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 1.ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

 

 

Οξηζκόο:  
 

Ο Αγξνλφκνο - Σνπνγξάθνο Μεραληθφο απνηειεί καδί κε ηνλ Αξρηηέθηνλα 

θαη ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηηο ηξεηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ ιεγφκελνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Καη νη ηξεηο απηέο εηδηθφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ ηνπ ηνκέα απηνχ είηε απηφλνκα είηε 

πνιιέο θνξέο θαη ζε επηθάιπςε. Σα ηκήκαηα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ αζρνινχληαη κε ηελ θαηάξηηζε ππνςεθίσλ ηθαλψλ λα 

δηελεξγνχλ ηνπνγξαθηθέο θαη θηεκαηνγξαθηθέο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, ην 

ηκήκα αζρνιείηαη κε ηε ραξηνγξάθεζε θαη απνηχπσζε εθηάζεσλ, κε ηελ 

αλάιπζε θαη νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζχληαμε ραξηψλ, 

ζρεδίσλ, αξρείσλ δηαγξακκάησλ θαη ηερληθψλ εθζέζεσλ.  
 

 

Ο Αγξνλόκνο - Σνπνγξάθνο Μεραληθόο παγθνζκίσο κπνξεί λα 

αζρνιεζεί κε: 

 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο κνξθήο ηεο γεο, 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηαζθεπψλ 

θαη ηερληθψλ έξγσλ, 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο νξίσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εθηάζεσλ 

 Σνλ ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε πζηεκάησλ 

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, 

 Σελ παξαγσγή θαη ζχληαμε ραξηψλ, ζρεδίσλ, αξρείσλ δηαγξακκάησλ 

θαη ηερληθψλ εθζέζεσλ, 

 Σελ κειέηε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ρψξνπ κε ζηφρν ην 

ζρεδηαζκφ αζηηθψλ ππεξαζηηθψλ  

πεξηνρψλ θαζψο θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ, 

 Σνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ, 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησν αγρονόμων και 

τοπογράφων μηχανικών  



 

 

 Σνλ ζρεδηαζκφ, κειέηε, κέηξεζε θ.α. 
  

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δύν ηκήκαηα: 
 Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, Αζήλα, απφ ην 1917 

 Σκήκα Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Θεζζαινλίθε, 

απφ ην 1962 

 ην  ηκήκα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

δηδάζθνληαη καζήκαηα αγξνλφκσλ θαη ηνπνγξάθσλ κεραληθψλ 

 

 

Ση καζήκαηα γίλνληαη: 

 

Χο ηκήκαηα κε ην ίδην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν 

παλεπηζηεκίσλ είλαη παλνκνηφηππα ρσξίο βέβαηα λα ιείπνπλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ή εμεηδηθεχζεηο αλά παλεπηζηήκηα ηφζν ζηνπο ηνκείο - 

θαηεπζχλζεηο φζν θαη ζηα καζήκαηα.  
 

πγθεθξηκέλα, ζην ηκήκα ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ νη 

θνηηεηέο δηδάζθνληαη καζήκαηα: Σνπνγξαθίαο. Γεσγξαθίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ. Έξγσλ Τπνδνκήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
 

 

Δθηφο απφ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηα ηκήκαηα Αγξνλφκσλ θαη 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε πξνζθέξνπλ ζπνπδέο 

ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν εθάκηιιεο κε ην αληηθείκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ.  
 

ην Σκήκα ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ππάξρνπλ ηα Γηαηκεκαηηθά 

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα: Γεσπιεξνθνξηαθή. Πεξηβάιινλ θαη 

Αλάπηπμε. Αξρηηεθηνληθή - ρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ κε θαηεπζχλζεηο: α. 

ρεδηαζκφο - Υψξνο - Πνιηηηζκφο, β. Πνιενδνκία - Υσξνηαμία, γ. Δπηζηήκε 

θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ. Πξνζηαζία Μλεκείσλ κε θαηεπζχλζεηο: 

α. πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Ηζηνξηθψλ Κηηξίσλ θαη πλφισλ, β. Τιηθά 

θαη Δπεκβάζεηο πληήξεζεο. 
 

Σν ηκήκα ζην Αξηζηνηέιεην πξνζθέξεη ηα Γηαηκεκαηηθά Μεηαπηπρηαθά 

Πξνγξάκκαηα:  

Γεσπιεξνθνξηαθή κε θαηεπζχλζεηο: α. Σνπνγξαθηθέο Δθαξκνγέο Τςειήο 



 

 

Αθξίβεηαο, β. χγρξνλεο Γαησδεηηθέο Δθαξκνγέο, γ. Γηαρείξηζε 

θσηνγξακκεηξηθήο παξαγσγήο θαη ηειεπηζθφπεζεο ζε πεξηβάιινλ ΓΠ. 

Σερληθέο Μέζνδνη ζηελ Αλάιπζε 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

, ρεδηαζκφ θαη Γηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ κε θαηεπζχλζεηο: α. Κηεκαηνιφγην 

θαη δηαρείξηζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, β. Υαξηνγξαθηθή παξαγσγή θαη 

γεσγξαθηθή αλάιπζε, γ. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε πφξσλ θαη έξγσλ 

αλάπηπμε. 

Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ Πνιηηηζκνχ.  

ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ. 
 

 

Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη δηθαηώκαηα: 

 

Οη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ απηψλ απνθηνχλ άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) κεηά απφ 

εμεηάζεηο. Σα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαζνξίδνληαη κε ηνλ λφκν 

4663/1930. Δπίζεο, νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν 

ΠΔ 12, Μεραληθψλ (Κσδηθφο ΠΔ 1210, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Αξρηηεθηφλσλ, Σνπνγξάθσλ)  
 

Οη απφθνηηνη ησλ ρνιψλ Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ 

απνηεινχλ καδί κε ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο ηηο 

ηξεηο βαζηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ ιεγφκελνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Καη νη 

ηξεηο απηέο εηδηθφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ 

θηηξίσλ είηε απηφλνκα είηε πνιιέο θνξέο θαη ζε επηθάιπςε. 
 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ 

(International Federation of Surveyors) ν αγξνλφκνο - ηνπνγξάθνο κεραληθφο 

παγθνζκίσο κπνξεί λα αζρνιεζεί ζε γεληθέο γξακκέο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ζέζεο θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηαζθεπψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ παξαγσγή θαη ζχληαμε ραξηψλ, ζρεδίσλ, αξρείσλ 

δηαγξακκάησλ θαη ηερληθψλ εθζέζεσλ, ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ρψξνπ, ηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ 

ηδηνθηεζηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ηδηνθηεζηψλ, 

ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε, ηε κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. 
 

 



 

 

πγθεθξηκέλα, νη αγξνλφκνη - ηνπνγξάθνη κεραληθνί κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ:  

* ηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηα ππνπξγεία Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αιιά θαη ζην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζε νξγαληζκνχο, 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζε λνκαξρίεο. 

* ε γξαθεία κειεηψλ έξγσλ θαη ζε ηερληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ζηε 

βηνκεραλία. 

* ε κειεηεηηθφ γξαθείν, ηερληθφ γξαθείν ή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

* Χο κειεηεηέο δεκνζίσλ έξγσλ, αθνχ πξψηα απνθηήζνπλ κειεηεηηθφ 

πηπρίν, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσλ επαγγέικαηνο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

 

 

 

θνπόο ζρνιήο 

 

Σν Σκήκα έρεη σο απνζηνιή ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζε 

ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο: ηελ Πνιηηηθή Αλάιπζε, ηηο Γηεζλείο θαη 

Δπξσπατθέο πνπδέο θαη ηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ Σκήκαηνο επηδηψθεη ηελ θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο, ηηο βαζηθέο κεζφδνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο ζπζηεκαηηθήο 

αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ, πνιηηεηαθψλ θαη δηεζλψλ θαηλνκέλσλ. Οη θνηηεηέο 

αζθνχληαη ζηελ έξεπλα θαη αλάιπζε (θηινζνθηθή, ηζηνξηθή, ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή) ησλ πνηθίισλ φςεσλ ησλ πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη καζαίλνπλ 

λα εξκελεχνπλ ηα ζπλνιηθά πνιηηηθά θαηλφκελα ζηηο πνιηηηθέο θνηλσλίεο 

(ην θαηλφκελν ηνπ θξάηνπο, ην πξφβιεκα ηεο εμνπζίαο, ε πξνβιεκαηηθή γηα 

ηνλ εγέηε, νη πνιηηηθνί ζεζκνί, πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο θ.ά.). 
 

