε 

γλψκνλα ηελ νηθνλνκία, ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή. 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 
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Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο  Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ώγ. Λνπθάο  65404 Καβάια. web 

site: http://www.teikav.edu.gr/md/ 

2. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Β. 

Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ.  Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια. 

50100 Κνδάλε. web site: http://me-id.teiwm.gr 

3. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site: 
http://www.tm.teiher.gr 

4. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο.  41110, Λάξηζα. web site: 

http://www.mech.teilar.gr/  

5. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 

Κνπθνχιη. 26334 Πάηξα. web site:  http://mech.teipat.gr/ 

6. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. web site: 
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/   

7. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο   

62124   έξξεο. web site: http://engineering.teiser.gr/ 

8. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Πεξηνρή Φαρλψλ 

Βπβνίαο. web site: http://www.teihal.gr/mec/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερληθή Μεραληθή, Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Υεκηθή 

Σερλνινγία, Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, Βθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ 

Βξγαζηήξην, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, 

Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Διεθηξνηερλίαο & Διεθηξνληθήο, 

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο, Σερλνινγία Θέξκαλζεο, 

ρεδίαζε κε Δ/Τ, ηνηρεία Μεραλψλ, Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, Τδξνδπλακηθέο 

Μεραλέο, Βηδηθέο Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο (πκβαηηθέο / Με 

πκβαηηθέο) – Βξγαιεηνκεραλέο, ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, ΐηνκεραληθφο 

Έιεγρνο & Ώπηνκαηηζκνί, Ώηκνιέβεηεο & Ώηκνζηξφβηινη-Ώεξηνζηξφβηινη, 

Βλεξγεηαθή Αηαρείξηζε Ώλαλεψζηκσλ Πφξσλ, ρεδηαζκφο θαη Τπνινγηζκφο ΜΒΚ, 

Ώπηνκαηηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Βξγαιεηνκεραλψλ, Ώλπςσηηθέο θαη 

Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Φχμε-Κιηκαηηζκφο-Ώεξηζκφο, Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία, 

Βλεξγεηαθφο Έιεγρνο – Βπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Σερλνινγία Καπζίκσλ- πζηήκαηα 

Καχζεο, Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, πζηήκαηα Βπθπνχο Βιέγρνπ & Ρνκπνηηθή, 

Βθαξκνγέο Ώεξνδπλακηθήο, πζηήκαηα Καηεξγαζηψλ – Βθαξκ./ ρεδηαζκφο, θ.ά.  

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο δχν θαηεπζχλζεσλ 

α). Δλεξγεηαθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ β). Καηαζθεπαζηψλ Μεραλνιφ-

γσλ Μεραληθψλ ΣΔ. 

 

http://www.teikav.edu.gr/md/
http://me-id.teiwm.gr/
http://www.tm.teiher.gr/
http://www.mech.teilar.gr/
http://mech.teipat.gr/
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/
http://engineering.teiser.gr/
http://www.teihal.gr/mec/
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/da787427604f7409dbcd1d43f386c696e  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d8f36616f14054555a01c7f5f7dd0f9d1  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ΣΔ 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4e694f0ea872434aadc53f9a5b8edbdf  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 
Πξνεγκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο, Ώπηνκαηηζκνχ θαη Ρνκπνηηθήο β). Βλεξγεηαθά 

πζηήκαηα.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 
Πξνεγκέλα ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Παξαγσγήο β). Βλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο 

Βπελδχζεηο.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β. δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα επξχηαην πεδίν 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ εθηείλεηαη πξαθηηθά ζε φιε ηελ ειιεληθή αγνξά, 

φπσο: Αεκφζηνο Σνκέαο θαη Ο.Σ.Ώ., Εδησηηθφο ηνκέαο., Πξνζσπηθέο Βπηρεηξήζεηο 

(ειεχζεξν επάγγεικα)Βπηζεκαίλεηαη φηη νη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β, παξφηη 

παξαδνζηαθή εηδηθφηεηα, έρνπλ γεληθά πςειά πνζνζηά απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε θιάδνπο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο 

θαη ν ελεξγεηαθφο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δείμεη κεγάιν δπλακηζκφ. 

Βηδηθφηεξα, ηα πεδία απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο αλαιχνληαη σο εμήο:  1. 

ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ: Παξαγσγή. Έιεγρνο Πνηφηεηαο. Βθαξκνγή Πξνηχπσλ Αηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο (πζηήκαηα ISO 9000, 14000 θιπ). πληήξεζε. Μειέηεο 

Παξαγσγήο θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ. Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο. Βθνδηαζηηθή 

(Logistics). Πξνκήζεηεο – Αηαρείξηζε Ώπνζεκάησλ Πξψησλ Τιψλ. Πσιήζεηο.2. 

ΒΜΠΟΡΕΟ: Σερληθέο Πσιήζεηο. Πξνψζεζε θαη Πξνβνιή Πξντφλησλ. 3. ΜΒΛΒΣΒ: 

Μειέηεο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ. Οηθνλνκνηερληθέο κειέηεο. Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ. Μειέηεο Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (Ώζθάιεηαο). 

Βλεξγεηαθέο Μειέηεο. Μειέηεο Φπζηθνχ Ώεξίνπ. 4. ΣΒΥΝΕΚΟ ΏΦΏΛΒΕΏ: Χο 

Βιεχζεξνο Βπαγγεικαηίαο. Χο Τπάιιεινο Βπηρείξεζεο. Χο Τπάιιεινο Βηαηξείαο 

Βμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο. 5. ΤΝΣΔΡΔΔ ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ 

ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΧΝ: πληήξεζε ζπζηεκάησλ Θέξκαλζεο, Φχμεο, Ώεξηζκνχ θαη 

Κιηκαηηζκνχ. Βπίβιεςε πζηεκάησλ Βλεξγεηαθήο Αηαρείξηζεο Κηηξίσλ. πληήξεζε 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ/εγθαηαζηάζεσλ (πρ. Ώλειθπζηήξσλ, γελλεηξηψλ, 

δηθηχσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη αεξίσλ θιπ.). 6. ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ: ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ 

αληηξξχπαλζεο. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο). ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ 

έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 7. ΦΤΕΚΟ ΏΒΡΕΟ: Καηαζθεπή πληήξεζε θαη 

Λεηηνπξγία Αηθηχσλ. Βκπνξία ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 8. ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ, 

ΜΒΣΏΦΟΡΒ (LOGISTICS, TRANSPORTATION) 9. ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ, 

ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΒΡΒΤΝΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ. 10. ΒΝΒΡΓΒΕΏ: Βλεξγεηαθά έξγα. 

http://myfiles.sch.gr/server/get/da787427604f7409dbcd1d43f386c696e
http://myfiles.sch.gr/server/get/d8f36616f14054555a01c7f5f7dd0f9d1
http://myfiles.sch.gr/server/get/d4e694f0ea872434aadc53f9a5b8edbdf
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Βμνηθνλφκεζε Βλέξγεηαο. Βλεξγεηαθή Βπηζεψξεζε. Βκπνξία ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

11. ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΕΚΟ ΚΛΏΑΟ: Αεκφζηα Έξγα. Εδησηηθά Έξγα. 12. 

ΣΒΥΝΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΟ. 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ & ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ  

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ηφρνο ηεο θαηεχζπλζεο Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Ώεξίνπ 

Σ.Β. είλαη ε εθπαίδεπζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη κε ηελ απνθηεζείζα γλψζε 

ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε, λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα-πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πγξά 

θαη αέξηα θαχζηκα ηνπ παξφληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο, κε ηξφπν ζθαηξηθφ, 

ιακβάλνληαο ππφςε επηπιένλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε. 

1. Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Ώεξίνπ ΣΒ θαη 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο. Ώγ. Λνπθάο. 65404 Καβάια. web site:  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Γεληθή Υεκεία, Ώλαιπηηθή Υεκεία, 

Πιεξνθνξηθή, Παηδαγσγηθή ηεο Αηδαζθαιίαο, Φηινζνθία Θεη. Βπηζηεκψλ, Οξγαληθή 

Υεκεία, Γεληθή Γεσινγία, Διεθηξνηερλία, Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βκπνξ. & Αηαθ. 

(Μάξθεηηλγθ), Οηθνλνκνηερληθή Ώλάιπζε, Φπζηθνρεκεία, Μεραληθή Ρεπζηψλ, 

.Ώ.Β. ΐηνκερ/θψλ Βγθ/ζεσλ, Βλφξγαλε Ώλάιπζε, Κνηηαζκαηνινγία, Βλαιιαγή 

Θεξκφηεηαο, Βηδηθή Υεκηθή Μεραλνινγία, Γεσθπζηθή Έξεπλα Y/Ώ, Τγηεηλή & 

Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Σερληθή Ννκνζεζία, ηαηηζηηθή Ώλάιπζε, Υεκεία θαη Σερλ. 

Πεηξειαίνπ, Υεκεία θαη Σερλ/γία Φ. Ώεξίνπ, Πξσηνγελή Πεηξ/θά Πξντφληα, 

ρεδίαζε κε Υξήζε Δ/Τ, Πξνζνκνηψζεηο Υ. Αηεξγαζηψλ, Ξέλε Γιψζζα (Σ. 

Οξνινγία), ρέδην Υεκ.  ΐηνκεραληψλ, Γεσηξήζεηο, Μεηαθ. Ώπ. & Αηαλνκή Φ. Ώ., 

Μεηαθνξά Ώπ. Τγξ. Καπζίκσλ, Σερλ/γία & Πνηφηεηα Τι. ΐ.Β., Γεσθπζηθέο 

Καηαγξαθέο, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, Παξαγ. Π. & Φ.A. Μερ. Σακ., Υεκεία & 

Σερλνι. Πνιπκεξψλ, Θεξκηθνί Αηαρσξηζκνί, Βγθαηαζηάζεηο ΦΏ, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η.  Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (απφ ην αθαδ. 

έηνο 2014-15) 

 http://petrotech.teikav.edu.gr/images/docs/diafora/odigosSpoudon.pdf  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

http://petrotech.teikav.edu.gr/images/docs/diafora/odigosSpoudon.pdf
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Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηελ έξεπλα, ηελ 

παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ 

ππνπξντφλησλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

γεσζεξκηθψλ πεγψλ. Βηδηθφηεξα, κπνξεί λα εξγαζηεί ζην: Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο ζηα 

ηκήκαηα Βλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ζηε Αεκφζηα Βπηρείξεζε Πεηξειαίνπ 

(ΑΒΦΏ), ζε θξαηηθά θαη ηδησηηθά δηπιηζηήξηα, ζε βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθψλ θαη ζηε 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θαχζηκσλ πιψλ, ζε κνλάδεο θαηεξγαζίαο πιαζηηθψλ θαη 

ειαζηηθψλ πιψλ, ζηε γεσινγηθή έξεπλα, σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

θαηάξηηζε κε ηελ πξνυπφζεζε απνθνίηεζεο απφ ηελ ΏΠΏΕΣΒ. 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΔ 

Σ.Β.Ε. ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ    

Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε  πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΒ,  έρεη σο 

ζηφρν, λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο, ψζηε σο επηζηήκνλεο λα είλαη ηθαλνί ηφζν λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά, φζν θαη λα ζπληεξνχλ θαη λα 

απνθαζηζηνχλ έξγα ηέρλεο θαη αξραηφηεηεο. Σα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ε 

εθαξκνζκέλε έξεπλα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπο 

θαηάξηηζε, ε νπνία ηνπο θαζηζηά αληαγσληζηηθνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σν αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο ζπλίζηαηαη ηφζν ηελ παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ παξειζφληνο, φζν θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Οη αλσηέξσ 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηνπο ρψξνπο ησλ 

πιήξσο εμνπιηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηεξίσλ, δηακνξθψλνπλ πηπρηνχρνπο κε 

νινθιεξσκέλν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη επξχηεξε παηδεία ζε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο, εληνπηζκνχ θαη εξκελείαο αθ’ ελφο θαη αλάδεημεο, πξνζηαζίαο θαη 

ζπληήξεζεο αθ’ εηέξνπ. Σν Σκήκα έηζη παξέρεη: α). ε βάζνο ζεσξεηηθή παηδεία ζε 

ζέκαηα Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ νη απφθνηηνη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, θαζηζηψληαο ηελ 

δσληαλφ θνκκάηη ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο β). πλδπαζκέλε θαιιηηερληθή θαη 

ηερλνινγηθή παηδεία, ψζηε νη πηπρηνχρνη, κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, λα 

επεκβαίλνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο 

1. Σκήκα Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο 

Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Πιαηεία Ώλδξέα Κάιβνπ 2, 

Zάθπλζνο. web site: http://culture.teiion.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://culture.teiion.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθέο Ώξρέο Υεκείαο, Γεληθέο Ώξρέο Φπζηθήο, Εζηνξία 

Πνιηηηζκνχ, Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Ώπνηππψζεηο θαη ηεθκεξίσζε αληηθεηκέλσλ θαη 

κλεκείσλ, Βιεχζεξν ρέδην, Ώηζζεηηθή, Γεληθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία ζπληήξεζεο, 

Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηελ Κνηλσληνινγία, Πνιηηηζκηθή 

Αηαρείξηζε, Φπζηθνρεκεία, πληήξεζε Υάξηνπ, Εζηνξία ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο, 

Εζηνξία Τθάζκαηνο, Πιαζηηθή-Βθκαγεία, Βηζαγσγή ζηελ Βπηθνηλσλία, Σερλνινγία 

πνιηηηζκηθνχ ινγηζκηθνχ, Βπίδξαζε ηεο Αχζεο ζηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ 

Βπηαλήζσλ, πληήξεζε Γσγξαθηθψλ Έξγσλ, ηνηρεία Φπζηθήο θαη Πνιηηηζκηθήο, 

πληήξεζε Σνηρνγξαθηψλ, πληήξεζε Φνξεηήο Βηθφλαο, Βπηζηήκε Τιηθψλ, 

πληήξεζε Ξχινπ, Αηαρείξηζε Μνπζείσλ θαη Πνιηηηζκηθψλ Οξγαληζκψλ, πληήξεζε 

Κεξακεηθψλ -Γπαιηνχ – Υξσκαηηζηψλ Ταινπηλάθσλ, πληήξεζε Φεθηδσηνχ, 

πληήξεζε Μεηαιιηθψλ Ώληηθεηκέλσλ, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΣΒΕ Ενλίσλ Νήζσλ, κε ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη πνηνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ηα αθφινπζα: ηελ αλαγλψξηζε, αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θεηκειίσλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ ηερληθή απνθαηάζηαζε θαη 

ζπληήξεζή ηνπο. 

Ώπαζρνιείηαη επαγγεικαηηθψο ζηα αλσηέξσ πεδία είηε σο ζηέιερνο Αεκνζίσλ ή 

Εδησηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ, είηε σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

παξέρνληαο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο πληήξεζεο 

Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ζα έρνπλ πιήξε ζεσξεηηθή, αιιά θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζα είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ.  

 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΔ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΒ ηεο ρνιήο 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ  ηνπ ΣΒΕ Απηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ ρξήζε θαη πξνζαξκνγή ζην αλζξψπηλν 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκθάληζε. Οη ζπνπδαζηέο γλσξίδνπλ θη 

εμαζθνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ή επαλαζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο, 

απφ ηελ αξρηθή ηδέα έσο ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ. 

1. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Β. θαη ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Β. 

Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια. 

50100 Κνδάλε. web site: http://me-id.teiwm.gr  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

http://me-id.teiwm.gr/
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Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή, Μεραληθή, Γξακκηθφ ρέδην, 

Βηζαγσγή ζην ΐηνκεραληθφ ρεδηαζκφ, Σερλνινγία Τιηθψλ, ηνηρεία Μεραλψλ, 

Βιεχζεξν ρέδην, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, ηαηηζηηθή, ηνηρεία 

Διεθηξνινγίαο & Διεθηξνληθά, Με Μεηαιιηθά Σερληθά Τιηθά, CAD, Βπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ – Ανκέο Αεδνκέλσλ, Τιηθά & ρεδηαζκφο, 

Οξγάλσζε Παξαγσγήο, Ώληηθεηκελνζηξνθήο Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ ζε C++, 

Βηζαγσγή ζηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, Ώξρέο Κνζηνιφγεζεο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε 

ΐηνκεραληθψλ Βπηρεηξήζεσλ, Φεθηαθή Καζνδήγεζε Μεραλψλ, Μάξθεηηλγθ & 

Έξεπλα Ώγνξάο, Σππνπνίεζε & Ννκνζεζία, Σερληθή Μειέηε κε βνήζεηα H/Y, 

Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο, Καηαζθεπή Πξσηφηππσλ Καινππηψλ, 

Αηαρείξηζε Σερλνινγίαο & Καηλνηνκίαο, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο ηερλνιφγνο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε βηνκεραλίεο θαη 

βηνηερληθέο κνλάδεο γηα ηελ νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ πξντφλησλ απφ 

ην αξρηθφ ζηάδην κέρξη θαη ηελ πιήξε θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλάιπζεο ηνπ marketing θαη ηνπ management design κέζα απφ Δ/Τ θαη 

ηελ αλαδήηεζε λέσλ πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή λέσλ αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ  

Σν Σκήκα Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΒ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη, κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ 

γλψζεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα ησλ νρεκάησλ δξφκνπ θαη αλψκαινπ εδάθνπο. ην 

γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη ε κειέηε δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ ελφο 

νρήκαηνο, ε ζρεδίαζε θαη ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε επίπεδν ζεσξεηηθφ θαη 

εξγαζηεξηαθφ. Έρεη επίζεο σο απνζηνιή ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο κε ηερλνινγηθά ζηειέρε, θαηάιιεια γηα δηάθνξεο απαζρνιήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηα νρήκαηα. Βηδηθφηεξα, ζ’ απηέο εληάζζνληαη, ηφζν ε παξαγσγή ησλ νρεκάησλ, φζν 

θαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ ηχπσλ ή θαηλνηνκηψλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ν 

έιεγρνο, ε κεζνδεπκέλε ζπληήξεζε, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηα νρήκαηα. 

1. Σκήκα Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο.  57400 

Θεζζαινλίθε. web site: http://www.vt.teithe.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://www.vt.teithe.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκηθή Σερλνινγία, Μεραλνινγηθφ 

ρέδην, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Πνηνηηθφο Έιεγρνο θαη Σερλνινγία Τιηθψλ, Ξέλε 

γιψζζα, ηνηρεία Μεραλψλ, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή, 

Απλακηθή Μεραλψλ, Μεραλνινγηθά Βξγαζηήξηα, Διεθηξνηερλία, πζηήκαηα 

Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο (Μ.Β.Κ.), Μεηάδνζε 

Θεξκφηεηαο, Ώεξηνζηξφβηινη, Ορήκαηα, Διεθηξνληθά Ορεκάησλ, Μεησηήξεο 

ηξνθψλ θαη Κηβψηηα Σαρπηήησλ, Διεθηξηθέο Μεραλέο θαη Διεθηξνηερλία 

Ορεκάησλ, Παξαγσγή Ορεκάησλ θαη Βξγαιεηνκεραλέο, Σερλνινγία Μεηξήζεσλ, 

Απλακηθή Ορεκάησλ, Μεραλνινγηθέο Αηακνξθψζεηο θαη Σξηβνινγία, Θεξκηθέο 

Μεραλέο, Κιηκαηηζκφο Ορεκάησλ, Ώεξνδπλακηθή, Οηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Ώξρέο 

Αηθαίνπ θαη Σερληθή Ννκνζεζία, Ώζθάιεηα Βξγαζίαο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, 

Οξγάλσζε Παξαγσγήο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d269b5985efdf4880b6ea9d86afed2dc6  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Ορεκάησλ ΣΒ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε 

ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ Μεηαθνξψλ θαη Βπηθνηλσληψλ θαη Αεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΤΠΒΥΧΑΒ), ζε εξγνζηάζηα απηνθηλήησλ, ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, σο 

θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνχ απνθηήζνπλ θαη παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε, θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο αλνίγνληαο δηθφ ηνπ ζπλεξγείν. 

 

ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΒ θαιχπηεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο Ναππεγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

Σερλνινγίαο, ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαζθεπήο, κεηαζθεπήο, επηζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ησλ 

πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, σο Ναππεγνί 

Μεραληθνί Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο, γηα λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, σο ππεχζπλνη ή 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ Ναππεγηθνχ, Ναπηηιηαθνχ ή 

ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. 

1. Σκήκα  Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα. 12210 Ώηγάιεσ 

– Ώζήλα. web site: http://www.na.teiath.gr/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d269b5985efdf4880b6ea9d86afed2dc6
http://www.na.teiath.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Ναππεγηθφ 

ρέδην, Θεσξία Πινίνπ, Μειέηε θαη Βμνπιηζκφο Πινίνπ, Μεραληθή, Ώληνρή πινίνπ, 

Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μεραλέο πινίνπ, Παξαγσγή πινίνπ, ηνηρεία 

Μεραλψλ, Διεθηξνηερλία – Διεθηξηθέο Μεραλέο & Βγθαηαζηάζεηο Πινίνπ, 

Ώπηνκαηηζκνί Πινίνπ, Ναπηηιηαθά Θέκαηα, Ώμηνπηζηία Θαιάζζησλ Καηαζθεπψλ & 

Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Ώζθάιεηα Βξγαζίαο & Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

Οηθνλνκνηερληθή Ώλάιπζε, Μειέηε & Βμνπιηζκφο Πινίνπ, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Βπαγγεικαηηθά έρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο, ηφζν ζηελ Βιιάδα, φζν θαη ζηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε. Μπνξεί λα εξγαζηεί: ζε λαππεγεία, ζε λαππεγηθά θαη 

κεραλνινγηθά γξαθεία, κφλνο ηνπ ή κε ζπλεξγάηεο: σο κειεηεηήο, σο επηβιέπσλ ζε 

λέεο θαηαζθεπέο, σο επηβιέπσλ ζε επηζθεπέο θαη σο εθηηκεηήο. Βπίζεο ζην δεκφζην 

ηνκέα: ζην ππνπξγείν Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη θπξίσο ζηελ Βπηζεψξεζε Βκπνξηθψλ 

Πινίσλ, θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, σο λενγλψκνλαο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα (ΒΚΘΒ, ΒΚΒΚ θ.ά.) ή ζε ηξάπεδεο. 

Ώθφκε, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε εηαηξείεο (ΑΒΠ ΏΣΒΕ Ώζήλαο, ΒΏΝΣ θ.ά.), 

αζθαιηζηηθέο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είηε σο κεραληθφο πινίνπ, σο αξρηκεραληθφο, σο 

επηβιέπσλ λέσλ θαηαζθεπψλ ή επηζθεπψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ δηεθδηθήζεσλ (claims) 

θαη εθηηκήζεσλ, είηε σο λενγλψκνλαο.  

 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή ηελ θαηάξηηζε ζπνπδαζηψλ κέζα απφ ηε 

κεηάδνζε ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ ππφβαζξνπ θαη απφθηεζε εκπεηξίαο πάλσ 

ζηηο εθαξκνγέο ηεο εηδηθφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΣΒ. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ 

θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ επηζηεκψλ ζηε 

κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ Ανκηθψλ έξγσλ, θαζψο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ηερληθψλ επηζηεκψλ, ζηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ 

ππνδνκήο. 

1. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 

Θεζζαινλίθε. web site: http://www.cie.teithe.gr/ 

http://www.cie.teithe.gr/
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2. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110 Λάξηζα. web site: 

http://www.civil.teilar.gr/  

3. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 

Κνπθνχιη, 26334  Πάηξα. web site: http://www.teipat.gr/civil/  

4. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250. 

12244 Ώηγάιεσ. web site:  http://civil.teipir.gr/ 

5. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. Παξάξηεκα Σξηθάισλ. web 

site: http://www.teilar.gr 

6. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. 

ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/stef/civil/ 

7. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ. 

ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο. 62124 έξξεο. web site: 
http://civilgeo.teicm.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Καηεχζπλζεο Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΔ: Μαζεκαηηθά, 

Φπζηθή, Υεκηθή Σερλνινγία, Σερληθφ ρέδην, Σερληθή γεσινγία, Βηζαγσγή ζηνπο 

Δ/Τ, ρεδίαζε κε Δ/Τ, Σερλνινγία Τιηθψλ, Μεραληθή, Ώληνρή Τιηθψλ, 

Σνπνγξαθία, Βδαθνκεραληθή, Τδξαπιηθή, Τπνινγηζκφο Καηαζθεπψλ, Οδνπνηία, 

Καηαζθεπέο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, Τδξνινγία, ’Έξγα Τδξεχζεσλ, Σερληθά 

Έξγα Οδνπνηίαο, Αίθηπα Ώπνρεηεχζεσλ, Ληκεληθά ‘Έξγα, Τδξνδπλακηθά ‘Έξγα, 

πζηήκαηα Κπθινθνξίαο θαη Μεηαθνξψλ, Αηεπζεηήζεηο Πνηακψλ, Καηαζθεπή 

εξάγγσλ, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ, Κφζηνο Καηαζθεπήο θαη Πξνυπνινγηζκφο, 

Σερληθή Ννκνζεζία, Βιιεληθή Οηθνλνκία, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Γνκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΔ: Βθαξκνγέο Σερληθήο Γεσινγίαο ζε 

Ανκηθά Έξγα, Κφζηνο & Πξνυπνινγηζκφο Καηαζθεπψλ, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ, 

Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερληθή Γεσινγία, Σερληθή 

Ννκνζεζία, Σνπνγξαθία, Ώπνηχπσζε-Παζνινγία-Ώπνθαηάζηαζε Παξαδνζηαθψλ 

Κηηξίσλ, Ώξρηηεθηνληθή, Ώξρηηεθηνληθή – Οηθνδνκηθή ρεδίαζε κε Δ/Τ, 

Ώξρηηεθηνληθφο – Καηαζθεπαζηηθφο ρεδηαζκφο κε Δ/Τ, Εζηνξία ηεο Σέρλεο, 

Καηαζθεπέο Κηηξίσλ, Οηθνδνκηθή, ηνηρεία Πνιενδνκίαο Υσξνηαμίαο, Σερληθφ 

ρέδην, Ώληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Ανκηθψλ Έξγσλ, Ώληνρή Τιηθψλ, Απλακηθή ησλ 

Καηαζθεπψλ, Βδαθνκεραληθή, Βηδηθά ζέκαηα Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ, Βηδηθά 

Κεθάιαηα ηαηηθήο, Βηδηθέο Καηαζθεπέο απφ Οπιηζκέλν & Πξνεληεηακέλν 

θπξφδεκα, Θεκειηψζεηο, Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία, Καηαζθεπέο 

Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, ηδεξέο θαη Ξχιηλεο Καηαζθεπέο, ηαηηθή, Σερλνινγία 

Ανκηθψλ Τιηθψλ, θ.ά. 

http://www.civil.teilar.gr/
http://www.teipat.gr/civil/
http://civil.teipir.gr/
http://www.teilar.gr/
http://www.teiath.gr/stef/civil/
http://civilgeo.teicm.gr/
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Καηεχζπλζεο Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Αλαζηήισζεο ΣΔ Ώξρηηεθηνληθφ 

ρέδην, Μλεκεηαθή Σνπνγξαθία ησλ ΐπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Μλεκείσλ 

ζην Θεζζαιηθφ Υψξν, Μαζεκαηηθά, ηνηρεία Φπζηθήο, Κνηλσληνινγία ζηελ 

Ώξρηηεθηνληθή, Σερλνινγία ησλ Ανκηθψλ Τιηθψλ, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, ηνηρεία 

Θεξκνδπλακηθήο Υψξνπ, Ώξρηηεθηνληθή Ώπνηχπσζε Μλεκεηαθνχ Έξγνπ, ηαηηθή 

ησλ Καηαζθεπψλ, Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Διεθηξνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο,  

Δρνηερλία – Φσηνηερλία, Καηαζθεπέο απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα ή Υάιπβα, 

Οηθνδνκηθή, ρεδηαζκφο ζην ρψξν κε Δ/Τ, χγρξνλεο Σερληθέο Ώπνηχπσζεο, 

Θεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Ώξρηηεθηνληθήο, Ώξρηηεθηνληθή ησλ Βζσηεξηθψλ Υψξσλ, 

Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Καλφλεο Κηηξηνινγίαο θαη Πνιενδνκίαο, Βηδηθά Κηίξηα – 

ρεδηαζκφο, Ώλάπιαζε Εζηνξηθψλ Κέληξσλ θαη πλφισλ, Ώληηζεηζκηθή Πξνζηαζία 

ησλ Κηηξίσλ, Ώπνθαηάζηαζε – Βπαλάρξεζε Εζηνξηθψλ Κηηξίσλ, χληαμε Μειέηεο 

Ώλαθαίληζεο Ώπνθαηάζηαζεο Κηηξηαθνχ Έξγνπ, χληαμε Μειέηεο Κηηξηαθνχ 

Έξγνπ, Πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ, θ.ά. 

ηα ΣΒΕ Ώζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη Απηηθήο Βιιάδαο πξνζθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο: Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ θαη  Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ. 

ην  ηκήκα ΣΒΕ Θεζζαιίαο ζηελ Λάξηζα: Μεραληθνί Τπνδνκψλ ΣΒ   

ην  ηκήκα ΣΒΕ Θεζζαιίαο ζηα Σξίθαια: Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ θαη 

Μεραληθνί Μνξθνινγίαο θαη Ώλαζηήισζεο ΣΒ 

ην ΣΒΕ Πεηξαηά: Ανκνζηαηηθνί Μεραληθνί ΣΒ 

 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d66dc50a054714f13bbb44add2f3a96f3  

 

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Έξγσλ Τπνδνκήο  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d70f7507c393c4ee78a28b802be0bf524  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Πεηξαηά πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α) 
Ώληηζεηζκηθή θαη Βλεξγεηαθή Ώλαβάζκηζε Καηαζθεπψλ θαη Ώεηθφξνο Ώλάπηπμε β) 

Βθαξκνζκέλεο Πνιηηηθέο θαη Σερληθέο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. 

 

Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Θεζζαιίαο (Σξίθαια) πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα  

ζπνπδψλ ζηελ Ώξρηηεθηνληθή θαη Ανκνζηαηηθή Ώπνθαηάζηαζε Εζηνξηθψλ Κηηξίσλ 

θαη πλφισλ.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε θαηεχζπλζε Μεραληθνί 

Τπνδνκψλ ΣΔ, δχλαληαη λα απαζρνινχληαη ζηνπο αθνινχζνπο ηνκείο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο: 

Βπίβιεςε θαη θαηαζθεπή ζπγθνηλσληαθψλ, πδξαπιηθψλ, γεσηερληθψλ θαη άιισλ 

ηερληθψλ έξγσλ. Μειέηε ή επίβιεςε κειέηεο έξγσλ, σο κέιε νξγαλσκέλσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κειεηεηηθψλ γξαθείσλ. Βθπφλεζε ή επίβιεςε 

κειεηψλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, σο 

κεκνλσκέλνη ηερληθνί. Βθηέιεζε ή ζπκκεηνρή εξγαζηψλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο, 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο αγνξάο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Κάιπςε 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d66dc50a054714f13bbb44add2f3a96f3
http://myfiles.sch.gr/server/get/d70f7507c393c4ee78a28b802be0bf524
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ζέζεσλ ππεχζπλσλ ζηειερψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οξγάλσζε ηερληθψλ έξγσλ. 

Οξγάλσζε εξγαζηεξίσλ θαη ηθαλφηεηα ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξγαζηεξηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ζε εξγαζηήξηα αληνρήο πιηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ, θαζαξηζκνχ 

ιπκάησλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη πδξαπιηθψλ θαη 

ζαιαζζίσλ έξγσλ θιπ. 

Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε θαηεχζπλζε Γνκνζηαηηθνί 

Μεραληθνί απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο, σο πηπρηνχρνη Μεραληθνί Ανκηθψλ Έξγσλ Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο, 

γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ ηκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ππεχζπλνη ή ζηειέρε ζρεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, Οξγαληζκψλ θαη Τπεξεζηψλ. Πην αλαιπηηθά, νη πηπρηνχρνπ ηεο 

αλσηέξσ θαηεχζπλζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο, 

ηερλνινγηθέο, εξγνηαμηαθέο, εξεπλεηηθέο, δηνηθεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, ζεζκηθέο θαη 

δενληνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ζηνπο 

παξαθάησ ηνκείο:  

χληαμε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε, ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ 

θαη ηνλ νξγαληζκφ πιεξψζεσο δνκηθψλ έξγσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ). Βπίβιεςε 

νηθνδνκηθψλ έξγσλ. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε εξγνηαμίνπ θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ 

έξγσλ. Καηαζθεπέο δνκηθψλ έξγσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ). χληαμε 

νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ (επηκεηξήζεηο, ζπγθξηηηθνί πίλαθεο θιπ). ρεδηαζκφο, 

βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο, εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη επηηπρή 

ελζσκάησζή ηνπο ζηα νηθνδνκηθά έξγα. Βθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε κειεηψλ, 

θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο ηνπο. Βξεπλεηηθή κεζνδνινγία, ηθαλφηεηα ζπιινγήο, αμηνιφγεζεο, 

αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο θαη δηαηχπσζεο 

ππεχζπλεο γλψκεο, εμνηθείσζε ζηελ νκαδηθή παξαγσγηθή δνπιεηά, απηνγλσζία θαη 

ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Εθαλφηεηα απφθηεζεο γλψζεο απφ ρψξνπο δνπιεηάο θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε ρψξνπο δνπιεηάο κε θαηάιιειε πξαθηηθή άζθεζε. 

Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ κε θαηεχζπλζε Μεραληθνί 

Μνξθνινγίαο θαη Αλαζηήισζεο ΣΔ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ επηζηεκψλ ζηε κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή έξγσλ 

ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ. Σν ηκήκα ζπλδπάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ζπνπδψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο θαη 

απνθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, κε ηελ πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή 

άζθεζε. Αίλεη έκθαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ αλαζηπιψζεσλ θαη ηερληθψλ 

απνθαηάζηαζεο ζπληήξεζεο, ζηεξέσζεο θαη επηζθεπψλ, ελψ παξαιιήισο δηεμάγεη 

θπξίσο ηερλνινγηθή έξεπλα θαη αλαπηχζζεη ηερλνγλσζία θαη θαηλνηνκίεο ζηα 

αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πεδία. 

Παξαιιήισο παξέρεηαη κηα γεληθφηεξε παηδεία πνπ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηνπ 

ζπνπδαζηή θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ 

σξίκαλζε ψζηε λα κπνξεί αληηκεησπίζεη ηα ηδηαίηεξα θαη πνιχπινθα πξνβιήκαηα 

πνπ πεξηέρνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο – δηαηήξεζεο, 

απνθαηάζηαζεο, αλάδεημεο θαη αλαβίσζεο ηνπ κλεκεηαθνχ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ 
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νηθηζηηθνχ πινχηνπ θαη αθφκε ηνπ δηαηεξεηένπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα 

καο. 

Γεληθά νη πηπρηνχρνη θαη ησλ (3) θαηεπζχλζεσλ, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε ηερληθέο 

εηαηξείεο, ζε ηδησηηθέο ηερληθέο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηερληθά γξαθεία, 

ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, νξγαληζκψλ, ζηελ λνκαξρηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη 

ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί γξαθείν ηερληθήο ππεξεζίαο, σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, θαη σο θαζεγεηέο ππφ πξνυπνζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. Βπίζεο, πέληε ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ.  

 

 ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ &ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ θαιχπηεη ηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ ρψξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ηνπ θαηάιιεινπ 

ππφβαζξνπ κε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ θαη θσηνγξακκεηξηθψλ νξγάλσλ θαη κεζφδσλ, 

κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζε κειέηεο νδνπνηίαο, πδξαπιηθήο, πνιενδνκίαο, 

ρσξνηαμίαο, θηεκαηνινγίνπ, γεσξγηθήο αλάπηπμεο, κε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

ηεο επηζηήκεο θαη αξσγφ ηελ πιεξνθνξηθή. 

1. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. 

web site: http://www.teiath.gr/stef/topografias/ 

2. Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΒ & Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & 

Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο 62124 

έξξεο. web site: http://civilgeo.teicm.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐαζηθέο Ώξρέο Γεσδαηζίαο-Σνπνγξαθίαο, Γεσκεηξηθέο 

Ώπεηθνλίζεηο, Φπζηθή, Σνπνγξαθηθά ξγαλα & Μέζνδνη Μεηξήζεσλ, Διεθηξνληθή 

ρεδίαζε, Βθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνχ, Ώπνηππψζεηο – Υαξάμεηο, Σνπνγξαθηθά 

Αίθηπα & Τπνινγηζκνί, Γεληθή & Μαζεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Φπζηθή Γεσγξαθία & 

Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, Σνπνγξαθηθέο Ώζθήζεηο Τπαίζξνπ, Γεσδαηζία, 

Φσηνγξακκεηξία, Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Οδνπνηία (Γεσκεηξηθφο ρεδηαζκφο), 

Βθαξκνζκέλε Τδξαπιηθή, Ανξπθνξηθφο Βληνπηζκφο, Σειεπηζθφπεζε, 

πγθνηλσληαθά Έξγα – Οηθνλνκνηερληθά ηνηρεία, Τδξαπιηθά πζηήκαηα, 

http://www.teiath.gr/stef/topografias/
http://civilgeo.teicm.gr/
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Γεσγξαθηθή Ώλάιπζε, Κηεκαηνιφγην, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, 

Πνιενδνκία, ΐάζεηο Υσξηθψλ Αεδνκέλσλ & Φεθηαθή Υαξηνγξαθία, Αηαρείξηζε Γεο 

& Ώμίεο Ώθηλήησλ, Βθαξκνγέο Φσηνγξακκεηξίαο, Υσξνηαμία & Πεξηθεξεηαθή 

Ώλάπηπμε, Μεγάιεο Γεσδαηηηθέο Ώζθήζεηο, ρεδηαζκφο Οδηθψλ Έξγσλ, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα  

ζπνπδψλ ζηελ Πξφβιεςε θαη Αηαρείξηζε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη Μεραληθνί Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ απνθηνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο, ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα, ζεσξεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ππεχζπλνη ή 

ζηειέρε ζρεηηθψλ ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο Μεραληθφο Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΒ, 

απαζρνιείηαη ζε: Μειέηεο ηνπνγξαθίαο, Πξνζέγγηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ (άξδεπζε, 

δηαλνκή, αλαδαζκφο), Υαξηνγξαθηθή ππνδνκή θαη ζεκαηηθνχο ράξηεο, Πνιενδνκηθέο 

θαη Ρπκνηνκηθέο κειέηεο, πγθνηλσληαθέο κειέηεο, Τδξαπιηθέο κειέηεο, 

Υσξνηαμηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κειέηεο. 

  

ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΝΓΤΖ  

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη, κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ 

γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο έλδπζεο κε δχν ζθέιε: ηερλνινγία θαη νξγάλσζε. 

ην ζθέινο ηεο ηερλνινγίαο, πεξηιακβάλνληαη γλψζεηο, ζρεηηθέο κε ηε δεκηνπξγία 

πξντφλησλ, ηηο πεγέο κφδαο, ηε δηνίθεζε παξαγσγήο, ηα πιηθά θαη ηνλ ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. ην ζθέινο ηεο νξγάλσζεο, πεξηιακβάλνληαη γλψζεηο, ζρεηηθέο κε ηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο ελδπκάησλ, ην κάξθεηηλγθ, ην 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

1. Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Έλδπζεο. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γ. 

Ώξγπξίνπ 16, 61100 Κηιθίο. web site:  http://moda.teicm.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://moda.teicm.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐαζηθέο Ώξρέο ρεδίνπ / Υξσκαηνινγίαο, Εζηνξία ηεο 

Σέρλεο, Σερλνινγία Ελψλ θαη Νεκάησλ, Φπζηθή θαη Υεκεία ρξσκάησλ, Ώξρέο θαη 

Βθαξκνγέο σκαηνκεηξίαο, Εζηνξία ελδχκαηνο, ρέδην Μφδαο, Σερλνινγία 

Τθαζκάησλ, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Εζηνξία Μφδαο, ρεδηαζκφο Πξνηχπσλ Βλδχκαηνο, 

Σερλνινγία Τθαζκάησλ θαη Βπεμεξγαζίεο, Ώξρέο Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Έιεγρνο 

πνηφηεηαο, Καιιηηερληθή Αηάζηαζε ρεδηαζκνχ, ηξαηεγηθέο Βπηθνηλσλίαο & 

Πξνβνιήο, ρεδηαζκφο Βλδπκάησλ θαη Μεηαηξνπή ζε Παηξφλ, Σερλνινγία ηξψζεο 

θαη Κνπήο Βλδπκάησλ, Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο, πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, 

Αηεζλείο ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε 

πιινγψλ ελδπκάησλ, εκεηνινγία ηνπ ηπι, Κνζηνιφγεζε εηνίκσλ ελδπκάησλ, 

Σερλνινγία Ραθήο Βλδπκάησλ, Ώλάπηπμε πξντφληνο θαη δηαρείξηζε επσλπκίαο, 

πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Αηαρείξηζε Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d18b3632b416f4f4f832b1a9e976ace45  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο ρεδηαζηή Μφδαο θαη Σερλνιφγνπ Έλδπζεο  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dbe6c081fb0674b34a81c920dedd68aaf  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο Σερλνιφγνο Βλδπκάησλ κπνξεί λα εξγαζηεί: σο απηναπαζρνινχκελνο, σο ζηέιερνο 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ εηνίκσλ ελδπκάησλ. Ο Σερλνιφγνο ελδπκάησλ 

αζρνιείηαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: Ώλάπηπμε, ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή εηνίκσλ 

ελδπκάησλ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνηνηηθφ έιεγρν θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Βπηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ εηνίκσλ ελδπκάησλ. Βκπνξία θαη δηαθίλεζε εηνίκσλ ελδπκάησλ. 

ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πνιηηηθέο ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο. 

 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ ΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ  

Σν ηκήκα επηδηψθεη α). λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

ηερλνινγίαο μχινπ, ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο επίπινπ θαη μπινθαηαζθεπψλ θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ επίπινπ β). λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. γ). λα ζπκβάιεη, αλαπηχζζνληαο ηερλνγλσζία θαη 

θαηλνηνκίεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ ή άιισλ γλψζεσλ, 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ βηνκεραληθνχ θαη βηνηερληθνχ θιάδνπ ηνπ μχινπ 

θαη ηνπ επίπινπ ηεο ρψξαο δ). λα εθπαηδεχεη Σερλνιφγνπο θαη ρεδηαζηέο μχινπ θαη 

επίπινπ, πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο. 

1. Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ & Δπίπινπ Σ.Δ. ρνιή 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. ΐ. 