 

ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: 8 ΔΞΑΜΗΝΑ  
 

Σν πξφγξακκα είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο γηα ηα ηέζζεξα (4) 

πξψηα εμάκελα. Καηά ηα ηέζζεξα ηειεπηαία εμάκελα, νη θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ηνλ «θχθιν ζπνπδψλ» ηνπο, 

δειαδή ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.  

ήκεξα ην Σκήκα απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο ηνκείο 

- Σνκέαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο  

- Σνκέαο Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαη Κνηλσληνινγίαο  

- Σνκέαο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο  

- Σνκέαο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ: Παλ/κην Αζήλαο 

 

1. Κξάηνο θαη Γεκφζηα Πνιηηηθή  

2. Δπξσπατθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή  

3. Δπξσπατθή Πνιηηηθή θαη Γηπισκαηία  



 

 

4. Πνιηηηθή Δπηζηήκεο  

5. Κνηλσληνινγίαο 

6. πνπδέο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

 

 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ - ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ:  

Οη Πνιηηηθνί Δπηζηήκνλεο, απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο, απαζρνινχληαη θπξίσο 

ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ππεξεζίεο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα: 

Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Σχπνπ, 

Δζσηεξηθψλ θ.ά., Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ε εηδηθφηεηά 

ηνπο ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε ππεξεζίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ζε Δξεπλεηηθά Κέληξα θ.ά.  
 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: ε θέληξα πνιηηηθήο έξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ είηε 

απηά είλαη αλεμάξηεηα είηε αλήθνπλ ζε πνιηηηθά θφκκαηα, ζε εηαηξείεο 

δεκνζθνπήζεσλ θ.ά.  
 

Αλ νη απφθνηηνη ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ Αθαδεκατθή θαξηέξα ή λα ζηξαθνχλ 

ζε Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

θαη ε θαιή γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα. Σνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ έρεη γίλεη κηα ζρεηηθή δηεχξπλζε ηεο αγνξάο κε ηε 

δεκηνπξγία εηαηξεηψλ δεκνζθνπήζεσλ θαη θέληξσλ πνιηηηθήο έξεπλαο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ΒΙΟΛΟΓΟ 

 

 

Βηνιόγνο (ή γεληθφηεξα Βηνεπηζηήκνλαο πρ. Βηνρεκηθφο, Βηνθπζηθφο, 

Γελεηηζηήο, Μηθξνβηνιφγνο, Αλνζνβηνιφγνο, Νεπξνβηνιφγνο θιπ.) είλαη ν 

επηζηήκνλαο πνπ αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηε Βηνινγία (Βηνινγηθέο 

Δπηζηήκεο, Βηνεπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Εσήο), δειαδή, κειεηά ην θαηλφκελν 

ηεο δσήο ζε επίπεδν κνξηαθφ, θπηηαξηθφ, ηζηνινγηθφ, νξγαληθφ, θνηλσληθφ 

θαη νηθνινγηθφ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εξεπλεηηθνχο ή δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. 

Οη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο ππεχζπλνη βηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ 

ζηελ ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ (δεκφζηα ή ηδησηηθά), κεηά απφ θαηάιιειε 

κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε (πρ. MSc ή PhD ζηε Βηνρεκεία, Γελεηηθή θ.α.), ελψ 

ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

φπνπ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ εξγαζηήξηα αλάιπζεο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (πρ. 

ηξνθίκσλ, πδάησλ θ.α.), νη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζε εξγαζηήξηα 

δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (πρ. βηνρεκείαο), ζηα νπνία κπνξεί λα 

πξνάγνληαη κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ.ηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (φπσο θαη ζηελ ΔΔ), ν Βηνιφγνο αλήθεη 

ζηα Δπαγγέικαηα Τγείαο (ΠΓ ππ.αξηζ.38, αξ.θχιινπ 38, 25/3/2010, 

Παξάξηεκα VIII). 

 

Οη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο ππεχζπλνη βηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ 

ζηελ ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ (δεκφζηα ή ηδησηηθά), κεηά απφ θαηάιιειε 

κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε (πρ. MSc ή PhD ζηε Βηνρεκεία, Γελεηηθή θ.α.), ελψ 

ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

φπνπ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ εξγαζηήξηα αλάιπζεο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (πρ. 

ηξνθίκσλ, πδάησλ θ.α.), νη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζε εξγαζηήξηα 

δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (πρ. βηνρεκείαο), ζηα νπνία κπνξεί λα 

πξνάγνληαη κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ.ηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (φπσο θαη ζηελ ΔΔ), ν Βηνιφγνο αλήθεη 

ζηα Δπαγγέικαηα Τγείαο (ΠΓ ππ.αξηζ.38, αξ.θχιινπ 38, 25/3/2010, 

Παξάξηεκα VIII). 

 

Οη Βηνιόγνη έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηνλ ηνκέα Τγείαο. Δηδηθόηεξα κε βάζε 

ην λόκν : 



 

 

Πεξίιεςε: ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (φπσο θαη ζηελ 

ππφινηπε ΔΔ), ν Βηνιφγνο αλήθεη ζηα Δπαγγέικαηα Τγείαο (ΠΓ ππ.αξηζ.38, 

αξ.θχιινπ 38, 25/3/2010, Παξάξηεκα VIII).Οη Βηνιφγνη (θαη νη Υεκηθνί-

Βηνρεκηθνί)αλήθνπλ ζηελ Ηαηξηθή Τπεξεζία ησλ Ννζνθνκείσλ (άξζξν 56 

παξ.2 ηνπ λφκνπ 2071/15-7-92). Οη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο 

ππεχζπλνη βηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηελ ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ (δεκφζηα ή 

ηδησηηθά), κεηά απφ θαηάιιειε κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε (πρ. MSc ή PhD 

ζηε Βηνρεκεία, Γελεηηθή), ελψ ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ππνγξάθνπλ παξνρή ππεξεζηψλ ( παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Φ.Δ., λ.2238/1994), νη Βηνιφγνη (θαη νη Υεκηθνί-

Βηνρεκηθνί) κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζε εξγαζηήξηα δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ (πρ. βηνρεκείαο), ζηα κπνξεί λα πξνάγνληαη κέρξη θαη ην βαζκφ 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ(άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 1397/83).Δπίζεο, νη 

βηνιφγνη κπνξνχλ λα ηδξχνπλ βηνινγηθά εξγαζηήξηα αλαιχζεσλ [ πρ. 

αλάιπζεο ηξνθίκσλ (ΦΔΚ32/11-2-2014, Νφκνο ππ’ αξηζ. 4235), 

θξπνζπληήξεζεο ζπέξκαηνο (ΦΔΚ 1ν Σεχρνο, Κεθ.Γ', Αξ.Φχιινπ 17, 

27/1/2005), DNA θ.α.] ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξνχο θαη άιινπο επηζηήκνλεο. 

Δπίζεο, νη Βηνιφγνη εγγξάθνληαη σο ηαθηηθά-πιήξε κέιε εηαηξεηψλ ή 

ζπιιφγσλ φπσο ε Παλειιήληα Έλσζε Δπηζηεκφλσλ Τγείαο, ε Παλειιήληα 

Έλσζε Κιηληθψλ Δκβξπνιφγσλ, ε Δηαηξεία Κιηληθήο Βηνρεκείαο, ν 

χλδεζκνο Ηαηξηθψλ Γελεηηζηψλ, ε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία, ε 

Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, ε Δηαηξεία Ληπηδηνινγίαο θαη Αζεξνζθιήξπλζεο 

θ.α. 

Ιδησηηθόο ηνκέαο 

Α)  χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994 ) σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζεσξνχληαη: Όζνη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ 

γηαηξνχ (…), βηνιφγνπ θ.α. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ν Βηνιφγνο 

δχλαηαη λα ηδξχεη (ή λα κεηέρεη ζε) ηδησηηθή εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ 

βηνινγίαο (πρ. αλάιπζεο DNA, ηξνθίκσλ θ.α.) ή ηδησηηθά θέληξα 

(εξγαζηήξηα) δνθηκψλ-αλαθνξάο-πνηνηηθνχ ειέγρνπ κε άδεηα απφ ην 

ππνπξγείν Δκπνξίνπ [ πρ. αλάιπζεο ηξνθίκσλ (ΦΔΚ32/11-2-2014, Νφκνο 

ππ’ αξηζ. 4235), ζπέξκαηνο (ΦΔΚ 1ν Σεχρνο, Κεθ.Γ', Αξ.Φχιινπ 17, 

27/1/2005), DNA θ.α.] ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξνχο θαη άιινπο επηζηήκνλεο. 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (φπσο θαη ζηελ ππφινηπε ΔΔ), ν 

Βηνιφγνο αλήθεη ζηα Δπαγγέικαηα Τγείαο (ΠΓ ππ.αξηζ.38, αξ.θχιινπ 38, 

25/3/2010, Παξάξηεκα VIII). 



 

 

 Β)  ΟΓΖΓΗΑ 2004/23/ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 : “Ο ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηεθκεξίνπ επίζεκεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο ή ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ, ην νπνίν ρνξεγείηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. 

 

Γ) Δηδηθή πεξίπησζε ηδησηηθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ δηεπζχλνπλ νη Βηνιφγνη 

είλαη ην εξγαζηήξην αλάιπζεο ζπέξκαηνο (ζπεξκαηνινγίαο) πρ. σο 

κνλνπξφζσπε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο . 

 

 

Οη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο ππεχζπλνη βηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ 

ζηελ ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ (δεκφζηα ή ηδησηηθά), κεηά απφ θαηάιιειε 

κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε (πρ. MSc ή PhD ζηε Βηνρεκεία, Γελεηηθή θ.α.), ελψ 

ζηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

φπνπ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ εξγαζηήξηα αλάιπζεο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ (πρ. 

ηξνθίκσλ, πδάησλ θ.α.), νη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζε εξγαζηήξηα 

δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (πρ. βηνρεκείαο), ζηα νπνία κπνξεί λα 

πξνάγνληαη κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ.ηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (φπσο θαη ζηελ ΔΔ), ν Βηνιφγνο αλήθεη 

ζηα Δπαγγέικαηα Τγείαο (ΠΓ ππ.αξηζ.38, αξ.θχιινπ 38, 25/3/2010, 

Παξάξηεκα VIII). 

Δπίζεο, νη Βηνιφγνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο εξεπλεηέο ή κειεηεηέο-

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζην αληηθείκελν ηεο Βηνινγίαο ησλ θπηηθψλ 

νξγαληζκψλ (Βνηαληθή, Γεσπνληθή, Φαξκαθεπηηθά Φπηά), ηεο Βηνινγίαο 

ησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ ( Εσνινγία, Ηρζπνινγία, Θαιάζζηα Βηνινγία, 

Κηεληαηξηθή), ηεο Βηνινγίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο-Οηθνζπζηεκάησλ 

(Οηθνινγία, Οηθνηνμηθνινγία, Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ, 

Βηνπνηθηιφηεηα, Βηνινγία Πιεζπζκψλ, Κνηλσληνβηνινγία), ηεο Βηνινγίαο-

Βηνρεκείαο ησλ ηξνθίκσλ (κπνξνχλ λα ηδξχνπλ εξγαζηήξηα αλάιπζεο 

ηξνθίκσλ ΦΔΚ32/11-2-2014, Νφκνο ππ’ αξηζ. 4235) θαη ζηε δηαηξνθνινγία 

(ζξέςε θαη κεηαβνιηζκφο θπηηθψλ νξγαληζκψλ- δσηθψλ νξγαληζκψλ-

αλζξψπνπ). Eίλαη εληειψο ιαλζαζκέλεο νη θήκεο απφ νξηζκέλα ζρνιεία, 

forum θαη θξνληηζηήξηα φηη νη Βηνιφγνη ζηελ Διιάδα είλαη αλαγθαζκέλνη 

λα απαζρνιεζνχλ κφλν κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ έξεπλα. 

 



 

 

 

 

  4.ΘΔΑΣΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Οξηζκόο:  
 

O ζεαηξνιφγνο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηελ θξηηηθή ηνπ 

ζεάηξνπ. Ο ζεαηξνιφγνο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ πινχην ησλ γλψζεψλ ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη έξεπλα ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θξηηηθφ πλεχκα γηα λα αζθήζεη θξηηηθή ζε ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, ή ηε δεκηνπξγηθή ηνπ θαληαζία γηα λα ζπγγξάςεη ή λα 

δηαζθεπάζεη έλα ζεαηξηθφ έξγν. 
 

 

Πεξηβάιινλ ελαζρόιεζεο:  
 

Ο ζεαηξνιφγνο κπνξεί λα εξγάδεηαη σο ζηέιερνο ζε θξαηηθνχο ζεαηξηθνχο 

νξγαληζκνχο, λα ζπλεξγάδεηαη κε ζεαηξηθνχο παξαγσγνχο θαη ζπληειεζηέο 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία κηαο παξάζηαζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα γξάθεη 

ζεαηξηθά έξγα ή λα παξνπζηάδεη θξηηηθέο ζε δηάθνξα έληππα ή θαη ζε 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Αθφκε, κπνξεί λα δηδάζθεη ζε ζρνιεία, ζε 

Γξακαηηθέο ρνιέο ή θαη ζε ρνιέο Θεάηξνπ, ζε πνιηηηζηηθά θέληξα ή 

άιινπο θνξείο.  
 

Δθπαίδεπζε: 

 

 Ο ζεαηξνιφγνο είλαη απφθνηηνο ησλ ηκεκάησλ Θεάηξνπ/ Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ θαη 

νξηζκέλα παλεπηζηήκηα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εηδίθεπζεο ζηε 

ζεαηξνινγία ή ζηηο ζεαηξηθέο ζπνπδέο. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.ΓΙΔΘΝΩΝ & ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

θνπόο πνπδώλ: 

 

Σν ηκήκα ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ 

ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ κε ζθνπνχο 

αλάινγνπο κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ Ο.Π.Α. θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνξγία επηζηεκφλσλ κε επηζηεκνληθή 

γλψζε ησλ επξσπαηθψλ θαη δηεζλψλ ζεκάησλ. Σν ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηά είλαη λέν θαη άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2000/2001. Σν Σκήκα 

Γ.Δ.. έρεη σο απνζηνιή λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε κε ηελ 

αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλαδήηεζε θαη λα παξέρεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο 

γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 

Δηδηθφηεξα, ην ηκήκα έρεη σο απνζηνιή λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

επηζηεκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ κε άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε επί 

επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζεκάησλ, ηδίσο δε απηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

επξσπατθφ θαη παγθφζκην γίγλεζζαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κε ηηο πνιηηηθέο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ελδνθνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη 

ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ψζηε ε 

ειιεληθή παξνπζία θαη ε ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα ηεο επξσπατθήο 

ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο λα είλαη πιήξεο, 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαη επσθειήο γηα ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα. 