Γξίβα 11. 43100 Καξδίηζα. web site: http://www.wfdt.teilar.gr/  

http://myfiles.sch.gr/server/get/d18b3632b416f4f4f832b1a9e976ace45
http://myfiles.sch.gr/server/get/dbe6c081fb0674b34a81c920dedd68aaf
http://www.wfdt.teilar.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Σερληθφ ρέδην, Ώξρηηεθηνληθή, Σέρλε θαη 

Ρπζκνινγία Βπίπινπ, Ανκή Ξχινπ, Πιεξνθνξηθή, Βιεχζεξν ρέδην, Σερλνινγία 

Ξχινπ – πκπαγή πξντφληα, Μεραληθή Καηεξγαζία Ξχινπ, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα, 

CAD, Εδηφηεηεο Ξχινπ, πγθνιιεκέλα Πξντφληα, Αεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο, 

Πνιπκεξή θαη χλζεηα Τιηθά, Σερλνινγία Παξαγσγήο Βπίπινπ, χγρξνλεο Μνξθέο 

Καηεξγαζίαο Ξχινπ, χγρξνλα Τιηθά Ξπινθαηαζθεπψλ, Βπεμεξγαζία Βπηθαλεηψλ – 

Φηλίξηζκα Βπίπισλ, Σερλνινγία – Βθαξκνγέο Μεηαιιηθψλ Τιηθψλ, Αηνίθεζε 

Βπηρεηξήζεσλ Ξχινπ – Βπίπινπ, Πξντφληα Υεκηθήο Σερλνινγίαο Ξχινπ, ρεδηαζηηθά 

Πξνγξάκκαηα Βπίπινπ, Πνηνηηθφο Έιεγρνο Πξψησλ Τιψλ, Οηθνλνκηθή 

Βπηρεηξήζεσλ Ξχινπ – Βπίπινπ, Σερλνινγία Ξχιηλσλ Καηαζθεπψλ – Ξχιηλεο 

Καηνηθίεο, Κνπθψκαηα, Παηψκαηα, Μειέηε ρεδηαζκνχ Βπίπινπ, Βζσηεξηθή 

Αηαθφζκεζε, Μάξθεηηλγθ Πξντφλησλ Ξχινπ – Βπίπινπ, πληήξεζε – Βπηζθεπή 

Βπίπισλ, Φσηνξεαιηζκφο θαη Κίλεζε, Καηαζθεπέο Βμσηεξηθνχ Υψξνπ, Πνηνηηθφο 

Έιεγρνο Βπίπινπ, Τινπνίεζε Μειέηεο ρεδηαζκνχ Βπίπινπ, θ.ά. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ελζσκαηψλνληαη ηξεηο επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο: α). ηνπ 

Σερλνιφγνπ Ξχινπ β).  ηνπ Σερλνιφγνπ Δπίπινπ θαη Ξπινπξγηθψλ Καηαζθεπψλ 

γ) ηνπ ρεδηαζηή Δπίπινπ. 

Οδεγφο επαγγέικαηνο ρεδηαζηή Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d305bd77a88bb4e3cb1b43be9d33adb91  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Δ απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο εζηηάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, θαηά θχξην ιφγν ζηηο αθφινπζεο επηρεηξήζεηο: παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο επίπισλ, παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πξντφλησλ μχινπ ή 

μπινθαηαζθεπψλ, παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζχλζεησλ πξντφλησλ μχινπ, 

ραξηηνχ, επηρεηξήζεηο ζρεδηαζκνχ επίπισλ ή αληηθεηκέλσλ, αξρηηεθηνληθά ή ηερληθά 

γξαθεία θαη γξαθεία δηαθφζκεζεο, δηάθνξεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

μχινπ θαη επίπινπ, θ.ά.  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ  

ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

Σ.Β θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ επηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο. Σν ηκήκα 

αζρνιείηαη ηφζν κε ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο φζν θαη κε ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ζηα παξαθάησ πεδία: α). Σερλνινγία θαη 

Έιεγρνο Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο θαη β). Πξνζηαζία θαη Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο  

http://myfiles.sch.gr/server/get/d305bd77a88bb4e3cb1b43be9d33adb91
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1. Σκήκα Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο Σ.Β. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σερλνινγηψλ 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Σ.Δ. ρνιή Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Πιαηεία Ώλδξέα Κάιβνπ 2 Zάθπλζνο. 

web site: http://envi.teiion.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Βπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο, Γεληθή Υεκεία, Ώξρέο 

Οηθνινγίαο, Μεζνγεηαθά Οηθνζπζηήκαηα, Μεραληθή Πεξηβάιινληνο, 

Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Αηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο, ΐάζεηο Πεξηβαιινληηθψλ 

Αεδνκέλσλ,  Τδξνινγία – Αηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ & Σειεπηζθφπεζε, Ρεπζηνκεραληθή Πεξηβάιινληνο, Πεξηβαιινληηθή 

Πνιηηηθή θαη Ννκνζεζία, Ρχπαλζε Τδάησλ & Βδάθνπο, Πεξηβαιινληηθή 

ΐηνινγία/Μηθξνβηνινγία, Οηθνινγία Σνπίνπ, Ώέξηα Ρχπαλζε – Σερλνινγία 

Βπεμεξγαζίαο Ώέξησλ Ρχπσλ, Οηθνινγία Πιεζπζκψλ – ΐηνπνηθηιφηεηα, Σερλνινγία 

Βπεμεξγαζίαο ηεξεψλ Ώπνβιήησλ, Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο, Μεηεσξνινγία – 

Κιηκαηνινγία, Σερλνινγία Βπεμεξγαζίαο ΐηνκεραληθψλ & Βπηθίλδπλσλ Ώπνβιήησλ, 

Αηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ, 

Μέζνδνη Παξαθνινχζεζεο Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο, ΐηψζηκε Ώλάπηπμε, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο πηπρηνχρνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη πνηνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα 

αθφινπζα: Ώλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε εθπφλεζεο, αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο 

κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο. 

Ώλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο κε 

αλάπηπμε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ θαη ξχπσλ. 

Ώλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ 

πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. Ώλαιακβάλνπλ ηε κειέηε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ ζπιινγήο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. ρεδηάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πδάησλ. 

Αξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αγσγή, ελεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία, θ.ά.  

 

ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Βπηθνηλσλίαο 

θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Βπηθνηλσλίαο κε εμεηδίθεπζε ζηα Φεθηαθά 

Μέζα κε εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα. ηφρνο είλαη ε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ πεδίνπ ησλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη 

http://envi.teiion.gr/gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.html
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ηνπ ζπλνιηθνχ Βπηθνηλσληαθνχ γίγλεζζαη, κε δεηνχκελν κηα ζθαηξηθή θαη θξηηηθή 

γλψζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ Κνηλσλία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ. 

1. Σκήκα Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Λεσθφξνο 

Ώληψλε Σξίηζε Αξγνζηφιη – Κεθαιιελία. web site: http://www.dmc.teiion.gr/ 

2. Σκήκα Φεθηαθψλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. ρνιή Σερλνινγηθψλ 

Βθαξκνγψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Φνχξθα 

Καζηνξηάο. web site: http://kastoria.teikoz.gr/pr    

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Πνζνηηθέο Μέζνδνη, Βηζαγσγή ζηνπο 

Δ/Τ, Ώξρέο Βπηθνηλσλίαο, Ώξρέο Αηθαίνπ, Ώξρέο Μάλαηδκελη, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, 

Υξήζε Βμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία, Βζσηεξηθέο 

Βπηθνηλσλίεο, Σερληθέο εξσηεκαηνινγίνπ θαη πλέληεπμεο, Κνηλσληθή Φπρνινγία, 

Αεκφζηεο ρέζεηο, Πνιηηηθή Βπηθνηλσλία, Εζηνξία Βπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ, 

Αηαθήκηζε, Οηθνλνκηθή ηεο Βπηθνηλσλίαο, Αηεζλείο Βπηθνηλσλίεο, Μάξθεηηλγθ 

ΜΜΒ, Κνηλή γλψκε, Κνπιηνχξα θαη Βπηθνηλσλία, Θεζκνί θαη Αξάζεηο ηεο Β.Β, 

ηξαηεγηθέο Αεκνζίσλ ρέζεσλ, Αηεζλείο ρέζεηο, Τπεξεζληθνί Οξγαληζκνί, 

Πνιηηηθφ Μάξθεηηλγθ, Γπλαίθεο θαη πνιηηηθή, Αεκνζηφηεηα θαη ΜΜΒ, Ννκνζεζία-

Ννκνινγία ΜΜΒ, Αεκνζθνπήζεηο, Αηαρείξηζε Βπηθνηλσληαθψλ θξίζεσλ, 

Βθαξκνζκέλεο Αεκφζηεο ρέζεηο, χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηηο Βπηθνηλσλίεο, Θεζκφο 

Υνξεγηψλ, Αηαπνιηηηζκηθέο Βπηθνηλσλίεο, Βπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Βπηθνηλσληαθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο, Οινθιεξσκέλε Αεκηνπξγία Πνιπκέζσλ, ΜΜΒ θαη Βιιεληθή 

θνηλσλία, Οινθιεξσκέλε Βπηθνηλσλία Αεκ. ρέζεσλ, Αεκφζηεο ρέζεηο ζηνλ 

Σνπξηζκφ, Υξεκαηννηθνλνκηθέο Αεκ. ρέζεηο, θ.ά. 

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ επηδηψθνπλ ηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ηεο εκβέιεηαο 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ησλ Βπηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ ζην 

θνηλσληθφ, αηζζεηηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ καο, ζε φιεο ηηο κνξθέο 

πνπ απηέο αλαπηχζζνληαη, δειαδή απφ ηελ νκηιία έσο ηα ειεθηξνληθά κέζα θαη απφ 

ηνλ γξαπηφ ιφγν έσο ην δηαδίθηπν. Οη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο πνπ 

παξέρνληαη απνζθνπνχλ ζην λα παξέρνπλ ζηνπο απνθνίηνπο: Γλψζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεψλ ηνπο θαη εμνηθείσζε κε ηηο 

λέεο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. Εθαλφηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, ζηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζχλζεζε ηδεψλ, κε δεηνχκελν ηελ δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο επηθνηλσληαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Σηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο 

γλψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αζρνινχληαη κε ηελ δηαθήκηζε θαη 

ην κάξθεηηλγθ εηαηξεηψλ. Εθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θάζε είδνπο 

εθαξκνζκέλσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Σελ 

απαηηνχκελε γηα ην επξχ αληηθείκελν ελαζρνιήζεψο ηνπο, πνιηηηζηηθή, θηινζνθηθή 

θαη ςπρνινγηθή παηδεία. Βπηθνηλσληαθή επάξθεηα ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν. 

Ζιεθηξνληθφο Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (αθαδ. έηνο 

2015-16) 

http://www.dmc.teiion.gr/
http://kastoria.teikoz.gr/pr
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 http://kastoria.teikoz.gr/dmc/wrap.php?url=kastoria.teikoz.gr/dmc/contents/stu

dies/odigos.htm  

 

ΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζηηο Αεκφζηεο ρέζεηο θαη Μάξθεηηλγθ κε Νέεο Σερλνινγίεο.  

 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ κπνξνχλ λα βξνπλ απαζρφιεζε σο: ζηειέρε 

Αεκνζίσλ ρέζεσλ ζε γξαθεία ή ηκήκαηα Αεκνζίσλ ρέζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζηειέρε ζε ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ, 

Πσιήζεσλ θαη Αηαθήκηζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη θπξίσο ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα. Εδηαίηεξα ε απνξξφθεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζηνπο θιάδνπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νξγαληζκψλ 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ζηειέρε εηαηξεηψλ Αεκνζίσλ 

ρέζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ Έξεπλαο Ώγνξάο, εηαηξεηψλ 

δεκνζθνπήζεσλ θαη εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ, ζηειέρε εηδεζενγξαθηθψλ νξγαληζκψλ, νξγαληζκψλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη ελ γέλεη 

ηδξπκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο, ζηειέρε 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε κηα δηεζλή παξνπζία ή βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Βπίζεο νη πηπρηνχρνη ησλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Βπηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα 

αλειηρζνχλ θαη λα δηαπξέςνπλ σο: δηεπζπληηθά ζηειέρε ηκήκαηνο Αεκνζίσλ 

ρέζεσλ, Αηαθήκηζεο, Μάξθεηηλγθ, δηεπζπληέο εηαηξεηψλ Αεκνζίσλ ρέζεσλ, 

δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ θαη 

άιισλ ηδξπκάησλ, ζχκβνπινη Αεκνζίσλ ρέζεσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

θαη ζχκβνπινη επηθνηλσλίαο ζε ππνπξγεία, νξγαληζκνχο, πνιηηηθά θφκκαηα, πνιηηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο.  

 

ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ: 

ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ  

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ  

Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη 

Ώθνπζηηθήο ΣΒ είλαη: α). Δ εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηαγξαθή, 

αλάιπζε, ζχλζεζε, παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ ήρνπ θαη ηεο κνπζηθήο 

πιεξνθνξίαο β). Δ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ηεο αθνπζηηθήο. 

http://kastoria.teikoz.gr/dmc/wrap.php?url=kastoria.teikoz.gr/dmc/contents/studies/odigos.htm
http://kastoria.teikoz.gr/dmc/wrap.php?url=kastoria.teikoz.gr/dmc/contents/studies/odigos.htm
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1. Σκήκα Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ. ρνιή 

Βθαξκνζκέλσλ Βπηζηεκψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Β. 

Ααζθαιάθε Πεξηβφιηα. 74100. Ρέζπκλν. web site: http://www.teicrete.gr/mta/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Φπζηθή Κπκαηηθή, 

Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Διεθηξνληθά ηνηρεία θαη 

Κπθιψκαηα, ηνηρεία Θεσξίαο θαη εκεηνγξαθίαο ηεο Μνπζηθήο, Εζηνξηθά θαη 

Μνξθνινγηθά ηνηρεία ηεο Μνπζηθήο, Ώγγιηθά, Βθαξκνγέο Πνιπκέζσλ, Μνπζηθέο 

Βπηρεηξήζεηο – Ννκνζεζία & Marketing, Ώηζζεηηθή ησλ Σερλψλ, Βηζαγσγή ζηελ 

Παηδαγσγηθή, Δρεηηθά πζηήκαηα, Βηζαγσγή ζηελ Ώθνπζηηθή, Πξνγξακκαηηζηηθά 

Πεξηβάιινληα Ήρνπ & Μνπζηθήο, Ώλαινγηθά Διεθηξνληθά, Μνπζηθή Ώθνπζηηθή – 

Οξγαλνινγία, Πξσηφθνιια Μνπζηθήο Βπηθνηλσλίαο, Φεθηαθά Διεθηξνληθά, 

Μνξθνινγία ηνπ ήρνπ θαη ερεηηθφο ζρεδηαζκφο, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Βθαξκνζκέλε Ώθνπζηηθή, χλζεζε Ήρνπ, Δρνιεςία, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία 

ήκαηνο, πζηήκαηα Μηθξνεπεμεξγαζηψλ, Ώζχξκαηε Αηάδνζε Μνπζηθφ – 

Ώθνπζηηθνχ ήκαηνο, Διεθηξνληθά Μνπζηθά ξγαλα, Βηδηθά Θέκαηα Μνπζηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πξσηφθνιια Mastering, Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία ηεο Βηθφλαο, 

Σερληθέο Μνπζηθήο Παξαγσγήο, πζηήκαηα Πνιπθάλαιεο Φεθηαθήο Βπεμεξγαζίαο 

Ήρνπ, πζηήκαηα Φσηηζκνχ, ηνηρεία Φπρναθνπζηηθήο, Δρεηηθή Κάιπςε 

πλαπιηψλ, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2008-09) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d71190e497e334029ad1f55ad2147ae9d  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη απφθνηηνη ζα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε ρψξν πνπ είλαη απαξαίηεηε 

ε ρξήζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ρψξνπο ηδηαίηεξα απαηηεηηθνχο θαη 

αληαγσληζηηθνχο φπσο : ε Αηζθνγξαθηθή Παξαγσγή, ε Αηαθήκηζε, ην Ραδηφθσλν θαη 

ε Σειεφξαζε, ην Θέαηξν θαη ν Κηλεκαηνγξάθνο, ε Παξαγσγή Μνπζηθψλ 

Παξαζηάζεσλ θαη πλαπιηψλ. Οη ρψξνη απηνί πξνζθέξνπλ επξχηαην πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, αθνχ νη θάζε είδνπο ζχγρξνλεο 

κνπζηθέο παξαγσγέο θάλνπλ εθηελή ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ηερλνινγίαο. 

 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη ζρεδηαζζεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, θαη 

κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

http://www.teicrete.gr/mta/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d71190e497e334029ad1f55ad2147ae9d
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1. Σκήκα Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Σ.Δ. ρνιή 

Βθαξκνζκέλσλ Βπηζηεκψλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 

Ρσκαλνχ 3 Υαιέπα & Ώλαπαχζεσο 10, 73135 Υαληά. web site: 
http://www.chania.teicrete.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ρέδην-CAD, Βλέξγεηα-Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη, 

Διεθηξηθά Κπθιψκαηα, Γεσινγία, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ-GIS, 

Καηαζθεπαζηηθέο Σερλνινγίεο, Φαηλφκελα Μεηαθνξάο, Μηθξνειεγθηέο, Μεηξνινγία, 

Γεσθπζηθή, πζηήκαηα Λήςεο Μεηξήζεσλ & Βιέγρνπ, Μεηεσξνινγία – 

Κιηκαηνινγία. Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, Σειεπηζθφπηζε & Φεθηαθή Ώλάιπζε 

Βηθφλαο, Έιεγρνο Πνηφηεηαο Βλεξγεηαθψλ & Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ, 

Σερλνινγίεο χδεπμεο Βλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ, ρεδηαζκφο & Αηαρείξηζε 

πζηεκάησλ Ώ.Π.Β., Σερλνινγία & Αηαρείξηζε πγξψλ Ώπνβιήησλ, Σερλνινγία 

Γεσηξήζεσλ & Ώληιήζεσλ, Τδξνγεσινγία, Σερλνινγία Βληνπηζκνχ Τδαηηθψλ 

Πφξσλ, Ώηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Πεξηβαιινληηθή Γεσηερλνινγία, Φπζηθέο 

Καηαζηξνθέο, Σερλνινγία & Έιεγρνο Πνηφηεηαο Ώέξα, Αηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ 

Πφξσλ, Σερλνινγία & Έιεγρνο Πνηφηεηαο Νεξνχ, Σερλνινγία Βπεμεξγαζίαο 

Πφζηκνπ Νεξνχ, θ.ά.  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Μεραληθνχ Γεσηερλνινγίαο & Πεξηβάιινληνο 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1fc35624e1af4c3f9aab5ecec14ee467  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο Μεραληθφο  Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Σ.Β.  κπνξεί λα εξγαζηεί σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κειεηεηήο – θαηαζθεπαζηήο – ζπληεξεηήο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ ή σο εμεηδηθεπκέλνο ηερλνιφγνο κεραληθφο ζε Οξγαληζκνχο -

Βπηρεηξήζεηο ηνπ Βπξχηεξνπ Αεκφζηνπ Σνκέα, ζε Βξεπλεηηθά θαη Βθπαηδεπηηθά 

Εδξχκαηα, ζηε Ννκαξρηαθή θαη Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε ζε Πεξηβαιινληηθνχο Φνξείο 

θαη ζηηο Οηθνινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο. Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο 

νινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπ έρεη απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη 

θπξίσο πξαθηηθέο γλψζεηο ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν 

ησλ κεηαιιεπηηθψλ θαη γεσηερληθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

 

 

 

http://www.chania.teicrete.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d1fc35624e1af4c3f9aab5ecec14ee467
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ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη 

Γηαηξνθήο: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΧΝ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ 

ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε ησλ νίλσλ θαη πνηψλ κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηελ άξηηα θαηάξηηζε ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 

1. Σκήκα Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη 

Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 

12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/ 

2. Σκήκα Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Παξάξηεκα Αξάκαο. web site: 
http://www.teikav.edu.gr/teikav/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή θαη Ώλφξγαλε Υεκεία, Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία 

Οίλσλ θαη Πνηψλ, ΐηνινγία Φπηψλ, Οξγαληθή Υεκεία, Πνζνηηθή Υεκηθή Ώλάιπζε, 

Φπζηθνρεκεία, Γεληθή Μηθξνβηνινγία, Μνξθνινγία & Φπζηνινγία Ώκπέινπ, 

ΐηνρεκεία, Βδαθνθιηκαηηθφ χζηεκα & Άκπεινο, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο Βπηζηήκεο, 

Μηθξνβηνινγία Οίλσλ, ΐηνηερλνινγία & ΐηνκεραληθέο Γπκψζεηο, Καιιηέξγεηα ηεο 

ακπέινπ, ΐαζηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο, Βηδηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο, 

Φπηνπξνζηαζία ηεο Ώκπέινπ, Σερλνινγία & Ώλάιπζε Ώπνζηαγκάησλ, Οξγάλσζε & 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Φπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο θαη θαηεξγαζίεο Οίλσλ, 

Ώξσκαηηθέο Βλψζεηο Οίλσλ, πζθεπαζία Οίλσλ θαη Πνηψλ, Οηλνηνπξηζηηθφ 

Μάλαηδκελη, Βθαξκνζκέλε Βλδπκνινγία, Σερλνινγίεο Ώμηνπνίεζεο Τπνπξντφλησλ, 

Σερλνινγία ΐπλνπνίεζεο – Γπζνπνίεζεο, Μάξθεηηλγθ Οίλσλ & Πνηψλ, Ννκνζεζία 

Οίλσλ & Πνηψλ, Οξγαλνιεπηηθφο Έιεγρνο Οίλσλ θαη Πνηψλ, Σερληθέο πσιήζεσλ 

νίλσλ θαη πνηψλ, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ ΣΒΕ Ώζήλαο πξνζθέξεη πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηίηιν  

VINTAGE International Master of Science on Vine, Wine and Terroir Management. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/
http://www.teikav.edu.gr/teikav/
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Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηψλ απνθηνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, 

ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη σο Οηλνιφγνη θαη Σερλνιφγνη Πνηψλ, ηδίσο ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: Παξαγσγή, επεμεξγαζία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, 

πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ 

ακπειννηληθψλ πξντφλησλ, ησλ πνηψλ θαη ηνπ λεξνχ. πζθεπαζία, απνζήθεπζε, 

ζπληήξεζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία νίλσλ, πνηψλ θαη λεξνχ. Οξγάλσζε 

ακπειννηληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ δπζνπνηίαο θαη πνηνπνηίαο. 

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ γεπζηγλσζίαο νίλσλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ, 

εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο πνηψλ, θαζψο θαη εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ νηληθψλ απνβιήησλ 

θαη πδάησλ. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο 

θαη ζχληαμε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηλνινγίαο, ηεο ηερλνινγίαο 

πνηψλ θαη ηνπ λεξνχ. Σερληθή ππνζηήξημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ νίλσλ θαη πνηψλ ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Βθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδηαζκφο βηνκεραληψλ νίλνπ, 

δχζνπ θαη πνηψλ. ηα πιαίζηα ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε άιινπο εηδηθνχο ή αηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδηαζκφ βηνκεραληψλ νίλνπ, δχζνπ θαη 

πνηψλ, εγθαηάζηαζε θαη θαιιηέξγεηα ακπειψλσλ θαη άιισλ εηδψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή πνηψλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ ηνπο 

θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ησλ βηνκεραληψλ νίλσλ θαη πνηψλ. 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΗΔΗΑ – ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ  

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ώιηείαο –Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαιχπηεη ην 

γλσζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αιηεία, πδαηνθαιιηέξγεηα θαη κεηαπνίεζε-

επεμεξγαζία αιηεπκάησλ θαη άιισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο, 

εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. 

1. Σκήκα Σερλνινγίαο Αιηείαο –Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. ρνιή Σερλνινγίαο 

Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. 30200 Μεζνιφγγη. web site: 
http://www.ydad.teimes.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθή θαη Ώλφξγαλε Υεκεία, Ώλαιπηηθή-Βλφξγαλε 

Υεκεία, Μεραληθή Ρεπζηψλ, ηνηρεία Γεληθήο ΐηνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο 

Χθεαλνγξαθία, Φπζηθή Χθεαλνγξαθία, Υεκηθή Χθεαλνγξαθία, Γεσινγηθή 

Χθεαλνγξαθία, Θαιάζζηα ΐηνινγία, ΐηνινγία Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ, 

ΐηνζηαηηζηηθή, Αηαθνζκεηηθνί Οξγαληζκνί, Οηθνινγία Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ, 

Ώιηεπηηθή Σερλνινγία, Ληκλνινγία, Πξνζηαηεπφκελα Τδξφβηα Βίδε – Βκπινπηηζκνί, 

http://www.ydad.teimes.gr/
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Ώιηεία θαη Αηαρείξηζε Οζηξάθσλ, Απλακηθή ησλ Πιεζπζκψλ Τδξφβησλ 

Οξγαληζκψλ, Γελεηηθή ΐειηίσζε ησλ Βθηξεθφκελσλ Βηδψλ, Τδαηηθή Ρχπαλζε θαη 

Σνμηθφηεηα, Βθηξνθή Οζηξάθσλ, Ερζπνθαιιηέξγεηεο, Καηαζθεπέο Ερζπνηξνθείσλ, 

Βθηξνθή Ερζχσλ Βζσηεξηθψλ Νεξψλ, Βθηξνθή Βπξχαισλ Ερζχσλ, Βηδηθέο θαη 

χγρξνλεο Βθηξνθέο Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ, Αηαηξνθή Βθηξεθφκελσλ Βηδψλ, 

Παζνινγία Τδξφβησλ Οξγαληζκψλ, ΐηνινγηθή Αηαρείξηζε Μνλάδσλ 

Ερζπνθαιιηέξγεηαο, Βπεμεξγαζία Ώιηεπκάησλ, Πνηνηηθφο θαη Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο 

Ώιηεπκάησλ, Βπηζθέςεηο ζε Ερζπνκνλάδεο θαη ΐηνηφπνπο, Ώιηεπηηθή Ννκνζεζία, 

Οηθνλνκηθή Αηαρείξηζε Μνλάδσλ Ερζπνθαιιηέξγεηαο, ΐησζηκφηεηα Βπηρεηξήζεσλ 

Ερζπνθαιιηέξγεηαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο  (απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d0b5ad3ebc8a84ee78f3da3204eecd7d0  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Αιηείαο –Τδαηνθαιιηεξγεηψλ 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d12774a9b777346a3b72014fc5d855a30  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα  ζπνπδψλ ζηελ Ώεηθνξηθή Αηαρείξηζε 

Τδαηηθνχ Πεξηβάιινληνο. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο ηερλνιφγνο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο ηρζπνθνκίαο 

– αιηείαο θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηρζπαιηεπηηθψλ πξντφλησλ γιπθψλ, πθάικπξσλ 

θαη ζαιάζζησλ πδάησλ. Βπίζεο, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε γηα ηελ ίδξπζε κνλάδσλ 

εθηξνθήο ηρζχσλ, ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηρζπαγνξψλ, ηρζπνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιείσλ 

θαζψο θαη γηα ηελ νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ηρζπν-απνζεκάησλ, 

ηρζπνηξνθηθψλ θαη αιηεπηηθψλ έξγσλ. Βπίζεο, αζρνινχληαη κε ηε κειέηε θαη ηελ 

ίδξπζε κνλάδσλ εθηξνθήο αιηεπκάησλ, γελλεηηθψλ ζηαζκψλ αιηεπκάησλ, κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηζηηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη αιηεπηηθψλ έξγσλ. 

 

ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ααζνπνλίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  

θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο βηννηθνινγηθψλ, θπζηθψλ ηερληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ρεξζαίσλ 

θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d0b5ad3ebc8a84ee78f3da3204eecd7d0
http://myfiles.sch.gr/server/get/d12774a9b777346a3b72014fc5d855a30
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θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηε Ααζνπνλία θαη ζηα Έξγα ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, εμέιημε θαη πξννπηηθή. 

1. Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. ρνιή Σερλνινγίαο 

Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. web site: 
http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia/ 

2. Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. ρνιή Σερλνινγίαο 

Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. web site: http://www.karp.teilam.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, 

Ααζηθή Βδαθνινγία, Μνξθνινγία-Φπζηνινγία Φπηψλ, Ααζηθή ΐνηαληθή 

(Γπκλφζπεξκα), ΐηνινγία Άγξηαο Παλίδαο, ΐηνκεηξία, Οηθνινγία-Πεξηβάιινλ, 

Σνπνγξαθία, Μεραληθή, Βδαθνκεραληθή, Ώπνηππψζεηο-Υαξάμεηο, Σειεπηζθφπεζε 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Αελδξνκεηξία, Τινρξεζηηθή, Ααζηθή ΐνηαληθή 

(Ώγγεηφζπεξκα), Ααζηθή Οηθνλνκηθή & Βθηηκεηηθή, Ααζηθή Σερλνινγία Ξχινπ, 

Ααζηθή Οηθνινγία, Βθαξκνγέο Δ/Τ ζηε Ααζνπνλία, Τδξνινγία-Πξνζηαζία ιεθαλψλ 

απνξξνήο, Ααζνπξνζηαζία, Ααζηθέο Ππξθαγηέο, Βθαξκνζκέλε Ααζηθή Οδνπνηία, 

Βθαξκνζκέλε Ααζνθνκηθή, Ααζηθή Ώλαςπρή-Οηθνηνπξηζκφο, Ααζνθνκία Πφιεσλ, 

Ααζηθή Γελεηηθή, Ληβαδνπνλία, Ααζηθή Αηαρεηξηζηηθή, Αηεπζέηεζε Οξεηλψλ Τδάησλ, 

Πξνζηαηεπφκελεο Φπζηθέο Πεξηνρέο-ΐηφηνπνη, ρεδηαζκφο & Καηαζθεπή 

δαζνηερληθψλ έξγσλ, ΓΠ & Υαξηνγξαθία δαζηθψλ πφξσλ, Αενληνινγία 

επαγγέικαηνο, Αηαρείξηζε άγξηαο δσήο & Πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ, 

Ααζηθή Πνιηηηθή, Ααζηθή & Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία, Ααζηθφ Κηεκαηνιφγην, 

Ανκηθέο Καηαζθεπέο Ξχινπ, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2006-

07) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e1cf475625b4fda8db7eef389a0feaa  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνζθέξεη  κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Αηαρείξηζε ησλ Τδάηηλσλ Πφξσλ ζηε Μεζφγεην. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη Ααζνπφλνη θαη Αηαρεηξηζηέο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα 

ηεο Ώλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ηνπο 

αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ζηνπο ΟΣΏ θαη επνπηεπφκελνπο απφ 

ην δεκφζην άιινπο ηνκείο, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia/
http://www.karp.teilam.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e1cf475625b4fda8db7eef389a0feaa
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επηζηήκνλεο, κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, πάλσ ζε 

ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο Ααζνπνλίαο, ήηνη δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, 

πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, 

πξνζηαζία, αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. ηε ζήξα, ζεξακαηηθή 

νηθνλνκία, δσνινγηθνχο θήπνπο θαη πάξθα, εθηξνθεία εηδψλ άγξηαο παλίδαο. ηε 

δηνίθεζε, δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ 

βνζθνηφπσλ θαη ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ. ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

πξνζηαζία, αμηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ε θάζε θχζεο εδαθνινγηθέο θαη εγγεηνβειηησηηθέο εξγαζίεο δαζηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θπησξίσλ παξαγσγήο θάζε θχζεο θπηεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ έρεη δαζηθή ή θαιισπηζηηθή. ε δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο, βηνκεραλίεο 

παξαγσγήο, θαηεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο πξντφλησλ ηνπ δάζνπο. ηελ παξαγσγή, 

ηππνπνίεζε, ππνζπζθεπαζία, άζθεζε εκπνξίαο θαη δηάζεζεο θπηνθαξκάθσλ, 

ιηπαζκάησλ, δαζηθψλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη ζθεπψλ, δαζηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

ηελ εθπφλεζε, επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζε κειέηεο: Σνπνγξαθηθέο, Ααζηθήο 

Οδνπνηίαο, δηεπζέηεζεο νξεηλψλ πδάησλ, θσηνεξκελείαο θαη ηειεπηζθφπεζεο, 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ρεξζαίσλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, δηαρείξηζεο, 

αλάπηπμεο θαη αλαπιεζπζκνχ εηδψλ άγξηαο παλίδαο, ίδξπζεο θαη βειηίσζεο 

πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαγσγήο επηρεηξήζεσλ θαηεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο μχινπ, 

θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ  

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία 

θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο 

ηερλνινγίαο, ζηνλ νπνίν, βηνινγηθέο, θπζηθέο θαη κεραληθέο επηζηήκεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηεο θχζεο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ 

ηηο αιινηψζεηο ηνπο θαη ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο, κε 

ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ απηψλ ζηελ παξαγσγή, ζπληήξεζε, ζπζθεπαζία, 

δηαλνκή θαη ρξήζε αζθαιψλ, ζξεπηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθά απνδεθηψλ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, ηξνθίκσλ. 

1. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο.  Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ 

– Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology 

http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 78 

 

2. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. Tέξκα Λεσθ. ΐεξγσηή 

28100 Ώξγνζηφιη. Κεθαιινληά. web site: http://bg.teiion.gr/ 

3. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο  57400 

Θεζζαινλίθε. web site: http://www.food.teithe.gr/index.php 

4. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 24100 

Καιακάηα. web site: http://www.tetro.teikal.gr/ 

5. Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Αηαηξνθήο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. Σέξκα Ν. Σεκπνλέξα, 43100, 

Καξδίηζα. web site: http://www.food.teilar.gr/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μεραληθή Σξνθίκσλ, Υεκεία Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία 

Σξνθίκσλ, ηαηηζηηθή γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ, Μάξθεηηλγθ Σξνθίκσλ, Αηαηξνθή 

θαη Θξεπηηθή Ώμία Σξνθίκσλ, Πνηνηηθφο Έιεγρνο-Βμαζθάιηζε Πνηφηεηαο, Ώξρέο 

ΐηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Ώμηνπνίεζε 

Τπνπξντφλησλ, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε Νέσλ Σξνθίκσλ, Ώλάιπζε Σξνθίκσλ, 

Βπεμεξγαζία Σξνθίκσλ, Σερλνινγία Γπκνπκέλσλ Σξνθίκσλ, Πξνζζεηηθέο θαη 

Ώξηπκαηηθέο Όιεο Σξνθίκσλ, Ώξρέο Σερλνινγηθήο Έξεπλαο, Σερλνινγία Φξνχησλ 

Λαραληθψλ, Σερλνινγία Ληπψλ Λαδηψλ, Σερλνινγία ηηεξψλ, Σερλνινγία 

Ώιηεπκάησλ, Σερλνινγία Γάιαθηνο θαη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ, Σερλνινγία 

Κξέαηνο θαη Κξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ, ηαηηζηηθή Βθηίκεζε Πνηνηηθνχ Βιέγρνπ, 

πζθεπαζία ηξνθίκσλ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ΐηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, Τγηεηλή 

Βξγνζηαζίσλ Σξνθίκσλ, Καζνξηζκφο Πξνδηαγξαθψλ θαη Ννκνζεζία, θ.ά.   

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (απφ ην αθαδ. έηνο 2009-10) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/df7675e82aeb8425a97bcdecaf6250a3e  

Οδεγφο επαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Σξνθίκσλ  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfef123b1ae21499285218bf3eb0c3c16  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα  ζπνπδψλ 

ζηα πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο Παξαγσγήο ζηε ΐηνκεραλία 

Σξνθίκσλ. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Σξνθίκσλ, απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο γλψζεηο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη 

εθαξκνγή ηεο Σερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο Βπηζηήκεο 

ηξνθίκσλ φπσο: κε ηελ παξαγσγή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη 

ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη δηαθίλεζεο ησλ Σξνθίκσλ, κε ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε 

εμνπιηζκνχ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ ηξνθίκσλ θαη πξφζζεησλ πιψλ, κε ηελ 

http://bg.teiion.gr/
http://www.food.teithe.gr/index.php
http://www.tetro.teikal.gr/
http://www.food.teilar.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/df7675e82aeb8425a97bcdecaf6250a3e
http://myfiles.sch.gr/server/get/dfef123b1ae21499285218bf3eb0c3c16
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ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρνξεγνχλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία πνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ απηψλ, κε ηελ εθπφλεζε ή ζπκκεηνρή ζηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ νηθνλνκνηερληθήο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε 

βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηελ 

επίβιεςε γηα ηελ θαηαζθεπή ή επέθηαζε βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ, κε ηελ άζθεζε θάζε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ζε επαγγεικαηηθά αληηθείκελα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εμέιημε ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, λα απαζρνιείηαη ζηε δηαθίλεζε 

θαη πξνψζεζε (marketing) ησλ κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ζηηο αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ, θ.ά. 

 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ  

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σν ηκήκαηα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπηηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γστθήο Παξαγσγήο θαη 

ζπλαθψλ θιάδσλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. 

Πην αλαιπηηθά ε θαηεχζπλζε ηεο Φπηηθήο Παξαγσγήο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ γεσξγηθψλ επηζηεκψλ ζρεηηθά: κε ηελ 

αλάπηπμε θαη δηάδνζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή επηβιαβψλ επηδξάζεσλ ζηελ παξαγσγή ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ απφ 

δηάθνξεο αζζέλεηεο, έληνκα, δηδάληα, μεξαζία, ππεξβνιηθή πγξαζία, παζνγέλεηα 

εδαθψλ, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε, πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαη εκπνξία θπηηθψλ 

πξντφλησλ, παξαγσγή πηζηνπνηεκέλνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ, εκπνξία ιηπαζκάησλ, γεσξγννηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, εθηίκεζε δεκηψλ, 

αλαιχζεηο εδαθψλ, θπηηθψλ ηζηψλ θαη αξδεπηηθνχ λεξνχ. 

Δ θαηεχζπλζε Γστθήο Παξαγσγήο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην 
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γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ησλ δψσλ θαη ζπλαθψλ θιάδσλ, κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. 

Δ θαηεχζπλζε Ώγξνηηθήο Οηθνλνκίαο έρεη σο ζηφρν λα εθπαηδεχεη θαη θαηαξηίδεη 

ζηειέρε εθαξκνγήο ζε γεσξγννηθνλνκηθά ζέκαηα, ηθαλά λα επηιχνπλ θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζηε 

γεσξγία, ζηελ εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εθνδίσλ θαη 

ζηε δηνίθεζε νξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ, πνπ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν 

αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία. 

Δ θαηεχζπλζε  Ώλζνθνκίαο  – Ώξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ απνζθνπεί ζηελ εθπαίδεπζε 

ηερλνιφγσλ γεσπφλσλ νη νπνίνη ζα είλαη εμεηδηθεπκέλνη αθελφο κελ ζηελ παξαγσγηθή 

αλζνθνκία θαη αθεηέξνπ ζηελ θεπνηερλία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο αλζνθνκίαο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ. 

Δ θαηεχζπλζε Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Ώλζνθνκίαο  απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 

θαη κεηάδνζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγσγή 

θπηηθψλ πξντφλησλ απφ θαιιηέξγεηεο Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Ώλζνθνκίαο θαη 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, 

1. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Απηηθήο Βιιάδαο. Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη Ώλησλίνπ Πεηξαιηά. 27200 

Ώκαιηάδα. web site: http://www.theka.teimes.gr/ 

2. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Δπείξνπ. Κσζηαθηνί Άξηαο, 47100. Άξηα. web site: http://tegeo.teiep.gr/ 

3. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Κξήηεο. 71004 Δξάθιεην. web site: http://www.steg.teicrete.gr/fp/ 

4. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο  57400 Θεζζαινλίθε. web site: 
http://www.cp.teithe.gr/ 

5. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 24100 Καιακάηα. web site: http://www.tg.teikal.gr/  

6. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site:  http://www.cp.teithe.gr/ 

7. Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Κνληνπνχινπ. 53100 Φιψξηλα. web site: 
http://agrotech.teiwm.gr  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://www.theka.teimes.gr/
http://tegeo.teiep.gr/
http://www.steg.teicrete.gr/fp/
http://www.cp.teithe.gr/
http://www.tg.teikal.gr/
http://www.cp.teithe.gr/
http://agrotech.teiwm.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:  

Καηεχζπλζεο Φπηηθήο Παξαγσγήο: Γεσξγηθή Υεκεία, ΐνηαληθή, Μαζεκαηηθά, 

Βδαθνινγία, Γεληθή Γεσξγία, Γεληθή Αελδξνθνκία, Γσνηερλνινγία, ΐηνκεηξία, 

Γελεηηθή, Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Φπηνπξνζηαζία, Ληπαζκαηνινγία, Βηδηθή 

Γεσξγία, Βηδηθή Αελδξνθνκία, Βηδηθή Φπηνπξνζηαζία, πνξνπαξαγσγή, 

Λαραλνθνκία, Ώκπεινπξγία, Ώλζνθνκία, ΐειηίσζε θπηψλ, Γεσξγηθνί πλεηαηξηζκνί, 

Μάξθεηηλγθ Ώγξνηηθψλ πξντφλησλ, Σππνπνίεζε Ώγξνηηθψλ πξντφλησλ, καζήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο απφ γεσξγηθή άπνςε (Ώμηνπνίεζε εδαθψλ, 

Ώξδεχζεηο – ηξαγγίζεηο), ζηηο θαηαζθεπέο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Εστθήο Παξαγσγήο: ΐηνκεηξία, Ώλαηνκία Ώγξνηηθψλ Γψσλ, 

Φπζηνινγία Ώγξνηηθψλ Γψσλ, Γεσξγηθή Γελεηηθή, Αηαηξνθή, Ώγειαδνηξνθία, 

Πηελνηξνθία, ΐννηξνθία, Υνηξνηξνθία, Ώηγνπξνβαηνηξνθία, Μειηζζνθνκία, Μηθξά 

Ώγξνηηθά θαη Γνπλνθφξα Γψα, Ερζπνηξνθία, ΐειηίσζε Ώγξνηηθψλ Γψσλ, 

Φπηνηερλνινγία, Βδαθνινγία, Κηελνηξνθηθά Φπηά, Μηθξνβηνινγία, Παξαζηηνινγία, 

Λνηκψδε λνζήκαηα, Παζνινγία Ώγξνηηθψλ Γψσλ, Βηδηθή Παζνινγία, Σερλνινγία 

Κξέαηνο θαη Γάιαθηνο, Κηελνηξνθηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Βπηζεψξεζε Κηελνηξνθηθήο 

Παξαγσγήο, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε, Ώγξνηηθή Κνηλσληνινγία, Ώζθάιεηα 

Βξγαζίαο, Κηελνηξνθηθνί πλεηαηξηζκνί, Κηελνηξνθηθή Λνγηζηηθή, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο: Οηθνλνκία, καζεκαηηθά, θπηνηερλνινγία, 

δσνηερλνινγία, ινγηζηηθή, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, γεσξγηθή ζηαηηζηηθή, αμηνιφγεζε επελδχζεσλ, γεσξγννηθνλνκηθέο 

κειέηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, αεηθνξηθή δηαρείξηζε 

γεσξγηθψλ πφξσλ, κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ, αγξνηηθή πίζηε θαη γεσξγηθέο 

αζθαιίζεηο, εκπνξία γεσξγηθψλ εθνδίσλ (πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ιηπάζκαηα, 

θάξκαθα, κεραλήκαηα, δσνηξνθέο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, αγνξέο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ην κάξθεηηλγθ, 

ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ έξεπλα αγνξάο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ: Μνξθνινγία Φπηψλ, 

Φπζηνινγία Φπηψλ, πζηεκαηηθή ΐνηαληθή, Γεληθή Ώλζνθνκία, Γεληθή 

Φπηνπξνζηαζία, Βηδηθή Φπηνπξνζηαζία, Ώξδεχζεηο – ηξαγγίζεηο, Βδαθνινγία, 

Θξέςε – Λίπαλζε Φπηψλ, Γεσκνξθνινγία – Σνπνγξαθία, Υξήζε θαη Λεηηνπξγία 

Θεξκνθεπίσλ, Πξνπιάζκαηα – Υξσκαηνινγία, Βδαθνκεραληθή – Υσκαηνπξγηθέο 

Αηακνξθψζεηο, Βιεχζεξν ρέδην, Ώλζνθνκηθά Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Φπηά 

Βδαθνθάιπςεο – Υιννηάπεηεο, Ώεηζαιή Ξπιψδε Καιισπηζηηθά, Φπιινβφια 

Ξπιψδε Καιισπηζηηθά, Πνψδε Καιισπηζηηθά, Τιηθά – Καηαζθεπέο Υψξσλ 

Ώλαςπρήο, ρεδηαζκφο – Καηαζθεπή Κήπσλ, ρεδηαζκφο Σνπίνπ, Βθαξκνγέο Δ/Τ 

ζην ρεδηαζκφ Κήπσλ, Γιαζηξηθά Φπηά, Ώλζηθέο Καηαζθεπέο, Φσηηζκφο Κήπσλ, Σν 

Τγξφ ηνηρείν ζηελ Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο ζην ρεδηαζκφ 

Σνπίνπ, Κνηλσληθνί Παξάγνληεο ζηελ Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε 

Ώλζνθνκηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο: Γεληθή 

Ώλζνθνκία, Βθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσξγία, πζηεκαηηθή ΐνηαληθή – 

Γηδαληνινγία, Γεληθή Λαραλνθνκία, Φπζηνινγία Φπηψλ, ΐηνζηαηηζηηθή – Γεσξγηθφο 

Πεηξακαηηζκφο Πξφηππα, Καλφλεο θαη Πηζηνπνίεζε, ΐηνινγηθήο θαη 

Οινθιεξσκέλεο Γεσξγίαο, Φπηνπαζνινγία, Σερλνινγία Θεξκνθεπίσλ, Γεσξγηθή 
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Βληνκνινγία – Γσνινγία, Ώξρέο Αηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ- Ώξδεχζεηο-

ηξαγγίζεηο, Γεσξγηθή Γελεηηθή, Βηδηθή Λαραλνθνκία,  Φπηά Βζσηεξηθψλ Υψξσλ – 

Αξεπηά Άλζε, Καιισπηζηηθά Φπηά Πάξθσλ θαη Αελδξνζηνηρηψλ, Ώγξνηηθή 

Πνιηηηθή, Θεξκνθεπηαθέο Καιιηέξγεηεο Βθηφο Βδάθνπο, Κεπνηερλία – 

Ώξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα – ΐηνινγηθά, θεπάζκαηα, 

Γνληκφηεηα Βδαθψλ – Ληπαζκαηνινγία, ΐηνινγηθή θαη Οινθιεξσκέλε 

Ώληηκεηψπηζε Βρζξψλ, Ώζζελεηψλ θαη Γηδαλίσλ, ΐειηίσζε Φπηψλ, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Μεραληθνί Βηνζπζηεκάησλ: Μεραληθή, Μεραλνινγηθφ Βξγαζηήξην, 

Μεραλνινγηθφ ρέδην, Βθθνθθηζηήξηα ΐάκβαθνο θαη Αηαθίλεζε Πξντφληνο, 

Γεσξγηθφο Βιθπζηήξαο, Ώξδεχζεηο – ηξαγγίζεηο, Γεσξγηθά Μεραλήκαηα, Μεραλέο 

Βζσηεξηθήο Καχζεο, Βηδηθά Γεσξγηθά Μεραλήκαηα Κηελνηξνθηθψλ 

Βγθαηαζηάζεσλ, πζηήκαηα Ώπηφκαηνπ Βιέγρνπ θαη Βθαξκνγήο ζηα Γεσξγηθά 

Μεραλήκαηα, Τπνινγηζκφο Ώγξνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Καηαζθεπή Βγθαηαζηάζεσλ, 

Μεραλήκαηα Βγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ, Διεθηξνηερλνινγία, Βηδηθά Γεσξγηθά 

Μεραλήκαηα Οπσξνθεπεπηηθψλ, Άξδεπζε Γεσξγηθψλ Καιιηεξγεηψλ, Μεραληθή 

Ορεκάησλ Ώλσκάισλ Βδαθψλ, Βξγνλνκία Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ, 

Μεηεσξνινγία, Βλέξγεηα θαη Γεσξγία, Βκπνξία Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ, Ώγξνηηθά 

Κηίξηα θαη Καηαζθεπέο, Ώπνζήθεπζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ: Πνηφηεηα Ώγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ, ΐηνρεκεία θαη ΐηνηερλνινγία Σξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Σξνθίκσλ, 

Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα  Πξντφλησλ ηνπ Κξέαηνο, 

Αηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Ώγξνηηθή Σερλννηθνλνκηθή 

Ώλάιπζε, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Σξνθίκσλ, Μαθξννηθνλνκηθή Ώλάιπζε, Παξαγσγή 

θαη Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ, Σηκνιφγεζε Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ, 

Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα Πξντφλησλ Γάιαθηνο, Σερλνινγία θαη Πνηφηεηα 

Πξντφλησλ Ώκπέινπ, Ώγξνηηθή Πνιηηηθή, πκπεξηθνξά ησλ Καηαλαισηψλ, 

Παξαγσγή ΐηνινγηθψλ Πξντφλησλ, Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, Ώμηνιφγεζε 

Βπελδχζεσλ, Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή θαη Ώλάπηπμε ηνπ Ώγξνηηθνχ Υψξνπ, 

Σερλνινγία θαη Πνηνηηθφο Έιεγρνο Ληπψλ θαη Βιαίσλ, Σππνπνίεζε θαη πληήξεζε 

Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ, θ.ά. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Απηηθήο Βιιάδαο (Ώκαιηάδα)    πξνζθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Δπείξνπ (Άξηα) πξνζθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο: 

Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο 

Σνπίνπ. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Κξήηεο (Δξάθιεην) πξνζθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη 

Αλζνθνκίαο θαη Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Θεζζαινλίθεο πξνζθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο: 

Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. 
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ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Πεινπνλλήζνπ (Καιακάηα) πξνζθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη 

Αλζνθνκίαο. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Θεζζαιίαο (Λάξηζα) πξνζθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο:  Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο, Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Μεραληθνί Βηνζπζηεκάησλ. 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην ΣΒΕ Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα) πξνζθέξνληαη νη 

θαηεπζχλζεηο: Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εστθήο Παξαγσγήο, Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ Φπηηθήο Παξαγσγήο 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e231d49cea64cdf9132d7fe4423159b 

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ Εσηθήο Παξαγσγήο 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d63f4c67ca5a24c1f83dbd0d31d853b02  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο  Σερλνιφγνπ Γεσπνλίαο Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d913e797bd1b24b42bc67b4ecf7cc3486  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ 
Βθαξκνζκέλε Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία ζηε Γεσπνλία. 
 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηφο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Φπηηθήο 

Παξαγσγήο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο κπνξεί 

λα εξγαζηεί: πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο Γεσπνληθήο Βπηζηήκεο θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, φπσο είλαη, ε θαιιηέξγεηα θπηηθήο 

παξαγσγήο, ε δηαθίλεζε, ε εκπνξία, ε ζπληήξεζε, ε ηππνπνίεζε, ε δηαρείξηζε, 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε πξνζηαζία ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ε 

αλαπαξαγσγή (ζπνξνπαξαγσγή, θπηψξηα). 

Έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ, είηε σο απηφ-

απαζρνινχκελνη ζε φιν ην θάζκα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο 

θαη εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Ώλάπηπμε θαη θξνληίδα 

ησλ πάζεο θχζεσο θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Παξαγσγή θαη εκπνξία θπηηθνχ 

αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ. Αεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε δελδξνζηνηρηψλ, θήπσλ, 

πάξθσλ, θπησξίσλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ζάκλσλ, δέλδξσλ, πξαζίλνπ νδνπνηίαο, 

ριννηαπήησλ γεπέδσλ θαη άιισλ έξγσλ πξαζίλνπ. πγθεληξψζεηο θπηηθψλ πξντφλ-

ησλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηδηψηεο, νξγαληζκνχο ή ζην 

Αεκφζην. πκκεηνρή ζε δηελέξγεηα καδηθψλ ςεθαζκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

θπηνλφζσλ, θαζψο θαη ζπζηεκαηηθψλ απεληνκψζεσλ ή απνιπκάλζεσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απφ νξγαληζκνχο, ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλνπξαμίεο ή 

ηδηψηεο, ζηε θπηηθή παξαγσγή ή ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηεο. Βθηηκήζεηο θαη 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε πάζεο θχζεσο δεκηέο ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο, ζηηο αιινηψζεηο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e231d49cea64cdf9132d7fe4423159b
http://myfiles.sch.gr/server/get/d63f4c67ca5a24c1f83dbd0d31d853b02
http://myfiles.sch.gr/server/get/d913e797bd1b24b42bc67b4ecf7cc3486
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πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ. Βκπνξία αδξαλψλ πιηθψλ, 

ιηπαζκάησλ, νξκνλψλ, βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ. 

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο ησλ εηδψλ ηνπ εδαθίνπ ή Βθπφλεζε 

θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε γεσξγννηθνλνκηθψλ κειεηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, δειαδή κειεηψλ γηα 

δηάθνξα γεσξγνηερληθά έξγα. Πξαγκαηνπνίεζε επηβιέςεσλ θαη επηκεηξήζεσλ ηεο 

θαηαζθεπήο έξγσλ πξαζίλνπ. Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απνδεδεηγκέλα θαιχπηεηαη απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχληαμε αγξνηηθψλ, 

θηεκαηνινγηθψλ, εδαθνινγηθψλ, ακπεινπξγηθψλ θαη άιισλ ραξηψλ γηα γεσξγηθή 

ρξήζε, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ ηερληθψλ. 

Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Εσηθήο 

Παξαγσγήο έρεη δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηέιερνο κνλάδαο, είηε σο 

απηναπαζρνινχκελνο ζε φιν ην θάζκα ηεο δσηθήο παξαγσγήο, θαη αμηνπνηείηαη 

εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ δψσλ θαζψο επίζεο θαη εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ. 

Παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε κεηγκάησλ δσνηξνθψλ, ζπκπιεξσκάησλ θαη 

ηζνξξνπηζηψλ απηψλ, έιεγρν ησλ κεηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπο, ηεο πνηνηηθήο θαη ζξεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. Βπεμεξγαζία ζπέξκαηνο ησλ δψσλ θαη δηελέξγεηα ηερλεηήο 

ζπεξκαηέγρπζεο ζε θέληξν ζπεξκαηνιεςίαο. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δσαγνξψλ, 

ζθαγείσλ, θξεαηαγνξψλ θαη ςπθηηθψλ ελ γέλεη ρψξσλ ελαπνζήθεπζεο ε θαηάςπμεο 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Οξγάλσζε αγνξνπσιεζηψλ δψσλ αλαπαξαγσγήο θαη 

εξγαζίαο θαη ινηπψλ δψσλ, θαζψο θαη ζκελψλ πηελψλ θαη κειηζζψλ, εθφζνλ ε 

αγνξά ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε δάλεηα ε επηδνηείηαη κε θξαηηθά πξνγξάκκαηα. 

πγθεληξψζεηο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ζπλεηαηξηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, ηδηψηεο, νξγαληζκνχο ε ην δεκφζην. Μαδηθνχο ςεθαζκνχο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε δσνλφζσλ, θαζψο θαη ζπζηεκαηηθέο απνιπκάλζεηο απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ γηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, δηελεξγνχκελεο απφ ην θξάηνο, νξγαληζκνχο ε 

ηδηψηεο. Βθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε πάζεο θχζεσο 

δεκηέο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. Βκπνξία θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ, θηελνηξνθηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκψλ, νξκνλψλ, βηηακηλψλ θαη 

ινηπψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο ησλ 

παξαπάλσ εηδψλ θαζψο θαη εηδηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ εηδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε Γσνθνκηθή Ώλάπηπμε θαη ηελ Κηελνηξνθηθή 

Παξαγσγή. Βθπφλεζε θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ κειεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ή εθζπγρξνληζκφ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, θηελνηξνθηθψλ έξγσλ φπσο ζθαγείσλ, θξεαηαγνξψλ, πηελαγνξψλ, 

απνζεθψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Πξαγκαηνπνίεζε επηβιέςεσλ θαη 

επηκεηξήζεσλ ηεο θαηαζθεπήο δσνηερληθψλ έξγσλ. Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εκθαλίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απνδεδεηγκέλα θαιχπηεηαη απφ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο, απαζρνινχληαη, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

επηζηήκνλεο: κε ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, γεσξγηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κνλάδσλ, θαζψο θαη κε ηε δηαθίλεζε, 

εκπνξία θαη δηαρείξηζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ. 
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Ώλαιπηηθφηεξα, θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Αηνηθεηηθννηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ζην πιαίζην θνξέσλ γεσξγηθήο αλάπηπμεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ινγηζηηθήο θαη ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

πγθεληξψζεηο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Βθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε 

πάζεο θχζεσο δεκίεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. πκκεηνρή ζην 

ζψκα Βιεγθηψλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Αξαζηεξηφηεηα ζε αγξνηηθέο αζθάιεηεο. 

Σήξεζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, φπσο θαηαρσξίδνληαη ζε 

δηάθνξεο νηθνλνκηθέο πξάμεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ππνγξαθή ησλ 

ηζνινγηζκψλ ηνπο. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θάζε είδνπο γξαθείσλ εηδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζρεηηθψλ κε ηε γεσξγηθή αλάπηπμε. Βθπφλεζε θαη επίβιεςε ή 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε γεσξγηθψλ κειεηψλ.  

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Αλζνθνκίαο – 

Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ηφζν ζηελ παξαγσγηθή 

αλζνθνκία φζν θαη ηελ θεπνηερλία-αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. Πην αλαιπηηθά: ζε γξαθεία 

αξρηηεθηφλσλ θαη πνιηηηθψλ κεραληθψλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε αληηθείκελν 

ηηο θαηαζθεπέο θήπσλ θαη έξγσλ πξαζίλνπ, ζε θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 

θαη εθνδίσλ, σο εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάηεο ζε ζρεηηθά ηκήκαηα ΣΒΕ θαη σο 

ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ θπηηθή παξαγσγή θαη ηελ 

παξαγσγηθή αλζνθνκία. 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Μεραληθνί 

Βηνζπζηεκάησλ απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο φινπ ηνπ εχξνπο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ, σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ή σο απηναπαζρνινχκελνη. Βηδηθφηεξα νη 

πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο είλαη ηθαλνί: Να ζρεδηάδνπλ, κειεηνχλ θαη 

θαηαζθεπάδνπλ κεραλέο, δηαηάμεηο, ζχλεξγα θαη εξγαιεία θαηεξγαζίαο εδάθνπο, 

ζπνξάο θαη θχηεπζεο, ρεκηθψλ θαη ιηπαζκάησλ, ζπγθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη 

επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ. Να 

ζρεδηάδνπλ, κειεηνχλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ θαη ζεξκνθεπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηήκαηα αξδεχζεσλ 

θαη εγγείσλ βειηηψζεσλ θαζψο θαη φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ζε φια ηα 

ζηάδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. Να εθπνλνχλ θαη λα επηβιέπνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε 

γεσξγνηερληθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε βηνηερλίαο ή βηνκεραλίαο 

γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ άξδεπζεο θαη ζηξάγγηζεο 

αγξψλ. Να πξαγκαηνπνηνχλ επηβιέςεηο θαη επηκεηξήζεηο ζηηο θαηαζθεπέο 

πδξαπιηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Γεσξγία. 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε Πνηνηηθνχ 

Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο εκπνξίαο θαη 

ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ε νξγάλσζε θαη ε 

δηνίθεζε ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε πιεξνθφξεζε ηεο αγνξάο, ε δηαθήκηζε θαη 

ε εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο θαη ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε ζπληήξεζε, ε κεηαπνίεζε, ε ηππνπνίεζε, ν πγεηνλνκηθφο θαη 

πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη παξαπάλσ πηπρηνχρνη έρνπλ 

δηθαίσκα απαζρφιεζεο ζε φιν ην θάζκα ηεο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα θαζψο θαη κε ηελ εκπνξία 



ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 86 

 

θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ αγξνηηθψλ. πσο: ε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη 

επηρεηξήζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

κεζφδσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εκπνξία ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ 

πξντφλησλ παξαγφκελα κε ζπκβαηηθέο ή βηνινγηθέο κεζφδνπο. ε επηρεηξήζεηο 

εηζαγσγηθνχ-εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ 

έξεπλαο ηεο αγνξάο, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηηκψλ θαζψο θαη ηε δηαθήκηζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

  

ρνιή Μνπζηθήο Σερλνινγίαο:  

 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  

ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ  

Σν Σκήκα Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ επάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Σερλνινγίαο ηνπ Ήρνπ θαη ησλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. Δ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ζεκειηψλεηαη επί ηεο 

αξρήο φηη ν ζχγρξνλνο κεραληθφο ήρνπ θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζπνπδψλ κε πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη 

πξαθηηθή άζθεζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ζπλδπαζκφο επηζηεκνληθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη κνπζηθψλ γλψζεσλ ζεσξείηαη εθφδην πςίζηεο αμίαο, αιιά θαη 

πξνζδίδεη πξσηνηππία ζην νχησο ή άιισο ελδηαθέξνλ αληηθείκελν ζπνπδψλ. 

1. Σκήκα Σερλνινγίαο Ήρνπ & Μνπζηθψλ Οξγάλσλ. ρνιή Μνπζηθήο 

Σερλνινγίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ. ηπιηαλνχ 

Σππάιδνπ 28200 Λεμνχξη. web site: http://thmo.teiion.gr/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, 

Θεσξία Μνπζηθήο, – Οξγαλνρξεζία (πηάλν), Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, 

Διεθηξνληθά, Αεδνκέλα θαη Ώιγφξηζκνη ζηνλ Ήρν, Οξγαλνινγία – Σερλνινγηθή 

Ανκή Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Φεθηαθή 

Βπεμεξγαζία ήκαηνο, Μνπζηθή Πιεξνθνξηθή, χγρξνλεο Σερλνινγίεο Μνπζηθψλ 

Οξγάλσλ, Εζηνξία Μνπζηθήο, Βηζαγσγή ζηελ Μνπζηθή εκεηνγξαθία, ηνηρεία 

Μνξθνινγίαο θαη Ώλάιπζεο Μνπζηθήο, Διεθηξνληθά πζηήκαηα Ήρνπ, Σερληθέο 

Δρνγξάθεζεο, Φεθηαθή Βπεμεξγαζία Ήρνπ, Διεθηξναθνπζηηθή, Aθνπζηηθή 

Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Μίμε Ήρνπ, χγρξνλε Μνπζηθή ΐηνκεραλία, Μεζνδνινγία ηεο 

Αηδαζθαιίαο, Βηζαγσγή ζηελ Λατθή θαη Παξαδνζηαθή Βιιεληθή Μνπζηθή, Φεθηαθή 

χλζεζε Ήρνπ, Καηαζθεπή Πιεθηξνθφξσλ-Πλεπζηψλ, Καηαζθεπή Βγρφξδσλ, 

Ραδηνηειενπηηθή Παξαγσγή, Πνιπκέζα, Μνπζηθά χλνια, Αίθαην Βπηρεηξήζεσλ – 

http://thmo.teiion.gr/
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Πλεπκαηηθά Αηθαηψκαηα, Πξνρσξεκέλεο Σερληθέο Δρνγξάθεζεο, Μεηαπαξαγσγή 

θαη Mastering, Πνιηηηζκηθή Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Έληερλε Βιιεληθή 

Μνπζηθή, Μνπζηθή γηα Θέαηξν θαη Κηλεκαηνγξάθν, Ώλζξψπηλνη Παξάγνληεο ζηελ 

Σερλνινγία, Μνπζηθή Σερλνινγία ζηελ Βθπαίδεπζε, Δρεηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ, 

Αεκηνπξγηθή Μνπζηθή Σερλνινγία, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη πνηνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ηα αθφινπζα: θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ρφξδηζε 

Πιεθηξνθφξσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε Βγρφξδσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή, 

ζπληήξεζε Νπθηψλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε Πλεπζηψλ μχιηλσλ, 

θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε Πλεπζηψλ ράιθηλσλ, θαηαζθεπή, επηζθεπή, 

ζπληήξεζε Κξνπζηψλ, παξαγσγή αλαιψζηκσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςία, κεηξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ 

αθνπζηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

θαηαζηεκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο πιηθψλ θαη πξντφλησλ 

Σερλνινγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςίαο θαη Μνπζηθήο Παξαγσγήο, εξγαιείσλ 

θαη εμνπιηζκνχ γεληθφηεξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

Σερλνινγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςίαο θαη Μνπζηθήο Παξαγσγήο. Λεηηνπξγία 

πάζεο θχζεσο εηδηθψλ εξγαζηεξίσλ ή επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ Σερλνινγία Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, Δρνιεςία θαη Μνπζηθήο 

Παξαγσγή. Σέινο, ππφ πξνυπνζέζεηο σο εθπαηδεπηηθφο ζε Μνπζηθά Γπκλάζηα ή 

Λχθεηα, ζε ηδησηηθέο ζρνιέο ερνιεςίαο. Βπίζεο, ζε εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο 

δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ζε ζηνχληην ερνγξάθεζεο, ζε ξαδηνθσληθνχο θαη 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε ζεαηξηθέο ή θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο αιιά θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, παξαγσγφο πνιπκέζσλ θ.ιπ. 

 

ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο:  

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

Σν ηκήκαηα Ώηζζεηηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ώηζζεηηθήο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε 

έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. Δ Ώηζζεηηθή αζρνιείηαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε δεξκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ζπκπησκαηηθή απνθαηάζηαζε 

ελδνθξηλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ηε ρξήζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε 

ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ. Βπίζεο, βειηηψλεη θαη θαιχπηεη αηζζεηηθέο βιάβεο, κε 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο επηθάιπςεο. 
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1. Σκήκα Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ 

– Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/seyp/aesthetics/ 

2. Σκήκα Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 

Θεζζαινλίθε.  web site: http://www.cosm.teithe.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηνινγία, Ώλαηνκία, Ώλφξγαλε – νξγαληθή ρεκεία, 

Κπηηαξηθή – αλαπηπμηαθή βηνινγία, ΐηνρεκεία, Ννζνινγία, Πξψηεο βνήζεηεο, 

Μάξθεηηλγθ, Κηλεζηνινγία, Αεκφζηα πγηεηλή, Αενληνινγία επαγγέικαηνο, 

Αεξκαηνινγία, Βλδνθξηλνινγία, Ώηζζεηηθή πξνζψπνπ, Μνξθνινγία θαη ηδηνκνξθίεο 

πξνζψπνπ, Σν ρξψκα ζην καθηγηάδ, Ώηζζεηηθή ζψκαηνο, Μαθηγηάδ θσηνγξαθίαο 

θηλεκαηνγξάθνπ, Μέζνδνη απνηξίρσζεο, Βθαξκνγέο Laser ζηελ αηζζεηηθή, Θεαηξηθφ 

καθηγηάδ, Ώηζζεηηθή γπκλαζηηθή, Διεθηξνζεξαπεία, Σερληθή πξνζζεηηθψλ πιηθψλ, 

Κνζκεηνινγία, Αηαηηνινγία – Αηαηξνθή, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2842f10748184e28ab1cfd9bb44ffea5  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη  κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν 
Πεξηβάιινλ θαη Τγεία – Αηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ κε επηπηψζεηο ζηελ Τγεία. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηνη ηνπ Ώηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αηζζεηηθήο, θαζψο θαη απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζέζεηο εξγαζίαο αλάινγνπο κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή 

ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, ζε κεγάια θέληξα αηζζεηηθήο, ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο (ζηνπο εμήο 

ηνκείο: Αεξκαηνινγηθφ, Νεπξνινγηθφ ή Βλδνθξηλνινγηθφ), ζε δεξκαηνινγηθή ή 

ελδνθξηλνινγηθή ή λεπξνινγηθή θιηληθή ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, 

ζηελ ηειεφξαζε, ζε θηλεκαηνγξαθηθέο επηρεηξήζεηο, ζε ζέαηξα γηα απιφ -

εμεηδηθεπκέλν καθηγηάδ, ζε επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο θαιιπληηθψλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ 

πνηνηηθή ηνπο απφδνζε απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο, ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο 

θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, Σειενπηηθνχο ηαζκνχο, ηνχληην, Θέαηξα (γηα απιφ ή 

ζεαηξηθφ καθηγηάδ). Βηαηξείεο θαιιπληηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε 

θαηλνχξγησλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

http://www.teiath.gr/seyp/aesthetics/
http://www.cosm.teithe.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d2842f10748184e28ab1cfd9bb44ffea5
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 ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Οη ζπνπδέο ζηελ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε  ηεο Αεκφζηαο Τγείαο θαιχπηνπλ ηηο 

εθαξκνγέο ηεο Τγηεηλήο θαη σο επηζηήκεο θαη σο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη επεκεξία. 

1. Σκήκα Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε 

Γεκφζηαο Τγείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/seyp/public_health/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Κνηλσληνινγία, ΐηνρεκεία, Εαηξηθή 

Μηθξνβηνινγία, ΐηνκεηξία, Βπηδεκηνινγία, Τγηεηλή ηεο Αηαηξνθήο, Ώηνκηθή Τγηεηλή, 

Ώγσγή Τγείαο, Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγηεηλήο, ρνιηθή Τγηεηλή, Τγηεηλή Βπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ, Τγεηνλνκηθή Μεραληθή, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, Τγηεηλή Καηαζηξνθψλ, 

ΐηνκεραληθή Ρχπαλζε, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη  (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: α). Βθαξκνζκέλε 

Αεκφζηα Τγεία β).  Πξναγσγή θαη Ώγσγή ηεο Τγείαο γ). Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο δ). 

Βξγαζηεξηαθή θαη Κιηληθή Ννζειεπηηθή Καξδηνινγία. 
 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Αεκφζηαο Τγηεηλήο κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο απνθηνχλ 

ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο θαη 

εκπεηξίεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηδίσο ζηνπο ηνκείο: Αηελέξγεηα Τγεηνλνκηθψλ Βιέγρσλ γηα ηελ 

πγηεηλνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ πάζεο θχζεσο 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο –επεμεξγαζίαο – βηνκεραλνπνίεζεο – δηαθίλεζεο – 

ζπληήξεζεο – πψιεζεο – θαη θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ, πνηψλ, εδεζκάησλ θαη 

πφζηκνπ λεξνχ, θαη επηβνιή κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ πγεηνλνκηθψλ 

φξσλ. Αηελέξγεηα Τγεηνλνκηθψλ Βιέγρσλ ζηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο, Ώζιεηηθέο 

Βγθαηαζηάζεηο, Καηαζθελψζεηο, εγθαηαζηάζεηο Λνπηξψλ, ρνιείσλ, ηξαηψλσλ, 

Φπιαθψλ, θαγείσλ – ηαπιηζκψλ δψσλ θαη επηβνιή αληίζηνηρσλ κέηξσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ. 

Αηελέξγεηα Βιέγρνπ Καηαιιειφηεηαο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη άξδεπζεο, σο επίζεο θαη θάζε ηερληθνχ 

έξγνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη πγεηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, θαηά ηηο θάζεηο κειέηεο, 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Άζθεζε Πεξηβαιινληηθνχ Βιέγρνπ Πνηφηεηαο ζηα κέζα 

ηνπ Πεξηβάιινληνο (έδαθνο, επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά, αέξαο) θαζψο θαη 

http://www.teiath.gr/seyp/public_health/
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έιεγρνο ησλ εθπνκπψλ ξππνγφλσλ νπζηψλ, ζνξχβσλ θαη αθηηλνβνιίαο απφ πάζεο 

θχζεσο εγθαηαζηάζεηο. Αηελέξγεηα Βιέγρνπ Καηαιιειφηεηαο απφ πγεηνλνκηθήο 

πιεπξάο, ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 

ησλ ιπκάησλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ησλ 

εληνκνθηνληψλ, κπνθηνληψλ θαη απνιπκάλζεσλ θαζψο θαη πγεηνλνκηθψλ κειεηψλ 

ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

πιινγηθή εξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, φπσο: Βπνπηεία εθαξκνγήο κέηξσλ ζηνλ 

Σνκέα Τγηεηλήο θαη Ώζθάιεηαο ηεο Βξγαζίαο. πκκεηνρή ζε επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε πγεηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο (επηδεκίεο, ζεηζκνί, 

πιεκκχξεο θ.ι.π.). πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα Αεκφζηαο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο. Οξγάλσζε θαη εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Ώγσγήο Τγείαο. 

Βθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα Ώηνκηθήο, Αεκφζηαο θαη Κνηλσληθήο Τγηεηλήο, 

Αηαθψηηζεο θαη Τγηεηλήο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Κνηλνηηθήο Τγείαο έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηεο “θρονηίδας σγείας” κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, ζηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο, θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο.  

1. Σκήκα Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε 

Κνηλνηηθήο Τγείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/seyp/health_visit/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Αηαρείξηζε ηνπ 

ζηξεο, Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, πζηήκαηα Τγείαο, 

Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Μηθξνβηνινγία, Πιεξνθνξηθή, Παζνινγία, Υεηξνπξγηθή, 

Φαξκαθνινγία, Πιεξνθνξηθή Τγείαο, Οξζνπεδηθή, Ώηνκν-Πεξηβάιινλ & Τγεία, 

Θεκειηψδεηο Ώξρέο Ννζειεπηηθήο, Παζνινγηθή-Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή 

Αηεξγαζία, Παηδηαηξηθή, Γπλαηθνινγία-Μαηεπηηθή, Αηαηξνθή & Τγεία, Ννζειεπηηθή 

Βηδηθνηήησλ, Γεληθή Βπηδεκηνινγία, Ογθνινγία, ΐηνζηαηηζηηθή,  Μεζνδνινγία 

Έξεπλαο, Βηδηθή Βπηδεκηνινγία, Κνηλσληθά πξνβιήκαηα-Κνηλσληθή παξέκβαζε, 

Ώπνθαηάζηαζε ρξνλίσο παζρφλησλ, Αίθαην Τπεξεζηψλ Τγείαο  – Αηαζθάιηζε 

Πνηφηεηαο,  Πξνζηαζία Μεηξφηεηαο & Παηδηνχ, Γεξηαηξηθή – Πξνζηαζία ηξίηεο 

http://www.teiath.gr/seyp/health_visit/


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 91 

 

ειηθίαο, Νεπξνινγία-Φπρηαηξηθή – Πξνζηαζία Φπρηθήο Τγείαο, Κνηλνηηθή Τγεία, 

Αεκφζηα & Κνηλσληθή Τγηεηλή, Ώγσγή & Πξναγσγή Τγείαο, Μεζνδνινγία Ώγσγήο 

Τγείαο, ρνιηθή Τγηεηλή, Τγηεηλή & Ώζθάιεηα ζηελ εξγαζία, Πξνγξάκκαηα Ώγσγήο 

& Πξναγσγήο Τγείαο – Βθαξκνγέο, Μεζνδνινγία Βπαγγέικαηνο, θ.ά.  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη αζρνινχληαη, είηε απηνδχλακα, είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ησλ Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ, κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζην πιαίζην 

ηεο πξσηνγελνχο, ηεο δεπηεξνγελνχο θαη ηεο ηξηηνγελνχο πξφιεςεο. Αίλεηαη έκθαζε 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην ρψξν εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα 

ζηελ θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην ξφιν ηνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη επίθαηξν 

θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζε ζχγρξνλεο θαη νπζηαζηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα δηακνξθψλνληαη ζην ρψξν ηεο θξνληίδαο πγείαο. 

Οη πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο ηφζν ζηνλ Εδησηηθφ φζν θαη ζην 

Αεκφζην Σνκέα. Οη θχξηνη θνξείο απαζρφιεζεο ηνπο αθνξνχλ: Κέληξα πγείαο, 

Κέληξα πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο θαη παηδηνχ, Κέληξα νηθνγελεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, Εαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, Κέληξα αηκνδνζίαο, Εαηξηθνθνηλσληθέο 

ππεξεζίεο λνζνθνκείσλ, Βμσηεξηθά ηαηξεία, Αηαβεηνινγηθά θέληξα, Ώληηθπκαηηθφο 

αγψλαο, Ώληηθαξθηληθφο αγψλαο, Ώληηαθξνδηζηαθφο αγψλαο, Ώληηαιθννιηθφο 

αγψλαο, ΐξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ρνιηθή Τγηεηλή, Πξνζηαζία λεφηεηαο, Ελζηηηνχην 

Τγείαο ηνπ παηδηνχ, Βπηδεκηνινγηθέο έξεπλεο δηεξεχλεζεο, Κ.Ά.Π.Δ., Τγηεηλή 

εξγαζίαο. 

 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ  

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ηεο 

επηζηήκεο ηεο δηαηξνθήο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηνλ άλζξσπν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ θαιή γλψζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ επίδξαζε ηεο ηξνθήο 

ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ επίιπζε δηαηηεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

1. Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηνινγίαο. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα  Θεζζαινλίθεο. web site: http://www.nutr.teithe.gr/ 

2. Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηνινγίαο. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη  

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Θεζζαιίαο. Σέξκα Σεκπνλέξα 43100 Καξδίηζα. web site: http://www.teilar.gr/ 

http://www.nutr.teithe.gr/
http://www.teilar.gr/
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3. Σκήκα Γηαηξνθήο & Γηαηνινγίαο. ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Αηαηξνθήο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Κξήηεο. Παξάξηεκα εηείαο. web site: http://www.dd.teicrete.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηθή, Υεκεία, ΐηνρεκεία, ΐηνινγία, Βηζαγσγή ζηελ 

Βπηζηήκε ησλ Σξνθίκσλ, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ηεο Αηαηξνθήο, Φπζηνινγία ηνπ 

Ώλζξψπνπ, ΐηνζηαηηζηηθή, Μηθξνβηνινγία θαη Τγηεηλή Σξνθίκσλ, Υεκεία θαη 

Ώλάιπζε Σξνθίκσλ, Πξνζζεηηθέο Όιεο ζηα Σξφθηκα, Ώξρέο Παξαζθεπήο Σξνθίκσλ, 

Αηαηξνθή θαη Κχθινο Γσήο, Κιηληθή Αηαηξνθή, ρεδηαζκφο Αηαηηνινγίνπ γηα 

θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ρεδηαζκφο Αηαηηνινγίνπ γηα παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, 

ΐηνινγηθφο Ρφινο Ληπηδίσλ-Πξσηετλψλ-Τδαηαλζξάθσλ, Σνμηθνινγία Σξνθίκσλ, 

Εζνδχγην Βλέξγεηαο θαη Έιεγρνο ΐάξνπο, Ώζιεηηζκφο θαη Αηαηξνθή, Βθηίκεζε 

ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο αηφκνπ, Ώιιειεπηδξάζεηο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, Οηθνλνκία 

θαη Πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο Αηαηξνθήο, Βπξσπατθέο Αηαηξνθηθέο πλήζεηεο θαη 

Σερλνινγία, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Μνλάδσλ Σξνθίκσλ, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d67e87ff715f94500a88416e696a66375  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα  ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ  πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηελ Αηαηξνθή θαη Αηαηηνινγία, κε δχν θαηεπζχλζεηο α). Αηαηξνθή θαη Λεηηνπξγηθά 

Σξφθηκα θαη β). Κιηληθή Αηαηηνινγία. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Αηαηξνθήο αζρνινχληαη, κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

Βμέηαζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ. Καηάξηηζε δηαηξνθηθήο εηηθέηαο ησλ 

ηξνθίκσλ. πκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ παξαζθεπήο λέσλ πξντφλησλ. 

Καηάξηηζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηηνινγίσλ θαη επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Ώλάιεςε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη επίβιεςε ηεο καδηθήο παξαγσγήο γεπκάησλ. 

Βπίζεο, έρνπλ δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο εκπνξίαο δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ, 

κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα πάληνηε 

κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα απαζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα ζεκάησλ 

ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη ζε θέληξα 

αδπλαηίζκαηνο, θέληξα πγείαο, θιηληθέο θαη λνζνθνκεία, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

δηαηηνιφγνη, ζε βηνκεραλίεο καδηθήο παξαγσγήο γεπκάησλ, βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη 

αζιεηηθά θέληξα. Βπίζεο, φζνη έρνπλ θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, απαζρνινχληαη 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα. 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο δηαηξνθήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε λνζνθνκεία, 

ηδησηηθέο θιηληθέο, θέληξα πγείαο, ζηνπο δήκνπο, ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 

αζιεηηθά θέληξα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαηαζθελψζεηο, ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ 

http://www.dd.teicrete.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d67e87ff715f94500a88416e696a66375
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θαηαλαισηή, δηαηηνινγηθά θέληξα, φπνπ δηακνξθψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ δηαηηνινγηθά 

πξνγξάκκαηα, ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο θαγεηψλ απιήο θαη δηαηηεηηθήο 

δηαηξνθήο, ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη δηαθήκηζεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο δηαηηνιφγνο πξαγκαηνπνηψληαο δηαηξνθηθέο 

έξεπλεο θαη κειέηεο, εμεηάδνληαο ηε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ ζπκκεηέρνληαο 

ζηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ παξαζθεπήο λέσλ πξντφλησλ αλαιακβάλνληαο θαη 

ηελ επίβιεςε ηεο καδηθήο παξαγσγήο γεπκάησλ, ζε βηνκεραλίεο παξαζθεπήο 

ηξνθίκσλ. Βπίζεο έρεη δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο εκπνξίαο δηαηηεηηθψλ 

ηξνθψλ. Σέινο, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κπνξεί λα απαζρνιεζεί κε ηελ 

έξεπλα ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο. 

 

 ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βξγνζεξαπείαο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ελαζρνιήζεσλ/ έξγσλ ηνπ αηφκνπ, ζηνπο 

ηνκείο ηεο απηoζπληήξεζεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηνπ 

εληνπηζκνχ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εξγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ αλψηεξνπ δπλαηνχ 

επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο αλάιεςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ξφισλ ηεο δσήο ηνπ. 

1. Σκήκα Δξγνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web 

site:  http://www.teiath.gr/seyp/new_occupational_therapy/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐαζηθέο αξρέο Βξγνζεξαπείαο, Δ Αξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Βξγνζεξαπεία, ΐαζηθά ζηνηρεία Φπζηνινγίαο θαη Νεπξνθπζηνινγίαο, Βηζαγσγή ζηελ 

Φπρνινγία, Ώλαηνκία, Παζνινγία, Ώλάπηπμε θαη Βξγνζεξαπεία, Βξγνζεξαπεία θαη 

Οξγαληθά Ννζήκαηα, Βξγνζεξαπεπηηθή αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο, 

Αεκηνπξγηθφηεηα θαη Βξγνζεξαπεία, Σέρλε θαη Βξγνζεξαπεία, ηαηηζηηθή, 

Φπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη ελειίθσλ, Νεπξνινγία, Φπρνθνηλσληθή Βξγνζεξαπεία, 

Βξγνζεξαπεία ζε ελήιηθεο κε λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Αεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

πξνζέγγηζεο αηφκσλ κε δπζιεηηνπξγία-Βξγνζεξαπεία, Βπαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη Βξγνζεξαπεία, Βξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε 

λεπξνκπτθέο δηαηαξαρέο, Βξγνζεξαπεία ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, Οξζνπεδηθή, Βξγνζεξαπεία ζε ειηθησκέλνπο, Αενληνινγία ζηελ 

Βξγνζεξαπεία, Βπηζηήκε Έξγνπ, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

Βξγνζεξαπείαο, Βξγνλνκία, Δ Βξγνζεξαπεία ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θ.ά. 

 

http://www.teiath.gr/seyp/new_occupational_therapy/
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/de811a9b4d7d04a6bbdd61ea0d35088bc  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βξγνζεξαπείαο, 

απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη αλαπηχζζνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο σο Βξγνζεξαπεπηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε σο ππεχζπλνη, 

ζηειέρε ή κέιε επηζηεκνληθψλ νκάδσλ ζε λνζνθνκεία, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο, Αεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο. 

Ο Βξγνζεξαπεπηήο θαηαλνψληαο ηελ ζεκαζία ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, δνπιεχεη κε: άηνκα θάζε ειηθίαο πνπ 

εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή/ θαη αλαπεξίεο, πεξηνξηζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, ή/ θαη δπζθνιίεο ζηελ ηζφηηκε 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή (άηνκα κε ςπρηθέο, θηλεηηθέο, λεπξνινγηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη 

γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη άηνκα κε θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο φπσο άηνκα 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο, θπιαθηζκέλνη, άζηεγνη, πξφζθπγεο, θ.ά.  

 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

Σα αλσηέξσ ηκήκαηα επηδηψθνπλ λα θαηαξηίζνπλ άηνκα ηθαλά λα γίλνπλ 

εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο ηνπ κηθξνβηνιφγνπ, παζνινγναλαηφκνπ θπηηαξνιφγνπ θαη 

ηνπ βηνρεκηθνχ ηαηξνχ. πγθεθξηκέλα έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηαηξηθψλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκαζηψλ ζηνπο ηζηνχο, ζηα 

πγξά θαη ζηηο εθθξίζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 

1. Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web 

site: http://www.teiath.gr/seyp/iatrika_ergastiria/  

2. Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. 

web site: http://www.mls.teithe.gr/ 

3. Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site:  http://www.teilar.gr/ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/de811a9b4d7d04a6bbdd61ea0d35088bc
http://www.teiath.gr/seyp/iatrika_ergastiria/
http://www.mls.teithe.gr/
http://www.teilar.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία , Γεληθή Μηθξνβηνινγία, 

Πεηξακαηφδσα, Ώλφξγαλε Υεκεία, Φπζηθή, Εαηξηθή Φπζηθή, Υεκεία, Μαζεκαηηθά, 

Πιεξνθνξηθή, Εζηνξία Εαηξηθήο, ΐηνινγία, ΐηνρεκεία, ΐηνκεηξία – ΐηνζηαηηζηηθή, 

Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Πεηξακαηφδσα, Σερλνινγία Οξγάλσλ, Ώξρέο πιεζπζκηαθήο 

πγηεηλήο, Πξψηεο βνήζεηεο, Μηθξνβηνινγία, Ώηκαηνινγία, Ώηκνδνζία, Ώηκνιεςία, 

Κιηληθή Υεκεία, Ώλνζνινγία, Ενινγία, Εζηνπαζνινγία, Μπθεηνινγία, 

Παξαζηηνινγία, ζξεπηηθά Τπνζηξψκαηα, Σερλνινγία Οξγάλσλ, Ώλνζνινγία, 

Ενινγία, Μπθεηνινγία, Παξαζηηνινγία, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, Βξγαζηαθέο 

ρέζεηο, Κνηλσληνινγία, θ.ά. 

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ    

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dd16b6a65434a4485a296b8049382897d  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ  πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο 
ΐηνηαηξηθέο Μέζνδνη θαη Σερλνινγία ζηε Αηάγλσζε. 

  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο σο Σερλνιφγνη Εαηξηθψλ 

Βξγαζηεξίσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο Βξγαζηεξηαθνχο 

ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. Βηδηθφηεξα: νη 

Σερλνιφγνη Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ: Βθηεινχλ ην ηερλνινγηθφ κέξνο φισλ ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ ζε Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, 

Εδησηηθά Βξγαζηήξηα, Βξεπλεηηθά θέληξα, Βξγαζηήξηα ΏΒΕ (Παλεπηζηεκίσλ & ΣΒΕ) 

θιπ. Βθαξκφδνπλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, αμηνινγνχλ ην πνηνηηθφ απνηέιεζκα 

απηψλ (ηερλνγλσζία) θαη ν ξφινο ηνπο είλαη ππεχζπλνο θαη παξάιιεινο κε ην ξφιν 

ησλ άιισλ επηζηεκφλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Εαηξηθψλ 

Βξγαζηεξίσλ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε εξγαζηήξηα λνζνθνκείσλ, δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ, ζε ζηαζκνχο αηκνδνζίαο, θέληξα πγείαο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηαηξηθά 

εξγαζηήξηα. Βηδηθφηεξα ζηα εμήο εξγαζηήξηα: κηθξνβηνινγηθφ, βηνρεκηθφ, 

αηκαηνινγηθφ, αηκνδνζίαο, αλνζνινγηθφ ηζηνζπκβαηφηεηαο, ππξεληθήο ηαηξηθήο, 

νξκνλνινγηθφ ελδνθξηλνινγηθφ, ηνμηθνινγηθφ, παζνινγναλαηνκηθφ, νγθνινγηθφ, 

θπηηαξνινγηθφ, γελεηηθήο, κνξηαθήο βηνινγίαο, πεηξακαηφδσσλ θαζψο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιια, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/dd16b6a65434a4485a296b8049382897d
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ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

θνπφο ησλ ηκεκάησλ Λνγνζεξαπείαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηάγλσζε γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο αθνήο, κε ηελ βνήζεηα ησλ επηζηεκψλ ηεο ΐηνινγίαο, Φπζηθήο θαη 

Εαηξηθήο. 

1. Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. 4ν ρικ Βζληθήο Οδνχ Εσαλλίλσλ Ώζελψλ   

45500, Εσάλληλα. web site: http://www.slt.ioa.teiep.gr/ 

2. Σκήκα Λνγνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 Κνπθνχιη, 26334 – 

Πάηξα. web site: http://www.logoth.teipat.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φσλεηηθή, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Ώλαηνκία-Φπζηνινγία 

Ώθνήο, Οκηιίαο, Λφγνπ, Βηζαγσγή ζηε Λνγνπαζνινγία, Παηδηαηξηθή, 

Νεπξναλαηνκία /Νεπξνθπζηνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία, Φπρνθπζηνινγία Ώθνήο, 

Οκηιίαο, Λφγνπ, Γισζζηθή Ώλάπηπμε – Καηάθηεζε Γιψζζαο, Φσλνινγηθή 

Ώλάπηπμε θαη Αηαηαξαρέο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο , Νεπξνινγία, Φπρνπαζνινγία, 

Ώλαπηπμηαθέο Γισζζηθέο Αηαηαξαρέο, Ώθννινγία, Κιηληθά Θέκαηα Λνγνπαζνινγίαο, 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη Αηαηαξαρέο Λφγνπ θαη Οκηιίαο, Αηαηαξαρέο ηεο 

Καηάπνζεο – Απζθαγία, Αηαηαξαρέο ηεο Φψλεζεο, Αηαγλσζηηθά Θέκαηα 

Λνγνπαζνινγίαο, Ννεκαηηθή Γιψζζα, Κιηληθή Νεπξνςπρνινγία, Μνξθν-

Φσλνινγία ηεο Βιιεληθήο, Φπρνινγία ηεο Γιψζζαο θαη Νεπξνγισζζνινγία, 

Αηαηαξαρέο Ρνήο – Σξαπιηζκφο, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

Λνγνζεξαπείαο, Σεθκεξίσζε απνηειεζκάησλ Λνγνζεξαπείαο, θ.ά. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη επίζεο 900 πεξίπνπ ππνρξεσηηθέο θιηληθέο 

ψξεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη θάησ απφ ηελ επνπηεία επαγγεικαηηψλ Λνγνπαζνιφγσλ/ 

Λνγνζεξαπεπηψλ θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε 

αζζελψλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. Οη θιηληθέο ιακβάλνπλ ρψξα ζε λνζνθνκεία, εηδηθά 

ζρνιεία, ηδξχκαηα θαη ζηελ Κιηληθή Λνγνζεξαπείαο ηνπ Σ.Β.Ε. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ θέξνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν Λνγνζεξαπεπηέο ή Θεξαπεπηέο 

ηνπ Λφγνπ θαη απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Λνγνζεξαπείαο, δειαδή ηεο επηζηήκεο πνπ έρεη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε κειέηε, 

έξεπλα θαη εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ Ώλζξψπηλε 

Βπηθνηλσλία-Φσλή, Οκηιία, Λφγν (πξνθνξηθφ, γξαπηφ), κε ιεθηηθή επηθνηλσλία – θαη 

http://www.slt.ioa.teiep.gr/
http://www.logoth.teipat.gr/
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ηηο δηαηαξαρέο απηήο, θαζψο θαη ηηο δηαηαξαρέο ησλ θαηαπνηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ 

ζηνκαηνθάξπγγα. Βηδηθφηεξα νη Λνγνζεξαπεπηέο απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά 

ζηνπο αθνινχζνπο ηνκείο: Ώμηνιφγεζε ηεο αλζξψπηλεο Βπηθνηλσλίαο-Φσλήο, 

Οκηιίαο, Λφγνπ (πξνθνξηθνχ-γξαπηνχ) θαη πξφιεςε, δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ θαζψο θαη ησλ δηαηαξαρψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαπνηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Βπηζηεκνληθή έξεπλα 

θαη κειέηε ζην ελ ιφγσ γλσζηηθφ αληηθείκελν. Άζθεζε θάζε άιιεο επαγγεικαηηθήο 

θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο 

Λνγνζεξαπείαο ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

Οη πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο: ην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα (νξγαληζκνί, ζρνιεία, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, θέληξα ςπρηθήο πγείαο θ.ά.) θαη 

εμειίζζνληαη ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο. Βπίζεο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ή άιιε κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε Κέληξα 

Λνγνζεξαπείαο θαη ζε Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο. Έρνπλ επίζεο δηθαίσκα παξνρήο 

θαη’ νίθνλ ζεξαπείαο ζε αζζελείο, θαζψο θαη λα ηδξχνπλ ηδησηηθά Κέληξα 

Λνγνζεξαπείαο ή Κέληξα Ώπνθαηάζηαζεο. 

 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

Σα ηκήκαηα Μαηεπηηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Μαηεπηηθήο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα 

θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα 

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη εμέιημε. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαιχπηεη πιήξσο ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ζε ζέκαηα: Μαηεπηηθήο 

– Γπλαηθνινγίαο, Νενγλνινγίαο, Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γελεηήζηαο 

Ώγσγήο, Βπαγγεικαηηθήο Αενληνινγίαο Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Ώγσγήο Τγείαο. 

1. Σκήκα Μαηεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα  Ώζήλαο. Μεηξφδσξνπ 24 10441 Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/seyp/new_midwifery/ 

2. Σκήκα Μαηεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site: 
http://www.midw.teithe.gr/ 

3. Σκήκα Μαηεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Πεξηνρή ΚΒΠΣΒ, 50200 ΠηνιεκαΎδα. web site:  
http://mw.teiwm.gr 

http://www.teiath.gr/seyp/new_midwifery/
http://www.midw.teithe.gr/
http://mw.teiwm.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Ννζνινγία, Αηαηηεηηθή, 

Φαξκαθνινγία, Παηδηαηξηθή, ΐηνρεκεία, Υεηξνπξγηθή, Μηθξνβηνινγία, Κνηλσληθή 

Τγηεηλή, Γεληθή Ννζειεπηηθή, Φπρνινγία, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγία, Νενγλνινγία, 

Μαηεπηηθή Φξνληίδα, ε Γπλαηθνινγηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Νενγλνχ, 

Φπρνζσκαηηθή Βηνηκφηεηα Γνλέσλ, Κνηλνηηθή Μαηεπηηθή Φξνληίδα, Οηθνγελεηαθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο – εμνπαιηθή Τγεία, πκβνπιεπηηθή – Αηδαθηηθή ζηε Μαηεπηηθή 

Φξνληίδα, Αενληνινγία θαη Ννκνζεζία Βπαγγέικαηνο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6b5bcb023b7542ae8cf82a80dd7b8e0b  

 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3d9adba1779d4511b119055bc78c1e57  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Μαηεπηηθήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα ή σο απηναπαζρνινχκελνη, κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο ηεο εγθχνπ, επηηφθνπ, ιερψλαο θαη λενγλνχ, ηεο γπλαηθνινγηθψο 

άξξσζηεο, θαζψο επίζεο κε ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πγηεηλνινγηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ ή νκάδσλ ζε ζέκαηα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο. 

 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔΔ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΏ  

Σν ηκήκαηα Ννζειεπηηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα. Βπίζεο, λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d6b5bcb023b7542ae8cf82a80dd7b8e0b
http://myfiles.sch.gr/server/get/d3d9adba1779d4511b119055bc78c1e57
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εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε, σο πνιπδχλακσλ λνζειεπηψλ, 

ππεχζπλσλ γηα ηε θξνληίδα ηνπ αλζξψπνπ πγηνχο θαη αζζελνχο ηελ πξφιεςε λφζσλ 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. 

1. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/ 

2. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. ΐαζ. Γεσξγίνπ 3 68300 

Αηδπκφηεηρν. web site: http://nursing.teikav.edu.gr/ 

3. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Κξήηεο.  71004 Δξάθιεην. web site: http://www.teicrete.gr/nosil/ 

4. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site: 
http://www.nurse.teithe.gr/ 

5. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Δπείξνπ Βζληθή νδφο Εσαλλίλσλ – Ώζελψλ 45500, Εσάλληλα. web site: 
http://nursing.ioa.teiep.gr/ 

6. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ Π.Β.Ο. Λακίαο – Ώζήλαο 35100 Λακία. web 

site: http://www.nos.teilam.gr/ 

7. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Θεζζαιίαο. Πεξηθεξεηαθή νδφο Λάξηζαο – Σξηθάισλ 41110 Λάξηζα. 

web site: http://medcare.teilar.gr/ 

8. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Μ. Ώιεμάλδξνπ 1 Κνπθνχιη, 26334 Πάηξα. web site: 
http://www.teipat.gr/pages/nosil/nosil/index.htm 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκία, Φπζηνινγία, Φαξκαθνινγία, Παζνινγία, 

Μηθξνβηνινγία, Υεηξνπξγηθή, ΐηνζηαηηζηηθή, Παηδηαηξηθή θαη Φπρηαηξηθή, Βηζαγσγή 

ζηελ Βπηζηήκε ηεο Ννζειεπηηθήο, Εζηνξία ηεο Ννζειεπηηθήο Πιεξνθνξηθή Τγείαο, 

ΐαζηθέο αξρέο Ννζειεπηηθήο, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Αηαηηεηηθή – Αηαηξνθή, 

Αηαγλσζηηθή Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, Μεζνδνινγία Έξεπλαο, πκβνπιεπηηθή 

Ννζειεπηηθή, Μέζνδνη Αηδαζθαιίαο, Ώλαθνπθηζηηθή Ννζειεπηηθή Φξνληίδα, Ώγσγή 

Τγείαο, Βπηδεκηνινγία, Αεκφζηα Τγηεηλή, Ννζειεπηηθή, Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή, 

Παηδηαηξηθή – Μαηεπηηθή Ννζειεπηηθή, Ννζειεπηηθή Φπρηθήο Τγείαο, 

Βλδνλνζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο, Βπείγνπζα Ννζειεπηηθή, Πεξηεγρεηξεηηθή 

Ννζειεπηηθή, Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή, Γεξνληνινγηθή Ννζειεπηηθή, Κνηλσληνινγία 

ηεο Τγείαο, Φπρνινγία, Βμειηθηηθή Φπρνινγία, Οηθνλνκία ηεο Τγείαο, Ννζειεπηηθή 

Αενληνινγία, Ννζειεπηηθή Αηνίθεζε, Αηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή θαη Βπξσπατθφ 

Αίθαην, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Αζήλαο  (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dabd91f7b945a4c28a6152b000013275f  

 

http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/
http://nursing.teikav.edu.gr/
http://www.teicrete.gr/nosil/
http://www.nurse.teithe.gr/
http://nursing.ioa.teiep.gr/
http://www.nos.teilam.gr/
http://medcare.teilar.gr/
http://www.teipat.gr/pages/nosil/nosil/index.htm
http://myfiles.sch.gr/server/get/dabd91f7b945a4c28a6152b000013275f
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Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/ded9f6d52fc694a40b95474fb5a88d574  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Ζπείξνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2011-12) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6e1c71aa19c2480796fef63312a0cbfe  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η Θεζζαιίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d34cae8bf4b714b70bef9628d8f90de90  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Ννζειεπηή /ηξηαο 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1d00a3e364864e1baee2ad55b9bc6fc6  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα  ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο πξνζθέξεη (7) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 

ΜΒΘ & Βπείγνπζα Ννζειεπηηθή β). Σξαχκαηα & Έιθε, Θεξαπεία – Φξνληίδα γ). 

Βξγαζηεξηαθή & Κιηληθή Ννζειεπηηθή Καξδηνινγία δ). ΜΒΘ – Καξδηνινγηθή 

Ννζειεπηηθή ε). Κιηληθή Παηδηαηξηθή – Ννζειεπηηθή, Έξεπλα ζη). Νεπξνινγηθά 

Ννζήκαηα – χγρξνλε Πξαθηηθή ΐαζηζκέλε ζε Βλδείμεηο ε). Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα 

Βξγαζίαο. 

Σν ηκήκα  ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 

ηίηιν Φξνληίδα ζην αθραξψδε Αηαβήηε κε δχν θαηεπζχλζεηο: α). Κιηληθή Αηαβεηνινγία θαη 

β).  Θεξαπεπηηθή εθπαίδεπζε ζην αθραξψδε Αηαβήηε.  
Σν ηκήκα  ηνπ Σ.Β.Ε. Δπείξνπ  πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ  
Ννζειεπηηθή – Παζνινγία. 

  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο Ννζειεπηήο απνηειεί ηνλ θχξην θαη πξσηαξρηθφ ππεχζπλν επηζηήκνλα ζηε 

ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο, Αεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο 

θξνληίδαο Τγείαο. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ήδε 

λνζήζεη, αιιά επεθηείλεηαη θπξίσο ζηηο παξεκβάζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο Τγείαο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη 

πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Νοζηλεσηής / ηρια»  θαη δηαζέηνπλ πςειφ 

επίπεδν ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηήκεο.  

πγθεθξηκέλα: ν Ννζειεπηήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξφ, ζηα πιαίζηα ηεο 

λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο: εθηηκά ηηο αλάγθεο ηνπ πγηνχο ή αζζελνχο αηφκνπ, 

ζρεδηάδεη ηε θξνληίδα ηνπ, εθαξκφδεη ην ζρέδην θξνληίδαο κε λνζειεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο θξνληίδαο θαη επαλεθηηκά θαη 

ηξνπνπνηεί ην αξρηθφ ζρέδην, παξεκβαίλνληαο νπζηαζηηθά ζην λα βνεζήζεη ην άηνκν, 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ 

πξφιεςε ηεο λφζνπ, ζηε ζεξαπεία θαη ζηελ απνθαηάζηαζε. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ν λνζειεπηήο αζθεί δηνίθεζε, δηδαζθαιία, αιιά θαη 

λνζειεπηηθή έξεπλα γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ο Ννζειεπηήο πνπ 

εξγάδεηαη ζηα λνζνθνκεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, απνηειεί ηζφηηκν κέινο ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο πγεηνλνκηθήο νκάδαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηαηξνχο, 

θπζηθνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Βθηφο ησλ λνζνθνκείσλ, άιινη ηνκείο άζθεζεο ηνπ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/ded9f6d52fc694a40b95474fb5a88d574
http://myfiles.sch.gr/server/get/d6e1c71aa19c2480796fef63312a0cbfe
http://myfiles.sch.gr/server/get/d34cae8bf4b714b70bef9628d8f90de90
http://myfiles.sch.gr/server/get/d1d00a3e364864e1baee2ad55b9bc6fc6
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λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο κπνξεί λα είλαη: ηα Κέληξα Τγείαο, Τγεηνλνκηθνί θαη 

άιινη νξγαληζκνί, Ε.Κ.Ά., Β.Β.., Π.Ε.Κ.Π.Ώ., Α.Β.Δ., Ο.Σ.Β., Ο..Β., Σξάπεδεο, 

ΐηνκεραλίεο, Βξγνζηάζηα, Ώζθαιηζηηθέο Βηαηξείεο, Εδξχκαηα θξνληίδαο 

Διηθησκέλσλ, Μεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, Κ.Ά.Π.Δ., ζρνιεία παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ηδξχκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

  

ΟΓΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο, θαιχπηεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ 

ζην πεδίν ησλ Οδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ Ώθίλεηεο θαη Κηλεηήο Πξνζζεηηθήο, 

θαζψο θαη ησλ Οξζνδνληηθψλ κεραλεκάησλ. Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή, λα 

πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ 

γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία ησλ βηνυιηθψλ θαη ζηηο κεζφδνπο ζρεδίαζεο θαη 

θαηαζθεπήο ησλ νδνληηθψλ πξνζζέζεσλ θαη ησλ νξζνδνληηθψλ κεραλεκάησλ.  

1. Σκήκα Οδνληηθήο Σερλνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web 

site:  http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Φπζηθή, Υεκεία, Ώλαηνκία, ΐηνινγία, Φπζηνινγία, 

Πιεξνθνξηθή, ΐηνρεκεία, ΐηνκεηξία-ΐηνζηαηηζηηθή, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, 

Ώξρέο Αηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη Οξγάλσζε Βξγαζηεξίνπ, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, 

Ώξρέο Οξγάλσζεο & Αηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, 

Ώξρέο Marketing, Bαζηθέο Ώξρέο Οδνληνηερληθήο, Οδνληηθή Μνξθνινγία, 

Οδνληνηερληθά ΐηνυιηθά, Φπζηνινγία ηνκαηνγλαζηθνχ πζηήκαηνο – 

πγθιεηζηνινγία, Ώηζζεηηθή πξνζζεηηθψλ απνθαηαζηάζεσλ, Μηθξνβηνινγία 

ηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, Τγηεηλή ζηφκαηνο θαη εξγαζηεξίνπ, Πξψηεο βνήζεηεο, 

Μεζνδνινγία – Έξεπλα, Κηλεηή Πξνζζεηηθή, Ώθίλεηε Πξνζζεηηθή, Οξζνδνληηθή, 

Ώπνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηψλ ζχγθιεηζεο, Οδνληηαηξηθή Κεξακηθή, 

Γλαζνπξνζσπηθή Πξνζζεηηθή, Πξνζζεηηθή επί εκθπηεπκάησλ, πλδπαζκέλε 

Πξνζζεηηθή-χλδεζκνη Ώθξηβείαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d85e3015946224c8ca7f4b446c4e49f27  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν Τιηθά Οδνληηθήο 

Σερλνινγίαο. 

 

http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d85e3015946224c8ca7f4b446c4e49f27
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο, απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ 

θαη δεκφζην ηνκέα, ζε φιν ην θάζκα ησλ νδνληνηερληθψλ θαη νξζνδνληηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαζψο θαη πξνζζεηηθψλ θαηαζθεπψλ γηα απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ηεο 

ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Βηδηθφηεξα έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο ζηειέρε 

κνλάδσλ είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

Καηαζθεπή πάζεο θχζεσο νδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη νξζνδνληηθψλ 

κεραλεκάησλ, φπσο Οιηθέο θαη Μεξηθέο Οδνληνζηνηρίεο, έλζεηα, ζηεθάλεο θαη 

γέθπξεο, κε ηα εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλα πιηθά, ζπλδέζκνπο αθξηβείαο (Ώttachments) 

ζε θηλεηέο πξνζζεηηθέο εξγαζίεο, νξζνδνληηθά κεραλήκαηα θαη πξνζζεηηθέο εξγαζίεο 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Οη εξγαζίεο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζην εξγαζηήξην κε βάζε ηα απνηππψκαηα θαη ηηο 

νδεγίεο ηνπ νδνληηάηξνπ, ν νπνίνο δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο γηα λα 

ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπο. 

 

ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Οπηηθήο & Οπηνκεηξίαο θαιχπηεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθηέιεζεο δηνξζσηηθψλ ζπληαγψλ, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή νθζαικηθψλ θαθψλ ζε ζθειεηνχο γπαιηψλ νξάζεσο, ηελ ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ παξαγγειία θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαθψλ, 

ηελ ιήςε κεηξήζεσλ, ηελ παξαγγειία θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ηχπσλ 

θαθψλ επαθήο, φπσο θαη ην κεηέπεηηα νπηνκεηξηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζπληαγήο ησλ θαθψλ. 

1. Σκήκα Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα  12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. 

web site: http://www.teiath.gr/seyp/optics/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πξψηεο ΐνήζεηεο, Οπηηθή, Οξγαληθή Υεκεία, Γεληθή 

Ώλαηνκία, Μαζεκαηηθά & ηαηηζηηθή, Εζηνπαζνινγία, Σερλνινγία Οπηηθψλ Τιηθψλ, 

Φπζηνινγία, Βηδηθή Ώλαηνκία, Οπηηθά ξγαλα, Φπζηνινγία Οθζαικνχ, Σερλνι. 

Οθζαικ. Φαθψλ, Ώλαηνκία Οθζαικνχ, ρεδίαζε Οθζαικηθψλ Φαθψλ, 

Νεπξνθπζηνινγία Οθζαικνχ, Κνζηνιφγεζε & Σηκνιφγεζε, ηνηρεία Βξγαηηθνχ & 

Βκπ. Αηθαίνπ, Παζνινγία νθζαικνχ, Οπηηθή ηεο ξαζεο, Καηεξγαζία Οθζ. Φαθψλ, 

Οθζαικ. & Κιηληθή Αηάζιαζε, Μηθξνβηνινγία Οθζαικνχ, ρέδην & Ώηζζεηηθή 

πξνζψπνπ, Βξγ. Ώζθάιεηα & Τγηεηλή, ΐνεζήκαηα ξαζεο, Σερληθέο Πσιήζεσλ – 

Μάξθεηηλγθ, Αενληνινγία Οπηηθνχ – Οπηνκέηξε, Αηφθζαικε ΄Οξαζε, Οπηνκεηξία, 

Φαξκαθνινγία Οθζαικνχ, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Βπηρείξεζεο, Φπρνινγία ηεο 

ξαζεο, LASER & Οπηηθέο εθαξκνγέο, ΐαζηθέο Ώξρέο Οξζνπηηθήο, θ.ά. 

http://www.teiath.gr/seyp/optics/
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηηο  Σερληθέο Οπηνκεηξηθνχ 

Βιέγρνπ. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, σο Οπηηθνί θαη Βθαξκνζηέο 

Φαθψλ Βπαθήο, γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

Γλσζηηθνχ Ώληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο 

ππεχζπλνη ή ζηειέρε ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ, νξγαληζκψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Βηδηθφηεξα, ν Οπηηθφο θαη Βθαξκνζηήο Φαθψλ Βπαθήο: Βθαξκφδεη 

ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη πξαθηηθέο ζηελ 

εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε δηνξζσηηθψλ ή πξνζηαηεπηηθψλ θαθψλ, εθαξκνγή θαη 

νπηνκεηξηθή επηβεβαίσζε ζπληαγήο θαθψλ επαθήο φπσο θαη ζηε δηαθίλεζε θαη 

εκπνξία γπαιηψλ ειίνπ θαη άιισλ βνεζεκάησλ φξαζεο. Βθαξκφδεη ζχγρξνλεο 

εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νπηηθνχ θαηαζηήκαηνο, 

εξγαζηεξίνπ εθηέιεζεο ζπληαγψλ θαη ρψξνπ εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο. 

Βπηιακβάλεηαη ησλ θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ έλαληη ησλ πειαηψλ, νθζαικηάηξσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ηνπηθψλ ή 

εζληθψλ θνξέσλ. Ώζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε 

θάζε ηνκέα ηεο Οπηηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο θαη βνεζεκάησλ φξαζεο. 

Έρεη ηελ γλψζε γηα εθπφλεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ ηεο 

νπηηθήο βηνκεραλίαο. Καηέρεη ηηο ηθαλφηεηεο ζπιινγηθήο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο, 

ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο Οπηηθήο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο, φζν θαη ζε άιινπο θιάδνπο, 

φπσο ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο 

θαη δηαθίλεζεο Οπηηθψλ Βηδψλ. 

 

ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ 

ζηηο αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ηαηξηθήο αθηηλνγξαθίαο, Ώθηηλνζεξαπείαο, 

αθηηλνθπζηθήο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο. Βπηπιένλ ην ηκήκα αλαδεηθλχεη εηδηθνχο νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο ζπλεξγάηεο ηαηξηθψλ αθηηλνιφγσλ ζε 

ξαδηνινγηθά θαη αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα. 

1. Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο Ώγίνπ ππξίδσλα  12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα web 

site: http://www.teiath.gr/seyp/x-ray_radiology/index.html  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://www.teiath.gr/seyp/x-ray_radiology/index.html
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώλαηνκηθή, Φπζηνινγία, Φπζηθή, Υεκεία, ΐηνζηαηηζηηθή, 

Ξέλε Γιψζζα, Υξήζε Δ/Τ, Ώ΄ ΐνήζεηεο, Ώηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή, Σερλνι. 

Ώπεηθνληζη. πζηεκ., Ώθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή, Ώθηηλνπξνζηαζία, Εαηξηθή 

πιεξνθνξηθή & ηειεταηξηθή., Ώθηηλνθπζηθή, Τγηεηλή, Mαζηνγξαθία,  Παηδηαηξηθή 

Ώθηηλνινγία, Φπρνινγία, Ώγγιηθή Οξνινγία, Εζηνξία Εαηξηθήο, Ώμνληθή 

Σνκνγξαθία, Μαγλεηηθφο πληνληζκφο, Εαηξηθή Φπζηθή, Ώθηηλνζ/θή Ογθνινγία, 

Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο, Ραδηελεξγά Εζφηνπα, Μνξηαθή ΐηνινγία, Ώθηηληθή 

ΐηνινγία, Ώγγεηνγξαθία – ηεθαληνγξαθία, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο, 

Ώθηηλνινγηθή Παζνινγία, Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, πλδ. Ογθνινγηθψλ ζεξαπεηψλ, 

Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Εζφη., Τπέξερνη, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, ΐηνεζηθή, θ.ά. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο κε ηηο 

ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λ’ 

απαζρνιεζνχλ: ζε ξαδηνινγηθά-αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα λνζνθνκείσλ - δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ,  ζε 

εξγαζηήξηα ξαδηνιφγσλ-αθηηλνιφγσλ γηαηξψλ, πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα, θ.ά.  

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ 

Σ.Β.Ε. ΚΡΔΣΔ 

Σν αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο αθνξά ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο, σο εθαξκνζκέλεο θνηλσληθήο επηζηήκεο. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ παξέρεη 

ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε γλψζε γηα ηε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε, ζεξαπεία θαη 

πξφιεςε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ έξεπλα, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

1. Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Θεβψλ 274, Ώηγάιεσ 12241. Ώζήλα. web site: 
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/   

2. Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Βζηαπξσκέλνο 71500 Δξάθιεην. web site: 
http://www.teicrete.gr/koinerg/koinwnikis.html   

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Βξγαζία, Ώπηνγλσζία 

Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, Γεληθή Κνηλσληνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, ηνηρεία 

Αηθαίνπ, χγρξνλε Κνηλσληθή Πνιηηηθή & Βπξσπατθή Έλσζε, Βπαγγεικαηηθή Δζηθή 

Καη Αενληνινγία, Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, 

http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/
http://www.teicrete.gr/koinerg/koinwnikis.html
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Κνηλσληθή Φπρνινγία, Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Βξγαζίαο κε Οκάδεο, Κνηλνηηθή 

Βξγαζία ζην Σνπηθφ Βπίπεδν, Κνηλσληνινγία ηεο Οηθνγέλεηαο, Ώλαπηπμηαθή 

Φπρνινγία, Πιεξνθνξηθή θαη Κνηλσληθή Βξγαζία, Φπρηαηξηθή, Κνηλσληθφο 

ρεδηαζκφο ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, Κνηλσληθή Βξγαζία κε Παηδηά θαη Βθήβνπο, 

Κνηλσληθή Βξγαζία κε Ώλαπήξνπο θαη Διηθησκέλνπο, Κνηλσληθή Βξγαζία ζηνλ 

Βξγαζηαθφ Υψξν, Κνηλσληθή Έξεπλα ζηε Κνηλσληθή Βξγαζία, Ξέλε Γιψζζα – 

Οξνινγία, Κνηλσληθφο Ώπνθιεηζκφο ζηελ Βιιεληθή Κνηλσλία, Κνηλσληνινγία ηεο 

Βπηθνηλσλίαο, Κνηλσληθή Βξγαζία κε Βμαξηεκέλα Άηνκα, Κνηλσληθή Βξγαζία ζηελ 

Τγεία-Φπρηθή Τγεία, Κνηλσληθή Βξγαζία ζηελ Βθπαίδεπζε, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dfbff62e1357346a2a19878b148d107e4  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κξήηεο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2007-08) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d56a01ef8b9df49c9918d101418bb93aa  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο απνθηνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο εθαξκνγήο, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο ζην επάγγεικα θαη λα απαζρνιεζνχλ σο θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη, είηε σο ζηειέρε ή ππεχζπλνη νξγαληζκψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ζηνπο ηνκείο: Τγείαο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Φπρηθήο Τγείαο, 

Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, Βπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Ώπαζρφιεζεο, 

Βθπαίδεπζεο θαη Βηδηθήο Ώγσγήο Πξφιεςεο θαη Ώληηκεηψπηζεο ηεο 

Βγθιεκαηηθφηεηαο, Κνηλνηηθήο Οξγάλσζεο θαη Ώλάπηπμεο, Κνηλσληθήο Τπεξεζηψλ 

ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεκφζηαο Σάμεο. 

Βηδηθφηεξα, νη πηπρηνχρνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά, 

απηνδχλακα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

Έξεπλα ζπλζεθψλ (δηαγλσζηηθή εθηίκεζε) απφ ηηο νπνίεο επεξξεάδνληαη ή 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο άηνκα, νηθνγέλεηεο, θνηλσληθέο νκάδεο. Παξνρή 

εηδηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Αηαηήξεζε ή 

απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο, αιιά 

θαη ζηελ ελ γέλεη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ. Αηεξεχλεζε ησλ 

γελεζηνπξγψλ βηνςπρνθνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ. Παξνρή 

ελεκεξσηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ πξνο ηνλ αζζελή, ηνπο 

νηθείνπο ηνπ θαη ηελ θνηλφηεηα. πκβνπιεπηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή εξγαζία κε 

πεξηζηαηηθά εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, αλαπεξίαο, γήξαηνο 

θαη άιισλ πξνβιεκάησλ αζθαιηζκέλσλ ή πξνζηαηεπνκέλσλ αηφκσλ. Ώμηνιφγεζε, 

επαγγεικαηηθή δηαπαηδαγψγεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο δηαθφξσλ νκάδσλ, θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ή γηα εξγαζηαθή επαλέληαμε. 

πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε εξγαδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθφ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ, θαηά ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, θαη ηπρφλ πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

πξνβιεκάησλ. Πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο νκάδσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ. Οκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

θνηλσληθή έληαμε, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ζηήξημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/dfbff62e1357346a2a19878b148d107e4
http://myfiles.sch.gr/server/get/d56a01ef8b9df49c9918d101418bb93aa
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νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε αληηθνηλσληθή ή 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Βπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ελεξγνπνίεζε 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε απνθπιαθηζκέλσλ 

θαη απεμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο αηφκσλ. Βθπφλεζε θνηλσληθψλ κειεηψλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ θνηλνηηθήο αλάπηπμεο. 

Οξγάλσζε δηθηχσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. ΐειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θνηλνηήησλ. Πξνάζπηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ εηδηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ελεξγνπνίεζε πνιηηψλ γηα ζπιινγηθή δξάζε, αμηνπνίεζε 

εζεινληψλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ πξνψζεζε θνηλνηηθψλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ.  

 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

 

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαιχπηνπλ ηελ εθπαίδεπζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε παξεθθιίζεσλ απφ ην θπζηνινγηθφ, ηελ 

επηινγή θπζηθνζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή απηψλ. 

Οη θαθψζεηο θαη γεληθφηεξα νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξεκβαίλεη 

θπξίσο ε Φπζηθνζεξαπεία είλαη νη: νξζνπεδηθέο, ξεπκαηνινγηθέο, αζιεηηθέο, 

λεπξνινγηθέο, θαξδηναγγεηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο. 

1. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web 

site: http://www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/ 

2. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Παξάξηεκα Ώίγηνπ. web 

site: http://www.aigio.teipat.gr/   

3. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. 

web site: http://www.phys.teithe.gr/ 

4. Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 3ν Υικ. Π.Β.Ο. Λακίαο-Ώζήλαο 35100 

Λακία web site: http://www.phys.teilam.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/
http://www.aigio.teipat.gr/
http://www.phys.teithe.gr/
http://www.phys.teilam.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: ΐηνρεκεία, ΐηνθπζηθή, ΐηνκεηξία – ΐηνζηαηηζηηθή, 

Κνηλσληνινγία, ηνηρεία Πιεζπζκηαθήο Τγηεηλήο θαη Φπρνινγία, Ώλαηνκηθή, 

Φπζηνινγία, Οξζνπαηδηθή, Υεηξνπξγηθή, Παζνινγία, Ννζνινγία, Νεπξνινγία, 

Νεπξνθπζηνινγία, Βξγνθπζηνινγία, Παζνθπζηνινγία, Ώζιεηηαηξηθή, ηνηρεία 

Ώθηηλνινγίαο, Κηλεζηνζεξαπεία, Κηλεζηνινγία, Ώπνθαηάζηαζε λεπξνινγηθψλ 

παζήζεσλ, Μάιαμε, Φπζηθνζεξαπεία ζε παζήζεηο ησλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο, 

Φπζηθνζεξαπεία ζε παζήζεηο – θαθψζεηο ηνπ Μπνζθειεηηθνχ πζηήκαηνο, 

Τδξνζεξαπεία, Ώλαπλεπζηηθή Φπζηθνζεξαπεία, Φπζηθή Εαηξηθή θαη Ώπνθαηάζηαζε, 

Κιηληθή Άζθεζε, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδνο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-

13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d2635c00c5d2b493d9621608a7b88e397  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα  

ζπνπδψλ: α). Παηδηαηξηθή Φπζηθνζεξαπεία β). Νεπξνκπνζθειεηηθή Φπζηθνζεξαπεία. 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. ηεξεάο Βιιάδαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηελ Πξνεγκέλε Φπζηθνζεξαπεία. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Φπζηνζεξαπείαο κπνξεί λα εξγαζηεί: σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο ζε δηθφ ηνπ εξγαζηήξην θπζηθνζεξαπείαο- θέληξν απνθαηάζηαζεο 

φπνπ ζα δέρεηαη γηα ζεξαπεία πειάηεο ηνπ ή θαη πειάηεο πξνεξρφκελνπο απφ δηάθνξα 

αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο. Βπίζεο κπνξεί λα 

εξγαζηεί πξνζθέξνληαο θαη νίθνλ ζεξαπεία ή θαη σο ζηέιερνο, ππάιιεινο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή άιιε κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε 

λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζεξαπεπηήξηα, θέληξα πγείαο πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα ηκήκαηα, 

ηδξχκαηα απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, 

ζε ΚΏΠΔ, ηαηξεία ζεξαπεπηηθψλ ινπηξνπεγψλ, εηδηθά θέληξα απνθαηάζηαζεο, 

αζιεηηθά θέληξα θαη ρψξνπο άζιεζεο, γπκλαζηήξηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ 

δηαζέηνπλ ρψξνπο γπκλαζηηθήο θαη ρψξνπο δηαηήξεζεο ηεο θαιήο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο. 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Φπζηνζεξαπείαο θέξνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν 

«Φσζικοθεραπεσηές ή Φσζιοθεραπεσηές» θαη απαζρνινχληαη, είηε απηνδχλακα, είηε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο, κεηά απφ ζρεηηθή ηαηξηθή δηάγλσζε, κε ηελ 

πξφιεςε, βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπγγελψλ θαη 

επίθηεησλ, θαζψο θαη ηξαπκαηηθψλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζην 

εξεηζηηθφ, κπτθφ, λεπξηθφ, αλαπλεπζηηθφ θαη θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Έρνπλ 

δηθαίσκα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ή σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, κπνξνχλ δε λα ηδξχζνπλ ηδησηηθά 

εξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο.  

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d2635c00c5d2b493d9621608a7b88e397
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ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ  

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαιχπηεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο αγσγήο θαη θξνληίδαο βξεθψλ θαη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (απφ 

ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο) θαη παξάιιεια 

εζηηάδεη θαη ζηελ επαθή κε θαη ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

1. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. 

web site: http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/ 

2. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ώιεμάλδξεην 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. 

web site: http://www.bc.teithe.gr/  

3. Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. ρνιή Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. 4
ν
 ρηι. Βζληθήο Οδνχ Εσαλλίλσλ-Ώζελψλ 45500 

Εσάλληλα. web site:  http://vrefo.ioa.teiep.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, Βηζαγσγή ζηελ 

Φπρνινγία, ηαηηζηηθή, Βηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Νενειιεληθή Γιψζζα, 

Πεξηβαιινληηθή Ώγσγή, Ώηζζεηηθή Ώγσγή – Εζηνξία Σέρλεο, Ώγσγή Τγείαο, 

ηνηρεία αλαηνκίαο-θπζηνινγίαο, χγρξνλεο Σάζεηο πξνζρνιηθήο Ώγσγήο, 

πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Κιηληθή Φπρνινγία, Κνηλσληθή Φπρνινγία, Βηζαγσγή 

ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, Παηδηαηξηθή, Βμειηθηηθή Παηδηαηξηθή, ΐξεθνλεπηνθνκία, 

Βμειηθηηθή Φπρνινγία βξεθηθήο ειηθίαο, Βμειηθηηθή Φπρνινγία λεπηαθήο ειηθίαο, 

Θεσξία θαη Μεζνδνινγίαο δξαζηεξηνηήησλ Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο, Παηδαγσγηθή 

Φπρνινγία, Κνηλσληθή Παηδαγσγηθή, ηνηρεία Κνηλσληνινγίαο ηεο Παηδείαο, 

Κνηλσληθή Πξφλνηα, Βηθαζηηθά, Μνπζηθνπαηδαγσγηθή, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία, 

Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, Θεαηξηθφ Παηρλίδη, Κνπθινζέαηξν, Παηδαγσγηθφ Τιηθφ, 

Βηδηθή Ώγσγή, Νεπξνθπζηνινγία, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο  (απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6dab852ece6e463ea983bc64a8239301  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: σο 

ζηειέρε ζε Κέληξα ΐξεθψλ θαη Νεπίσλ θαζψο θαη ζε Νεπηαθνχο θαη ΐξεθηθνχο 

ηαζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΒΠΘ (λεπηαγσγείν), σο απηναπαζρνινχκελνη ζηελ αγσγή θαη 

http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/
http://www.bc.teithe.gr/
http://vrefo.ioa.teiep.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d6dab852ece6e463ea983bc64a8239301
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θξνληίδα παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ δχν κελψλ κέρξη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν (έμη εηψλ), σο ππεχζπλνη γηα ηε κειέηε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, σο βνεζνί εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ρψξνπο 

εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ηδξχκαηα, ππεξεζίεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηα λνζνθνκεία παίδσλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

αλνίγνληαο ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε 

ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε δεπηεξνβάζκηα ή 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, σο ππεχζπλνη γηα ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή δηδαζθαιία 

βξεθνλεπηαθψλ καζεκάησλ. 

 

ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο:  

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΏ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Σν ηκήκαηα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ παξνρή γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε ζην αληηθείκελν ηεο 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηε ρξήζε ηεο αλαπηπγκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηε 

γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή ψζηε νη θνηηεηέο λα εμεηδηθεπηνχλ πάλσ ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο. 
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1. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αγ. Νηθφιανο). ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. Παξάξηεκα Ώγίνπ 

Νηθνιάνπ 72100 Άγηνο Νηθφιανο Κξήηεο. web site: http://www.bm.teicrete.gr/ 

2. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ  Αζήλα. web site: 

http://www.teiath.gr/sdo/tde/ 

3. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά). ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 6
ν
  ρικ Παιαηάο Β.Ο. Γξεβελψλ 

Κνδάλεο. 51100 Γξεβελά. web site: http://ba-g.teiwm.gr 

4. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. Βηξήλεο & Φηιίαο 1 

Ζγνπκελίηζα. web site: http://ba.teiep.gr/el/ 

5. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ (Δξάθιεην). ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Ζξάθιεην. web site: 

http://www.sdo.teicrete.gr 

6. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. ίλδνο  57400 Θεζζαινλίθε. web site:  

http://www.ba.teithe.gr/ 

7. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. Ώγ. 

Λνπθάο  65404 Καβάια. web site:  http://www.teikav.edu.gr/abd/ 

8. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε). ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια,  50100 

Κνδάλε. web site:  http://ba-k.teiwm.gr 

9. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα. web site:  

http://dde.teilar.gr/ 

10. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα  Ενλίσλ Νήζσλ. Καπνδηζηξίνπ 11, 31100 Νεάπνιε Λεπθάδα. web site: 

http://ba.teiion.gr/  

11. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη). ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. 30200 

Μεζνιφγγη. web site: http://www.demes.teimes.gr/ 

12. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο.  Μ. Ώιεμάλδξνπ 1, 

Κνπθνχιη, 26334  Πάηξα.  web site: http://www.de.teipat.gr/  

13. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Σκήκα Αηνίθεζεο 

Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ. web site:  

http://mngdep.teipir.gr 

14. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέξκα Μαγλεζίαο, 

62124 έξξεο. web site:  http://business.teiser.gr/ 

http://www.bm.teicrete.gr/
http://www.teiath.gr/sdo/tde/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba.teiep.gr/el/
http://www.sdo.teicrete.gr/
http://www.ba.teithe.gr/
http://www.teikav.edu.gr/abd/
http://ba-k.teiwm.gr/
http://dde.teilar.gr/
http://ba.teiion.gr/
http://www.demes.teimes.gr/
http://www.de.teipat.gr/
http://mngdep.teipir.gr/
http://business.teiser.gr/
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Καηεχζπλζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ: Ώγγιηθή Οξνινγία, 

Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, . Οηθνλνκηθή, 

Μάξθεηηλγθ, Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο, 

ηαηηζηηθή, Ώζηηθφ Αίθαην, Βξγαηηθφ Αίθαην, Κνζηνιφγεζε, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, 

χγρξνλν Λνγηζκηθφ Οξγάλσζεο Γξαθείνπ, ΐάζεηο δεδνκέλσλ, πζηήκαηα Βιέγρνπ 

θαη Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Βκπνξηθφ Αίθαην, Αηνηθεηηθφ Αίθαην & Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, Βθπφλεζε Βπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ, Αεκφζηα Οηθνλνκία θαη Αηεζλείο 

Οηθνλνκηθέο ρέζεηο, Αηνίθεζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Αηνίθεζεο, Βθαξκνγέο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθή Βηαηξεηψλ, 

Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Αηαρείξηζε Έξγσλ, Αηνίθεζε 

Παξαγσγήο, Υξεκαηνδνηηθή Αηνίθεζε, εκηλάξην Σειεηνθνίησλ, Βπξσπατθφ Αίθαην 

– Αηεζλείο Οξγαληζκνί, Αηνίθεζε Μηθξνκεζαίσλ Βπηρεηξήζεσλ, Βθνδηαζηηθή, 

Βθαξκνγέο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Ώπνθάζεσλ, Αεκφζηεο 

ρέζεηο, ηξαηεγηθή Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, θ.ά. 

Καηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, ΐάζεηο 

Αεδνκέλσλ, Υξεκαηννηθ/θή Αηνίθεζε, Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο, Βπηρεηξεκαηηθφ 

Management, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ, ρεδηαζκφο θαη Ώλάιπζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Ώπνζήθεπζε θαη Ώλάθηεζε Πιεξνθνξίαο, 

Econometrics, Βθνδηαζηηθή, ρεδηαζκφο θαη Ώλάπηπμε Web-site γηα Βπηρεηξήζεηο, 

Ώζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη ηξαηεγηθφ 

Management, Οηθνλνκηθά ηνπ Διεθηξνληθνχ Βκπνξίνπ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Marketing, Διεθηξνληθφ Βκπφξην θαη ηξαηεγηθέο ηνπ, Μνληέια Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, Λήςε Ώπνθάζεσλ κε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο, θ.ά. 

Καηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ: Βηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Ώξρέο Αηαθήκηζεο, 

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή, Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζην Μάξθεηηλγθ, Έξεπλα 

Μάξθεηηλγθ, Βμεηδηθεπκέλα Παθέηα ηαηηζηηθήο, Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ, 

Μάξθεηηλγθ κε Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ, Πνιηηηθή Αηαθήκηζε, Σερληθέο 

Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Σξάπεδεο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθή Πνιηηηθή, Αηαθεκηζηηθά Μέζα, Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε 

Πσιήζεσλ, ΐηνκεραληθφ Μάξθεηηλγθ, ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε Αηαθεκηζηηθήο 

Βθζηξαηείαο, Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, Μάξθεηηλγθ Ληαληθνχ Βκπνξίνπ, Έληππε θαη 

Διεθηξνληθή Αηαθήκηζε, Έιεγρνο Ώπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αηαθήκηζεο, 

Μάξθεηηλγθ Ώζθαιηζηηθψλ Πξντφλησλ, Αηνίθεζε Μάξθεηηλγθ, Βθαξκνγέο 

Μάξθεηηλγθ κε Δ/Τ, Αεκηνπξγηθφ ηεο Αηαθήκηζεο, Σξαπεδηθφ Μάξθεηηλγθ, Ώλάιπζε 

Αεδνκέλσλ θ.ά. 

Καηεχζπλζε Δθαξκνζκέλεο Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Γηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία: 

Μηθξννηθνλνκηθή, Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Γιψζζα Ώ΄ (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, 

Γεξκαληθά, Εηαιηθά), Γιψζζα ΐ΄ (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Εηαιηθά), Ώζηηθφ 

Αίθαην, Μάξθεηηλγθ, Μαθξννηθνλνκία, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Σερληθέο 

Έθθξαζεο θαη Βπηθνηλσλίαο, Γιψζζα Γ’ (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Εηαιηθά, 

Ρσζηθά), Βπξσπατθφο Πνιηηηζκφο, Αηεζλέο Μάλαηδκελη, Βπηρεηξεζηαθέο 
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Βπηθνηλσλίεο, Αεκφζηεο ρέζεηο, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία, Αηεζλέο Αίθαην, Θεσξία θαη 

Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο, Νενειιεληθή Γιψζζα, Βπξσπατθνί Θεζκνί, Γεληθή 

Μεηάθξαζε Γιψζζαο Ώ΄, Γεληθή Μεηάθξαζε Γιψζζαο ΐ’, Γιψζζα Γ’, Λνγηζηηθή 

Κφζηνπο, Αηεζλέο Μάξθεηηλγθ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο MIS, ΐαζηθέο 

Ώξρέο Λεμηθνγξαθίαο, Υξεκαηννηθνλνκηθή ηεο Αηνίθεζεο, Βθνδηαζηηθή, 

Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Αηνίθεζε Έξγνπ (Project Management, Αεκφζηα Αηνίθεζε, 

Διεθηξνληθφ Βκπφξην, Αηεξκελεία Αηαπξαγκαηεχζεσλ Γιψζζα Ώ΄, Οηθνλνκηθή 

Γεσγξαθία, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Βξγαζηαθέο ρέζεηο, Νέεο Σερλνινγίεο ζηε 

Αηδαθηηθή ησλ Γισζζψλ, Αηδαθηηθή ηεο Ξέλεο γιψζζαο, Αηαρείξηζε Ώλζξσπίλσλ 

Πφξσλ, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, χγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, θ.ά. 

Καηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ: Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε 

Βπηρεηξήζεσλ, ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Οινθιεξσκέλεο Βθαξκνγέο Αηαρείξηζεο 

Έξγσλ, Ώμηνιφγεζε Βπελδχζεσλ, Αηαρείξηζε θαη Ώμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ, 

ηξαηεγηθή πκβάζεσλ Έξγσλ, Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε, Οξγάλσζε Παξαγσγηθψλ 

πζηεκάησλ, Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Αηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ κε Δ/Τ, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ, 

Αηνίθεζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερληθέο Έθθξαζεο θαη 

Βπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα Αηαρείξηζεο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Αηαρείξηζε Έξγσλ 

Πιεξνθνξηθήο, Ώλάιπζε θαη ρεδίαζε πζηεκάησλ, ρεδίαζε κε ρξήζε Δ/Τ, 

Αηαρείξηζε Κηλδχλνπ & Ώζθάιεηαο, Ώξρέο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ, 

Υξεκαηνδνηηθή Αηνίθεζε, Έιεγρνο θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ, Σερλννηθνλνκηθή 

Ώλάιπζε Έξγσλ θαη Καηαζθεπψλ, Αηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ, θ.ά.  

Σν Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζπλδπάδνπλ ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε 

πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηεξηαθή θαη πξαθηηθή άζθεζε θαη παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θαηεπζχλζεσλ πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ αλάινγα κε ην ΣΒΕ σο εμήο:  

Σ.Β.Ε. Κξήηεο (Ώγ. Νηθφιανο): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, Μάξθεηηλγθ. 

Σ.Β.Ε. Ώζήλαο: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ. 

Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Γξεβελά): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

Σ.Β.Ε. Δπείξνπ (Δγνπκελίηζα): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βθαξκνζκέλεο Ξέλεο 

Γιψζζεο ζηε Αηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο 

θαηεχζπλζεο  Βθαξκνζκέλεο Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Αηνίθεζε θαη ηελ Οηθνλνκία 

επηδηψθεη: α). ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηφζν ηελ πςεινχ 

επηπέδνπ θαηάξηηζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, νηθνλνκίαο θαη εκπνξίνπ, φζν θαη ηελ 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπιάρηζηνλ δχν εθ ησλ έμη γισζζψλ πνπ πξνζθέξνληαη β).  

ηελ θαηάξηηζε εηδηθεπκέλσλ κεηαθξαζηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο, πνπ ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε κε 

εμαξηεκέλε ζρέζε ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. γ). ηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ 

ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο ηεο μέλεο Γιψζζαο. 

Σ.Β.Ε. Κξήηεο (Δξάθιεην): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. 

Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ. 
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Σ.Β.Ε.  Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο (Καβάια): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, 

Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Μάξθεηηλγθ 

Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ. 

Σ.Β.Ε. Θεζζαιίαο (Λάξηζα): Μάξθεηηλγθ, Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Έξγσλ 

Σ.Β.Ε. Ενλίσλ Νήζσλ (Λεπθάδα):  Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. 

Σ.Β.Ε. Απηηθήο Βιιάδαο (Μεζνιφγγη): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.  

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο θαηεχζπλζε Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο επηδηψθεη ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ – φπσο ησλ ΜΚΟ – ελ γέλεη. 

Σ.Β.Ε. Απηηθήο Βιιάδαο (Πάηξα): Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, Μάξθεηηλγθ 

Σ.Β.Ε. Πεηξαηά: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ. 

Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ. 

 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Γξεβελά - ηζρχεη απφ ην 

αθαδ. έηνο 2013-14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/ded990a9f5b6a4e53a6ebe5259a0ae642  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 

2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/de614b4addc674e168baaa03eed9b1154  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Σερλνιφγνπ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d4a5bf48ea5e94109889410b0dc29adbc  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηελ  Αηνίθεζε ησλ Βπηρεηξήζεσλ.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Αηνηθεηηθή Βπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα β). 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Απηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε) πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα  ζπνπδψλ α). Αηνίθεζε ησλ Βπηρεηξήζεσλ β). Αεκφζηεο ρέζεηο θαη 

Μάξθεηηλγθ κε Νέεο Σερλνινγίεο.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαιίαο πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ κε θαηεπζχλζεηο: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, 

Αηαρείξηζε Έξγσλ,  Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, 

Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Φηινμελίαο, Μάξθεηηλγθ β). Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε 

Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ γ). Βπηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο δ). Master ζηελ Βπηζηήκε ηεο 

Αηνίθεζεο.  

http://myfiles.sch.gr/server/get/ded990a9f5b6a4e53a6ebe5259a0ae642
http://myfiles.sch.gr/server/get/de614b4addc674e168baaa03eed9b1154
http://myfiles.sch.gr/server/get/d4a5bf48ea5e94109889410b0dc29adbc
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Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά πξνζθέξεη (4) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ κε θαηεπζχλζεηο ζηα: Διεθηξνληθφ Βπηρεηξείλ, Μάξθεηηλγθ 

θαη Βπηθνηλσλία, Βθνδηαζηηθή Ώιπζίδα θαη Μεηαθνξέο, ηειερψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ β). Αηεζλήο Αηνηθεηηθή Βπηρεηξήζεσλ κε εμεηδηθεχζεηο ζε Marketing θαη 

Αηαρείξηζε Ώλζξψπηλσλ Πφξσλ γ). Βπηζηήκε ησλ Ώπνθάζεσλ κε Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα δ). Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα  ζπνπδψλ α). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ θαηεπζχλζεηο: Γεληθφ M.B.A., 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Βπηρεηξήζεσλ θαη Κνζηνιφγεζε θαη Βιεγθηηθή β).  MBA 

Hospitality and Tourism (Ώγγιφθσλν) γ). Αηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Βθθιεζηαζηηθψλ 

Μνλάδσλ. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ζνη επηιέμνπλ ηελ θαηεχζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ µε βάζε ηηο 

εμεηδηθεπµέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη είηε ζε 

ζπλεξγαζία µε άιινπο επηζηήµνλεο είηε απηνδχλαµα σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεµφζην ηνµέα. Οη παξαπάλσ 

πηπρηνχρνη έρνπλ ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: Καζνξηζµφ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ρψξνπ. 

Πξνγξαµµαηηζµφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ώλάιπζε πξνβιεµάησλ αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν. Πξφηαζε ζπζηεµάησλ αµνηβήο εξγαζίαο 

θαη ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ην νηθνλνµηθφ απνηέιεζµα ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζµφ ζε πξνβιήµαηα παξαγσγηθφηεηαο. Πξφηαζε δηαδηθαζηψλ 

ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο µε αλζξψπηλν δπλαµηθφ. Ώλάιπζε παξαγσγηθψλ 

ζπζηεµάησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη γεληθψλ ζεµάησλ δηνίθεζεο παξαγσγήο. Ώλάιπζε 

πξνβιεµάησλ ρξεµαηνδνηηθήο Αηνίθεζεο ηεο Βπηρείξεζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ 

ηµήµαηνο, απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζµίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζχµθσλα µε ηελ 

θείµελε λνµνζεζία.  

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο 

ζε φιν ην θάζκα ηεο Αηνίθεζεο Βλεξγεηψλ θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ. Βηδηθφηεξα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ: 

Χο ζηειέρε νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε αληηθείκελν ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ινγηζηηθή θαη θνξνηερληθή ηνπο παξαθνινχζεζε, ηελ αλάιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ ζηειέρσζε θαη ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα παξαγσγηθφηεηαο, ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ακνηβήο ηεο εξγαζίαο, ηελ αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο θαη ησλ γεληθψλ ζεκάησλ δηνίθεζεο παξαγσγήο, ηε 

δηαρείξηζε ησλ έξγσλ δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο, θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Βπίζεο ζαλ δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Χο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

επηθνηλσλίαο θαη δεκφζησλ ζρέζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο, ινγηζηηθψλ θαη 
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θνξνηερληθψλ ζεκάησλ, έξεπλαο αγνξάο θαη αλάπηπμεο πσιήζεσλ, δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, δηνίθεζεο παξαγσγηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, εθπφλεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Χο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο. Χο εθπαηδεπηηθνί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Έλα πνζνζηφ απνθνίησλ έρνπλ ηελ 

ηχρε θαη ηελ επζχλε λα ζπλερίζνπλ θαη λα εμειίμνπλ κηα ππάξρνπζα νηθνγελεηαθή 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Έλα πνζνζηφ απνθνίησλ δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο 

επηρείξεζε. 

ζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Μάξθεηηλγθ απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηε 

κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο 

ηνκείο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Αηαθήκηζεο, φπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

έξεπλαο αγνξάο, ε έξεπλα αγνξάο ή ν έιεγρνο αγνξάο, ε παξαγσγή δηαθήκηζεο θαη ε 

νξγάλσζε εθζέζεσλ. 

Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ ηνλ θχξην ρψξν απαζρφιεζήο ηνπο. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εξγαζηνχλ ζε: ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο 

Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ζε ηξάπεδεο θαη εμαγσγηθνχο νξγαληζκνχο, βηνκεραλίεο θαη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη κεγάια θαηαζηήκαηα θ.ιπ. θαη σο θαζεγεηέο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Βπίζεο φζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο, νη 

νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά, ππνζηεξίδνληαο κε 

επηηπρία ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο θαηέρνπλ πςειφ επίπεδν γλψζεσλ ζηα γλσζηηθά 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο Πιεξνθνξηθήο Βπηζηήκεο, ηεο Αηνίθεζεο θαη 

Οξγάλσζεο Βπηρεηξήζεσλ, ηνπ Marketing, ηεο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο Αηαρείξηζεο 

Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη δχλαληαη λα ζρεδηάζνπλ, αλαπηχμνπλ θαη εθαξκφζνπλ 

ζχγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο. 

Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο απαζρνινχληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο θαη 

επηζηήκνλεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο αμηνπνίεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Αηνίθεζεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ηελ αλάπηπμε, ηε δηαρείξηζε, ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Δθαξκνζκέλεο Ξέλεο Γιψζζεο ζηε Γηνίθεζε θαη 

ηελ Οηθνλνκία κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

ηνπο, δχλαληαη λα απαζρνινχληαη, είηε σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ είηε 

απηνδχλακα, ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ εληαηηθή ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο μέλσλ γισζζψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξίνπ ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, νη 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηηο παξαθάησ 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Να ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο ζηα πιαίζηα 

νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο ή ππεξεζηαθήο επηθνηλσλίαο. Να παξέρνπλ ππεξεζίεο 



ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 116 

 

κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ζηνπο ηνκείο δηνίθεζεο θαη εκπνξίνπ θαη γηα ηηο 

γιψζζεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Βθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη ζην δεκφζην θαη λα εμειίζζνληαη 

ζηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ, απνθηνχλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα 

απαζρνινχληαη σο ππεχζπλνη δηαρείξηζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ έξγσλ είηε ζηνλ ηδησηηθφ ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο ηεο 

θαηεχζπλζεο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ: Πξνγξακκαηίδεη κε ηελ ηήξεζε 

επηζηεκνληθψλ/ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή 

εθηέιεζε ελφο έξγνπ, ζέηνληαο εθηθηνχο ζηφρνπο. Βθαξκφδεη ζχγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ζηελ δηνίθεζε ελφο έξγνπ κε 

ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ηηζεκέλσλ ζηφρσλ. Βίλαη 

ζε ζέζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηάζεζε θαη θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηάξθεηα ελφο έξγνπ (θεθαιαίσλ, αλζξψπηλσλ, 

πιηθψλ θ.ά.) έηζη ψζηε λα επηηχρεη ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ηνπο. Έρεη 

ηηο γλψζεηο γηα λα αλαπηχμεη θαη λα ιεηηνπξγεί κεραληζκνχ θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ηεο πνξείαο έξγσλ. Βίλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη θαη εθαξκφζεη λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ management ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

έξγσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Έρεη ηηο γλψζεηο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ είηε απηέο αθνξνχλ κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο νξγαληζκνχο 

ή αθνξνχλ απαηηήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ ζε κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

δεκφζηνπο ή θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ, κπνξνχλ  λα 

απαζρνινχληαη σο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ κε ην αληηθείκελν ηεο 

Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Λεηηνπξγηψλ απφ πιεπξάο θαζνξηζκνχ θαη 

επίηεπμεο ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ρξφλνπ θαη πφξσλ, δηαρείξηζεο 

θφζηνπο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, πιηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Οη ελ ιφγσ πηπρηνχρνη, είηε απηνδχλακα είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε έξεπλεο θαη 

κειέηεο, ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο, νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηηο 

παξαθάησ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Βθπφλεζε κειεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη δηαρείξηζεο έξγσλ. Λήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε (απφθηεζε, 

δηάζεζε θαη θαηαλνκή) ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ελφο έξγνπ 

(θεθαιαίσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θ.ά.). Ώλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο 

έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ (ειέγρνπ θφζηνπο, ειέγρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ειέγρνπ 

πνηφηεηαο θ.ά.). Αηαρείξηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο έξγσλ 

θαη πξνγξακκάησλ. Βθαξκνγή κεζφδσλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζε έξγα θαη 

πξνγξάκκαηα. Ώλάιπζε πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ.  

ζνη επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο 

αζρνινχληαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε πλεηαηξηζηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ, ηε δηαθίλεζε, εκπνξία θαη δηαρείξηζε 

ζπλεηαηξηζηηθψλ πξντφλησλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ. Βηδηθφηεξα 
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κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ σο ζηειέρε: ηηο πξσηνβάζκηεο, δεπηεξνβάζκηεο θαη 

ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο ηνπ Ώγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζηηθνχ ηνκέα θαη γηα νπνηαδήπνηε 

ζέζε εξγαζίαο δηνίθεζεο. ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ παξαγσγήο, 

δηαρείξηζεο, κεηαπνίεζεο, δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ κε φπνηα κνξθή θαη αλ είλαη 

νξγαλσκέλεο. ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη θνηλνπξαμίεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. ε φινπο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο νξγαλψζεηο (πξσηνβάζκηεο 

θ.ι.π.) ηνπ αζηηθνχ ηνκέα. ηηο θάζε κνξθήο ζπλεηαηξηζηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. ηηο 

εηαηξείεο πνχ ηδξχνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί κε άιινπο θνξείο. ηηο Σξάπεδεο πνπ αζθνχλ 

ηε ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή πξνο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. ηηο δεκφζηεο θαη δηεζλείο 

ππεξεζίεο ηηο ζρεηηθέο κε ηα ζπλεηαηξηζηηθά ζέκαηα. πκκεηνρή ζην ψκα Βιεγθηψλ 

Ώγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη ηνπο νξγαληζκνχο πλεηαηξηζκψλ. ε αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ  

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

Δ εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ηκήκαηνο 

Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Αηνίθεζεο-Αηαρείξηζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα 

παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα 

θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη 

εμέιημε. 

1. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Σκήκα 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ – Ώζήλα. web 

site: http://www.teiath.gr/sdo/dmyp/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Πνζνηηθή Ώλάιπζε, Μηθξφ –Οηθνλνκηθή, Γεληθή 

Λνγηζηηθή, Βηζαγσγή ζην Αίθαην, Ώξρέο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ – Οξγαληζκψλ, 

Αίθαην Μνλάδσλ Τγείαο, Μαθξφ – Οηθνλνκηθή, Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ, 

Λνγηζηηθή Κφζηνπο, ηαηηζηηθή, πζηήκαηα Τγείαο, Βπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο & 

Νέεο Σερλνινγίεο, ηαηηζηηθή Βπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, 

Αίθαην Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο & Σνπηθή 

Ώπηνδηνίθεζε, Οηθνλνκηθή ηεο Τγείαο, ΐάζεηο Αεδνκέλσλ & Πνιπκέζα ζηελ Τγεία, 

Αίθαην Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, 

Βθνδηαζηηθή, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, Κνηλσληνινγία ηεο Ώζζέλεηαο θαη 

Πνηφηεηα Γσήο, Οξγάλσζε & Αηνίθεζε Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, 

Κνηλσληνινγία Αηθαίνπ, Πεξηβαιινληηθή Αηαρείξηζε & Αεκφζηα Τγεία, Αηεζλείο 

http://www.teiath.gr/sdo/dmyp/
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Οξγαληζκνί & Πνιηηηθέο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αηνίθεζε – Αηαρείξηζε & 

Αηνηθεηηθή Πξαθηηθή Ννζνθνκείνπ, Υξεκαηνδφηεζε & Ώμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ 

Τγείαο, Πνιηηηθή & ρεδηαζκφο Ώγσγήο Τγείαο, Κνηλσληθή Πνιηηηθή & ρεδηαζκφο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο, Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο, Μεζνδνινγία 

Έξεπλαο, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Μνλάδσλ Τγείαο & Πξφλνηαο, Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Αηαρείξηζε Μνλάδσλ Τγείαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Αζήλαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2012-13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3465edeec2af49c595716e3af2f91285  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
Σν ηκήκα πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). πζηήκαηα 

Αηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζηνπο Οξγαληζκνχο Τγείαο β). Δγεζία θαη Αηνίθεζε 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πγείαο, πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ρψξεο είλαη ε 

κεηαβαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λ’ αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ γηα 

πνηνηηθή πξνζθνξά θνηλσληθψλ πξντφλησλ κε ηαπηφρξνλε απνδνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Έηζη ην πιέγκα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζπλερψο δηεπξχλεηαη κε ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ησλ 

αλαγθψλ γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν ηκήκα κε ην επηζηεκνληθφ ηνπ δπλακηθφ θαη κε 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζπλερψο αλαβαζκίδεη δίλεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ φια ηα 

εθφδηα πνπ απαηηνχληαη γηα έλα εμεηδηθεπκέλν δηνηθεηηθφ ζχγρξνλν ζηέιερνο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο. 

Με ηε βνήζεηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζην ρψξν ηεο Τγείαο (λνζνθνκεία, ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, 

δηαγλσζηηθά θέληξα, θιηληθέο θ.ιπ.) θαη ηεο Πξνλνηαθήο Φξνληίδαο (παηδηθνί 

ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο, ΚΏΠΔ θ.ιπ.) θαιχπηνληαο δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο 

ηνπο αλάγθεο θαζψο θαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο – Πξφλνηαο. Βπίζεο, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αμηνινγνχλ θαη 

πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ή δηεμάγνπλ θνηλσληθέο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηελ θνηλσληθή παξέκβαζε. 
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ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΉΔΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ  

ΣΒΕ ΏΘΔΝΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ  

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

Δ Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ & Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  

ηνπ ηκήκαηνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ επηζηήκε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 

1. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ ππξίδσλα 

12210 Ώηγάιεσ Αζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sdo/new_tourist_enterprises/ 

2. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 6
ν
  ρικ 

Παιαηάο Β.Ο. Γξεβελψλ Κνδάλεο 51100. (Γξεβελά). web site: http://ba-

g.teiwm.gr 

3. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Δπείξνπ. Βηξήλεο & Φηιίαο 

1 Ζγνπκελίηζα. web site: http://ba.teiep.gr/el/  

4. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο. 710 04 Ζξάθιεην. 

web site: http://www.sdo.teicrete.gr/  

5. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. 

ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.tour.teithe.gr/ 

6. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

http://www.teiath.gr/sdo/new_tourist_enterprises/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba-g.teiwm.gr/
http://ba.teiep.gr/el/
http://www.sdo.teicrete.gr/
http://www.tour.teithe.gr/
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& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110, Λάξηζα.. 

web site: http://dde.teilar.gr/ 

7. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε  Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ενλίσλ Νήζσλ Καπνδηζηξίνπ 

11, 31100 Νεάπνιε Λεπθάδα. web site: http://ba.teiion.gr/ 

8. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο. Σκήκα Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ. ρνιή Αηνίθεζεο 

& Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & 

Θεβψλ 250 12244 Ώηγάιεσ. web site: http://mngdep.teipir.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Γηα ηελ εηζαγσγή απαηηείηε εμέηαζε επηπιένλ ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα: 

Ώγγιηθή Γιψζζα ή Γαιιηθή Γιψζζα ή Γεξκαληθή Γιψζζα ή Εηαιηθή Γιψζζα. 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Βηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ, Βηζαγσγή 

ζηνπο Δ/Τ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ηνηρεία Βξγαηηθνχ Αηθαίνπ, ηνηρεία 

Βκπνξηθνχ Αηθαίνπ, Ώξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Ώξρέο Λνγηζηηθήο Βηαηξεηψλ, 

Βξγαζηαθέο ρέζεηο, ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Σνπξηζηηθή Φπρνινγία, Σνπξηζηηθή 

Κνηλσληνινγία, Υξεκαηνδφηεζε Βπηρεηξήζεσλ, Ώξρέο Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ, 

Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Ώγνξάο, Σνπξηζηηθή 

Οηθνλνκία, Σνπξηζηηθή Ννκνζεζία, Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία Βιιάδαο, Παγθφζκηα 

Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία, Ξελνδνρεηαθφ Μάξθεηηλγθ, Αηεπζέηεζε Πξνζσπηθνχ 

Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, ηνηρεία Κνζηνιφγεζεο, Ξελνδνρεηαθέο Βθαξκνγέο κε 

Δ/Τ, Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο Σνπξηζηηθήο Βπηρείξεζεο, Μαδηθή Παξαγσγή 

Φαγεηψλ, Bar – Πνηά - Οηλνινγία, Σερληθή Βζηηαηνξίνπ, Βκπνξεπκαηνγλσζία 

Πξνκήζεηεο, Τπεξεζία Οξφθσλ, Τπεξεζία Τπνδνρήο, Σήξεζε Λνγαξηαζκνχ 

Πειαηψλ, Ώξρηηεθηνληθή – Βμνπιηζκφο Ξελνδνρείσλ, Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία, 

Οξγάλσζε πλεδξίσλ Βθδειψζεηο, Σαμηδησηηθνί νδεγνί, Πξνγξακκαηηζκφο – 

Βθηέιεζε Σαμηδίνπ, Φπραγσγία – Άζιεζε πειαηψλ, Σηκνιφγεζε Έιεγρνο, 

πληήξεζε – Έιεγρνο Ξελνδνρεηαθήο Βπηρείξεζεο, Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή, 

Σνπξηζηηθή Αηαθήκηζε, Αεκφζηεο ρέζεηο Σνπξηζηηθήο Βπηρείξεζεο, χλζεζε 

Σνπξηζηηθνχ Παθέηνπ, Ώεξνπνξηθνί Ναχινη- Έθδνζε Βηζηηεξίσλ, θ.ά. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώζήλαο  πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). ΜΐΏ 

Σνπξηζκφο β). Καηλνηνκία θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ Σνπξηζκφ κε θαηεπζχλζεηο: 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο, Αηαρείξηζε Σνπξηζηηθψλ Πξννξηζκψλ, Αηνίθεζε 

Σνπξηζκνχ Τγείαο θαη Βπεμίαο.  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη 

Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά, είηε απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο επηζηήκνλεο κε ην αληηθείκελν ηεο Αηνίθεζεο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, 

http://dde.teilar.gr/
http://ba.teiion.gr/
http://mngdep.teipir.gr/
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Οξγαληζκψλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. ην πιαίζην ηεο 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο αζρνινχληαη θπξίσο κε ηα παξαθάησ: Σξνθνδνζία 

μελνδνρείσλ θαη γεληθφηεξα επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ. Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη 

εμνπιηζκνχ. Πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Υξεκαηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ 

πειαηψλ (MAIN COURANTE). Βπνπηεία νξφθσλ. Άζθεζε επνπηείαο θαη δηνίθεζεο 

ζην πξνζσπηθφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Έξεπλα αγνξάο πσιήζεσλ 

ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αηαρείξηζε επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θιπ.), κπαξ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θπιηθείσλ ζε 

ηνπξηζηηθνχο ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πνιπηειείαο θαη Ώ΄. Καηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο αζθνχλ ηηο πην 

αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηαλ απηέο δελ αθνξνχλ ζε μελνδνρεηαθά, 

επηζηηηζηηθά θιπ. Σκήκαηα επηβαηηθψλ πινίσλ θαη θξνπαδηεξνπινίσλ. Παξνρή 

ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έθδνζε εηζηηεξίσλ. ρεδηαζκφο θαη ζχλζεζε ηνπξηζηηθνχ 

παθέηνπ. ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηαμηδηνχ. Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε καδηθήο 

δηαθίλεζεο αηφκσλ. Καζνδήγεζε ηαμηδησηηθψλ νκάδσλ (TOUR LEADERS). 

Άζθεζε επαγγέικαηνο ππεχζπλνπ δηεπζπληή μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Άζθεζε 

επαγγέικαηνο ππεχζπλνπ δηεπζπληή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ. Παξνρή ππεξεζηψλ ζηε 

Αηεχζπλζε Βπηζεψξεζεο ηνπ Β.Ο.Σ. θαη άιιεο δηνηθεηηθέο θαη επηηειηθέο Αηεπζχλζεηο 

ηνπ. Βθπφλεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε – επέθηαζε ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ  

ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο θαηεχζπλζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία πηπρηνχρσλ γηα ηε ζηειέρσζε 

ησλ θνξέσλ απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο κε εηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ 

ζα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Δ λέα πξαγκαηηθφηεηα κε ηνπο δηεπξπκέλνπο ΟΣΏ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θάλεη απηή ηελ αλάγθε επηηαθηηθή. 

Σαπηφρξνλα, νη βαζηθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη ζπνπδαζηέο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα απαζρνιεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

1. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σκήκα Αηνίθεζε 

Βπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ. ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 24100 Καιακάηα. web 

site: http://www.ta-teikal.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Ώξρέο Αηνίθεζεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, 

Μηθξννηθνλνκηθή, Πνιηηηθή θαη Αηνηθεηηθή Εζηνξία ηεο Βιιάδαο, Ώξρέο Αηνίθεζεο 

Αεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Αηνηθεηηθφ Αίθαην, ηνηρεία 

http://www.ta-teikal.gr/
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Αηεζλνχο & Βπξσπατθνχ Αηθαίνπ, Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Ώγξνηηθή θαη Ώζηηθή 

Κνηλσληνινγία, Αηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Ώλάπηπμε, 

Ννκνζεζία Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, Βπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, Πνιηηηθέο 

Αηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Σνπξηζκφο θαη 

Σνπηθή Ώλάπηπμε, Πνιηηηζκφο θαη Σνπηθή Ώλάπηπμε, Αηνηθεηηθέο Πξαθηηθέο ησλ 

ΟΣΏ, Βπελδπηηθά ρέδηα Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, Αηνίθεζε θαη Αηαρείξηζε Ώζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, Ώλζξσπνγεσγξαθία, Κνηλσληθή Πνιηηηθή ησλ ΟΣΏ, θ.ά. 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Δ θαηεχζπλζε Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο εθπαηδεχεη θαη θαηαξηίδεη εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ηθαλά λα επηιχνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηδηαίηεξα: ηελ δηνίθεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

Οξγαληζκψλ ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηήλ επηρεηξήζεσλ 

(Αεκνηηθψλ, Ώλαπηπμηαθψλ) θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. ηελ αμηνιφγεζε, ζρεδηαζκφ 

θαη ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ηελ δηνίθεζε φισλ ησλ 

νξγαλψζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Ώπηνδηνίθεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ ηνπο θνξείο απηνχο. 

 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ  

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ  

Ώληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη ε Βπηζηήκε ηεο Βθνδηαζηηθήο 

(Logistics). Σα Logistics, ή πην ζσζηά ε Αηνίθεζε Logistics ζεσξείηαη ζήκεξα σο 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο αιιά θαη απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο αληαγσληζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σα ηκήκαηα 

έρνπλ σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζηήκνλεο 

ηεο Βθνδηαζηηθήο, νη νπνίνη κε ηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζή ηνπο κεηαθέξνπλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνάγνπλ ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ 

ηνκέα ηεο Βθνδηαζηηθήο 

1. Σκήκα Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ. ρνιή Αηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ  Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. 1
ν
. Υικ. 

Π.Β.Ο. Θεβψλ-Ώζελψλ 32200 Θήβα. web site:  
http://www.teihal.gr/logistics/thiva/kentr.htm  

2. Σκήκα Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ. ρνιή Αηνίθεζεο θαη 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Καλειινπνχινπ 2, 60100, Καηεξίλε. web site:   http://logistics.teicm.gr/   

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

http://www.teihal.gr/logistics/thiva/kentr.htm
http://logistics.teicm.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βξγαζηαθή ςπρνινγία, Μαζεκαηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή 

Βπηζηήκε, Βπεμεξγαζία πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο Βπεμεξγαζία πξντφλησλ 

δσηθήο πξνέιεπζεο, Ξέλε Γιψζζα, Πιεξνθνξηθή, Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ηεο 

Βθνδηαζηηθήο, Σερλνινγία πιηθψλ, Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Βπηζηήκε, Αηνίθεζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, Αηακφξθσζε θαη πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, 

Βθνδηαζηηθή (Μεηαθνξέο), Σερλνινγία ζπζθεπαζίαο, ηαηηζηηθή θαη Πνζνηηθή 

Ώλάιπζε δεδνκέλσλ, Ώξρέο Λνγηζηηθήο, Αηαδηθαζίεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ, 

Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Βθνδηαζηηθή (Αηαρείξηζε Ώπνζεκάησλ), Κνζηνιφγεζε-

Αηνηθεηηθή Λνγηζηηθή, Αηνίθεζε Πνηφηεηαο, Μάξθεηηλγθ,  Οξνινγία Ξέλεο Γιψζζαο, 

Αηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, Βθνδηαζηηθή (Οξγάλσζε Ώπνζήθεο & Βηδηθέο 

Μεηαθνξέο), Βιιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην –Αεκφζηα Λνγηζηηθή, Διεθηξνληθφ 

Βκπφξην, Ώζηηθφ – Βκπνξηθφ Αίθαην Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, 

Μεζνδνινγία έξεπλαο – Άζθεζε πνπδψλ ζηα Logistics, Πνηνηηθφο Έιεγρνο, 

Βθαξκνγέο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο κε Δ/Τ, Αηνίθεζε Πξνκεζεηψλ, Σππνπνίεζε 

κέζσλ κεηαθνξάο/δηαλνκήο, Αηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, Πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, Αηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ππεξεζηψλ, 

Αηαδηθαζίεο Βθνδηαζηηθήο ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο, Αηνίθεζε Παξαγσγήο, θ.ά.  

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ επηδηψθνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Logistics, ε νπνία νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ξνήο θαη απνζήθεπζεο 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξρηθή παξαγγειία / 

παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, κε ζθνπφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. Πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή 

θαη ηνλ έιεγρν ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ιεηηνπξγηψλ (φπσο πξνκήζεηεο, δηαθίλεζε 

πιηθψλ, πξφβιεςε δήηεζεο, απνζέκαηα, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, απνζήθεπζε, 

ζπζθεπαζία, κεηαθνξέο, αληαιιαθηηθά θαη επηζθεπέο, εμππεξέηεζε πειαηψλ, 

αληηκεηψπηζε επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ, αλαθχθισζε θαη απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ, θιπ.), γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο πξψηεο χιεο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο, ζε έηνηκα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο. 

Βίλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ν θιάδνο ησλ επαγγεικάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

Αηνίθεζε Logistics αζθεί κία ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ Βιιεληθή, επξσπατθή θαη 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Ώπνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο νηθνλνκηθνχο (θαη φρη 

κφλν) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ θάζε αγνξάο, 

απαζρνιεί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαδφκελσλ θαη επεξεάδεη άκεζα θαη έκκεζα ην 

θφζηνο ιεηηνπξγηψλ θάζε επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 

2013-14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6f619adf0ee3419faac2dc642e8969ad  

Οδεγφο επαγγέικαηνο Σππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξντφλησλ  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d1c8f022d6fac4c788c7f9176bdf5b485 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη  κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηελ Βπηζηήκε ηεο Βθνδηαζηηθήο.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d6f619adf0ee3419faac2dc642e8969ad
http://myfiles.sch.gr/server/get/d1c8f022d6fac4c788c7f9176bdf5b485
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Ο ηερλνιφγνο Αηνίθεζεο πζηεκάησλ Βθνδηαζκνχ κπνξεί λα εξγαζηεί: ζε 

βηνκεραλίεο, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ, κεηαπνηνχλ θαη δηαθηλνχλ 

πξντφληα δηθά ηνπο θαη άιισλ εηαηξεηψλ, ζε νδηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο κεηαθνξψλ, ζε απνζήθεο ζπληήξεζεο, καδηθήο δηαθίλεζεο θαη 

θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ, ζε επηρεηξήζεηο εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, 

εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ηππνπνίεζε ηξνθίκσλ, ζε 

επηρεηξήζεηο εκπνξίαο, εμνπιηζκνχ βηνκεραληθψλ ηξνθίκσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ 

(ηνπξηζηηθέο, δηαλνκήο εληχπσλ-δεκάησλ θ.ά.), ζε ηξάπεδεο, πνπ δαλεηνδνηνχλ ην 

εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε αγξνηνβηνκεραληθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζε νξγαληζκνχο θαη 

ππεξεζίεο φπσο λνζνθνκεία, ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θ.ά., επηρεηξήζεηο, φπσο ε ΑΒΔ, 

ζην ππνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη άιιεο ππεξεζίεο ππνπξγείσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αγξνηηθή θαη εκπνξηθή πνιηηηθή, ζηηο αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο 

ηνπ θξάηνπο, ζε άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο φπσο ην Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζηαζκνί 

ειέγρνπ, πξεζβείεο, πνπ απαζρνινχλ εκπνξηθνχο αθνινχζνπο θ.ά. Χο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα 

εθνδηαζηηθήο ζε κηθξέο ή κεγάιεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Βπίζεο, 

κπνξεί λα εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Δ απαζρφιεζε πηπρηνχρσλ ζηνλ θιάδν ησλ Logistics κπνξεί λα γίλεη ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, κεηαθνξείο, παξαγσγνί / 

θαηαζθεπαζηέο, θέληξα δηαλνκήο, ρνλδξέκπνξνη, ιηαλέκπνξνη θαη πειάηεο. Σν 

ζχζηεκα Logistics θαη Βθνδηαζηηθήο Ώιπζίδαο ζε παγθφζκηα βάζε εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλερή δηαζεζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, λεξνχ, θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, πεηξειαίνπ θαη 

άιισλ θξίζηκσλ (απαξαίηεησλ γηα ηε δσή) πξντφλησλ, ελψ ζε κία επηρείξεζε, 

επηδηψθεη ηελ θαζεκεξηλή εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. πλεπψο, απνηειεί κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ. 

 

ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΜΑΝΑΓΧΝ  

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

Ώπνζηνιή ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη λα παξάγεη ζηειέρε πνπ ζα αμηνπνηνχλ ηελ 

Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεζφδνπο 

αλάιπζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αηνηθεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηε ζπλδξνκή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ηεο ηαηηζηηθήο θαη ηεο Λνγηζηηθήο. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη 

ηθαλνί λα αλαπηχμνπλ πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα. 

1. Σκήκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη 

Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο) ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. Παξάξηεκα Πχξγνπ. web 

site: http://www.teiwest.gr/ 

http://www.teiwest.gr/
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2. Σκήκα Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο  Πνιηηηζηηθψλ θαη 

Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Άκθηζζα)ρνιή Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. 

Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Ώ. Γθειεζηάζε 13 33100 

Άκθηζζα. web site: http://doeptm.teiste.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μηθξννηθνλνκηθή, Οηθνλνκηθή ηεο Αηνίθεζεο, Marketing – 

Ώλάιπζε Πνιηηηθψλ Ώγνξάο, Βηζαγσγή ζηελ Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Βηδηθά Θέκαηα 

ζηε ηαηηζηηθή Βπηρεηξήζεσλ, Αίθηπα Δ/Τ ζηελ Βπηρείξεζε, Βηζαγσγή ζηα 

πζηήκαηα Αηαρείξηζεο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Marketing – Πξνγξακκαηηζκφο 

Πνιηηηθψλ Ώγνξάο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα – Βηδηθά 

Θέκαηα,  Βθαξκνζκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζην Βπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ, 

Λήςε Βπηρεηξεκαηηθψλ Ώπνθάζεσλ, Βπηρεηξεζηαθά Παίγληα, Αηαρείξηζε 

Υαξηνθπιαθίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνί, Οηθνλνκεηξηθά Πξφηππα. Μνπζεηνινγία, 

Αηαρείξηζε πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, Βηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο, Πεγέο 

ζηε Μνπζεηνινγία, Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Βηζαγσγή ζηηο Εζηνξηθέο πνπδέο, Ώπφ ηα 

Κείκελα ζηα Βθζέκαηα, Βπηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο ηνπ ζχγρξνλνπ κνπζείνπ, 

Φεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ Μνπζεηνινγία, ρεδηαζκφο & Οξγάλσζε 

εθζέζεσλ, ΐαζηθέο εηθαζηηθέο αξρέο, Μέζνδνη & ηερληθέο δηαηήξεζεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, Οξγάλσζε Πιεξνθνξίαο – Σεθκεξίσζε εθζεζηαθνχ 

πιηθνχ, Μνπζεηνπαηδαγσγηθή, Ννκηθφ Καζεζηψο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ, Πξνιεπηηθή 

πληήξεζε αξραηνηήησλ & έξγσλ Σέρλεο, ρεδηαζκφο εθζέζεσλ, Αηνίθεζε κνπζείσλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ, Φεθηαθέο Βθαξκνγέο γηα ηελ Πξνβνιή Βθζεκάησλ, 

πζηήκαηα Σεθκεξίσζεο κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ, Βπηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο ηνπ 

ζχγρξνλνπ κνπζείνπ, Σερλνινγία Τπεξκέζσλ, Οηθνλνκία ηεο Αηαρείξηζεο ησλ 

Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ, Αεκηνπξγία & αλάπηπμε λέσλ κνπζείσλ, Βηθφλεο- Πεγέο 

ηεθκεξίσζεο πνιηηηζκνχ, θ.ά.  

Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ παξαθάησ 

θαηεπζχλζεσλ: Αηνίθεζε Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο, 

Μνπζεηνινγία, Βπηθνηλσλία Πνιηηηζηηθψλ Μνλάδσλ.  Δ Μνπζεηνινγία είλαη κηα 

επηζηήκε απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ ηεο ρψξαο, 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη αλαδεηθλχεη ην 

ξφιν ηεο ρψξαο καο ζηελ αλάπηπμε ησλ αμηψλ ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. Δ 

Μνπζεηνινγία αλαθέξεηαη σο κειέηε ηεο ηζηνξίαο, ζηελ ππνδνκή ησλ κνπζείσλ, ζηε 

κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ έξεπλα, ζηε ζπληήξεζε, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ κνπζείσλ θαη ζηελ ηαμηλφκεζε δηαθφξσλ 

εθζεκάησλ. Δ Μνπζεηνγξαθία είλαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Μνπζεηνινγία θαη θαιχπηεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Μνπζείσλ. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη Πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα, είηε 

απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο, ζε φινπο 

http://doeptm.teiste.gr/
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ηνπο ηνκείο αμηνπνίεζεο ηνπ Βπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ηελ αλάπηπμε, ηε δηαρείξηζε, 

ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα Αηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη 

Βπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ. Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ απνθηνχλ ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα δηεθπεξαηψλνπλ ιεηηνπξγίεο 

Βπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ, Αηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη 

νξγαληζκψλ, δηνίθεζεο- αλάπηπμεο-βειηίσζεο θαη ρξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, Ώλάπηπμεο, Παξνρήο Τπεξεζηψλ, Ώλάιπζεο Οηθνλνκηθψλ Αεδνκέλσλ, 

Βπνπηείαο θαη Βιέγρνπ, Βθαξκνζκέλεο Έξεπλαο, Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

Ο Μνπζεηνιφγνο κεηαμχ ησλ άιισλ ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα 

κνπζεία, ζηε δεκηνπξγία εθζέζεσλ (π.ρ. εθζέζεηο κνπζείσλ θαη κνπζεηνινγηθέο 

κειέηεο), ζηελ ππνζηήξημε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο αιιά θαη ζε θάζε ηη πνπ αθνξά 

ηα κνπζεία ηεο ρψξαο.  

 

 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  

ΣΒΕ ΚΡΔΣΔ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ  

ΣΒΕ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ – ΘΡΏΚΔ  

ΣΒΕ ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΘΒΏΛΕΏ 

ΣΒΕ ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΟ 

ΣΒΕ ΠΒΕΡΏΕΏ 

ΣΒΕ ΔΠΒΕΡΟΤ 

ΣΒΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

ΣΒΕ ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ  

Σα ηκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο έρνπλ σο απνζηνιή λα πξνάγνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε / θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε σο ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ, πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ, είηε ζε επηρεηξήζεηο, είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 
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1. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ  Ίδξπκα Κξήηεο. 71004 Ζξάθιεην. 

web site: http://www.sdo.teicrete.gr 

2. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. 