 

Σνκείο: 

 

- Σνκέα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ ζεζκψλ,  

- Σνκέα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη 

- Σνκέα Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηζκηθψλ ρέζεσλ  

 

Γηδαζθόκελα καζήκαηα: 

 

Γηεζλείο Θεζκνί Δηζαγσγή ζην Γίθαην (ηνηρεία Ηδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ 



 

 

Γηθαίνπ) Πνιηηηθνί Θεζκνί Δηζαγσγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή Δηζαγσγή ζηε 

Φηινζνθία Πνιηηηθή Οηθνλνκία Η θαη II Γηπισκαηηθή Ηζηνξία: Απφ ηε 

Βεζηθαιία ζην Βεξνιίλν Πνιηηηθή Ηζηνξία Βαιθαληθψλ Λαψλ πγθξηηηθή 

Πνιηηηθή Αηνκηθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηθέο Διεπζεξίεο Ηζηνξία ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηξαηεγηθήο: Κιαζηθή Διιάδα, Ρψκε θαη Βπδάληην 

Γηεζλείο ρέζεηο Η θαη II Σππνινγία ησλ Πνιηηηθψλ πζηεκάησλ Ηζηνξία ηεο 

Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο Πνιηηηθέο φςεηο ησλ Γηεζλψλ Θεζκψλ 

Γηακφξθσζε θαη Άζθεζε Κξαηηθήο Πνιηηηθήο Σα ΜΜΔ ζηε Γηεζλή 

Πνιηηηθή Σνπξθία: Κνηλσληθή πγθξφηεζε θαη Πνιηηηθφ χζηεκα 

Δηζαγσγή ζηε Γεσπνιηηηθή Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή Δπξσπατθά 

Πνιηηηθά πζηήκαηα Γηεζλέο Γίθαην Η (Ηζηνξία, Πεγέο ρέζεηο κε 

Δζσηεξηθφ Γίθαην, Τπνθείκελα) Γηπισκαηηθή Ηζηνξία: Απφ ην Βεξνιίλν 

ζηηο Βεξζαιιίεο Θεσξία θαη Γίθαην ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ Ηζηνξία ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηξαηεγηθήο: Απφ ηε Βεζηθαιία σο ηηο κέξεο καο 

Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Η θαη II Διιεληθή Γηπισκαηηθή Ηζηνξία (Δηδηθά 

ζέκαηα) Κνηλσληθφ Κξάηνο: Ηζηνξία, Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο Θεσξία θαη 

Μέζνδνη Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ Θξεζθεία θαη Γηεζλήο Πνιηηηθή Διιεληθφ 

Πνιηηηθφ χζηεκα Πνζνηηθέο Μέζνδνη θαη Πιεξνθνξηθή ζηε Γηνίθεζε θαη 

ηε Λήςε Απνθάζεσλ Γηεζλέο Γίθαην II (Δπίιπζε Γηαθνξψλ, Κπξηαξρία, 

Αξκνδηφηεηεο, Γηεζλήο Δπζχλε) Γηπισκαηηθή Ηζηνξία: Απφ ηε πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ ζηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ Θεσξία Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

Γηπισκαηία θαη ηξαηεγηθή ησλ Μεγάισλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ 

Μεζνδνινγία Γηεζλψλ ρέζεσλ Γηπισκαηηθφ θαη Πξνμεληθφ Γίθαην Ηζηνξία 

ηνπ Μεζαλαηνιηθνχ Υψξνπ Ο Ρφινο ηεο Ρσζίαο ζην Γηεζλέο χζηεκα 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο: πγθξηηηθή Γηάζηαζε Πνιηηηθή θαη Παξάδνζε ησλ 

Ζ.Π.Α. Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην Γηεζλήο Πξνζηαζία Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηξαηεγηθέο πνπδέο Η θαη II Διιεληθή Οηθνλνκία:Γνκή θαη 

Πνιηηηθέο Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί πλεξγαζίαο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην 

Δηξεληθή Γηεπζέηεζε Γηεζλψλ Γηαθνξψλ Πνιηηηθά πζηήκαηα, Καζεζηψηα 

θαη Κηλήκαηα ζηε Μέζε Αλαηνιή Σα Βαιθάληα ζην Μεηαςπρξνπνιεκηθφ 

Γηεζλέο χζηεκα Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Ζ Δμέιημε ηνπ Γηεζλνχο 

πζηήκαηνο: Ηζηνξηθέο θαη ζεζκηθέο Γηαζηάζεηο (1945-1989) Γνκή θαη 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο Ακεξηθαληθή Γηπισκαηία θαη 

ηξαηεγηθή Σν χζηεκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ Αγνξέο Δξγαζίαο θαη 

Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο Γηεζλέο Γίθαην ηεο Αλάπηπμεο Σνπξθηθή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή Δζληθέο Γηαζπνξέο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο Δηδηθά ζέκαηα Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ: Γίθαην ηνπ Αέξα θαη ηνπ Γηαζηήκαηνο Οη Τπφ Μεηάβαζε 

Οηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο Γηεζλέο Γίθαην III 



 

 

(Γίθαην ηεο ζάιαζζαο) Δμσηεξηθέο ρέζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γίθαην 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ρέζεηο Διιάδαο-Σνπξθίαο: Απφ ηε Λσδάλε σο 

ζήκεξα Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε Γηεζλήο Πξνζηαζία 

Πεξηβάιινληνο Οη Μεηνλφηεηεο ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή Δπξσπατθή 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή Πνιηηηζηηθή Γηπισκαηία Δπξσ-Ακεξηθαληθέο ρέζεηο 

κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν Γηεζλείο Γηελέμεηο θαη Πνιπκεξήο 

Γηπισκαηία (Κππξηαθφ θαη Αιιεο Γηελέμεηο) Σν Φχιν ζηηο Γηεζλείο πνπδέο 

Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δπξσπατθή Αζθάιεηα, Ακπλα θαη 

Πνιηηηθή Δλνπνίεζε Γηεζλέο Γίθαην IV (ζεσξία θαη Μεζνδνινγία ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ) Ζ Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο Δηδηθά ζέκαηα 

Γηεζλψλ ρέζεσλ Γηεζλέο Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Μεζφγεηνο 

Ηδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην Δπξσπατθή Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

(Jean Monnet) Δηδηθά ζέκαηα Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ Δπξσπατθή Πνιηηηθή 

γηα ην Αζπιν θαη ηε Μεηαλάζηεπζε Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Γξάζεηο γηα 

ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ Δηδηθά ζέκαηα Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο: Ζ 

Γηεχξπλζε. 

 

Γπλαηόηεηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ: 

 

1. Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηπισκαηηθέο πνπδέο 

2. Γηεζλέο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθέο πνπδέο  

3. Γίθαην θαη Πξαθηηθή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη Δπελδχζεσλ  

4. Δπξσπατθή Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή  

 

 

 

Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε: 

 

Ζ κειέηε επηκέξνπο πεδίσλ φπσο είλαη νη Γηεζλείο ρέζεηο, ε Παγθφζκηα 

Γηαθπβέξλεζε, ε Γηπισκαηία θαη ην Γηεζλέο Γίθαην-Δκπφξην, ελψ 

παξάιιεια, ε εμεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ επηηεινχληαη ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλψο είλαη ην 

άιιν βαζηθφ κέιεκα ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ησλ θνηηεηψλ. θνπφο ησλ 

ηκεκάησλ είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο επαξθψο ηεθκεξησκέλεο γλψζεηο 

γηα ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ζρέζεηο, γλψζεηο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ επνηθνδνκεηηθά ζε πνιηηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν έπεηηα απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο επηινγήο 



 

 

ησλ θαηάιιεισλ θαηεπζχλζεσλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ έρνπλ δηθαίσκα 

εγγξαθήο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΟΔΔ) θαη αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα νηθνλνκνιφγνπ. 

 

πλνιηθά νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ 

θαη ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

α)Να γίλνπλ κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (άδεηα 

άζθεζεο θαη θαηνρχξσζε επαγγέικαηνο) β) ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. 

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο δχλαληαη λα βξνπλ εξγαζία ζην Γεκφζην ή 

Ηδησηηθφ Σνκέα.  

Δηδηθφηεξα: 

1.ε Τπνπξγεία: Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Πνιηηηζκνχ, Γεσξγίαο, Γεκφζηαο Σάμεο, 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Άκπλαο θηι. 

2. ε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο: Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), North 

Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), 

North American Free Trade Agreement (NAFTA), Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary 

Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development 

(IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) θ.ά. 

3.ε Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ, Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

Διεγθηηθφ πλέδξην, Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, Centre pour le developpement 

de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Σν θέληξν απηφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

4. ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δειαδή ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (δήκνη θαη θνηλφηεηεο), Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο, πξφγξακκα «Η. 

Καπνδίζηξηαο». Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο. 

5. ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (πξνυπνινγηζκφο, απνινγηζκφο, 

αλάιπζε απνηειεζκάησλ, ζπκπεξάζκαηα θηι). 

6. ηελ Δθπφλεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ 

(θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ, πνξεία πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζχληαμε 

πξνυπνινγηζκψλ, δηαδηθαζία ππνβνιήο πξφηαζεο θαη απαξαίηεηα 



 

 

δηθαηνινγεηηθά, επαθέο κε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο). 

7. ε Οξγαλσκέλα Λνγηζηήξηα επηρεηξήζεσλ ή σο Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο 

Λνγηζηέο. 

8.ε Σξάπεδεο, Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο θιπ). 

9.ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

10. Χο Πνιηηηθνί αλαιπηέο θαη χκβνπινη Πνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.ΝΑΤΠΗΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  
 

 

Γεληθή Πεξηγξαθή: 

 

 Ο Ναππεγφο Μεραληθφο αζρνιείηαη κε ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 

ζρεδίαζεο θάζε είδνπο πισηψλ ζθαθψλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ 

(πνξζκείσλ, πισηψλ δεμακελψλ), θαζψο θαη κε ηελ επηζθεπή ή κεηαζθεπή 

παιαηψλ ζθαθψλ.  

Όηαλ ην λαππεγείν αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξγηνπ ζθάθνπο, ν 

Ναππεγφο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θάλεη ηε γεληθή ζρεδίαζε ηνπ ζθάθνπο 

(κνξθή, ηχπνο, εζσηεξηθή δηαίξεζε, εμνπιηζκφο, αληνρή πινίνπ).Τπνινγίδεη 

ην βάξνο θαη ηελ ηζρχ ησλ κεραλψλ, ην σθέιηκν θνξηίν, ηνπο ρψξνπο, ηηο 

απνζήθεο, ηηο αλαινγίεο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ.Κάλεη 

ηε ζρεδίαζε-ράξαμε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ πινίνπ θαη θξνληίδεη γηα 

ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηνπ ζρεδίνπ. Δπηβιέπεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ κεραλψλ θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ πινίνπ θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ ζθάθνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλαθαηαζθεπή ελφο πινίνπ, θάλεη ηε 

κειέηε θαη ηελ επαλαζρεδίαζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επηζθεπήο πινίνπ θάλεη πάιη ηε κειέηε θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεπαζζεί. Δπίζεο, ππνινγίδεη ηα πιηθά, ην 

θφζηνο θαη επηβιέπεη ηελ εξγαζία ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ ηκεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα ζπλαξκνινγνχληαη ζην πινίν. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Ναππεγνχ εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

πινίσλ θαη ζθαθψλ θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά 

επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 

 

Απαηηνύκελε Δθπαίδεπζε:  
 

Ο Ναππεγφο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κπνξεί λα έρεη ζπνπδάζεη ζηα 

αληίζηνηρα Σκήκαηα ησλ Πνιπηερλείσλ. πνπδέο ζηνλ ίδην ηνκέα θαη πηπρίν 

Σερλνιφγνπ Ναππεγνχ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κειέηεο, ζρεδίαζεο θαη 



 

 

θαηαζθεπήο επηζθεπήο πινίσλ θαη ζθαθψλ νξηζκέλνπ κήθνπο ή επηζθεπήο 

θαη κεηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο, παξέρνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

Σκήκαηα ησλ ΣΔΗ. Οη απφθνηηνη απηψλ ησλ Σκεκάησλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εηζαρζνχλ ζην δεχηεξν έηνο ηνπ Σκήκαηνο Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. 
 

 

Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο: 

 

 ήκεξα, ην επάγγεικα ηνπ Ναππεγνχ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο 

ζπξξίθλσζεο ησλ λαππεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα θαη, 

γεληθφηεξα, ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε λαππεγηθή βηνκεραλία. Έηζη, 

πνιινί Ναππεγνί αλαδεηνχλ δηεμφδνπο απαζρφιεζεο ζε άιινπο ζρεηηθνχο 

ηνκείο, φπνπ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε θαιχηεξεο επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο. Μπνξεί λα εξγαζηεί ζην ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο θαη αμηνπινΐαο ζθαθψλ, ζε 

Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ, ζε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε λαππεγεία, 

λαπηηιηαθά γξαθεία θαη εηαηξείεο, θαζψο αθφκε θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο εθπνλψληαο δηάθνξεο λαππεγηθέο κειέηεο. Δθφζνλ θαηέρεη 

ην πηπρίν ηεο Παηδαγσγηθήο Σερληθήο ρνιήο ηεο ΔΛΔΣΔ, κπνξεί λα 

εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζηε κέζε εθπαίδεπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.ΣΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 

 

Οξηζκόο 

 

Σν ηκήκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαιιηεξγεί θαη πξνάγεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηέρλε ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο νπηηθναθνπζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα 

θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε, νξγαλψλνληαο κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

νηθείαο ηέρλεο.  
 

 

 

πνπδέο 

 

θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη, κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα 

θαη δηδαζθαιία, λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε 

ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο νπηηθναθνπζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα παξέρεη 

ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα 

θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ θαιιηηερληθή, επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε, νξγαλψλνληαο κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

νηθείαο ηέρλεο. 
 

Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηνπ Σκήκαηνο ζπλδπάδεη ηελ πξάμε κε ηε 

ζεσξία, ελψ ην πεληαεηέο πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνζηεξίδεη εμίζνπ επηά 

θαιιηηερληθέο θαηεπζχλζεηο – εηδηθφηεηεο (ζελάξην, ζθελνζεζία, δηεχζπλζε 

παξαγσγήο, ήρνο-κνπζηθή, ζθελνγξαθία-ελδπκαηνινγία, δηεχζπλζε 

θσηνγξαθίαο, κνληάδ) θαζψο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζεσξίαο θαη ηζηνξίαο 

θηλεκαηνγξάθνπ. Παξάιιεια ην Σκήκα ππνζηεξίδεη ηελ πεξαηηέξσ 

επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή έξεπλα κέζσ ηεο εθπφλεζεο δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ 

 

 

Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε 

 

Χζηφζν κε βάζε ηηο ζπνπδέο ηνπο νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ 



 

 

επαγγεικαηηθά ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη ηνπ ζεάηξνπ.  

Αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμνπλ ζα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ 

σο ζθελνζέηεο, παξαγσγνί, ζελαξηνγξάθνη, ελδπκαηνιφγνη, ζθελνγξάθνη, 

δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο, ερνιήπηεο, θξηηηθνί θηλεκαηνγξάθνπ, κνληέξ.  

Οη θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

Γηεχζπλζε θσηνγξαθίαο, Ήρνο θαη κνπζηθή, Θεσξία-Ηζηνξία 

θηλεκαηνγξάθνπ, Μνληάδ, Παξαγσγή, ελάξην, θελνγξαθία-

Δλδπκαηνινγία, θελνζεζία.  