ίλδνο 57400 Θεζζαινλίθε. web site: http://www.acc.teithe.gr/  

3. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & 

Θξάθεο. Ώγ. Λνπθάο 65404 Καβάια.  web site: http://www.teikav.edu.gr/ad/ 

4. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεινπνλλήζνπ. Ώληηθάιακνο 

24100 Καιακάηα. web site : http://www.loxri.teikal.gr/ 

5. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Απηηθήο Μαθεδνλίαο. Κνίια, 

50100 Κνδάλε. web site : http://af.teiwm.gr 

6. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιίαο. 41110. Λάξηζα. 

web site : http://accounting.sdo.teilar.gr/ 

7. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ  Ίδξπκα Απηηθήο Βιιάδαο. 30200 

Μεζνιφγγη. web site : http://www.logistiki.teimes.gr/ 

8. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά. Πέηξνπ Ράιιε & 

Θεβψλ 250, 12244 Ώηγάιεσ. web site : http://acc.teipir.gr/ 

9. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Δπείξνπ. Πξέβεδα. web site : 

http://logistikis.teiep.gr/ 
10. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  Σέξκα 

Μαγλεζίαο 62124 έξξεο. web site : http://accounting.teiser.gr/ 

11. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο. ρνιή Αηνίθεζεο & 

Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεξεάο Βιιάδαο. Υαιθίδα. 

web site: http://www.teihal.gr/acc/ 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γεληθά Μαζεκαηηθά, Βηζαγσγή ζην Ώζηηθφ Αίθαην, 

Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Βηζαγσγή ζηνπο Δ/Τ, Βπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, 

Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ηνηρεία Βκπνξηθνχ Αηθαίνπ, ηνηρεία Αηθαίνπ Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Ώξρέο Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ, 

Γεληθέο Ώξρέο Μάξθεηηλγθ, Βξγαζηαθέο ρέζεηο, Ώξρέο Οηθνλνκηθήο, Εδησηηθή 

Οηθνλνκηθή, Αεκφζηα Οηθνλνκηθή, Πξνγξακκαηηζκφο Αξάζεο Βπηρεηξήζεσλ, Υξήκα 

– Πίζηε Σξάπεδεο, Υξεκαηνδφηεζε Βπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, 

Αηεζλέο Βκπφξην, Αηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί, Γεληθή Λνγηζηηθή, Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην, Λνγηζηηθή Βηαηξεηψλ, Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Φνξνινγηθή 

Λνγηζηηθή, Ώλάιπζε Εζνινγηζκψλ, Βξγαζηήξην Σξαπεδηθήο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθέο 

Βθαξκνγέο, Βιεγθηηθή, Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή, Ναπηηιηαθή Λνγηζηηθή, 

http://www.sdo.teicrete.gr/accfin/
http://www.acc.teithe.gr/
http://www.teikav.edu.gr/ad/
http://www.loxri.teikal.gr/
http://af.teiwm.gr/
http://accounting.sdo.teilar.gr/
http://www.logistiki.teimes.gr/
http://acc.teipir.gr/
http://logistikis.teiep.gr/
http://accounting.teiser.gr/
http://www.teihal.gr/acc/
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Ξελνδνρεηαθή Λνγηζηηθή, Σξαπεδηθή Λνγηζηηθή, Υξεκαηννηθνλνκηθή Ώλάιπζε κε 

Δ/Τ, Οξγάλσζε Λνγηζηεξίνπ, θ.ά. 

 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d6fcebbe363f546dcad6087ff40b90bac  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2014-15) 

 http://www.loxri.teikal.gr/  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-

14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dba3cc97e6e4c4d65b2044ce41a3f1c4a  

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d5b8f7c2f9aec496a99100a4b75aea656  

Οδεγφο Δπαγγέικαηνο Πηπρηνχρνπ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e9d54a505564d2f95e8152ed2831f0f  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κξήηεο πξνζθέξεη (2) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 

Λνγηζηηθή θαη Βιεγθηηθή β).  Business Economics, Finance and Banking.  

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Λνγηζηηθή θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. 

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ Λνγηζηηθήο, Βιεγθηηθήο θαη Αηεζλψλ πλαιιαγψλ.   

Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Πεηξαηά  πξνζθέξεη (3) κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα  ζπνπδψλ α). 

Αεκφζηα Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκηθή β). Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ γ). Λνγηζηηθή θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή.  
Σν ηκήκα ηνπ Σ.Β.Ε. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή θαη Αηνίθεζε.  
 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, κε βάζε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη – είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο είηε απηνδχλακα – σο ζηειέρε Λνγηζηεξίσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. πγθεθξηκέλα δξαζηεξηνπνηνχληαη: σο βνεζνί αξρηθά 

θαη αξγφηεξα σο ζηειέρε ησλ ινγηζηεξίσλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αηνκηθά ή 

σο κέιε εηαηξεηψλ, ζε ηήξεζε βηβιίσλ Ώ, ΐ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.ΐ.., σο ππεχζπλνη 

ινγηζηέο-ζηξηεο ζε ινγηζηήξηα θαη σο πξντζηάκελνη ησλ ινγηζηεξίσλ, σο νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, σο επηρεηξεκαηίεο ή ζηειέρε ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, σο θαζεγεηέο εθαξκνγψλ ζηα Σ.Β.Ε., σο θαζεγεηέο ζηελ 

Αεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ είηε ζε ινγηζηήξηα είηε ζε ηκήκαηα ή ρψξνπο πνπ έρνπλ 

νξγαληθή ζρέζε κε ην ινγηζηήξην θαη αζρνινχληαη κε ζέκαηα φπσο: Σήξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα πνία απαηηνχληαη επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ φπσο: βηβιίν ηακείνπ βηβιίν δηαθφξσλ πξάμεσλ βηβιίν 

αγνξψλ, βηβιίν πσιήζεσλ βηβιίν παξαγσγήο θαη θνζηνινγίνπ θηι. Σήξεζεο 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη πεξηνδηθά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ησλ Οηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ζπλαθείο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο: βηβιίν 

απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ θηι. χληαμε θαηαζηάζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d6fcebbe363f546dcad6087ff40b90bac
http://www.loxri.teikal.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/dba3cc97e6e4c4d65b2044ce41a3f1c4a
http://myfiles.sch.gr/server/get/d5b8f7c2f9aec496a99100a4b75aea656
http://myfiles.sch.gr/server/get/d7e9d54a505564d2f95e8152ed2831f0f
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πεξηέρνπλ αλάιπζε θαη ινγηζηηθή δηαηχπσζε νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ κε ινγηζηηθά 

βηβιία ρξενγξάθσλ ή κεραλνγξαθεκέλσλ. Σήξεζε θαη έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ινγηζηήξην ζαλ ζηνηρεία πξψηεο εγγξαθήο φπσο: ηηκνινγίσλ 

δηπινηχπσλ εηζπξάμεσο θ.ι.π. Βλεκέξσζε θαξηειψλ. Καηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Σήξεζε βηβιίσλ ζηνηρείσλ θνζηνινγίνπ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απνζήθεο. 

Μηζζνδνζία. Σήξεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Καηεχζπλζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ φινπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Καηεχζπλζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλαθή κε ην ινγηζηήξην ηκήκαηα, φπσο: 

θνζηνιφγεζεο, αγνξψλ. Πξνκεζεηψλ θιπ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ   

Σ.Β.Ε. ΏΘΔΝΏ 

Ώ.Σ.Β.Ε. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα ΐηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο 

θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, 

νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ησλ κέζσλ 

θαηαγξαθήο ηεο γλψζεο, κε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Καιχπηνπλ επίζεο δεηήκαηα κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο βηβιηνζεθψλ 

θαη ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα.  

1. Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. ρνιή 

Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Ώζήλαο. Ώγίνπ 

ππξίδσλα 12210 Ώηγάιεσ. Ώζήλα. web site: http://www.teiath.gr/sdo/lis/  

2. Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο. ρνιή 

Αηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Ώιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Θεζζαινλίθεο. Ώ.Σ.Β.Ε Θεζζαινλίθεο. 57400 ίλδνο. Θεζζαινλίθε. web site: 
http://www.libd.teithe.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο – Βθπαίδεπζε, 

Κνηλσληθνπνίεζε, Βηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηψλ, Βπεμεξγαζία 

Κεηκέλνπ, Βπηθνηλσλίεο - Αίθηπα, Βιιεληθή Λνγνηερλία, Παγθφζκηα Λνγνηερλία, 

Λνγνηερλία θαη ΐηβιία γηα παηδηά, Βμειηθηηθή Φπρνινγία θαη Ώλαγλψζηεο, Εζηνξία 

Γξαθήο, Εζηνξία Βιιεληθήο Σππνγξαθίαο, Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα, Εζηνξία 

Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, Αεκφζηεο ρέζεηο – Βπηθνηλσλία, Ώγγιηθή, Γαιιηθή θαη 

Γεξκαληθή γιψζζα. Πεξηγξαθηθή Καηαινγνγξάθεζε, Σαμηλνκηθά πζηήκαηα, 

Θεκαηηθή Βπξεηεξίαζε, Ώπηνκαηηζκφο ΐηβιηνζεθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ, 

Πιεξνθφξεζε (Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο, Ώλζξσπηζηηθέο Βπηζηήκεο, Θεηηθέο θαη 

Βθαξκνζκέλεο Βπηζηήκεο), Ώλάπηπμε θαη Αηαρείξηζε πιινγήο, πλζεηηθή 

http://www.teiath.gr/sdo/lis/
http://www.libd.teithe.gr/
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Βπεμεξγαζία Τιηθνχ, ΐηβιηνζεθνλνκηθέο Βθαξκνγέο Δ/Τ, Ώλάιπζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θ.ά.  Βξγαζηήξηα: ΐηβιηνγξαθίαο, Οπηηθναθνπζηηθψλ 

Μέζσλ ΐηβιηνζεθψλ, Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Καηαινγνγξάθεζεο – 

Σαμηλφκεζεο – Θεκαηηθήο Βπξεηεξίαζεο Online Ώλάθηεζεο Πιεξνθνξηψλ θαη 

Παξαγσγήο Βληχπνπ, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο  (αθαδ. έηνο 2015-16) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/db25683710a184c7ba8d8212d0178c938  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ΐηβιηνζεθνλνκίαο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά είηε 

απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην 

ηνκέα φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, κε ηε 

κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ φισλ ησλ εηδψλ δειαδή: Βζληθή – Κεληξηθέο (ΐνπιήο θ.ιπ.), 

Ώθαδεκατθέο (Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρνιηθέο), Λατθέο (Αεκνηηθέο θνηλνηηθέο 

θ.ιπ.), Βηδηθήο έξεπλαο, Κέληξα ηεθκεξίσζεο.  

Ώληηθείκελν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο είλαη: Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο 

βηβιηνζεθνλνκίαο. Ο ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

βηβιηνζήθεο. Δ επηινγή θαη ε πξφζθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ (βηβιία, πεξηνδηθά, 

ράξηεο, κε έληππν πιηθφ, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θ.ι.π.). Δ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ γηα 

ρξήζε δειαδή ε θαηαινγνγξάθεζε, ε ηαμηλφκεζε θαη ε επξεηεξίαζή ηνπ. Δ 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, κέζα απφ ηελ πιεξνθνξηαθή εξγαζία, 

κε ηε ζχληαμε βηβιηνγξαθηψλ, επηηνκψλ, επξεηεξίσλ θ.ι.π. Δ δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, εθζέζεσλ θαη νκηιηψλ θαη ε παξνπζίαζε βηβιίσλ, 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο. Δ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο εθηφο βηβιηνζήθεο, φπσο λνζνθνκεία, παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, εξγνζηάζηα. Δ ζπλεξγαζία κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο, 

ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Δ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

ρξεζηψλ κέζα απφ ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηνλ εζληθφ θαη 

δηεζλή ρψξν. 

 

ρνιή Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ:  

ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ  

Σ.Β.Ε. ΔΠΒΕΡΟΤ 

Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο 

Μνπζηθήο είλαη έλα πξσηφηππν ζην είδνο ηνπ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Πξνηείλεη κηα 

κνπζηθνινγηθή εθπαίδεπζε εζηηαζκέλε ζηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε, φπνπ 

ζεκαληηθφ κέξνο επηθπιάζζεηαη ζηελ πξαθηηθή νξγαλνρξεζίαο. πγρξφλσο επηρεηξεί 

κηα θαζνιηθή ζεψξεζε ηνπ κνπζηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν, σο ηκήκα 

ζπλνιηθήο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο. 

http://myfiles.sch.gr/server/get/db25683710a184c7ba8d8212d0178c938
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Δ εθπαίδεπζε ελζσκαηψλεη εξγαζηήξηα κνπζηθήο πξαθηηθήο (θαιιηέξγεηα 

ηερλνγλσζίαο γχξσ απφ έλα ιατθφ φξγαλν ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο 

Μνπζηθήο Αεμηφηεηαο, θαη κε επηινγή απφ ηππηθά νκαδνπνηεκέλεο «νηθνγέλεηεο» 

νξγάλσλ, επίζθεςε ησλ ζηνηρεησδψλ ηερληθψλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο 

Oξγαλνγλσζίαο, θαζψο θαη ζπγθξφηεζε Μνπζηθψλ πλφισλ κε βάζε κηα 

κνπζηθνινγηθή πξννπηηθή), φζν θαη νξγαλνπνηίαο, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ελαιιαθηηθή επηινγή  ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Μνπζηθήο Αεμηφηεηαο. 

1. Σκήκα Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο. ρνιή Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη 

Μνπζηθψλ Οξγάλσλ. Σερλνινγηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα  Δπείξνπ. 

Κσζηαθηνί  47100 Άξηα. web site: http://tlpm.teiep.gr/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

 

Ο ππνςήθηνο πνπ δειψλεη ην ηκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΒΕ 

Δπείξνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ηκήκα απηφ, αλ 

δελ έρεη θαηαθηεκέλν ήδε έλα θαιφ επίπεδν κνπζηθήο δεμηνηερλίαο ζε θάπνην απφ ηα 

Βιιεληθά ιατθά παξαδνζηαθά φξγαλα. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Μνπζηθή ζεσξία & ξπζκνινγία, ηζηνξία & πνιηηηζκφο, 

νξγαλνγλσζία – κνπζηθή δεμηφηεηα, εθαξκνγέο ηεο αθνπζηηθήο & νξγαλνπνηία, 

λενειιεληθή ινγνηερλία, μέλε γιψζζα, κνπζηθή πιεξνθνξηθή, ζηνηρεία βπδαληηλήο 

κνπζηθήο – ςαιηηθή, ηξνπηθή αλάιπζε, κέζνδνη κνπζηθήο θαηαγξαθήο, εηζαγσγή 

ζηελ θνηλσληθή ζεσξία, ιφγηα δπηηθή κνπζηθή, βπδαληηλή παξαζεκαληηθή, ιφγηνη 

Έιιελεο ζπλζέηεο, αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, 

εζλνκνπζηθνινγία – κνπζηθνί πνιηηηζκνί, δεηήκαηα ειιεληθήο ιατθήο κνπζηθήο, 

ιφγηα κνπζηθή ηεο αλαηνιήο, κνπζηθά ζχλνια, ε ιατθή κνπζηθή ζηνλ ειιεληθφ 

θηλεκαηνγξάθν, κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ, εζλνρνξνινγία – ρνξφο, κνπζηθή 

παηδαγσγηθή, εζλνγξαθηθφ θηικ, κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, δεηήκαηα κνπζηθήο 

θξηηηθήο, θ.ά. 

Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ (13.07.2014)  

 https://www.youtube.com/watch?v=QEGudf_ZAVU  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί 

λα δξαζηεξηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βηδηθφηεξα: Αηδάζθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ειιεληθή 

ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηα Πνιηηηζηηθά θαη Μνπζηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα 

ηεο ρψξαο, φπνπ ν ιατθφο πνιηηηζκφο απνηειεί ήδε νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αηδάζθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «ειιεληθή ιατθή θαη 

παξαδνζηαθή κνπζηθή» ζηα σδεία θαη κνπζηθά εθπαηδεπηήξηα θάζε είδνπο, ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα εθκάζεζεο ιατθψλ νξγάλσλ θαη ιατθήο κνπζηθήο. Αηδάζθεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν «ειιεληθή ιατθή θαη παξαδνζηαθή κνπζηθή» ζε εηδηθά 

πξνγξάκκαηα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη κέζε εθπαίδεπζε 

http://tlpm.teiep.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=QEGudf_ZAVU
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(Αεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην). Αηδάζθεη ειιεληθνχο ρνξνχο ζε ηκήκαηα 

εθκάζεζεο ρνξψλ θξαηηθψλ θνξέσλ ή πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ. Αηδάζθεη ζε εηδηθά 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ιατθψλ νξγάλσλ». πκκεηέρεη ζε ζρεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Παλεπηζηεκίσλ, 

Σ.Β.Ε. θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη νξγαληζκψλ. Βμαζθεί ην επάγγεικα ηνπ 

κνπζηθνχ (ή ηνπ ζπληεξεηή – θαηαζθεπαζηή νξγάλσλ) ζηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηνπ. 

Αηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο γεληθφηεξα. Αηαηππψλεη, 

πξνγξακκαηίδεη θαη εθαξκφδεη πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηνξγαλψλεη κνπζηθέο 

εθδειψζεηο κε ζέκα ηελ ειιεληθή κνπζηθή. Ώζθεί εμεηδηθεπκέλε εξγαζία σο 

ζηέιερνο εθδνηηθψλ νίθσλ, δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ, ξαδην - ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ 

θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ. Βίλαη γλψζηεο ησλ ζχγρξνλσλ 

εθαξκνγψλ ησλ Δ/Τ θαη ησλ πνιπκέζσλ ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο. 
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Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο:  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

θνπφο ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ  Μεραληθψλ  είλαη ε παξνρή 

παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο  ηεο Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ. 

1. Σκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Ζιεθηξνιφγσλ  Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121. web site: http://www.aspete.gr/ θαη 

http://elecengedu.aspete.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα) 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Διεθηξν-

ηερλία, Διεθηξνρεκεία – Σερλνινγία Τιηθψλ, Σερληθή Ννκνζεζία – Ώζθάιεηα 

Βξγαζίαο, Διεθηξνληθά, Διεθηξηθέο Μεηξήζεηο, ΐαζηθέο Ώξρέο ρεδίαζεο, 

Διεθηξηθέο Μεραλέο, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Σερλνινγία – Κνηλσλία & 

Πεξηβάιινλ, Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, Φεθηαθά 

πζηήκαηα, Διεθηξηθέο & Διεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, Αηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

– Σππνπνίεζε, Αηνίθεζε Σερληθψλ Έξγσλ – Βπηρεηξεζηαθέο Βπηθνηλσλίεο, 

Διεθηξνληθά Εζρχνο, Μηθξνυπνινγηζηέο, Διεθηξνινγία Ορεκάησλ, Κηλεηήξηεο 

Μεραλέο, Διεθηξηθέο Βγθαηαζηάζεηο – Διεθηξνινγηθφ ρέδην, ρεδίαζε – Ώλάιπζε 

Διεθηξηθψλ Κπθισκάησλ κε ρξήζε Δ/Τ, Διεθηξηθά Κηλεηήξηα πζηήκαηα, ηνηρεία 

Οηθνλνκίαο, Διεθηξνηερληθέο Βθαξκνγέο, Θεσξία εκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, 

Σερλνινγία Μεηξήζεσλ, Σερλνινγία Τςειψλ Σάζεσλ, ΐηνκεραληθά Διεθηξνληθά, 

Μειέηε Διεθηξνκεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ κε Δ/Τ, Διεθηξηθέο – 

Διεθηξνληθέο Καηαζθεπέο, PLC Ώπηνκαηηζκνί, πζηήκαηα Βπηθνηλσληψλ θαη 

Μεηάδνζεο Αεδνκέλσλ, ΐηνκεραληθφ ρέδην, Αηαρείξηζε Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο- 

Ήπηεο Μνξθέο Βλέξγεηαο, θ.ά. Παηδαγσγηθά καζήκαηα : Παηδαγσγηθή & 

Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, 

Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία, 

πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία & Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε & 

Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή 

Σερλνινγία κε Πνιπκέζα, Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε 

Αηδαζθαιίαο, θ.ά.  

Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-

14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

http://www.aspete.gr/
http://elecengedu.aspete.gr/index.php/el/
http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c
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Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ  πξνζθέξεη  κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). 

Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο β). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο γ). Αηδαθηηθή 

ζηηο θπζηθέο Βπηζηήκεο, ζηε Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηελ Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ δ). πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. 

in  Education.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ  ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα), σο εθπαηδεπηέο 

ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε: ΕΒΚ, ΒΚ, 

ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί Σ.Δ., 

Σν ηκήκα επίζεο ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη ηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηθαλνχο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερλνιφγνπ Διεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο ζηνρεχνπλ κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε: Βθπφλεζε 

ηερληθψλ/νηθνλνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ εθαξκνγήο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ζπληήξεζε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλαθνξηθά 

κε: ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, ζπζηήκαηα ειεθηξνκεραληθήο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο, 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεηξήζεηο θαη απηνκαηηζκνχο, ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα θαη θαηαζθεπέο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα 

επηθνηλσληψλ, ηερλνινγία πιηθψλ θαζψο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, νπην-ειεθηξνληθή θαη 

ζπζηήκαηα ιέηδεξ, κηθξνειεθηξνληθή, κεραηξνληθή θαη ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο. 

Βθαξκνγή πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ζηε κειέηε θαη ζρεδίαζε 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ 

ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκφ/πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθήο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Μειέηε, 

ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξσηνηχπσλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Αηδαθηηθή ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο. Ώζθάιεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

θνπφο ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ  είλαη ε παξνρή 

παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο  ηεο Διεθηξνληθνχ Μεραληθνχ. 

1. Σκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Βηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο 
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Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121. web site: http://www.aspete.gr/   θαη 

http://elecengedu.aspete.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, 

Διεθηξνληθή Φπζηθή, Διεθηξνληθά, Πξνγξακκαηηζκφο, Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη 

ηαηηζηηθή, CAD θαη Διεθηξνληθή Καηαζθεπή, Διεθηξνηερλία, Φεθηαθά 

Κπθιψκαηα, Οπηνειεθηξνληθή, Θεσξία Κπθισκάησλ, Μηθξνυπνινγηζηέο, 

Διεθηξνληθέο Μεηξήζεηο, Κεξαίεο θαη Γξακκέο Μεηαθνξάο, Σειεπηθνηλσλίεο, 

Ραληάξ θαη Ανξπθνξηθά πζηήκαηα, Ώξρηηεθηνληθή Δ/Τ, Οπηηθέο Βπηθνηλσλίεο, 

Σερλνινγίεο Μέζσλ Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ Βιέγρνπ, 

Φεθηαθά πζηήκαηα Βιέγρνπ, Διεθηξνληθά Εζρχνο, ΐηνκεραληθνί Ώπηνκαηηζκνί, 

Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε Βπηρεηξήζεσλ, Αενληνινγία Βπαγγέικαηνο, 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ.ά. Παηδαγσγηθά καζήκαηα: Παηδαγσγηθή & Φηινζνθία ηεο 

Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή 

Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία, 

πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία & Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε & 

Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή 

Σερλνινγία κε Πνιπκέζα, Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε 

Αηδαζθαιίαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-

14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ  πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Βπηζηήκεο 

ηεο Ώγσγήο β). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο γ). Αηδαθηηθή ζηηο θπζηθέο 

Βπηζηήκεο, ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ 

Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ δ). πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. in Education.  

 

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ κπνξνχλ 

λα εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα) σο εθπαηδεπηέο 

ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε : ΕΒΚ, ΒΚ, 

ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Ζιεθηξνληθνί Μεραληθνί Σ.Δ., 

Βπηπιένλ, νη πηπρηνχρνη ηεο θαηεχζπλζεο Βθπαηδεπηηθψλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ 

κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη κε 

ηελ κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο 

ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Βηδηθφηεξα 

http://www.aspete.gr/
http://elecengedu.aspete.gr/index.php/el/
http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c
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απαζρνινχληαη: ε βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ, ζπζθεπψλ θαη 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

απηέο θαη πξνο ηξίηνπο. Έρνπλ δηθαίσκα εθπφλεζεο κειέηεο, επίβιεςεο, θαηαζθεπήο, 

ζπλαξκνιφγεζεο, ζπληήξεζεο εγθαηάζηαζεο, ρεηξηζκψλ, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη 

κεηαηξνπήο ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ, δηαηάμεσο ζπζθεπήο θαη ζπζηεκάησλ ησλ 

ηνκέσλ: ηειεπηθνηλσληψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ, ξαδηνηειεφξαζεο, πξνζηαζίαο θαη 

ππξαζθάιεηαο, νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαζψο επίζεο απηνκάηνπ 

ειέγρνπ. Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Εαηξηθψλ Οξγάλσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηερληθνχο ησλ αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ. Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα αζθνχληαη είηε ηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ακηγή ειεθηξνληθά είηε κηθηά κε ειεθηξνινγηθή, 

κεραλνινγηθά σο πξνο ην ειεθηξνληθφ κέξνο απηψλ. Εδξχνπλ θαη δηεπζχλνπλ 

ειεθηξνληθά εξγαζηήξηα. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο εμειίζζνληαη κέζα ζηε 

δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ηεξαξρία ηε ζρεηηθή κε ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Οη 

πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο ππεπζχλσλ ζηειερψλ ζηηο 

βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη γεληθά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία 

πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκήκαηνο αζθνχλ θάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο θάζε θνξά ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 

απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία 

θαη ζηελ έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο πάλσ ζε ζέκαηα εμέιημεο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηζηήκεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνξηζκάησλ ηεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκήκαηνο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεξγνχλ κφλνη ηνπο ή ζαλ κέιε επηηξνπψλ εθηηκήζεηο 

θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε 

ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ θάζε θχζεο ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ειέγρνπο ζε αληίζηνηρεο 

βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ είλαη ε παξνρή 

παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο ηεο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. 

1. Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή 

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121. 

web site: http://www.aspete.gr/ θαη http://mechanical.aspete.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε 10 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Σερληθή Μεραληθή, 

Φπζηθή, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Υεκηθή Σερλνινγία, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή, 

http://www.aspete.gr/
http://mechanical.aspete.gr/
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Ώληνρή ησλ Τιηθψλ, Ανκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Βθαξκνζκέλε 

Θεξκνδπλακηθή, Μεραλνινγηθφ Βξγαζηήξην, Βθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Μεραληθή 

Ρεπζηψλ, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, ηνηρεία Διεθηξνηερλίαο & Διεθηξνληθήο, 

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Σερλνινγία Θέξκαλζεο, ρεδίαζε κε Δ/Τ, ηνηρεία 

Μεραλψλ, Βηδηθέο Μεραλνινγηθέο Βγθαηαζηάζεηο, Καηεξγαζίεο (πκβαηηθέο / Με 

πκβαηηθέο) – Βξγαιεηνκεραλέο, ΐηνκεραληθά πζηήκαηα Κίλεζεο, Μεραληθή 

Ορεκάησλ, Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, Μεραληθή Ώεξνζθαθψλ, ΐηνκεραληθφο Έιεγρνο 

& Ώπηνκαηηζκνί, Ώηκνιέβεηεο & Ώηκνζηξφβηινη-Ώεξηνζηξφβηινη, Βλεξγεηαθή 

Αηαρείξηζε Ώλαλεψζηκσλ Πφξσλ, ρεδηαζκφο θαη Τπνινγηζκφο ΜΒΚ, ρεδηαζκφο 

Καηαζθεπψλ, Ώπηνκαηηζκφο & Πξνγξακκαηηζκφο Βξγαιεηνκεραλψλ, Ώλπςσηηθέο 

θαη Μεηαθνξηθέο Μεραλέο, Φχμε-Κιηκαηηζκφο-Ώεξηζκφο, Σερληθφ-Οηθνλνκηθή 

Ώλάιπζε & Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Ώληηξξππαληηθή Σερλνινγία, Βλεξγεηαθφο 

Έιεγρνο – Βπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Σερλνινγία Καπζίκσλ- πζηήκαηα Καχζεο, 

Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο, πζηήκαηα Βπθπνχο Βιέγρνπ & Ρνκπνηηθή, θ.ά. 

Παηδαγσγηθά καζήκαηα: Παηδαγσγηθή & Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή 

Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο 

Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία & 

Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε & Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, 

Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή Σερλνινγία κε Πνιπκέζα, 

Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε Αηδαζθαιίαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ  (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-

14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). χγρξνλεο Μέζνδνη ρεδηαζκνχ θαη Ώλάιπζεο Μεραλνινγηθψλ 

Καηαζθεπψλ β). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο γ). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο Βθπαίδεπζεο δ). 

Αηδαθηηθή ζηηο θπζηθέο Βπηζηήκεο, ζηε Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ηελ Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ ε). πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. in 

Education.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα), σο εθπαηδεπηέο 

ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε : ΕΒΚ, ΒΚ, 

ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Δ., 

Οη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β. δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα επξχηαην πεδίν 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ εθηείλεηαη πξαθηηθά ζε φιε ηελ ειιεληθή αγνξά, 

φπσο: Αεκφζηνο Σνκέαο θαη Ο.Σ.Ώ., Εδησηηθφο ηνκέαο., Πξνζσπηθέο Βπηρεηξήζεηο 

(ειεχζεξν επάγγεικα). Βπηζεκαίλεηαη φηη νη Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Β, παξφηη 

παξαδνζηαθή εηδηθφηεηα, έρνπλ γεληθά πςειά πνζνζηά απνξξφθεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη θπξίσο ζε θιάδνπο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο 

θαη ν ελεξγεηαθφο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δείμεη κεγάιν δπλακηζκφ. 

http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c
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Βηδηθφηεξα, ηα πεδία απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο αλαιχνληαη σο εμήο:  1. 

ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ: Παξαγσγή. Έιεγρνο Πνηφηεηαο. Βθαξκνγή Πξνηχπσλ Αηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο (πζηήκαηα ISO 9000, 14000 θιπ). πληήξεζε. Μειέηεο 

Παξαγσγήο θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ. Αηαρείξηζε Βλέξγεηαο. Βθνδηαζηηθή 

(Logistics). Πξνκήζεηεο – Αηαρείξηζε Ώπνζεκάησλ Πξψησλ Τιψλ. Πσιήζεηο.2. 

ΒΜΠΟΡΕΟ: Σερληθέο Πσιήζεηο. Πξνψζεζε θαη Πξνβνιή Πξντφλησλ. 3. ΜΒΛΒΣΒ: 

Μειέηεο Μεραλνινγηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ. Οηθνλνκνηερληθέο κειέηεο. Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Βπηπηψζεσλ. Μειέηεο Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (Ώζθάιεηαο). 

Βλεξγεηαθέο Μειέηεο. Μειέηεο Φπζηθνχ Ώεξίνπ. 4. ΣΒΥΝΕΚΟ ΏΦΏΛΒΕΏ: Χο 

Βιεχζεξνο Βπαγγεικαηίαο. Χο Τπάιιεινο Βπηρείξεζεο. Χο Τπάιιεινο Βηαηξείαο 

Βμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο. 5. ΤΝΣΔΡΔΔ ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ 

ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΧΝ: πληήξεζε ζπζηεκάησλ Θέξκαλζεο, Φχμεο, Ώεξηζκνχ θαη 

Κιηκαηηζκνχ. Βπίβιεςε πζηεκάησλ Βλεξγεηαθήο Αηαρείξηζεο Κηηξίσλ. πληήξεζε 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ/εγθαηαζηάζεσλ (πρ. Ώλειθπζηήξσλ, γελλεηξηψλ, 

δηθηχσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη αεξίσλ θιπ.). 6. ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ: ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ 

αληηξξχπαλζεο. ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο). ρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ 

έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 7. ΦΤΕΚΟ ΏΒΡΕΟ: Καηαζθεπή πληήξεζε θαη 

Λεηηνπξγία Αηθηχσλ. Βκπνξία ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ. 8. ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ, 

ΜΒΣΏΦΟΡΒ (LOGISTICS, TRANSPORTATION) 9. ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ, 

ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΒΡΒΤΝΏ & ΏΝΏΠΣΤΞΔ. 10. ΒΝΒΡΓΒΕΏ: Βλεξγεηαθά έξγα. 

Βμνηθνλφκεζε Βλέξγεηαο. Βλεξγεηαθή Βπηζεψξεζε. Βκπνξία ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

11. ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΕΚΟ ΚΛΏΑΟ: Αεκφζηα Έξγα. Εδησηηθά Έξγα. 12. 

ΣΒΥΝΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΟ. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΔ & ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ είλαη ε παξνρή 

παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο παξάιιεια κε ηηο ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

1. Σκήκα Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Ώλψηαηε ρνιή 

Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Βθπαίδεπζεο. Ν. Δξάθιεην Ώηηηθήο 14121. 

web site: http://www.aspete.gr/   θαη  http://civil.aspete.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Σερλνινγηθά καζήκαηα: Μαζεκαηηθά, Ώξρηηεθηνληθφο 

ρεδηαζκφο, Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή & ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ, Φπζηθή, 

ηαηηθή, Βθαξκνζκέλε Γεσινγία, Ανκηθά Τιηθά, Ώληνρή Τιηθψλ, Κπθινθνξηαθή 

Σερληθή, Οηθνδνκηθφο ρεδηαζκφο, Σνπνγξαθία, Βδαθνκεραληθή, Μεηαιιηθέο 

Καηαζθεπέο, Οπιηζκέλν θπξφδεκα, Οδνπνηία, Απλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ, 

http://www.aspete.gr/
http://civil.aspete.gr/index.php/el/
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Ώληηζεηζκηθέο Καηαζθεπέο, Οξγάλσζε Βξγνηαμίνπ & Αηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ, 

Θεκειηψζεηο, Οδνζηξψκαηα, Αηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πφξσλ & Βλεξγεηαθψλ 

Αηαζεζίκσλ, Πξνεληεηακέλν θπξφδεκα & Βηδηθά Θέκαηα θπξνδέκαηνο, θ.ά. 

Παηδαγσγηθά καζήκαηα: Παηδαγσγηθή & Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, Ώλαπηπμηαθή 

Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Βθπαηδεπηηθή Ώμηνιφγεζε, Παηδαγσγηθέο 

Βθαξκνγέο Δ/Τ, Αηδαθηηθή Μεζνδνινγία, πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία & 

Πξνζαλαηνιηζκφο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε & Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, 

Αηδαθηηθή Μαζεκάησλ Βηδηθφηεηαο, Βθπαηδεπηηθή Σερλνινγία κε Πνιπκέζα, 

Μεζνδνινγία Βθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Πξαθηηθή Άζθεζε Αηδαζθαιίαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ – Οη πνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ (ηζρχεη απφ ην αθαδ. έηνο 2013-

14) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/dda4c4aeabbdf422fa645940183f1e22c  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Δ ρνιή θαη ην ηκήκα Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ πξνζθέξεη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ α). Βθαξκνζκέλε Τπνινγηζηηθή Ανκηθή Μεραληθή β).  Ώλαβάζκηζε 

Κηηξίσλ γ). Σερλνινγίεο Αηαρείξηζεο Τδάησλ, Ήπησλ Μνξθψλ Βλέξγεηαο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο δ). Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο  ε). Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ηεο 

Βθπαίδεπζεο ζη). Αηδαθηηθή ζηηο θπζηθέο Βπηζηήκεο, ζηε Πιεξνθνξηθή θαη ηελ 

Τπνινγηζηηθή Βπηζηήκε, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Βπηζηήκε ησλ Μεραληθψλ ζ). πνπδέο 

ζηελ Βθπαίδεπζε M.A. in Education.  

 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ: σο εθπαηδεπηηθνί ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα), σο εθπαηδεπηέο 

ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ ζε δνκέο θαηάξηηζεο (κε ηππηθή εθπαίδεπζε: ΕΒΚ, ΒΚ, 

ΑΒ, ΚΑΜ) θαζψο επίζεο σο Πνιηηηθνί Μεραληθνί Σ.Δ., 

Γεληθά νη πηπρηνχρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί ΣΒ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κε επάξθεηα 

νπνηεζδήπνηε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είηε απηέο θαζηεξψζεθαλ ζεζκηθά απφ 

ηελ Πνιηηεία σο θαιχπηνπζεο ηηο σθειηκηζηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο φπσο ηνπ 

κειεηεηή, επηβιέπνληα θαη θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, βειηηψζεηο, 

αλαζηειψζεηο θαη θαηεδαθίζεηο, είηε απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπσο, ελδεηθηηθά, ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, δηαρείξηζεο, 

δηάζεζεο, νηθνδνκηθψλ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, νηθνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο. 

Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ζε ηερληθέο εηαηξείεο, ζε ηδησηηθέο ηερληθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηερληθά γξαθεία, ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, 

νξγαληζκψλ, ζηελ λνκαξρηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα 

επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί γξαθείν ηερληθήο ππεξεζίαο, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Βπίζεο, πέληε ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ.  
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ρνιέο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο:  

ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ 

ΏΣΤΝΟΜΕΚΔ ΏΚΏΑΔΜΕΏ 

Δ ρνιή Ώζηπθπιάθσλ έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ Ανθίκσλ 

Ώζηπθπιάθσλ θαη απνβιέπεη ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί αζηπλνκηθνί θαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη. Βίλαη ηζφηηκε κε ηα 

Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα (Σ.Β.Ε.). 

1. ρνιή Αζηπθπιάθσλ. Ώζηπλνκηθή Ώθαδεκία. Έδξα ην 7ν ρικ. Βζληθήο νδνχ 

Κνκνηελήο – Ξάλζεο. Σκήκαηα Ανθίκσλ Ώζηπθπιάθσλ ιεηηνπξγνχλ επίζεο: 

ζηα Γξεβελά, ζην Αηδπκφηεηρν, ζηελ Καξδίηζα, ζηελ Κνκνηελή, ζηε Νάνπζα, 

ζηελ Ξάλζε, ζην Ρέζπκλν θαη ζηε εηεία. web site: http://www.astynomia.gr/ 

ΠΟΤΓΔ: 

Δ δηάξθεηα θνίηεζεο ζηε ζρνιή αζηπθπιάθσλ είλαη 5 εμάκελα. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: 

ρνιή Αζηπθπιάθσλ: Πνηληθφ Αίθαην, Πνηληθή Αηθνλνκία, πληαγκαηηθφ Αίθαην – 

Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα, Ώζηηθφ Αίθαην, Αηνηθεηηθφ Αίθαην, ηνηρεία Βξγαηηθνχ 

Αηθαίνπ, Ώλαθξηηηθή, Βπηζηεκνληθή Ώζηπλνκία, Πξαθηηθή Βθαξκνγή Πνηληθψλ 

Τπνζέζεσλ, Ώπηνάκπλα – Ώπηνπξνζηαζία, Οπινηερληθή – θνπνβνιή, σκαηηθή 

Ώγσγή – Ώζιεηηζκφο, Βγθιεκαηνινγία, Ναξθσηηθά, Κνηλσληθή – Αηθαζηηθή 

Φπρνινγία, Αεκφζηεο ρέζεηο, ηνηρεία σθξνληζηηθήο, Ξέλε Γιψζζα, 

Πιεξνθνξηθή, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο (έθδνζε 2007) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d479b60809a174f53bda46ea4a47cca62  

 

Κάζε ρξφλν εθδίδεηαη πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ ζπνπδαζηψλ ζηηο αζηπλνκηθέο 

ζρνιέο, πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζηηο ρνιέο ησλ Ώμησκαηηθψλ θαη ζηηο 

ρνιέο Ώζηπθπιάθσλ. Άξα πξέπεη λα ηελ πξνκεζεπηείηε θαη λα ηελ κειεηήζεηε 

πξνζεθηηθά πξηλ ππνβάιεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο ζην νηθείν αζηπλνκηθφ ηκήκα 

πνπ αλήθεηε (θαη επηπιένλ λα δειψζεηε αζηπλνκηθέο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ 

δειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο 

αζηπλνκηθέο ζρνιέο απαηηνχληαη επηπιένλ πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο (ςπρνηερληθέο, 

πγεηνλνκηθέο, θαη αζιεηηθέο) νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζπλήζσο κεηά ην ηέινο ησλ 

παλειιαδηθψλ θαη ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ. ζνη είλαη ηαπηφρξνλα θαη ππνςήθηνη 

ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο (ψκαηα) κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηηο πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο 

ζηελ ζηξαηησηηθή ζρνιή ή ην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν θαη λα είλαη ηθαλνί θαη γηα ηηο 

ζρνιέο αζηπλνκίαο. 

 
Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηηο ρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη 

Αζηπθπιάθσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (έθδνζε 19.05.2015)  

 http://myfiles.sch.gr/server/get/de286dcfd5cf449279ac6065042e2942a  

http://www.astynomia.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d479b60809a174f53bda46ea4a47cca62
http://myfiles.sch.gr/server/get/de286dcfd5cf449279ac6065042e2942a
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Δ ΐαζηθή Βθπαίδεπζε θαηαηαζζφκελσλ ζηηο Ώζηπλνκηθέο ρνιέο, ζηελ νπνία 

ππνβάιινληαη νη πξσηνεηείο δφθηκνη αζηπθχιαθεο θαη δφθηκνη ππαζηπλφκνη κε ηελ 

παξνπζίαζε ηνπο ζηε ρνιή, δηαθξίλεηαη ζε θχξηα θαη πεξηνδηθή, κε ζηφρν ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα βαζηθά ζέκαηα ηεο 

αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη Αφθηκνη Τπαζηπλφκνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδηψηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ηνπο, ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηνπ κε εθπιεξψζαληνο ηηο ζηξαηησηηθέο 

ππνρξεψζεηο Ώζηπθχιαθα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νη δφθηκνη 

Τπαζηπλφκνη θαη Ώζηπθχιαθεο ζα ζηηίδνληαη θαη ζα δηαλπθηεξεχνπλ ζηα νηθήκαηα 

ηεο ρνιήο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηαγέο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Δ θαηαλνκή ησλ επηηπρφλησλ ζηα ηκήκαηα ηεο ρνιήο Ώζηπθπιάθσλ, γίλεηαη κε 

βάζε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο γηα θάζε έλα απ’ απηά, πνπ δειψλεηαη κεηά ηελ επηινγή 

ηνπο, ζηε Αηεχζπλζε Βθπαίδεπζεο ηνπ Ώξρεγείνπ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο. 

Καη’ εμαίξεζε, θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 80% ησλ ζέζεσλ θάζε Σκήκαηνο, θαηαλέκνληαη 

ζην Σκήκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο νη Αφθηκνη Ώζηπθχιαθεο πνπ θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο είλαη ηέθλα πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ κε ηξία ηνπιάρηζηνλ δψληα 

ηέθλα ή ηέθλα ζπκάησλ ηξνκνθξαηίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1897/1990 

(ΦΒΚ Ώ΄-120) ή ηέθλα ζπκάησλ απφ βίαην ζπκβάλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1977/1991 

(ΦΒΚ Ώ΄-185) ή έρνπλ αδειθφ Αφθηκν Ώζηπθχιαθα. 

ζνη ζα θαηαηαγνχλ ζηηο ρνιέο Ώζηπθπιάθσλ θαη Ώμησκαηηθψλ θαη δελ έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζα ππνβιεζνχλ ζηε βαζηθή 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε λενζπιιέθησλ είηε ζε Κέληξα Βθπαίδεπζεο ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ είηε ζηηο ρνιέο ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νπνίαο ζα δψζνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν φξθν θαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ Βιιεληθή 

Ώζηπλνκία ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. 

Καη’ έηνο κε απφθαζε ηνπ θ. Ώξρεγνχ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο, δχλαηαη λα 

παξαθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην Κέληξν εθπαίδεπζεο 

Ώλνξζφδνμνπ Πνιέκνπ (Κ.Β.Ώ.Π.) ηεο Αηεχζπλζεο Βηδηθψλ Απλάκεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Βπηηειείνπ ηξαηνχ, νη ηξηηνεηείο Αφθηκνη Τπαζηπλφκνη ηεο ρνιήο Ώμησκαηηθψλ 

Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο θαη πνζνζηφ πέληε έσο δέθα ηνηο εθαηφ (5- 10%) ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Ανθίκσλ Ώζηπθπιάθσλ ηεο ρνιήο Ώζηπθπιάθσλ. 

Οη Αφθηκνη Τπαζηπλφκνη θαη Αφθηκνη Ώζηπθχιαθεο ππνρξενχληαη ζηε 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο νδήγεζεο νρεκάησλ. Δ απφθηεζε ή κε 

ππεξεζηαθήο άδεηαο νδήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ηε βαζκνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Οη ζπνπδαζηέο ησλ ρνιψλ θαηά ηε θνίηεζή ηνπο, αιιά θαη γηα ηε βαζκνινγηθή ηνπο 

εμέιημε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ππνβάιινληαη κφλν ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Γηα ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο, θάζε εμάκελν ή εθηάθησο 
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ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

έιεγρνο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. 