Ζ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο 

ρνξεγείηαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηε Γηεχζπλζε 

Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.ΥΟΛΔ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

Λνγνζεξαπεία είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηηο δηαηαξαρέο ιφγνπ, 

θσλήο νκηιίαο θαη κάζεζεο – θαηάπνζεο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο, φπνηα θη 

αλ είλαη ε αηηία απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ: λεπξνινγηθή, εμειηθηηθή ή 

ιεηηνπξγηθή. Απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο εμσιεθηηθήο θαη ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηελ θαζαξηφηεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο θσλήο θαη ζηελ 

παξαγσγή ιφγνπ ησλ βαξήθνσλ. 

Ο ινγνπαηδηθφο είλαη ν επηζηήκνλαο πνπ ελεκεξψλεη, αμηνινγεί θαη εληζρχεη 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ιφγνπ, ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ 

επηδείλσζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ επηθέξνπλ νη λεπξνινγηθέο απηέο 

παζήζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: 

Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη ε απφθηεζε πηπρίνπ 

Λνγνζεξαπείαο. Απηφ είλαη ην ηππηθφ θνκκάηη βέβαηα, ην νπνίν θαη αξθεί 

εθφζνλ ην επάγγεικα δελ θαηνρπξψλεηαη κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Όκσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

ζεξαπεπηή δελ εμαξηάηαη απφ ην ηππηθφ θνκκάηη θαη ην πηπρίν απφ κφλν ηνπ 

δελ αξθεί. Οη λένη επαγγεικαηίεο έρνπλ αλάγθε απφ ζεκηλάξηα, πξαθηηθή θαη 

θιηληθή άζθεζε, θαζψο θαη απφ επνπηεία. ηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο φινη νη ινγνζεξαπεπηέο, αλεμαξηήηνπ εκπεηξίαο, νθείινπλ λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κε αξηηφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα. 

Ζ ππνκνλή, ε επηκνλή, ε επηλνεηηθφηεηα, ε γξήγνξε ζθέςε θαη ε θαληαζία 

είλαη αξεηέο πνπ βνεζνχλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ζεξαπεπηή.  Θεξαπεπηέο κε 

θαιιηηερληθή «θιέβα» είλαη επίζεο πην επλνεκέλνη απφ ηνπο άιινπο δηφηη 

ζπρλά, ρξεηάδεηαη λα δσγξαθίζνπκε, λα ζρεδηάζνπκε ή λα θάλνπκε 

ρεηξνηερλίεο.  Δπεηδή ε ινγνζεξαπεία είλαη θαηεμνρήλ αλζξσπηζηηθή 

επηζηήκε, έλαο θαιφο επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλζξσπηζηήο, 

εγθάξδηνο, λα αγαπά ην ζπλάλζξσπν ηνπ θαη λα βξίζθεηαη θνληά ζηηο 

αλάγθεο θαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ ζεξαπεπφκελψλ ηνπ.  Δπεηδή κάιηζηα, 

αζρνιείηαη κε ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη λα κελ έρεη δπζθνιίεο πνπ ρξήδνπλ 

ινγνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο.  



 

 

 

EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ: 

Οη αλάγθεο γηα εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ινγνζεξαπείαο 

απμάλνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη καδί κε απηέο 

απμάλεηαη θαη ε δήηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ Παλειιαδηθψλ γηα ηα δχν 

ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. ηε 

ρψξα καο ηκήκαηα ινγνζεξαπείαο ιεηηνπξγνχλ ζην ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο 

(Πάηξα) θαη ζην ΣΔΗ Ζπείξνπ (Ησάλληλα). 
 

Οη πηπρηνχρνη ινγνζεξαπείαο έρνπλ εμαηξεηηθά θαιέο πηζαλφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θαη κάιηζηα απφ ηηο ζρεηηθέο αγγειίεο 

θαίλεηαη φηη ε δήηεζε είλαη απμαλφκελε απφ κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο 

αιιά θαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξαιία, πνπ δεηνχλ 

πξνζσπηθφ ηφζν γηα απαζρφιεζε ζε εηδηθά ζρνιεία αιιά θαη ζε 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα. Απαξαίηεην εξγαιείν γηα φζνπο ζέινπλ λα 

αλαδεηήζνπλ επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ ζεσξείηαη ε θαιή 

γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ζηα ηκήκαηα απηά δελ 

κπνξεί λα θνηηήζεη φπνηνο παξνπζηάδεη θψθσζε – βαξεθνΐα, δπζαξζξία, 

ηξαχιηζκα, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιφγνπ – 

άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. 

 

 

 ΠΙΘΑΝΟΙ ΥΩΡΟΙ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: 

Ο Λνγνζεξαπεπηήο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ηδηψηεο ζε γξαθείν ή ζε θέληξν 

εηδηθψλ ζεξαπεηψλ.  Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε δνκέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο 

θέληξα εκέξαο θαη ζε γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

Δπίζεο, ζε εηδηθά ζρνιεία, ζε θέληξα ςπρηθήο πγείαο θαη ζε λνζνθνκεία. 

 Βέβαηα, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, νη ινγνζεξαπεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε 

δεκφζηεο δνκέο είλαη πάξα πνιχ ιίγνη θαη νη πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

 

 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΙΓΑΚΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜIO: 

Σα ηκήκαηα Λνγνζεξαπείαο αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα παζνινγίαο Λφγνπ, Οκηιίαο θαη Φσλήο. Σα ηκήκαηα 

Λνγνζεξαπείαο θαηαξηίδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο, δηδάζθνληάο ηνπο 

καζήκαηα ππνδνκήο απφ ηνπο θιάδνπο ηεο Γισζζνινγίαο, Ηαηξηθήο θαη 

Φπρνινγίαο θαη ηα απαξαίηεηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζηηο δηαηαξαρέο 

ιφγνπ, νκηιίαο, θσλήο θαη αθνήο, θαζψο θαη καζήκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ κειινληηθψλ 

αζζελψλ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά, κεξηθά απφ ηα βαζηθά καζήκαηα ησλ ηκεκάησλ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Φσλεηηθή, Δμειηθηηθή Φπρνινγία, Φσλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Γηαηαξαρέο, 

Παηδηαηξηθή, Γισζζνινγία, Φπρνθπζηνινγία Αθνήο – Οκηιίαο – Λφγνπ, 

Νεπξνςπρνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία, Απνθαηαζηαηηθή Αθννινγία, 

Φσλνινγία, Γηαηαξαρέο ηεο Ρνήο Οκηιίαο (Σξαπιηζκφο), Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, Φπρνγισζζνινγία, Φπρνπαζνινγία, Νεπξναλαηνκία, 

ηαηηζηηθή, Κιηληθά Θέκαηα Λνγνπαζνινγίαο, Αξρέο Γηθαίνπ, Γηαηαξαρέο 

ηεο Φψλεζεο, Ννεκαηηθή Γιψζζα, πκπεξηθνξηθή Νεπξνινγία, Γηαηαξαρέο 

ηεο Καηάπνζεο – Γπζθαγία, Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο Αηφκσλ κε 

Δγθεθαιηθή Παξάιπζε, Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο – Γπζιεμία, Κιηληθή 

Ζζηθή & Γενληνινγία, Νεπξνγελείο Κηλεηηθέο Γηαηαξαρέο ηεο Οκηιίαο θ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
 

Σν Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο εθπαηδεχεη ηνπο κειινληηθνχο 

Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

θξίζηκνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ πιαλήηε, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηφζν ησλ ζεκεξηλψλ φζν θαη ησλ κειινληηθψλ θνηλσληψλ. Σα 

θχξηα αληηθείκελα εμεηδίθεπζεο ησλ κεραληθψλ πεξηβάιινληνο 

επηθεληξψλνληαη ζηε δηαρείξηζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηνλ 

έιεγρν θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, ζηηο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ, ζηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 
 

Τγξώλ Απνβιήησλ, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηελ αλάπηπμε, αλάιπζε, 

ζρεδηαζκφ, πξνζνκνίσζε, απηφκαηε ξχζκηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ 

αλαεξφβησλ θαη αεξφβησλ βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαζψο θαη θπζηθψλ 

δηεξγαζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ, αλαεξφβηα επεμεξγαζία 

αγξνηνβηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ 

θαη ελέξγεηαο, ηεηαξηνβάζκηα επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ γηα 

αλαθχθισζε λεξνχ, ζηηο κηθξνβηνινγηθέο θαη κνξηαθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ κηθξνβηαθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο 

πφζηκνπ λεξνχ. 

ηεξεώλ Απνβιήησλ, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο 

ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο, ζπιινγήο, κεηαθνξάο/κεηαθφξησζεο, βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο, αλαεξφβηαο ρψλεπζεο, βηνινγηθήο 

μήξαλζεο), θαχζεο γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο, ηειηθήο δηάζεζεο ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ θαη εμπγίαλζεο ξππαζκέλσλ εδαθψλ θαη 

ππνγείσλ πδάησλ. 

Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο, νη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδνληαη ηερλνινγίεο αληηκεηψπηζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζην 

αζηηθφ, πεξηαζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα ζρεδηάδνπλ κνλάδεο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζε νπνηαδήπνηε 

βηνκεραλία, λα ειέγρνπλ ηελ αηκφζθαηξα εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη λα 

εμεηδηθεχνληαη ζε ζέκαηα θιηκαηηθήο αιιαγήο. 



 

 

Τδαηηθώλ Πόξσλ, νη θνηηεηέο απνθηνχλ ην αλαγθαίν επηζηεκνληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ ππφβαζξν γηα λα κπνξνχλ λα κειεηνχλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα 

πινπνηνχλ θαη, ηέινο, λα ιεηηνπξγνχλ ηερληθά έξγα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

πδαηηθψλ πφξσλ (επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ), θαζψο θαη λα αμηνινγνχλ, λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαζπλδένπλ ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, 

πξνζνκνίσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. 

Παξάιιεια, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηε δηαρείξηζε αζηηθήο θαη 

αγξνηηθήο απνξξνήο θαη ζην ζρεδηαζκφ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ. 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, νη θνηηεηέο απνθνηνχλ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θπξίσο ζε δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ (ι.ρ. θηίξηα). 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο (πβξηδηθψλ θαη κε) κε ρξήζε ειηαθήο, αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη 

ελέΤγξψλ Απνβιήησλ, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηελ αλάπηπμε, αλάιπζε, 

ζρεδηαζκφ, πξνζνκνίσζε, απηφκαηε ξχζκηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ 

αλαεξφβησλ θαη αεξφβησλ βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαζψο θαη θπζηθψλ 

δηεξγαζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ, αλαεξφβηα επεμεξγαζία 

αγξνηνβηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ 

θαη ελέξγεηαο, ηεηαξηνβάζκηα επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ γηα 

αλαθχθισζε λεξνχ, ζηηο κηθξνβηνινγηθέο θαη κνξηαθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ κηθξνβηαθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο 

πφζηκνπ λεξνχ. 
 

ηεξεψλ Απνβιήησλ, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, φπσο 

ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο, ζπιινγήο, κεηαθνξάο/κεηαθφξησζεο, βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο, αλαεξφβηαο ρψλεπζεο, βηνινγηθήο 

μήξαλζεο), θαχζεο γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο, ηειηθήο δηάζεζεο ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ θαη εμπγίαλζεο ξππαζκέλσλ εδαθψλ θαη 

ππνγείσλ πδάησλ. 
 

Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο, νη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρεηξίδνληαη ηερλνινγίεο αληηκεηψπηζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζην 

αζηηθφ, πεξηαζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα ζρεδηάδνπλ κνλάδεο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζε νπνηαδήπνηε 



 

 

βηνκεραλία, λα ειέγρνπλ ηελ αηκφζθαηξα εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη λα 

εμεηδηθεχνληαη ζε ζέκαηα θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
 

Τδαηηθψλ Πφξσλ, νη θνηηεηέο απνθηνχλ ην αλαγθαίν επηζηεκνληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ ππφβαζξν γηα λα κπνξνχλ λα κειεηνχλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα 

πινπνηνχλ θαη, ηέινο, λα ιεηηνπξγνχλ ηερληθά έξγα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

πδαηηθψλ πφξσλ (επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ), θαζψο θαη λα αμηνινγνχλ, λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα δηαζπλδένπλ ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, 

πξνζνκνίσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. 

Παξάιιεια, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζηε δηαρείξηζε αζηηθήο θαη 

αγξνηηθήο απνξξνήο θαη ζην ζρεδηαζκφ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ. 
 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, νη θνηηεηέο απνθνηνχλ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θπξίσο ζε δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ (ι.ρ. θηίξηα). 
 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 

ελέξγεηαο (πβξηδηθψλ θαη κε) κε ρξήζε ειηαθήο, αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη 

ελέξγεηαο απφ βηνκάδα. 
 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα 

νηθνινγίαο, πεξηβαιινληηθήο κηθξνβηνινγίαο, δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ. 
 

Αεηθφξνπ αλάπηπμεο, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

πεξηβάιινληνο, ηερληθψλ ηηκνιφγεζεο θπζηθψλ πφξσλ, ηερληθήο 

νηθνλνκηθήο, πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο (ISO 14001, EMAS, eco-label) θαη ηεο επίδξαζεο ησλ 

ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο. 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα 

νηθνινγίαο, πεξηβαιινληηθήο κηθξνβηνινγίαο, δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Αεηθόξνπ αλάπηπμεο, νη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

πεξηβάιινληνο, ηερληθψλ ηηκνιφγεζεο θπζηθψλ πφξσλ, ηερληθήο 

νηθνλνκηθήο, πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο (ISO 14001, EMAS, eco-label) θαη ηεο επίδξαζεο ησλ 



 

 

ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο          
 

 

Σνµείο απαζρόιεζεο  
 

ήµεξα, νη Μεραληθνί Πεξηβάιινληνο εξγάδνληαη µε επηηπρία ζηνπο 

παξαθάησ ηνµείο:  

• Δθπφλεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ∆εµφζησλ θαη 

Ηδησηηθψλ Έξγσλ  

• Δθπφλεζε Τδξαπιηθψλ Μειεηψλ ∆εµφζησλ Έξγσλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο  

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, δίθηπα  

απνρέηεπζεο, δηεπζεηήζεηο ξεµάησλ θ.α.  

• Δθπφλεζε Μειεηψλ Δπεμεξγαζίαο θαη ∆ηάζεζεο Τγξψλ Απνβιήησλ 

(Δ1β/65) γηα  

δεµφζηα θαη ηδησηηθά έξγα  

• Δθπφλεζε Μειεηψλ ∆ηαρείξηζεο Φπζηθψλ θαη θπξίσο Τδαηηθψλ Πφξσλ  

• Δθπφλεζε Τδξνινγηθψλ Μειεηψλ  

• Παξνρή Τπεξεζηψλ ζε Πξνγξάµµαηα Πξνζηαζία, ∆ηαρείξηζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο  

ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  

• Καηαζθεπή αληηξξππαληηθψλ έξγσλ θαη θπξίσο εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο πγξψλ  

απνβιήησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΟΡΙΜΟ 

 

Μνξηαθή βηνινγία είλαη ν θιάδνο ηεο βηνινγίαο πνπ κειεηά ηελ δνκή, ηε 

ζχλζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο (DNA θαη RNA) ζε 

κνξηαθφ επίπεδν, ην πψο απηή αιιειεπηδξά κε πξσηεΐλεο, αιιά επίζεο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ηνπ θπηηάξνπ κεηαμχ ηνπο. 