Οη Αφθηκνη Ώζηπθχιαθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε ρνιή, δχλαληαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα 

ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρνιή Ώμησκαηηθψλ, σο ηδηψηεο. Δ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαηίζεηαη ζην Ώζηπλνκηθφ Σκήκα πνπ εδξεχεη ην Σκήκα ηεο ρνιήο πνπ θνηηνχλ, 

ή ζην νηθείν Ώζηπλνκηθφ Σκήκα ηνπ ηφπνπ φπνπ δηαλχνπλ ηε πξαθηηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε, ελψ ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ζην Λχθεην πνπ απνθνίηεζαλ. 

Βπηζεκαίλεηαη, φηη νη αλσηέξσ, φηαλ απνθνηηήζνπλ απφ ηε ρνιή, δχλαληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ 

γηα πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή 

Ώμησκαηηθψλ, κε πνζνζηφ (40%) πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

Βπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απφ 

ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηε ρνιή, λα δηαγσληζζνχλ γηα ην βαζκφ ηνπ Ώξρηθχιαθα, κε 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Ώξρεγείνπ ηεο Βιιεληθήο 

Ώζηπλνκίαο. 

Οη απνθνηηνχληεο απφ ηηο ρνιέο ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο ππνρξενχληαη λα 

ππεξεηήζνπλ ζ’ απηήλ επί νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο δηθαίσκα παξαίηεζεο, 

σο εμήο: Οη Ώζηπθχιαθεο νθηψ έηε απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ρξφλνπ εθπαίδεπζεο. 

Οη Τπαζηπλφκνη δέθα έηε απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή Ώμησκαηηθψλ. Σν 

πξνζσπηθφ ηεο Βιιεληθήο Ώζηπλνκίαο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη πξηλ ιήμεη ν ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο, εάλ ε παξακνλή ηνπ 

ζηελ Τπεξεζία απνβαίλεη ηδηαίηεξα επαρζήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία 

ζε άιινπο ηνκείο ή παξαθσιχεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, 

εθφζνλ έρεη δηαλχζεη ηα 2/3 ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο. 
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Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ:  

ΥΟΛΔ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ – ΥΟΛΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΏΚΏΑΔΜΕΒ ΒΜΠΟΡΕΚΟΤ ΝΏΤΣΕΚΟΤ 

Δ Βκπνξηθή Ναπηηιία απνηειεί γηα ηε ρψξα καο Βζληθφ Κεθάιαην θαη έρεη 

θαηαμησζεί ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Δ Βιιεληθή Βκπνξηθή Ναπηηιία 

είλαη πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ν Βιιελφθηεηνο 

ζηφινο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ θφζκν. Γηα λα παξακείλεη ε Ναπηηιία καο 

θπξίαξρε θαη ζηνλ 21
ν
 αηψλα ρξεηαδφκαζηε αμηφινγα θαη άξηηα εθπαηδεπκέλα 

ζηειέρε. 

Δ εθπαίδεπζε ησλ Ώμησκαηηθψλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ γίλεηαη ζηηο Ώθαδεκίεο 

Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Ώ.Β.Ν.), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο 

Βιιάδαο. 

ΠΟΤΓΔ: 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Ώ.Β.Ν. δειψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ 

δειηίν ηνπ θαη νθείινπλ λα θαηαζέηνπλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ζηηο Ώ.Β.Ν. κεηά 

ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή: Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο Ώ.Β.Ν απαηηείηαη 

πγεηνλνκηθή εμέηαζε (Γλσκνδφηεζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιεινο γηα θνίηεζε 

ζε Ώ.Β.Ν. ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/86 φηη γλσξίδεη 

θαιψο θνιχκβεζε. 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 4 έηε (8 εμάκελα). 

 

Οη ζπνπδέο ζηηο Ώ.Β.Ν. πεξηιακβάλνπλ 6 εμάκελα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 2 

εμάκελα ζαιάζζηαο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο κε ην ζχζηεκα ηεο 

Βλαιιαζζφκελεο Βθπαίδεπζεο (Sandwich Courses) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

εθπαίδεπζε ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ζρνιήο θαη πινίνπ. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα:. 

ρνιέο Πινηάξρσλ: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Μεηεσξνινγία, Πιεξνθνξηθή, Ώγγιηθά, 

Ναπηηιία, Βπζηάζεηα Φνξηψζεηο, Αηεζλείο Καλνληζκνί, Βπηθνηλσλίεο, Οηθνλνκηθή 

Βθκεηάιιεπζε Πινίνπ, Ναπηηθφ Αίθαην, θ.ά. 

ρνιέο Μεραληθψλ: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Πιεξνθνξηθή, Ώγγιηθά, 

Θεξκνδπλακηθή, Ώληνρή Τιηθψλ, Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο, Ναπηηθέο Μεραλέο 

θαη ΐνεζεηηθά Μεραλήκαηα πινίνπ, Διεθηξηθέο Μεραλέο, πζηήκαηα Ώπηνκάηνπ 

Βιέγρνπ, θ.ά. 

Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ Ώγγιηθψλ, θαζψο ε γλψζε ηνπο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα κηα αμηφινγε ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηεο δηεζλνπνηεκέλεο 

Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Οη ζπνπδέο ζηηο Ώ.Β.Ν. πεξηιακβάλνπλ παξαθνινχζεζε 
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ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, πξαθηηθή άζθεζε ζε αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, θαζψο θαη 

εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα πξνζνκνησηψλ (Simulators). 

ηελ Ώ.Β.Ν. / ΏΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ε θνίηεζε είλαη εμσηεξηθή. ηελ Ώ.Β.Ν. / ΥΕΟΤ ε 

θνίηεζε είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζπνπδαζηή. 

ηηο ππφινηπεο Ώθαδεκίεο ε θνίηεζε είλαη εζσηεξηθή, αιιά απφ ην Α΄ εμάκελν θαη 

κεηά, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εμσηεξηθή θνίηεζε. ηελ εζσηεξηθή 

θνίηεζε παξέρεηαη ζηέγε θαη ηξνθή δσξεάλ. 

Βπίζεο νη ζπνπδαζηέο ακείβνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθή άζθεζεο επί πινίνπ 

(1
ν
 θαη 2

ν
 ζαιάζζην ηαμίδη δηάξθεηαο 6 κελψλ ην θαζέλα)Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Ώ.Β.Ν. 

δειψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ θαη νθείινπλ λα 

θαηαζέηνπλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ζηηο Ώ.Β.Ν. κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο, 

δειαδή: 

Πξνθήξπμε εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηηο Α.Δ.Ν. αθαδ. έηνπο 2015-16 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/df0d3d1d27ace44f6bd2b67d1041d1a6c  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη απφθνηηνη Ώ.Β.Ν. κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε: ΐ΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε Ώ΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο, αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ ζαιάζζηα 

ππεξεζία θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. 

ήκεξα, ε απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία γηα ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ζε 

πινηάξρνπο ή κεραληθνχο ΐ΄ είλαη 24 κήλεο (απφ 36 πνπ ήηαλ πξηλ) θαη γηα ηελ 

πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Ώ΄ είλαη 36 κήλεο (απφ 48 πνπ ήηαλ γηα ηνπο 

πινηάξρνπο). 

Δ ζηαδηνδξνκία ζηε Ναπηηιία δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηα πινία. Γχξσ απ’ απηή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνιινί άιινη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο: 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, λαππεγήζεηο, επηζθεπέο, εθνδηαζκνί, πξαθηνξεχζεηο, 

λενγλψκνλεο, αζθαιίζεηο, παξεκθεξείο Αεκφζηνη θαη Εδησηηθνί Οξγαληζκνί θ.ά. 

Ώπηνί πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη νπζηαζηηθέο 

πξννπηηθέο εμέιημεο, αλάινγα κε ηε ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία θαζελφο. Με ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά ν Ώμησκαηηθφο φηαλ ππεξεηεί ζηα πινία, έρεη 

φιεο ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη αξγφηεξα 

θαη ζηελ μεξά. Πνιιά αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζήκεξα 

ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ Ώμησκαηηθψλ ηνπ 

Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

 

 

 

 

http://myfiles.sch.gr/server/get/df0d3d1d27ace44f6bd2b67d1041d1a6c
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ηξαηησηηθέο ρνιέο : 

Κάζε ρξφλν εθδίδεηαη πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ καζεηψλ ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο 

πεξίπνπ ηνπο κήλεο Μάξηην ή Ώπξίιην, πνπ θαζνξίδεη αλαιπηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζέζεσλ ζε φιεο ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο. Άξα πξέπεη λα ηελ πξνκεζεπηείηε θαη λα 

ηελ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά πξηλ απνζηείιεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζαο κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή ηεο 1εο πξνηίκεζεο ζαο (θαη επηπιένλ λα 

δειψζεηε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο απαηηνχληαη επηπιένλ πξνθαηαξηηθέο 

εμεηάζεηο (ςπρνηερληθέο, πγεηνλνκηθέο, θαη αζιεηηθέο) νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζπλήζσο 

κεηά ην ηέινο ησλ παλειιαδηθψλ θαη ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-10 θαζηεξψζεθαλ επηπιένλ ζσκαηνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο) δειαδή ην πειίθν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

ηνπ /ηεο ππνςεθίνπ ζε ρηιηφγξακκα, πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο ηνπ/ηεο ζε κέηξα, 

γηα κελ ηνπο άλδξεο πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ 19-27, γηα δε ηηο γπλαίθεο 

εληφο ησλ νξίσλ 18-26. 

ζνη παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα δπζιεμίαο, παξαπέκπνληαη ζηηο Ώλψηαηεο 

Τγεηνλνκηθέο Βπηηξνπέο, σο έρνληεο παξεθθιίζεηο ηνπ θπζηνινγηθνχ. Θα πξέπεη δε 

ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ καδί ηνπο θαη εηδηθή βεβαίσζε απφ Εαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν 

ή Κ.Β.Α.Α.Τ., ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ην είδνο θαη ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο 

δπζθνιίαο. 

Πξνθήξπμε εηζαγσγήο λέσλ ζπνπδαζηψλ 2015-16 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d45ca5cc35d2a41f7ab6b207f830dc4cf  

Με ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ γηαηί έρνπλ 

θάπνηεο ηδηνκνξθίεο. Σφζν ε θνίηεζε ζ’ απηέο ηηο ζρνιέο φζν θαη ε επαγγεικαηηθή δσή ησλ 

απνθνίησλ ηνπο απαηηεί πεηζαξρία θη αλεθηηθφηεηα ζηελ ζπκβίσζε. Καιφ είλαη λα ιάβεηο ππ’ 

φςηλ ζνπ φηη αξθεηνί επηηπρφληεο ζηηο ζρνιέο απηέο, εγθαηαιείπνπλ ηελ ζρνιή ηνπο απφ ηνλ 

πξψην ρξφλν θνίηεζεο. Ώπηά ηζρχνπλ, ζε έλα βαζκφ, θαη ζηηο ζρνιέο ηεο Ώζηπλνκίαο. 

ρεηηθή παξνπζίαζε ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο (2015) 

 https://www.youtube.com/watch?v=eYkz2d61rB4  

 

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ (ΜΤ) 

 

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ (ΜΤ) είλαη λα: α). Παξέρεη ζηνπο 

πνπδαζηέο πνηνηηθή εθπαίδεπζε ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ηεο ρψξαο θαη λα 

θαιιηεξγεί παξάιιεια ην ζηξαηησηηθφ πλεχκα πξνζδίδνληαο ζ΄ απηνχο φιεο ηηο 

http://myfiles.sch.gr/server/get/d45ca5cc35d2a41f7ab6b207f830dc4cf
https://www.youtube.com/watch?v=eYkz2d61rB4
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ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη ραξαθηεξηζηηθά β). Αηαηεξεί ην εζηθφ ησλ πνπδαζηψλ ζε 

πςειφ επίπεδν θαη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ εηθφλα θαη ην θχξνο ηεο ρνιήο θαη ηνπ 

ψκαηνο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ γεληθφηεξα. γ). Ώπνδίδεη ζην ηξαηφ Ξεξάο 

Δγήηνξεο, Αηνηθεηηθνχο θαη Σερληθνχο Μνλίκνπο Τπαμησκαηηθνχο, ηθαλνχο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ Βιιεληθψλ Βλφπισλ Απλάκεσλ θαη 

λα εξγάδνληαη θαη επηρεηξνχλ ζ΄ έλα δηαθιαδηθφ Βπξσπατθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

1. ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ. ηξαηφπεδν «Καβξάθνπ», ΐ. Σζηηζάλε 63 

42100 Σξίθαια.  web site: http://www.smy.gr  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 2 έηε  

Δ είζνδνο ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο πια θαη ψκαηα. Δ εθπαίδεπζε 

ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε Ώθαδεκατθή θαη ηξαηησηηθή.  

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: ΐαζηθή ηξαηησηηθή 

Βθπαίδεπζε, Φπρνινγία, Τγηεηλή, Βιιεληθή Λνγνηερλία, ηξαηησηηθφο Πνηληθφο 

Κψδηθαο, Ππξνκαρηθά, Πνιηηηθή Εζηνξία Νεφηεξεο Βιιάδαο, Φπζηθή (ΐιεηηθή), 

Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα Βξγαζίαο, ηξαηησηηθή Εζηνξία – Γεσγξαθία, Ώγγιηθά, 

Πιεξνθνξηθή, Μεραλνινγία, Διεθηξνηερλία, Σερληθφ ρέδην, Ώπηνθίλεην, 

ηξαηησηηθή Υεκηθή Σερλνινγία, Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Οξγάλσζε Βξγαζίαο, 

Δγεζία, Κνηλσληνινγία, Φπρνινγηθέο Βπηρεηξήζεηο, Οξγάλσζε – Αηνίθεζε – 

Management, θαζψο θαη καζήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο 

θάζε εηδηθφηεηαο, θ.ά. 

Οδεγφο ζπνπδψλ ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ  (έθδνζε 2010) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d46a93545616540228e05380db001fe70  

Σα πια ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο φπνπ θαηαλέκνληαη νη απνθνηηνχληεο είλαη ηα 

παξαθάησ: Πεδηθφ, Σεζσξαθηζκέλα, Ππξνβνιηθφ, Μεραληθφ, Αηαβηβάζεηο, 

Ώεξνπνξία ηξαηνχ, Φξνληηζηέο ησλ παξαπάλσ πισλ. Σα ψκαηα ηνπ ηξαηνχ 

Ξεξάο φπνπ θαηαλέκνληαη νη απνθνηηνχληεο είλαη ηα παξαθάησ: Σερληθφ, 

Βθνδηαζκνχ-Μεηαθνξψλ, Τιηθνχ Πνιέκνπ, Έξεπλαο-Πιεξνθνξηθήο, Τγεηνλνκηθφ, 

Γεσγξαθηθφ, ηξαηησηηθψλ Γξακκαηέσλ, Σαρπδξνκηθφ, Φξνληηζηέο Σερληθνχ 

Τγεηνλνκηθνχ. 

Ώκέζσο κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο αθνινπζεί κηα πεξίνδνο πξνπαηδεχζεσο, πνπ 

δηαξθεί ην ιηγφηεξν δχν κήλεο. Μεηά ην ηέινο απηήο, γίλνληαη επηινγηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζπνπδαζηψλ ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο (Γηνηθεηηθνί θαη 

Σερληθνί). Ώλαιπηηθά: α). πια/Αηνηθεηηθνί β). πια/Σερληθνί γ). 

ψκαηα/Αηνηθεηηθνί δ). ψκαηα/Σερληθνί. 

Οη δηνηθεηηθνί ζπνπδαζηέο ησλ πισλ θαη ησλ σκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

2
νπ

 έηνπο εθπαίδεπζήο ηνπο θαηαλέκνληαη ζηα πια -ψκαηα, νλνκάδνληαη Μφληκνη 

Λνρίεο θαη ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο Βθαξκνγήο πισλ θαη 

http://www.smy.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d46a93545616540228e05380db001fe70
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σκάησλ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο Μνλάδεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 

Οη Σερληθνί ζπνπδαζηέο ησλ πισλ θαη σκάησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 1
νπ

 

έηνπο εθπαίδεπζήο ησλ, θαηαλέκνληαη ζηα πια-ψκαηα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ε απνλνκή ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεπηέξνπ 

έηνπο εθπαίδεπζεο νλνκάδνληαη Μφληκνη Λνρίεο, ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

ζηηο ρνιέο Βθαξκνγήο πισλ-σκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζηηο 

Μνλάδεο. 

Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζην ζηξάηεπκα κεηά ηελ απνθνίηεζε είλαη πέληε 

(5) έηε. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη 

ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν 

κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ ηεο ρνιήο. Οη δεπηεξνεηείο ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο, φηαλ απνβάιινπλ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ ηδηφηεηά ηνπο, πιελ ιφγσλ πγείαο, ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάινπλ απνδεκίσζε ζην δεκφζην. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
 

Με ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή, νη ζπνπδαζηέο νλνκάδνληαη Μφληκνη Λνρίεο 

θαη ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο εθαξκνγήο ησλ πισλ θαη 

σκάησλ ζηα νπνία εληάρζεθαλ, φπνπ θαη απνθηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ην 

έξγν ην νπνίν ζα θιεζνχλ λα εθηειέζνπλ.  

Ώθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν ππεξεζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ 

κέξνο ζε εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, σο 

ππνςήθηνη εηδηθήο θαηεγνξίαο θαη ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ. Δ 

χιε ησλ εμεηάζεσλ είλαη ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ, ζε ζέκαηα πνπ επηιέγεη ε 

..Β.  

Εθαλφο αξηζκφο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ επηιέγνληαη, εθπαηδεχνληαη θαη 

επαλδξψλνπλ ηηο Βηδηθέο Απλάκεηο σο αιεμηπησηηζηέο, θαηαδξνκείο, πεδνλαχηεο θαη 

βαηξαράλζξσπνη. Βπηπιένλ κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ ζηελ Ώεξνπνξία ηξαηνχ σο 

ρεηξηζηέο θαη κεραληθνί ειηθνπηέξσλ ή ζε Γξαθεία Έξεπλαο-Πιεξνθνξηθήο, αθνχ 

εθπαηδεπηνχλ σο Πξνγξακκαηηζηέο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.  

Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Λνρηψλ, Βπηινρηψλ θαη 

Ώξρηινρηψλ είλαη ελνπνηεκέλεο. Έηζη νη Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί, εθφζνλ θξηζνχλ 

πξναθηένη απφ ην αξκφδην πκβνχιην Κξίζεσο, πξνάγνληαη ζηνλ επφκελν βαζκφ, 

αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ην ρξφλν παξακνλήο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ζε θάζε βαζκφ. Δ 

πξναγσγή ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή γίλεηαη κεηά απφ 12 ρξφληα ππεξεζίαο ζηνπο 

βαζκνχο Λνρία-Βπηινρία-Ώξρηινρία.  

Οη Ώλζππαζπηζηέο πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππνινραγνχ, αλάινγα  κε ηα 

πξνζφληα ηνπο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν θαη εηζέξρνληαη ζην ψκα ησλ 

Ώμησκαηηθψλ. Οη Ώμησκαηηθνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιή Μνλίκσλ 

Τπαμησκαηηθψλ, έρνπλ κέρξη θαη ηνλ θαηαιεθηηθφ ηνπο βαζκφ εμέιημε ζε βαζκνχο 

αληίζηνηρνπο κε ηνπο Ώμησκαηηθνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ηξαηησηηθή ρνιή 

Βπειπίδσλ. 
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ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΜΤΝ) 

 

Δ απνζηνιή ηεο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (ΜΤΝ) είλαη: α). λα 

παξέρεη ζηνπο εηζεξρφκελνπο ζπνπδαζηέο, αθελφο κελ ηελ θαηάιιειε ζηξαηησηηθή 

θαη λαπηηθή αγσγή, αθεηέξνπ δε, ηελ αλαγθαία ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, 

θαζψο θαη ηερληθή θαηάξηηζε, β). κε ζθνπφ, ηελ απφδνζε Τπαμησκαηηθψλ, πνπ ζα 

είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο/ηέρλεο ηνπο. 

1. ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ Παιάζθαο, 12400 θαξακαγθάο. 

web site: http://www.hellenicnavy.gr/smyn/  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Ώκέζσο κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο αθνινπζεί κηα πεξίνδνο πξνπαηδεχζεσο πνπ δηαξθεί 

ην ιηγφηεξν έλα κήλα θαηά ηελ νπνία θαηαλέκνληαη ζε εηδηθφηεηεο θαη ηέρλεο. 

Οη Βηδηθφηεηεο θαη Σέρλεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε ηξεηο Οκάδεο: Πξψηε (Ώ), Αεχηεξε 

(ΐ), Σξίηε (Γ) θαη θάζε κία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: Οκάδα Α: Σειεγξαθεηέο-

Σερλίηεο Ππξνβφισλ-εκαησξνί-Αηαρεηξηζηέο Τιηθνχ-Ώξκεληζηέο-Αηαρεηξηζηέο-

Ραδηνεληνπηζηέο. Οκάδα Β: Διεθηξνιφγνη/Διεθηξνηερλίηεο-Διεθηξνληθνί/ 

Αηεπζχλζεσο ΐνιήο-Διεθηξνληθνί Ραδηνεληνπηζηέο-Διεθηξνληθνί πλελλνήζεσο. 

Οκάδα Γ: Μεραληθνί. 

Δ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ, ε θνίηεζε είλαη δηεηήο θαη 

πεξηιακβάλεη γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο, ηε ρεηκεξηλή θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαηά 

ηηο νπνίεο παξέρνληαη ζηνπο Αφθηκνπο Τπαμησκαηηθνχο, φιεο νη αλαγθαίεο 

Ώθαδεκατθέο θαη Πξαθηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ε ηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή 

Βθπαίδεπζε, πνπ θαζηζηνχλ ηνπο απνδηδφκελνπο Τπαμησκαηηθνχο ηθαλνχο λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: πλνπηηθά ε δηάξζξσζε ηεο 

παξερφκελεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλεη: 

α) Σε ΐαζηθή Θεσξεηηθή Βθπαίδεπζε, ζην 1ν Σεηξάκελν κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο, 

ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη Αφθηκνη, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, δηδάζθνληαη «ΐαζηθά 

Θεσξεηηθά Μαζήκαηα» (Ώγγιηθά, Γαιιηθά, Βιιεληθά γηα ηνπο αιινδαπνχο 

ζπνπδαζηέο, Πιεξνθνξηθή, ΐαζηθφο Διεθηξηζκφο, ΐαζηθά Διεθηξνληθά, 

Μαζεκαηηθά, Ναπηηθή Εζηνξία, Ναπηηθνί Καλνληζκνί, Γεληθέο Ναπηηθέο Γλψζεηο, 

Ώπνγξαθέο, θιπ) β)  Σελ Βηδηθή Θεσξεηηθή Βθπαίδεπζε, πνπ δηαξθεί ηα ππφινηπα 

ηξία (3) Υεηκεξηλά Σεηξάκελα, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, νη Αφθηκνη Τπαμησκαηηθνί 

εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

Καλνληζκνχο Βθπαηδεχζεσο γ)Σελ Πξαθηηθή Βθπαίδεπζε ζε εξγαζηήξηα, ζπλεξγεία 

ηνπ Ναπζηάζκνπ θαη ζε Πνιεκηθά Πινία, γηα ηα αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

Παξάιιεια κε ηελ Ώθαδεκατθή Βθπαίδεπζε, παξέρεηαη ζηνπο Ανθίκνπο 

Τπαμησκαηηθνχο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, Ναπηηθή θαη ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε, 

κε ζθνπφ ηε γλψζε ηεο λαπηηθήο ηέρλεο, ηελ εμνηθείσζε κε ην λαπηηθφ πεξηβάιινλ, 

http://www.hellenicnavy.gr/smyn/
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αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ θαη αξεηψλ. Βπηπξφζζεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ, εθηεινχληαη εθπαηδεπηηθνί πιφεο 

δηήκεξεο ή ηξηήκεξεο δηάξθεηαο, κηα θνξά ηνλ κήλα, κε Πνιεκηθά Πινία ηνπ ηφινπ. 

Σνπο Αφθηκνπο Τπαμησκαηηθνχο ζπλνδεχνπλ ζηα ηαμίδηα αμησκαηηθνί θαη 

ππαμησκαηηθνί ηεο ρνιήο. 

ηελ ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίδεηαη ζην κάζεκα ηεο 

σκαηηθήο Ώγσγήο. Ο Αφθηκνο Τπαμησκαηηθφο, παξάιιεια κε ηελ πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα θαη ηηο ζεσξεηηθέο/λαπηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηά ζηελ δηάξθεηα ηεο 

2εηνχο θνηηήζεσο ηνπο ζηε ΜΤΝ, γπκλάδεηαη θαζεκεξηλά θαη επί κηάκηζε ψξα, ππφ 

ηελ επηηήξεζε γπκλαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη 

λα αλαπηχμεη νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα απαξαίηεηα γηα κέιινληα 

Τπαμησκαηηθφ φπσο π.ρ. ηελ αγσληζηηθφηεηα, ηελ καρεηηθφηεηα, ηελ εκκνλή γηα ηε 

λίθε θαη ηελ επγελή άκηιια, ηελ ζέιεζε, ελεξγεηηθφηεηα, ελζνπζηαζκφ θπζηθή θαη 

ςπρηθή αληνρή. 

Δθπαηδεπηηθνί Πιφεο: θνπφο ησλ Υεηκεξηλψλ Βθπαηδεπηηθψλ Πιφσλ είλαη ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ Ανθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ζε ζέκαηα ζεσξεηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηε ζάιαζζα θαζψο θαη ε πξνβνιή ηνπ Πνιεκηθνχ 

Ναπηηθνχ ζηα ιηκάληα πνπ θαηαπιένπλ. 

Σα ηαμίδηα απηά είλαη ζπλνιηθά νθηψ, δειαδή έλα γηα θάζε κήλα ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 

απφ ην Ννέκβξην έσο ηνλ Ενχλην. Ώπφ απηά, εθείλα ησλ κελψλ Ννεκβξίνπ, 

Εαλνπαξίνπ, Φεβξνπαξίνπ ΜαΎνπ θαη Ενπλίνπ, δειαδή πέληε ζπλνιηθά, είλαη δηήκεξεο 

δηάξθεηαο θαη ηα ππφινηπα ηξία, ησλ κελψλ Οθησβξίνπ, Αεθεκβξίνπ θαη Ώπξηιίνπ, 

είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ κεηά ηελ απνθνίηεζε 

είλαη πέληε (5) έηε. Δ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. 

Οη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο ιακβάλνπλ κέξνο ζε εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ 

θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο Υψξαο κε πινία ηνπ ΠΝ. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην 

δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ 

βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά 

εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη 

πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο ρνιήο. 

Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο κεηά απφ δηεηή επηηπρή θνίηεζε νλνκάδνληαη Κειεπζηέο θαη 

ζηαδηνδξνκνχλ σο κφληκα ζηειέρε ηνπ Π.Ν. Ώπφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαηάμεψο 

ηνπο ζηε ρνιή ν ρξφλνο πξνζκεηξάηαη σο ζπληάμηκε ππεξεζία. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο 

παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο θαη εθ’ φζνλ 

ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ Κειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα. 

ην βαζκφ ηνπ Βπηθειεπζηνχ, ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώξρηθειεπζηνχ, ηξία 

(3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηνχ, ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15 ρξφληα 

ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε .Μ.Τ.Ν., εθ ησλ 

νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηνχ. 

 



ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 150 

 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΣΤΑ) 

 

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο, είλαη ε εθπαίδεπζε Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ άξηηα 

θαηαξηηζκέλσλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ κέζα ζε έλα 

πςειφ ηερλνινγηθά θνξέα πνπ είλαη ε Πνιεκηθή Ώεξνπνξία. 

Δ πςειή ηερλνινγία ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ µέζσλ εδάθνπο ηεο Πνιεµηθήο 

Ώεξνπνξίαο απαηηεί Σερληθνχο µε γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ. ηελ πξφθιεζε απηή ε 

ρνιή αληαπνθξίλεηαη µε απνθαζηζηηθφηεηα βειηηψλνληαο δηαξθψο ηα εθπαηδεπηηθά 

ηεο πξνγξάκκαηα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ 

δηαζέηεη. Έηζη ηα ζηειέρε ηα νπνία απνθνηηνχλ απφ ηελ ΣΤΏ δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πξνεηνηκαζκέλνη θαηάιιεια, γηα λα επαλδξψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη θαη λα εθπιεξψζνπλ ην 

θαζήθνλ ηνπο ζηελ Παηξίδα σο ηξαηηψηεο θαη σο Σερληθνί. 

1. ρνιή Σερληθψλ Τπαμησκαηηθψλ Αεξνπνξίαο. Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο 

Βθπαίδεπζεο (ΑΏΒ), έδξα αεξνδξφκην 123 ΠΣΒ (Αεθέιεηα)web site: 
http://www.haf.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 3 έηε  

Μεηά ηελ θαηάηαμε ηνπο νη δφθηκνη εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

εηδηθφηεηεο: Μεραλνζπλζέηνπ, Μεραληθνχ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ θαη Μεραλεκάησλ, 

Διεθηξνιφγνπ Γεληθνχ Οπινπξγνχ, πληεξεηή Ώεξνπνξηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ, 

Σειεπηθνηλσληψλ, Διεθηξνληθψλ, Βιεγθηνχ Ώλαραηηίζεσλ θαη Γεληθνχ Τιηθνλφκνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πθηζηακέλεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Δ 

εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε: Ώθαδεκατθή, ηξαηησηηθή, Ώζιεηηθή. 

Με ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ρνιή εθαξκφδεηαη Πξφγξακκα ΐαζηθήο 

ηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (ΐΒ) κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

Ανθίκνπ ζε αμηφκαρν Τπαμησκαηηθφ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη Βηδηθφ 

πξφγξακκα Ώζιεηηθήο εθπαίδεπζεο (ΏΒ) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ανθίκνπ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ΐΒ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ Ανθίκσλ, αξρίδεη ε Ώθαδεκατθή, ε 

ηξαηησηηθή θαη ε Ώζιεηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί φζν θαη ε θνίηεζε ζηε ρνιή. 

Δ Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη ην πξσί θαη έρεη δηάξθεηα έμη (6) εθπαηδεπηηθέο 

ψξεο. Δ ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη κία (1) εκέξα ηελ εβδνκάδα θαη έρεη 

δηάξθεηα δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ σξψλ. Δ Ώζιεηηθή εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη δχν (2) 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα δηάξθεηαο δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ σξψλ εκεξεζίσο. Καζεκεξηλά 

ζην εκεξήζην πξφγξακκα ησλ θηλήζεσλ ηεο ρνιήο, ππάξρνπλ θαη ψξεο 

ππνρξεσηηθήο θαη πξναηξεηηθήο κειέηεο. Βπηπιένλ ησλ καζεκάησλ εθηεινχληαη 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη δηαιέμεηο κε ζέκαηα εζληθνχ, 

ζηξαηησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

http://www.haf.gr/
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Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά, 

Διεθηξνινγία, Διεθηξηθέο Μεραλέο, Διεθηξνηερλία, ΐαζηθά Διεθηξνληθά, 

Σειεπηθνηλσλίεο, Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία, Θεξκνδπλακηθή, Καχζηκα – 

Ληπαληηθά, Μεραληθή, Ώληνρή Τιηθψλ, θαζψο θαη καζήκαηα πνπ εζηηάδνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο θάζε εηδηθφηεηαο, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ Πνιεκηθή Ώεξνπνξία κεηά ηελ απνθνίηεζε 

είλαη πέληε (5) έηε. Δ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή. 

Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο 

ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε άδεηα ηνπ 

δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο 

ρνιήο. 

ε φινπο ηνπο επηηπρφληεο απνθνίηνπο απνλέκεηαη ν ΐαζκφο ηνπ κελία. Ο 

ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο 

θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ κελία 

ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Βπηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ 

Ώξρηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15 

ρξφληα. ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ΣΤΏ, εθ 

ησλ νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή. Μεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζην 

βαζκφ ηνπ Ώλζππνζκελαγνχ, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ 

κελάξρνπ. 

 

ΥΟΛΖ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

(ΤΓ) 

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ είλαη ε παξαγσγή 

Τπαμησκαηηθψλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε 

επηηπρία ζηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζα ηνπο 

αλαηίζεληαη κέζα ζ’ έλα ηερλνινγηθά πςεινχ επηπέδνπ κεραληζκφ πνπ είλαη ε 

Πνιεκηθή Ώεξνπνξία θαη ζ’ έλα επηρεηξεζηαθά πνιχ επαίζζεην ρψξν φπσο είλαη ν 

ελαέξηνο ρψξνο ηεο Παηξίδαο καο 

Δ εμειηζζφκελε πνξεία ηνπ φπινπ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδν, επέβαιε ηελ επέθηαζε ηεο Αηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

θαη θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ρνιψλ πνπ πξνζβιέπνπλ 

κε ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο απηήο. 

Δ Αηνηθεηηθή ππνζηήξημε επηδξά άκεζα ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ Ώεξνπνξηθψλ 

δπλάκεσλ γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη απαηηεί δηνηθεηηθά ζηειέρε µε 

γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ. ηελ πξφθιεζε απηή ε ρνιή αληαπνθξίλεηαη µε 

απνθαζηζηηθφηεηα εθζπγρξνλίδνληαο ζπλερψο ηα εθπαηδεπηηθά ηεο πξνγξάµµαηα, 

µεζφδνπο θαη κέζα. Έηζη ηα ζηειέρε ηα νπνία απνθνηηνχλ απφ ηελ ΤΑ δηαζέηνπλ ηηο 
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απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πξνεηνηµαζκέλνη θαηάιιεια, γηα λα επαλδξψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη θαη λα εθπιεξψζνπλ ην 

θαζήθνλ ηνπο ζηελ Παηξίδα. 

1. ρνιή Τπαμησκαηηθψλ Γηνηθεηηθψλ.  Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο Βθπαίδεπζεο 

(ΑΏΒ), έδξα Ώεξνπνξηθή ΐάζε  ΒΑΒ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο. web site: 
http://www.haf.gr 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 2 έηε.  

Μεηά ηελ θαηάηαμε ηεο νη δφθηκνη εληάζζνληαη ζε κία απφ ηεο παξαθάησ 

Βηδηθφηεηεο: ηξαηνιφγνπ, Σακεηαθνχ, Πιεξνθνξηψλ, Ώκχλεο Ώεξνδξνκίσλ, 

Μεηεσξνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πθηζηακέλεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο 

Ώεξνπνξίαο. Δ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε: α). Αθαδεκατθή θαη β). ηξαηησηηθή. 

Με ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ρνιή εθαξκφδεηαη Πξφγξακκα ΐαζηθήο 

ηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (ΐΒ) κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

Ανθίκνπ ζε αμηφκαρν Τπαμησκαηηθφ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη Βηδηθφ 

πξφγξακκα Ώζιεηηθήο εθπαίδεπζεο (ΏΒ) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ανθίκνπ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ΐΒ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ Ανθίκσλ, αξρίδεη ε Ώθαδεκατθή θαη ε 

ηξαηησηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί φζν θαη ε θνίηεζε ζηε ρνιή. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ξέλεο Γιψζζεο, Πιεξνθνξηθή, 

Βζληθά Θέκαηα, Καλνληζκφο ηξαηησηηθήο Ώιιεινγξαθίαο, Καλνληζκφο Πεηζαξρίαο 

Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο, Βξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, Computer Based Training, 

Βξγαζηήξην Μεηεσξνινγίαο, Βξγαζηήξην Φσηνεξκελείαο, θαζψο θαη καζήκαηα πνπ 

εζηηάδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο θάζε εηδηθφηεηαο, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Σα θαζήθνληα ησλ εηδηθνηήησλ  ησλ Τπαμησκαηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Ώεξνπνξίαο είλαη 

ηα εμήο: Βηδηθφηεηα ηξαηνιφγνο: Οη Μφληκνη Τπαμησκαηηθνί εηδηθφηεηαο 

ηξαηνιφγνπ ζηειερψλνπλ ηα Σκήκαηα – Γξαθεία Πξνζσπηθνχ ησλ δηάθνξσλ 

Τπεξεζηψλ θαη Μνλάδσλ ηεο Π.Ώ. θαη ρεηξίδνληαη ζέκαηα ηξαηησηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαη εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Βηδηθφηεηα Σακεηαθφο: 

Ώζρνιείηαη κε ζέκαηα δηαρείξηζεο νηθνλνκηθνχ. Βηδηθφηεηα Πιεξνθνξηψλ: 

Ώζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ. Βηδηθφηεηα Ώκχλεο Ώεξνδξνκίσλ: 

Ώζρνιείηαη κε ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ζχγρξνλσλ αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξνχξεζεο αεξνδξνκίσλ. Βηδηθφηεηα 

Μεηεσξνιφγνο: Ώζρνιείηαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηξνχ. 

Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ Πνιεκηθή Ώεξνπνξία κεηά ηελ απνθνίηεζε 

είλαη πέληε (5) έηε. Σα έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην 

κήλα νη ζπνπδαζηέο ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν 

http://www.haf.gr/
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κε άδεηα ηνπ δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ ηεο ρνιήο. 

ε φινπο ηνπο επηηπρφληεο απνθνίηνπο απνλέκεηαη ν ΐαζκφο ηνπ κελία. Ο 

ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο 

θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ κελία 

ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Βπηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ 

Ώξρηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15 

ρξφληα ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ΤΑ, εθ ησλ 

νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή. Μεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζην 

βαζκφ ηνπ Ώλζππνζκελαγνχ, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ 

κελάξρνπ. 

 

ΥΟΛΖ ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΗΟΝΑΤΣΗΛΧΝ  

 

Ώπνζηνιή ηεο ρνιήο είλαη ε δηα ηεο άξηηαο εθπαίδεπζεο, παξαγσγή Τπαμησκαηηθψλ 

Επηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία, ζηηο 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ζαλ πιεξψκαηα αεξνζθαθψλ θαη ζηα ππφινηπα 

θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζε έλα ηερλνινγηθά πςεινχ, επηπέδνπ κεραληζκφ 

φπσο είλαη ε Πνιεκηθή Ώεξνπνξία, ζηνλ επηρεηξεζηαθά πνιχ επαίζζεην, ελαέξην 

ρψξν ηεο Παηξίδαο καο. 

Δ ρνιή απνηειεί ζχγρξνλν θαη αξηηφηαηα νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη 

εληζρχεη ην πηεηηθφ, κεηαθνξηθφ έξγν ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο κε εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε, πνπ ρεηξίδνληαη θαηά ηξφπν ππεχζπλν σο πιεξψκαηα, ηα Ραδηνλαπηηιηαθά 

πζηήκαηα θαη γλσξίδνπλ ηελ αεξνλαπηηιηαθή επηζηήκε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ αζθαιή θαη αθξηβή πνξεία ησλ Ώεξνζθαθψλ. 

Δ ρνιή ζήκεξα ζπλερίδεη απξφζθνπηε ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνξεία θαη θηινδνμεί 

κε ηελ αξκφδνπζα ζηξαηησηηθή αγσγή θαη ζπζηεκαηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 

λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηεο νινθιεξσκέλνπο άλδξεο, ηθαλνχο Ραδηνλαπηίινπο 

κε ηα απαξαίηεηα εζηθά θαη πλεπκαηηθά εθφδηα, γηα λα αλαδεηρζνχλ ζηηο θξίζηκεο 

ζηηγκέο ηεο ρψξαο άμηνη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο ΠΏ θαη ηνπ Έζλνπο. 

1. ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ. Αηνίθεζε Ώεξνπνξηθήο Βθπαίδεπζεο (ΑΏΒ), 

έδξα  αεξνδξφκην ηεο 123 ΠΣΒ (Αεθέιεηα). web site: http://www.haf.gr  

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 2 έηε  

Δ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε α). ηξαηησηηθή β.  Αθαδεκατθή γ). Πηεηηθή θαη δ). 

Αζιεηηθή. Με ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζηελ ρνιή εθαξκφδεηαη Πξφγξακκα 

ΐαζηθήο ηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (ΐΒ) κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ Ανθίκνπ ζε αμηφκαρν Τπαμησκαηηθφ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο θαη Βηδηθφ 

http://www.haf.gr/
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πξφγξακκα Ώζιεηηθήο εθπαίδεπζεο (ΏΒ) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ηνπ Ανθίκνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΐΒ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ Ανθίκσλ, αξρίδεη ε 

Ώθαδεκατθή, ε ηξαηησηηθή, ε Πηεηηθή θαη ε Ώζιεηηθή εθπαίδεπζε πνπ δηαξθεί φζν 

θαη ε θνίηεζε ζηε ρνιή. Καζεκεξηλά ζην εκεξήζην πξφγξακκα ησλ θηλήζεσλ ηεο 

ρνιήο, ππάξρνπλ θαη ψξεο ππνρξεσηηθήο θαη πξναηξεηηθήο κειέηεο. Βπηπιένλ ησλ 

καζεκάησλ εθηεινχληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα θαη 

δηαιέμεηο κε ζέκαηα εζληθνχ, ζηξαηησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: Ώεξνλαπηηιία, Ραδηνλαπηηιία, 

Ώεξνδπλακηθή, Υάξηεο, πζηήκαηα Ώεξνζθάθνπο, Ώζθάιεηα Πηήζεσλ – Βδάθνπο, 

Γεληθή-Ώεξνπνξηθή Μεηεσξνινγία, Ώεξνπνξηθή Εαηξηθή, Πιεξνθνξηθή, 

Σειεπηθνηλσλίεο, Ώκπληηθά Θέκαηα, Τγηεηλή θαη Ώζθάιεηα, θ.ά. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  
 

Δ ζρνιή δελ δέρεηαη ζπνπδαζηέο θάζε ρξφλν, αιιά κφλν φηαλ ην επηηξέπνπλ νη 

πθηζηακέλεο αλάγθεο ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο. Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο 

παξακνλήο ζηελ Πνιεκηθή Ώεξνπνξία κεηά ηελ απνθνίηεζε είλαη πέληε (5) έηε. Σα 

έμνδα θνηηήζεσο, βαξχλνπλ ην δεκφζην, ελψ απφ ηνλ πξψην κήλα νη ζπνπδαζηέο 

ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο, εμέξρνληαη δε κφλν κε άδεηα ηνπ 

δηνηθεηνχ απηήο, ηηο εκέξεο θαη πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο 

ρνιήο. 

ε φινπο ηνπο επηηπρφληεο απνθνίηνπο απνλέκεηαη ν ΐαζκφο ηνπ κελία. Ο 

ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπο 

θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη: ην βαζκφ ηνπ κελία 

ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Βπηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ 

Ώξρηζκελία ηξία (3) ρξφληα. ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή ηέζζεξα (4) ρξφληα ή 15 

ρξφληα. ζπλνιηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ρνιή 

Επηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν ρξφληα ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή. 

Μεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππνζκελαγνχ, κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ 

κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ κελάξρνπ. 
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Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο:  

ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΡΖΣΖ 

ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΟΓΟΤ 

ΏΝΧΣΒΡΒ ΥΟΛΒ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Ώλσηέξσ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο απνηειεί ε 

θαηάξηηζε ζηειερψλ γηα ηηο μελνδνρεηαθέο, θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ Σνπξηζηηθνχ 

ηνκέα. 

1. Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ (Ώ..Σ.Β.Ρ.) 

Αεκνθξαηίαο 2. 85100 Ρφδνο  

2. Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο 
(Ώ..Σ.Β.Ώ.Ν.) Λαηνχο 25. 72100 Άγηνο Νηθφιανο 

web site Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ: http://www.mintour.edu.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Δ θνίηεζε δηαξθεί επηά εμάκελα.  

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο Ώλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο απαηηείηαη 

εμέηαζε ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα εηδηθά καζήκαηα: Ώγγιηθή Γιψζζα, ή Γαιιηθή 

Γιψζζα, ή Γεξκαληθή Γιψζζα, ή Εηαιηθή Γιψζζα. 

Κάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο πεξηιακβάλεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ α). Σνλ Θεσξεηηθφ, 

πνπ αξρίδεη ηνλ κήλα Οθηψβξην θάζε εθπαηδεπηηθνχ έηνπο θαη ιήγεη ηνλ κήλα Ενχλην 

ηνπ επνκέλνπ έηνπο. β).  Σνλ Πξαθηηθφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη 

αλαπφζπαζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαίδεπζεο, αξρίδεη ηνλ κήλα Ενχιην θαη ιήγεη ζην ηέινο 

ηνπ κελφο επηεκβξίνπ. Οη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ζρνιήο γηα 

πξαθηηθή άζθεζε ζε επηιεγκέλεο Ξελνδνρεηαθέο θαη Σνπξηζηηθέο Βπηρεηξήζεηο. 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Βηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ, Μαγεηξηθή, Βζηηαηνξηαθή 

ηερληθή, Τπεξεζία νξφθσλ, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Ώξρέο Αηνίθεζεο, Ώξρέο 

Οηθνλνκηθήο, Μαδηθή παξαγσγή θαγεηψλ, Μπαξ-Πνηά-Οηλνινγία, Βηζαγσγή ζηνπο 

Δ/Τ, Αηαρείξηζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηαηηζηηθή επηρεηξήζεσλ, Γεληθέο αξρέο 

Λνγηζηηθήο, Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηζηηηζηηθψλ κνλάδσλ, Τπεξεζία ππνδνρήο 

θαη θξαηήζεσλ, Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία, Ώξρηηεθηνληθή-εμνπιηζκφο μελνδνρείσλ, 

Λνγηζηηθή εηαηξεηψλ, ηνηρεία δηθαίνπ, Σνπξηζηηθή Κνηλσληνινγία θαη Σνπξηζηηθή 

Φπρνινγία, Σήξεζε ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, Μεραλνξγάλσζε μελνδνρείσλ, 

Σνπξηζηηθή Γεσγξαθία ηεο Βιιάδαο, Βξγαζηαθέο ζρέζεηο, Ώγγιηθή Σνπξηζηηθή 

Οξνινγία, Αεχηεξε μέλε γιψζζα (Σνπξηζηηθή Οξνινγία), Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ, 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αηνίθεζε, Ξελνδνρεηαθή Ννκνζεζία, Αηνίθεζε μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ μελνδνρείσλ, 

Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία ζηνλ ηνπξηζκφ, Έξεπλα Σνπξηζηηθήο 

Ώγνξάο, Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά Σνπξίζηα, Βπαγγεικαηηθφο Σνπξηζκφο, 

Πξνψζεζε μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, Ξελνδνρεηαθφ ινγηζκηθφ, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 
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ζηνλ ηνπξηζκφ, Φπραγσγία μελνδνρείσλ, Σνπξηζηηθή Ώλάπηπμε θαη Σνπξηζηηθή 

Πνιηηηθή. Βπίζεο : Πηπρηαθή εξγαζία & Πξαθηηθή άζθεζε. 

Οη αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Βθπαίδεπζεο πξνεηνηκάδνπλ αλψηεξα ζηειέρε γηα 

ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. ηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε 

απφθηεζε απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ δηνίθεζεο γηα κηα επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ζηνλ θιάδν. 

Δ θνίηεζε δηαξθεί 7 εμάκελα θαη πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 9 κήλεο ακεηβφκελε θαη 

επνπηεπφκελε πξαθηηθή άζθεζε ζε επηιεγκέλεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 
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 Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο Δθηφο Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ:  

Δ εηζαγσγή ζηα παξαθάησ ηκήκαηα δελ γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, αιιά κε εηδηθέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη 

απφ ην ίδηα ηα ηκήκαηα: 

 Σκήκα Δηθαζηηθψλ Σερλψλ (Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ) 

 Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο) 

 Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (Παλεπηζηήκην Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο) 

ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ  

ΏΝΧΣΏΣΔ ΥΟΛΔ ΚΏΛΧΝ ΣΒΥΝΧΝ  

θνπφο ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ είλαη λα αλαπηχζζεη ηηο θαιιηηερληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηνπο παξέρεη ηηο αλαγθαίεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο γχξσ απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. 

1. Σκήκα Δηθαζηηθψλ Σερλψλ. Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Παηεζίσλ 42, 

106 82 Ώζήλα. web site: http://www.asfa.gr/greek/index.html 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα) 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Εζηνξία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ησλ Ώηζζεηηθψλ Θεσξηψλ, 

Μεζνδνινγία θαη Εζηνξηνγξαθία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Βπξσπατθή 

Εζηνξία ησλ Νενηέξσλ θαη Μνληέξλσλ ρξφλσλ, Ξέλε Γιψζζα, Βπξσπατθή 

Λνγνηερλία, Βηδηθά Θέκαηα Θεσξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Σέρλεο, Βηδηθά Θέκαηα 

Εζηνξίαο ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο Βπξσπατθήο Σέρλεο, Θεσξία θαη 

Φηινζνθία ηεο Σέρλεο, Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο, Κξηηηθή ηεο Σέρλεο, 

Κνηλσληνινγία ηεο Σέρλεο, Πνιηηηζκηθή Ώλζξσπνινγία, Βηδηθά Θέκαηα 

Κνηλσληνινγίαο ηεο Σέρλεο, Φπραλαιπηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Σέρλεο,  Εζηνξία ηεο 

Μνληέξλαο Σέρλεο, Ώλζξσπνινγία ηεο Σέρλεο, Αηαρείξηζε πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, 

Σέρλε θαη Φηινζνθία, πγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο Σέρλεο θαη Λνγνηερλίαο, 

Μνπζεηνινγία, Εζηνξία ηεο χγρξνλεο Σέρλεο, Βηδηθά ζέκαηα Εζηνξίαο ηεο 

χγρξνλεο Ώξρηηεθηνληθήο,  Φπρνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Πξνβιήκαηα ζηε Θεσξία 

ηεο Σέρλεο, Βηδηθά Θέκαηα Θεσξίαο ηεο Σέρλεο, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ηεο 

Μνπζηθήο, Βηζαγσγή ζηελ Εζηνξία ηνπ Θεάηξνπ, Παηδαγσγηθή, Αηδαθηηθή, 

Πξνβιήκαηα έξεπλαο ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο, θ.ά. 

Δ Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ απνλέκεη εληαίν πηπρίν κε ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

α). Γιππηηθήο β).  Υαξαθηηθήο γ). Εσγξαθηθήο. 

Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ δελ ππάγνληαη ζην 

ζχζηεκα ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ θαη, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην Τ.Ώ . 

http://www.asfa.gr/greek/index.html
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Φ.151/2995/ΐ6 (ΦΒΚ 55 η.ΐ΄/25.01.2010). Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εηζηηήξηεο 

εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηελ Ώλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ έρνπλ:  

α). Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηίηινπ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ β).  ε πνζνζηφ κέρξη 15% επί ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ αξηζκνχ 

εηζαθηέσλ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο 

απφ αληίζηνηρε ηάμε εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ 

ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, εθφζνλ έρνπλ 

ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή πξνδηάζεζε, δηαπηζησκέλε κε απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο 

Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ ηεο ρνιήο. 

Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ γίλνληαη ην κήλα 

επηέκβξην. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ρξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιήο ηνπο: Σα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν ζηε Γξακκαηεία ηεο 

ρνιήο, ζπλήζσο ηνπο κήλεο Ενχιην ή Ώχγνπζην θαη πεξηιακβάλνπλ: α). Ώίηεζε 

ζπκκεηνρήο β).  Σίηινο ζπνπδψλ γ). Αχν (2) κηθξέο θσηνγξαθίεο ηνπ ππνςεθίνπ δ). 

Ώζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνθεηκέλνπ 

λα θξηζνχλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή 

πξνδηάζεζε ππνβάιινληαη ζηε ρνιή απφ 1εο κέρξη θαη 10 Ενπλίνπ θάζε ρξφλν θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ θάθειν κε ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Δηζηηήξηεο δνθηκαζίεο: Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζην Ώ΄ έηνο ζπνπδψλ ηεο 

ρνιήο εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά απφ δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ 

ηα δχν. Σα πξφηππα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2). Δ Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ 

νξίδεη θαη ηνπνζεηεί ηα πξφηππα ζηηο αίζνπζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Γηα θάζε 

δνθηκαζία ν δηαγσληδφκελνο επηιέγεη ειεχζεξα έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα εθηφο 

απφ ηελ ή ηηο δνθηκαζίεο εθείλεο, ηηο νπνίεο έρεη ηπρφλ νξίζεη σο ππνρξεσηηθέο κε 

απφθαζή ηεο ε Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

άξζξν. Σα έξγα ηα νπνία εθηεινχλ νη ππνςήθηνη είλαη: α). ρέδηα ζε θχιιν ραξηηνχ 

κε κνιχβη, θάξβνπλν ή κειάλη β).  Υξψκα ζε ραξηφλη κε ηέκπεξα, αθνπαξέια, 

αθξπιηθά ή παζηέι. Σα θχιια ραξηηνχ θαη ηα ραξηφληα ρνξεγνχληαη απφ ηε ρνιή, 

ελψ ηα άιια απαηηνχκελα πιηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Ώπφ ην 

ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί θάζε ππνςήθηνο επηιέγεη θαη παξαδίδεη ζηνλ 

Βπηηεξεηή δχν κέρξη ηέζζεξα (2 έσο 4) ζρέδηα θαη έλα ή δχν (1ή 2) ρξψκαηα, κέζα 

ζε θάθειν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε ρνιή. 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 
 

Σν ηκήκα Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ πξνζθέξεη 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηηο Βηθαζηηθέο Σέρλεο. 
 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ Σερλψλ κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο ζε θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 
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ηελ ηέρλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο ή εηδηθεχζεηο απφ απηέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα. 

Ώθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ή θαη σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. 

Αηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ν πηπρηνχρνο ν νπνίνο 

παξαθνινχζεζε θαη εμεηάζηεθε επηηπρψο ζηνλ θχθιν ησλ Βηδηθψλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ. 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ  

ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ  

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ, ζηηο θαιέο ηέρλεο (Γσγξαθηθή, Γιππηηθή, 

Υαξαθηηθή). 

1. Σκήκα Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ. 

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124 

Θεζζαινλίθε. web site: http://www.vis.auth.gr/ 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα). 

Δλδεηθηηθά Μαζήκαηα: Γσγξαθηθή , ρέδην,  ηνηρεία Υαξαθηηθήο, ηνηρεία 

Γιππηηθήο , Ώξραία Σέρλε, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Σέρλεο, Θεσξία ηνπ 

Υψξνπ – Εζηνξία ηεο Ώξρηηεθηνληθήο, Εζηνξία ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Σέρλεο, 

Γεσκεηξηθέο Ώπεηθνλίζεηο ηνπ Υψξνπ – Γξακκηθφ ρέδην, Φσηνγξαθία, Ξέλε 

Γιψζζα, θελνγξαθία, Καιιηηερληθή Ώλαηνκία, Μεζαησληθή Σέρλε, 

Μαξκαξνηερλία, Φπρνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, Κνηλσληνινγία ηεο Βθπαίδεπζεο, 

Βηδηθή Αηδαθηηθή ηεο Σέρλεο, Γεληθέο Ώξρέο Υξήζεο ησλ Δ/Τ ζηνλ Σνκέα ηεο 

Φεθηαθήο Βηθφλαο, θ.ά. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ νινθιεξψλεηαη ζε δέθα εμάκελα θαη νδεγεί ζε εληαίν 

πηπρίν κε αλαγξαθή ηεο Καηεχζπλζεο. Οη Καηεπζχλζεηο είλαη ηξεηο: α). Εσγξαθηθή 

β). Γιππηηθή γ). Υαξαθηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί ε Καηεχζπλζε ηνπ 

πηπρίνπ, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη δηαλχζεη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) 

εμάκελα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπ/ηεο ζπνπδψλ. 

Οδεγφο ζπνπδψλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ηζρχεη απφ 

ην αθαδ. έηνο 2012-13) 

 http://myfiles.sch.gr/server/get/d289b423fc5694d25a232dc035fc849ed  

 

http://www.vis.auth.gr/
http://myfiles.sch.gr/server/get/d289b423fc5694d25a232dc035fc849ed


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 160 

 

Παξνπζίαζε ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζηηο 

13.01.2015) 

 http://www.tubechop.com/watch/4820440  

Δ εηζαγσγή ζην Σκήκα δελ γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ, αιιά κε εηδηθέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην ίδην ην 

ηκήκα θάζε επηέκβξην. Δ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ γίλεηαη κφλν κε ηελ επίδνζή 

ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ εηζαθηέσλ. 

Γηαδηθαζία εμεηάζεσλ: Σν κάζεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε Γσγξαθηθή. Ο ππνςήθηνο 

πξέπεη λα νινθιεξψζεη δχν σο ηέζζεξα ζρέδηα κε κνιχβη, θάξβνπλν ή κειάλη θαη 

έλα ή δχν ζρέδηα κε ρξψκα πδαην δηαιπηφ (αθνπαξέια, αθξπιηθά, παζηέι, ηέκπεξα) 

ηεο δνζείζαο ζχλζεζεο. 

Ο ρξφλνο πνπ δίδεηαη είλαη νθηψ ψξεο επί ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο. χκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, δελ απαηηείηαη ρσξηζηή εμέηαζε ζε ζέκαηα ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, 

ζε έθζεζε ηδεψλ, ή ζε θάπνην άιιν κάζεκα. Ώθφκα δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο 

πξφζβαζεο ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηα 

παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηελ Σξίηε Λπθείνπ. Ο αξηζκφο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο δχν ρνιέο Καιψλ Σερλψλ ηεο ρψξαο μεπεξλάεη 

θαηά πνιχ ηνπο ρίιηνπο. (Πνιινί ππνςήθηνη δίλνπλ εμεηάζεηο γηα ηξία έσο πέληε 

ρξφληα, έσο φηνπ εηζαρζνχλ ζηε ρνιή). 

ηε ρνιή κπνξεί λα εηζαρζεί θαλείο θαη κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο σο πηπρηνχρνο 

άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο. Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε Γσγξαθηθή 

θαη ε Εζηνξία ηεο Σέρλεο. ηα ίδηα καζήκαηα εμεηάδνληαη θαη νη ππνςήθηνη, πνπ είλαη 

πηπρηνχρνη ΣΒΕ, απαηηείηαη φκσο λα πξνέξρνληαη απφ ΣΒΕ ζπλαθνχο κε ηα Βηθαζηηθά 

αληηθεηκέλνπ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο θαη ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή απαηηείηαη απνιπηήξην 

Λπθείνπ. Αίλεηαη, φκσο, θαη ε δπλαηφηεηα θαη ζε ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ κφλν 

απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ, αιιά παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ηαιέλην, λα πάξνπλ 

κέξνο ζηηο εμεηάζεηο. Οη ππνςήθηνη απηνί πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο. Ώπηέο νη πεξηπηψζεηο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θάθειν κε ηα έξγα 

ηνπο θαη ζρεηηθή αίηεζε ηνλ Ενχλην, πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ κπνξεί λα 

εξγαζηεί: σο θαζεγεηήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο δηαηεξψληαο δηθφ ηνπ θαιιηηερληθφ εξγαζηήξην ή αίζνπζα εθζέζεσλ 

θαη πψιεζεο έξγσλ ηέρλεο ή σο θαιιηηερληθφο ζπλεξγάηεο ζε αίζνπζεο ηέρλεο, 

κνπζεία, πηλαθνζήθεο, πεξηνδηθά, ηειενπηηθά θαλάιηα θιπ. 

Οη απνδνρέο ηνπ είλαη αλάινγεο κε ην ηαιέλην θαη ηα πξνζφληα ηνπ σο θαιιηηέρλε, 

αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηάζεζε γηα δεκηνπξγία. Δ αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο άπνςεο γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο, θαηνηθίαο ή ςπραγσγίαο ησλ αλζξψπσλ θαη ε απμαλφκελε δήηεζε 

http://www.tubechop.com/watch/4820440
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εηθαζηηθψλ πξντφλησλ, δεκηνπξγεί αξθεηέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο εξγαζίαο γηα 

ην δσγξάθν. 

 

ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ  

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ 

Σν Σκήκα Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ έρεη σο απνζηνιή: α) Να 

θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ηεο δσγξαθηθήο, 

ηεο γιππηηθήο θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, φπσο ηδίσο ηεο θσηνγξαθίαο, βίληεν, 

ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ηέρλεο (θηλνχκελν ζρέδην, ηξηζδηάζηαηε θηλνχκελε εηθφλα – 

animation), ηεο εηθνλνγξάθεζεο εληχπσλ, ηεο κειέηεο θαη ζρεδίαζεο ζχγρξνλσλ 

αληηθεηκέλσλ βηνηερληθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο (design) θαη ηεο 

δηαθφζκεζεο. Εδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ησλ επηξξνψλ ηεο απφ ηα κεγάια εηθαζηηθά επξσπατθά ξεχκαηα β)  Να παξέρεη 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηηο θνηηήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία θαη γ) Να παξέρεη εηδηθή κφξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

1. Σκήκα Δηθαζηηθψλ & Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ. ρνιή Καιψλ Σερλψλ. 

Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο. 3ν ρικ Φιψξηλαο- Νίθεο (πξψελ θηίξην 

ΣΒΒ) 53100, Φιψξηλα. web site: http://www.eetf.uowm.gr/ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 

Αηάξθεηα ζπνπδψλ: 5 έηε (10 εμάκελα). 

Σν Πξφγξακκα  πνπδψλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα: α). ρεδίνπ β). Εσγξαθηθήο θαη γ). Γιππηηθήο. 

Οη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο νξγαλψζεθαλ ζε ηξεηο ρψξνπο: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΧΝ πνπ πεξηέρνπλ ζπνπδέο φπσο 

ηππνπνίεζε πξντφλησλ βηνκεραληθήο, βηνηερληθήο θαη αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

θφζκεκα, κηθξνγιππηηθή, θεξακηθή, κεηάιιην, παηρλίδη, καθέηα, δηαθεκηζηηθά είδε 

θαη ςεθηαθέο εθαξκνγέο. ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ πνπ πεξηέρνπλ ζπνπδέο 

φπσο αληηθείκελα θαη δηαθφζκεζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ, βηηξίλα, χθαζκα, 

εθθιεζηαζηηθέο εθαξκνγέο (θνξεηή εηθφλα, θξέζθν, ςεθηδσηφ, μπινγιππηηθή, 

ζπληήξεζε, βηηξψ) θαη ςεθηαθέο εθαξκνγέο. ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ πνπ πεξηέρνπλ ζπνπδέο φπσο ραξαθηηθή, θσηνγξαθία, παξαδνζηαθέο θαη 

ζχγρξνλεο ηέρλεο βηβιίνπ, ζπληήξεζε θαη βηβιηνδεζία, εηθνλνγξάθεζε, θαιιηγξαθία, 

αθίζα/γηγαληναθίζα, graffiti, ειεθηξνληθή επεμεξγαζία εληχπνπ. Σα ζεσξεηηθά 

καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ επηζηήκεο ηεο ηέρλεο πνπ άπηνληαη άκεζα κε ην εηθαζηηθφ 

δεκηνχξγεκα, αιιά θαη φζα ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ αηζζεηηθή παηδεία ηνπ 

εθθνιαπηφκελνπ εηθαζηηθνχ δεκηνπξγνχ. Μεξηθά απφ απηά είλαη: Iζηνξία ηεο 

Σέρλεο, Ώηζζεηηθή, Κνηλσληνινγία ηεο Σέρλεο, Ρπζκνινγία, Ώηζζεηηθή, 

http://www.eetf.uowm.gr/
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Σερλνθξηηηθή, Φπρνινγία ηεο Σέρλεο, Υψξνο θαη Ώξρηηεθηνληθή, Σερλνινγία 

Τιηθψλ, Σέρλε θαη ηερλνινγία (Media Art), Κνηλσληνινγία, Καιιηηερληθή αλαηνκία, 

Βηθαζηηθή νξνινγία, Αηαθήκηζε-Μάξθεηηλγθ, Αηαρείξηζε Πνιηηηζκνχ, Λατθή Σέρλε 

– Λανγξαθία, Βιιεληθή Λνγνηερλία, Ξέλε Λνγνηερλία, Ώλάιπζε θαιιηηερληθψλ 

θεηκέλσλ, Θέαηξν-ηλεκά, Μνπζηθνινγία, Αεκηνπξγηθή Γξαθή, Μνπζεηνινγία, 

εκεησηηθή θ. ά. 

Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζην Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ δελ ππάγνληαη 

ζην ζχζηεκα ησλ Παλειιελίσλ Βμεηάζεσλ θαη, δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

ηκήκαηνο. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή 

ζπνπδαζηψλ ζην ηκήκα Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ έρνπλ: α) Οη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ ηίηινπ Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή 

ηζφηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ β)  ε 

πνζνζηφ κέρξη 15% επί ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ νη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ ηξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθνχ πξναγσγήο απφ αληίζηνηρε ηάμε 

εμαηάμηνπ ή επηαηάμηνπ ή νθηαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ρνιείνπ Μέζεο 

Βθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, εθφζνλ έρνπλ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή 

πξνδηάζεζε, δηαπηζησκέλε κε απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ ηεο 

ρνιήο. 

Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ εηζαγσγή ζην Ώ΄ έηνο ζπνπδψλ εθηεινχλ έξγα εηθαζηηθά 

απφ δηάθνξα πξφηππα, έκςπρα ή άςπρα ή θαη απφ ηα δχν. Σα πξφηππα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Δ Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ νξίδεη θαη ηνπνζεηεί ηα 

πξφηππα ζηηο αίζνπζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Με απφθαζε ηεο Βπηηξνπήο Βηζηηεξίσλ 

Βμεηάζεσλ, θαζνξίδνληαη νη δνθηκαζίεο εθείλεο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο. Οη 

εηζηηήξηεο εμεηάζεηο είλαη δηάξθεηαο πέληε (5) ηεηξάσξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο θαη ηα έξγα, ηα νπνία εθηεινχλ νη ππνςήθηνη/εο αλά ηεηξάσξν εμεηάζεσλ 

είλαη: Σν πξψην θαη δεχηεξν ηεηξάσξν εθπνλνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζρέδην εθ ηνπ 

θπζηθνχ (άζπξν-καχξν) ζε θχιιν ραξηηνχ κε κνιχβη, θάξβνπλν, κειάλη. Σν ηξίην 

ηεηξάσξν εθπνλνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξψκα εθ ηνπ θπζηθνχ, ζε ραξηφλη κε ηέκπεξα, 

αθνπαξέια, αθξπιηθά ή παζηέι. Σν ηέηαξην ηεηξάσξν εθπνλνχλ κία ηνπιάρηζηνλ 

άζθεζε, κε ζέκα πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ε Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ 

Βμεηάζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκαζίαο κε ειεχζεξε αληηκεηψπηζε απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο, θαη Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν ηεηξάσξν εθπνλνχλ κία ηνπιάρηζηνλ 

άζθεζε, κε ειεχζεξν ζέκα, πνπ ν/ε θάζε ππνςήθηνο/α επηζπκεί κε ειεχζεξε 

αληηκεηψπηζε. 

Δ άζθεζε ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνζρέδηα ηεο. Σα θχιια ραξηηνχ θαη 

ηα ραξηφληα ρνξεγνχληαη απφ ηα Σκήκαηα, ελψ ηα άιια απαηηνχκελα πιηθά 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/εο. Ο ππνςήθηνο/α επηιέγεη θαη παξαδίδεη 

ζηνλ Βπηηεξεηή κέζα ζε θάθειν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα ηα εμήο: α) έλα έσο 

δχν ζρέδηα αζπξφκαπξα β) έλα έσο δχν ρξψκαηα γ) κία έσο δχν αζθήζεηο κε ζέκα 

πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Βηζηηεξίσλ Βμεηάζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο δνθηκαζίαο, θαη κία άζθεζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηα 

πξνζρέδηα ηεο κε ειεχζεξν ζέκα πνπ επηιέγεη ν ππνςήθηνο. 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βηθαζηηθψλ θαη Βθαξκνζκέλσλ Σερλψλ κε βάζε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο 
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ελαζρφιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ σο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ ηέρλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλζεηο ή 

εηδηθεχζεηο απφ απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα. Ώθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ή θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ  

ανά κλάδο εργαζίας  

Γεσηερληθά:   

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Σερλνιφγνο Γεσπνλίαο  Π.Α. 109/1989  (Φ.Β.Κ. 47 η. Ώ’/ 

10.02.1989)  

 Σερλνιφγνο Ώιηείαο – 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ 

 Π.Α. 109/1989 (Φ.Β.Κ. 47 η. Ώ’/ 

10.02.1989) θαη 

 Π.Α. 312/2003 (ΦΒΚ 264 η.Ώ’/ 

19.11.2003) 

 Σερλνιφγνο Ααζνπνλίαο θαη 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Π.Α. 109/1989  (Φ.Β.Κ. 47 η. Ώ’/ 

10.02.1989) 

 

 Σερλνιφγνο   Οηλνινγίαο  Ν.Α. 1697/1987  (ΦΒΚ 57 η. Ώ’/ 

28.04.1987) θαη 

 Ν.Α. 243/1969 (ΦΒΚ 144 η. Ώ’/ 

25.07.1969) 

 Σερλνιφγνο Σξνθίκσλ  Π.Α. 78/1989 (Φ.Β.Κ. 36 η. Ώ’/  

07.02.1989). 

Γνκηθψλ Έξγσλ: 

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Σερλνιφγνο Βζσηεξηθήο 

Ώξρηηεθηνληθήο & Αηαθφζκεζεο 

 Π.Α. 67/2009 (ΦΒΚ 89 η. Ώ’/ 

11.06. 2009). 

 Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΒ  Π.Α. 906/1979 (ΦΒΚ 254 η. Ώ’/ 

15. 11.1979) 

 Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΣΒ  Π.Α. 906/1979 (ΦΒΚ 254 η. Ώ’/ 

15. 11.1979) 

Ζιεθηξνινγίαο:  

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Διεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΣΒ  ΐ.Α. 699/1971 (ΦΒΚ 233 η.Ώ΄/ 

17. 11.1971) 
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 πληεξεηήο, Βγθαηαζηάηεο 

Διεθηξνιφγνο 

 Π.Α. 108/2013 (ΦΒΚ 141 η. Ώ’/ 

12. 06.2013) 

 Σερλίηεο, Ώξρηηερλίηεο 

Διεθηξνιφγνο 

 Π.Α. 108/2013 (ΦΒΚ 141 η. Ώ’/ 

12. 06.2013) 

Ζιεθηξνληθήο: 

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Διεθηξνληθφο Μεραληθφο ΣΒ  Π.Α. 346/1989 (ΦΒΚ 158 η.Ώ’/ 

14. 06.1989) θαη 

 Π.Α. 360/1989(ΦΒΚ 161 η.Ώ΄/ 

16. 06.1989).  

 Μεραληθφο  ΐηνταηξηθήο 

Σερλνινγίαο Σ.Β. 

 Π.Α. 345/1989 (ΦΒΚ 158 η.Ώ’/ 

14. 06.1989). 

 Ραδηνειεθηξνιφγνο  Π.Α. 258/2003 (ΦΒΚ 235 

η.Ώ’/10. 10.2003) 

 Ν.Α. 2624/1953 (ΦΒΚ 292 

η.Ώ’/29. 10.1953) 

 Ραδηνηερλίηεο  Π.Α. 258/2003 (ΦΒΚ 235 

η.Ώ’/10. 10.2003) 

 Ν.Α. 2624/1953 (ΦΒΚ 292 

η.Ώ’/29. 10.1953) 

Μεραλνινγίαο:  

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Β.  ΐ.Α. ηνπ1950 (ΦΒΚ 82 

η.Ώ’/17.03. 1950) 

 Μεραλνιφγνο  Ορεκάησλ Σ.Β.  Π.Α. 43/1989(Φ.Β.Κ. 20 

η.Ώ’/25.01. 89). 

 Σερλίηεο, Ώξρηηερλίηεο, 

Βξγνδεγφο Φπθηηθφο 

 Π.Α. 1/2013 (ΦΒΚ 3 η.Ώ’/08.01. 

2013) 

 Σερλίηεο, Ώξρηηερλίηεο, 

Βξγνδεγφο Τδξαπιηθφο 

 Π.Α. 112/2012 (ΦΒΚ 197 η.Ώ’/ 

17. 10.2012) 
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Βγθαηαζηάηεο εγθαηαζηάζεσλ 

θαχζεο 

17. 10.2012) 

 Σερλίηεο, Ώξρηηερλίηεο, 

Βγθαηαζηάηεο κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Π.Α. 115/2012 (ΦΒΚ 200 η.Ώ’/ 

17. 10.2012) 

 Σερλίηεο, Ώξρηηερλίηεο 

νμπγνλνθνιιεηήο 

 Π.Α. 115/2012 (ΦΒΚ 200 η.Ώ’/ 

17. 10.2012) 

 Σερλίηεο, Ώξρηηερλίηεο 

Διεθηξνζπγθνιιεηήο 

  Π.Α. 115/2012 (ΦΒΚ 200 

η.Ώ’/17. 10.2012) 

Τγείαο – Πξφλνηαο: 

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Ννζειεπηήο ΣΒ  Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η.Ώ’/ 

14. 06.1989) 

 Ώηζζεηηθφο  Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ’/ 

07.02. 1989) 

 ΐξεθνλεπηνθφκνο  Π.Α.523 (ΦΒΚ 203 η. Ώ’/24.12. 

1991) 

 Αηαηηνιφγνο ΣΒ  Π.Α. 78/1989  (Φ.Β.Κ. 36 η.Ώ’/ 

07. 02.1989)  

 Π.Α. 133/2014 (ΦΒΚ 213 η. Ώ’/ 

01. 10.2014) 

 Λνγνζεξαπεπηήο  Π.Α. 96/2000 (ΦΒΚ 82 η.Ώ’/ 

18.04. 2002). 

 Βξγνζεξαπεπηήο  Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ’/ 

07.02. 1989) 

 Βπφπηεο Αεκφζηαο Τγείαο  Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ’/ 

07.02. 1989) 

 Βπηζθέπηεο Τγείαο  Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η. Ώ’/ 

14.06.1989). 

 Σερλνιφγνο Εαηξηθψλ 

Βξγαζηεξίσλ 

 Π.Α. 163/1996 (ΦΒΚ 118 Ώ’/ 

14.06. 1996). 

 Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο θαη  Π.Α. 110/1989 (ΦΒΚ 47 η.Ώ’/ 

10.02. 1989) 
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Ώθηηλνινγίαο  Π.Α. 164/1996 (ΦΒΚ 118 η.Ώ’/ 

14. 06.1996) 

  Μαηεπηήξαο – Μαίαο  Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η. Ώ’/ 

14. 06.1989). 

  Οδνληνηερλίηεο  Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ’/ 

07.02. 1989) 

  Οπηηθφο  Π.Α. 83/1989 (ΦΒΚ 37 η. Ώ’/ 

07.02. 1989) 

  Φπζηθνζεξαπεπηήο  Π.Α. 90/1994 (Φ.Β.Κ.53 η. Ώ’/ 

08. 03.1995).  

Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ:  

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Γξαθίζηαο  Π.Α. 357/1989 άξζξν 3 (ΦΒΚ 

160 η. Ώ’/16.06.1989). 

 Σερλνιφγνο Γξαθηθψλ Σερλψλ   Π.Α. 357/1989 άξζξν 2 

(ΦΒΚ160 η. Ώ’/16.06.1989). 

Πιεξνθνξηθήο: 

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Μεραληθφο Πιεξνθνξηθήο ΣΒ  Π.Α. 183/2008 (ΦΒΚ 246 η.Ώ’/ 

04. 12.2008) 

 Π.Α. 345/1989 (ΦΒΚ 158 η. Ώ’/ 

14. 06.1989). 

 Π.Α.  347/2003 (ΦΒΚ 315 η.Ώ’/ 

31. 12.2003) 

Ναπηηιίαο: 

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Πινίαξρνο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  Π.Α. 243/1998 (ΦΒΚ 181 η.Ώ’/ 

29.07.1998) 

 Π.Α. 295/1999 (ΦΒΚ 266 η.Ώ’/ 

30.11.1999) 

 Π.Α 19/2001 (ΦΒΚ 14 η.Ώ’/ 

31.01.2001) 

 Μεραληθφο Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  Π.Α. 243/1998 (ΦΒΚ 181 η.Ώ’/ 

29.07.1998) 
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 Π.Α. 295/1999 (ΦΒΚ 266 η.Ώ’/ 

30.11.1999) 

 Π.Α 19/2001 (ΦΒΚ 14 η.Ώ’/ 

31.01.2001) 

Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο: 

 Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

Σν νηθνλνκηθφ επάγγεικα δηέπεηαη απφ ηνπο 

παξαθάησ  λνκνζεζία : 

 

 Π.Α. 475/1991  (ΦΒΚ 176 

η.Ώ’/26.11.1991) : Πεξί 

νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο 

άδεηαο άζθεζεο ηνπ 

 Ν 2515/1997 : Άδεηα Λνγηζηή 

Φνξνηερληθνχ – Φνξνινγηθέο θιπ. 

Αηαηάμεηο 

 Π.Α. 340 /1998 : Πεξί επαγγέικαηνο 

Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ – άδεηαο 

αζθήζεσο 

 Ν 2873/2000 : Σάμεηο Λνγηζηψλ – 

Φνξνηερληθψλ θαη Αηθαηνχρνη Ώδεηψλ  

 Άξζξν 46 ηνπ Νφκνπ 4177 (ΦΒΚ 173 η. 

Ώ’/08.08.2013) Ρπζκίζεηο 

Βπαγγεικαηηθψλ Αηθαησκάησλ 

Λνγηζηψλ – Φνξνηερληθψλ.  

 ηέιερνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ   Π.Α. 514/1989 (ΦΒΚ 218 η.Ώ΄/ 

05.10.1989) 

 ηέιερνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ - 

Αηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Π.Α 287/2002(ΦΒΚ 257 η.Ώ΄/ 

23.10.2002). 

 ηέιερνο Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ - 

Μάξθεηηλγθ 

 Π.Α. 79/1989 (Φ.Β.Κ. 36 η.Ώ΄/ 

07.02.1989) 

 ηέιερνο Αηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο 

 Π.Α. 351/1989 (ΦΒΚ 159 η.Ώ΄/ 

14.06.1989). 

 ηέιερνο Αηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξήζεσλ 

Φηινμελίαο 

 Π.Α. 356/1989 (Φ.Β.Κ.160 

η.Ώ΄/16.06.1989). 

 ηέιερνο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο  Π.Α. 62/2000(ΦΒΚ 54 η.Ώ΄/ 

07.03.2000) 

 ηέιερνο Αηνίθεζεο πζηεκάησλ 

Βθνδηαζκνχ 

 Π.Α. 174/2006 (ΦΒΚ 184 η.Ώ΄/ 

06.09.2006 

 Λνγηζηήο ΣΒ   Π.Α. 349/1989 (ΦΒΚ 159 

η.Ώ΄/14.06.1989) 

 Ν.Α. 2515/1997 (Φ.Β.Κ. 154 

η.Ώ΄/25.07.1997) 

 Ν.Α. 3470/2006 άξζξν 17 (ΦΒΚ 132 

η.Ώ΄/28.06.2006)  
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 Ν.Α. 4177/2013 άξζξν 46 (ΦΒΚ 173 

η.Ώ΄/08.08.2013) 

Δθπαηδεπηηθφο Σερληθήο & Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο:  

Δπαγγέικαηα ρεηηθή Ννκνζεζία: 

 Βθπαηδεπηηθφο Διεθηξνιφγνο  

Μεραληθφο  

 Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 

η.Ώ΄/30.09.1985) 

 Ν.Α. 4186/2013  άξζξν 29, παξ. 1γ. 

(ΦΒΚ 193 η.Ώ΄/ 17.09.20013) 

 ΐ.Α. 699/1971 (ΦΒΚ 233 

η.Ώ΄/17.11.1971) 

 Π.Α. 108/2013 (ΦΒΚ 141 η. 

Ώ΄/12.06.2013) 

 Βθπαηδεπηηθφο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο  Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 

η.Ώ΄/30.09.1985) 

 Ν.Α. 4186/2013  άξζξν 29, παξ. 1γ. 

(ΦΒΚ 193 η.Ώ΄/ 17.09.20013) 

 Π.Α. 346/1989 (ΦΒΚ 158 η. 

Ώ΄/14.06.1989)  

 Π.Α. 360/1989 (ΦΒΚ 161 

η.Ώ΄/16.06.1989)  

 Βθπαηδεπηηθφο Μεραλνιφγνο  

Μεραληθφο 

 Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 

η.Ώ΄/30.09.1985) 

 Ν.Α. 4186/2013  άξζξν 29, παξ. 1γ. 

(ΦΒΚ 193 η.Ώ΄/ 17.09.20013) 

 ΐ.Α. ηνπ1950 (ΦΒΚ 82 η.Ώ΄/ 17.03. 

1950) 

 Βθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Ν.Α. 1566/1986 άξζξν 14 (ΦΒΚ 167 

η.Ώ΄/30.09.1985) 

 Ν.Α. 4186/2013  άξζξν 29, παξ. 1γ. 

(ΦΒΚ 193 η.Ώ΄/ 17.09.20013) 

 Π.Α.  906/1979 (ΦΒΚ 254 

η.Ώ΄/15.11.1979).  

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuabb5bNHU-5qHJgjbVX3txoN2iA9J1nzns3pd8OSfMfm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuabb5bNHU-5qHJgjbVX3txoN2iA9J1nzns3pd8OSfMfm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXMySaiRj20Cv0lSXppjOMTZdZEwEm2IGk2nb4j_TmQI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6OdztZbzql3dtvSoClrL8oVI0aL41Klx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudj5rDS5yi-uBhNaiA7yKC_zEvRmbmr_j41uarZg3EMJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6OdztZbzql3dtvSoClrL8oVI0aL41Klx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudj5rDS5yi-uBhNaiA7yKC_zEvRmbmr_j41uarZg3EMJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6OdztZbzql3dtvSoClrL8oVI0aL41Klx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudj5rDS5yi-uBhNaiA7yKC_zEvRmbmr_j41uarZg3EMJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubBIdnL9I_fXXqfse1vUSgvg__tM25gAxs3BMmmekwRa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubBIdnL9I_fXXqfse1vUSgvg__tM25gAxs3BMmmekwRa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubBIdnL9I_fXXqfse1vUSgvg__tM25gAxs3BMmmekwRa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXMySaiRj20Cv0lSXppjOMTZdZEwEm2IGk2nb4j_TmQI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZeJQTEiCw0cDcjBoy_buodpEjRJ-y85xT7irBOUYIDW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZeJQTEiCw0cDcjBoy_buodpEjRJ-y85xT7irBOUYIDW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZeJQTEiCw0cDcjBoy_buodpEjRJ-y85xT7irBOUYIDW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWz-AsIimqxEBj--5YDfRio44SE6RfGvt1G_e7hYXpWn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWz-AsIimqxEBj--5YDfRio44SE6RfGvt1G_e7hYXpWn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWz-AsIimqxEBj--5YDfRio44SE6RfGvt1G_e7hYXpWn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXMySaiRj20Cv0lSXppjOMTZdZEwEm2IGk2nb4j_TmQI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEgQXPrgB98jXdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIDgbWzSPEIKFz0tiSA-wNUt631ElHInCcjUJeQ_9fTP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEgQXPrgB98jXdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIDgbWzSPEIKFz0tiSA-wNUt631ElHInCcjUJeQ_9fTP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXMySaiRj20Cv0lSXppjOMTZdZEwEm2IGk2nb4j_TmQI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGrY_r85_PxvndtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUuh7_Rzy-FOQ5dXQeHfd2mEJNCaLK24LpHYj-N-jMpE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGrY_r85_PxvndtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUuh7_Rzy-FOQ5dXQeHfd2mEJNCaLK24LpHYj-N-jMpE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGrY_r85_PxvndtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUuh7_Rzy-FOQ5dXQeHfd2mEJNCaLK24LpHYj-N-jMpE


ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ελίδα 170 

 

Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ - Δπίπεδα πνπδψλ 

Δπίπεδν 1  

 Ώπνιπηήξην Αεκνηηθνχ 

Δπίπεδν 2 

 Ώπνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

Δπίπεδν 3  

 Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 3 .Β.Κ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Βπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Βπηπέδνπ 1 Ε.Β.Κ. 

Δπίπεδν 4  

 Πηπρίν ΒΠΏ.. 

 Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 3 ΒΠΏ.Λ. 

 Ώπνιπηήξην Βπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΒΠΏ.Λ. 

 Ώπνιπηήξην  Γεληθνχ Λπθείνπ 

Δπίπεδν 5  

 Πηπρίν Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 4 ΒΠΏ.Λ. 

 Αίπισκα Βπαγγεικαηηθήο Βηδηθφηεηαο Βπηπέδνπ 4 Ε.Β.Κ. 

 Αίπισκα/Πηπρίν Ώλσηέξαο ρνιήο 

Δπίπεδν 6 (BACHEOR DEGREE)  

 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 

 Πηπρίν Σ.Β.Ε. 

 Πηπρίν Ώλψηαηεο Βθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν 7 (MASTER’S DEGREE)  

 Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο 

Δπίπεδν 8 (DOCTORATE) 

 Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα 

Πηγή: http://www.nqf.gov.gr 
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Λίγα ιφγηα γηα ηνπο ζπγγξαθείο.  

Νηθφιανο Φσηίνπ:  

Βθπαηδεπηηθφο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Με εηθνζαεηή θαη πιένλ εθπαηδεπηηθή & επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία. Βξγάζηεθε ζε ζρνιεία (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθέο 

ρνιέο θαη ΕΒΚ), ζε δεκφζηεο δνκέο ΒΠ (ΓΡΏΒΠ θαη ΚΒΤΠ). Ώπφ ην 2012 ππεξεηεί σο 

ππεχζπλνο .Β.Π. ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.) Καηεξίλεο. Με 

βαζηθέο ζπνπδέο Βθπαηδεπηηθνχ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΏΒΣΒΜ – ΒΛΒΣΒ), θάηνρνο επίζεο 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο απφ ην ΒΏΠ, ηνπ πξνγξάκκαηνο  πνπδέο ζηελ Βθπαίδεπζε. 

Βηήζηα επηκφξθσζε ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ην Βπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Β.Τ.Π) ηεο 

ΏΠΏΕΣΒ, ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη άιισλ επηκνξθψζεσλ – ζπλεδξίσλ – ζεκηλαξίσλ 

πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Κσλζηαληίλνο Παξαζηαηίδεο:  

Βθπαηδεπηηθφο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο. Με εηθνζηπεληαεηή  θαη πιένλ εθπαηδεπηηθή & 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Βξγάζηεθε ζε ζρνιεία (Γπκλάζηα, Γεληθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθά Λχθεηα, 

Πνιπθιαδηθά Λχθεηα, Βπαγγεικαηηθέο ρνιέο θαη ΕΒΚ), ζε δεκφζηεο δνκέο ΒΠ (ΓΡΏΒΠ θαη 

ΚΒΤΠ). Ώπφ ην 2000 ππεξεηεί σο ππεχζπλνο .Β.Π. ζην Κέληξν πκβνπιεπηηθήο & 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΒ.Τ.Π.) ΐέξνηαο. Με βαζηθέο ζπνπδέο Βθπαηδεπηηθνχ Διεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ (ΏΒΣΒΜ – ΒΛΒΣΒ). Βηήζηα επηκφξθσζε ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ην Βπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ (Π.Β.Τ.Π) ηεο ΏΠΏΕΣΒ, ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

θαζψο θαη άιισλ επηκνξθψζεσλ – ζπλεδξίσλ – ζεκηλαξίσλ πκβνπιεπηηθήο & Πξνζαλαηνιηζκνχ.  
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