Σα φξηα κεηαμχ ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο κε εθείλα νξηζκέλσλ θιάδσλ ηεο 

Υεκείαο θαη άιινπο θιάδνπο ηεο Βηνινγίαο δελ είλαη πάληα μεθάζαξα, θαη 

ηδηαίηεξα κε εθείλα ηεο βηνρεκείαο θαη ηεο γελεηηθήο. Σν φλνκα "Μνξηαθή 

Βηνινγία" δφζεθε ην 1938 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ επηζηήκνλα  Γνπψξελ Γνπίβεξ. 
 

 

 

 

 

ΠΟΤΓΔ 

 

Ζ βηνινγία απνηειεί κία απφ ηηο επξχηεξεο επηζηήκεο αλά ηνλ θφζκν. 

Πεξηιακβάλεη ηα πάληα, απφ ηε κνξηαθή κειέηε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο δσήο 

κέρξη ηε κειέηε ησλ δσηθψλ θαη θπηηθψλ θνηλνηήησλ. Με απιά ιφγηα, ε 

βηνινγία είλαη ε κειέηε ηεο δσήο. Πνιινί πηπρηνχρνη βηνινγίαο επηιέγνπλ 

λα ζπνπδάζνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ζηα πιαίζηα ηεο εηδίθεπζεο ζε 

θάπνηνλ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Καηά ηα θαηλφκελα, ε απφθηεζε ελφο πηπρίνπ 

βηνινγίαο απνηειεί δεκνθηιή επηινγή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο αληαγσληζκφο 

ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη έθδεινο, θαζφηη ρσξίο ακθηβνιία, ν 

ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο κπνξεί λα επηθέξεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο απνιαβέο 

θαη πςειή επαγγεικαηηθή αλέιημε. 
 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα δελ είλαη κφλν δσηηθήο ζεκαζίαο κέζα ζηελ 

θνηλσλία, αιιά θαη έλαο ηδηαίηεξα ελδηαθέξσλ θιάδνο. Έλαο εξεπλεηηθφο 

βηνιφγνο έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηνλ θφζκν κέζα 

απφ ηε κειέηε δσληαλψλ νξγαληζκψλ. πλεζέζηεξε είλαη ε έξεπλα εληφο 

ησλ ηαηξηθψλ θαη βηνινγηθψλ επηζηεκψλ, πνπ θαιχπηεη ηνκείο φπσο ε πγεία, 



 

 

ε λεπξνινγία, ε κηθξνβηνινγία θαη ε θαξκαθνινγία. Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ 

λα βξεζνχλ κέζα ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν (θπξίσο ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζε 

άιια ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λνζνθνκεία, θαζψο θαη ζην πιαίζην ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. 
 

Τγεία 

Γνπιεχνληαο θάπνηνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο βηνιφγνο, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ζηε ζεξαπεία αζζελεηψλ φπσο ην AIDS, ν 

θαξθίλνο, ε θπκαηίσζε, νη θαξδηαθέο παζήζεηο, θαη άιιεο αζζέλεηεο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη πνιιέο εηδηθφηεηεο είλαη απξνζέγγηζηεο γηα ηνπο θνηηεηέο 

πνπ θαηέρνπλ κφλν ην βαζηθφ πηπρίν, ν θιάδνο έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο 

πξφζιεςεο. Πηπρηνχρνη κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη εκπεηξία, κπνξνχλ 

επίζεο λα εξγαζηνχλ σο θηελίαηξνη, γηαηξνί, λνζειεπηέο, νδνληίαηξνη. Οη 

βηνιφγνη πξνζιακβάλνληαη φρη κφλν ζε λνζνθνκεία θαη γεληθά ζε ηαηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζε νξγαληζκνχο, φπσο ην Δηξελεπηηθφ ψκα. 
 

Πεξηβάιινλ 

Ο ζηφρνο ελφο πεξηβαιινληηθνχ βηνιφγνπ είλαη ε επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο 

ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο. Πηπρηνχρνη βηνινγίαο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζέζεηο 

εξγαζίαο σο ζαιάζζηνη ή πδξφβηνη βηνιφγνη, βηνιφγνη ζην δσνινγηθφ θήπν, 

νηθνιφγνη θαη δηαρεηξηζηέο πεξηβάιινληνο. Δθείλνη 

πξαγκαηνπνηνχλ πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο γηα ηα απεηινχκελα είδε θαη 

παξέρνπλ εθπαίδεπζε γηα ην επξχ θνηλφ. 
 

Δθπαίδεπζε 

Όπνηνο επηιέμεη λα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, εξγάδεηαη κε ηνπο 

λένπο θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα κάζνπλ γηα ηνλ θφζκν. Όζν πην ςειά ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο επηιέμεη λα πάεη, ηφζα πεξηζζφηεξα πξνζφληα ζα 

ρξεηαζηεί, φπσο κεηαπηπρηαθφ ή αθφκα θαη έλα δηδαθηνξηθφ. Αληηζέησο, 

έλαο δάζθαινο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλήζσο ζα 

ρξεηαζηεί κφλν έλα πηπρίν θαη δίπισκα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ 

αθφκε επηιέμεη λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ κειέηε γηα εχξεζε εξγαζίαο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δχλαηαη λα παξάγεη ηε δηθή ηνπ έξεπλα ή θαη λα 

γίλεη κέινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ ηνπ. 
 



 

 

Βηνηερλνινγία 

Ζ βηνηερλνινγία είλαη ε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνινγίαο. Δζηηάδεη ζπρλά ζηνλ ηνκέα 

ηεο γεσξγίαο, ηεο επηζηήκεο ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, φπνπ βηνηερλνιφγνη 

κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ κε ηε γελεηηθή κεραληθή, ηελ αλάπηπμε 

θαξκάθσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηαηξηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε 

λαλνηερλνινγία. 
 

Δγθιεκαηνινγία 

Χο ηαηξνδηθαζηηθφο επηζηήκνλαο ζα εξγαζηεί έλαο απφθνηηνο εληφο ηνπ 

λνκηθνχ ηνκέα, ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα ή ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 

ηφρν απνηειεί ε εμέηαζε θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζην πιαίζην πνηληθψλ εξεπλψλ. Πνιινί ηαηξνδηθαζηέο 

εηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ε ηαηξνδηθαζηηθή 

νξζνδνληηθή θαη ε εγθιεκαηνινγηθή αλζξσπνινγία. 
 

Κπβέξλεζε θαη Πνιηηηθή 

Έλαο βηνιφγνο πνπ επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζπλεξγάδεηαη 

κε θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη θνξείο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο λνκνζεζίαο αλαπηπζζφκελσλ 

ζεκάησλ φπσο ε βηνταηξηθή έξεπλα θαη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Ο 

ξφινο ηνπ ζα είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη αιιαγέο ζην λνκηθφ ζχζηεκα 

γίλνληαη βαζηζκέλεο ζε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζηεί ζε πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν, σο πνιηηηθφο ζχκβνπινο γηα 

επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνχο ή κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο. 

Μπνξεί επίζεο λα ελεξγεί σο εθπξφζσπνο κηαο πνιηηηθήο επηηξνπήο ή 

νκάδαο. 
 

Δπηρεηξήζεηο θαη Βηνκεραλία 

Ο θαξκαθεπηηθφο ηνκέαο απνηειεί βηνκεραλία πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ 

θαη απνηειεί ζπλερή αλάγθε ησλ βηνιφγσλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο ηφζν γηα ηε δνθηκή λέσλ πξντφλησλ, φζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα ηελ αγνξά. Άιιεο εκπνξηθέο βηνκεραλίεο φπνπ νη βηνιφγνη κπνξνχλ 

λα βξνπλ εξγαζία ζπληζηνχλ εηαηξείεο επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ν ηνκέαο 

ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
 

 



 

 

Οηθνλνκία 

Κάπνηνο πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη κηα θαξηέξα ζηε βηνινγηθή νηθνλνκία, 

εξγάδεηαη ζηελ θπβέξλεζε ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο θαη εμεηάδεη 

ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ βηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ θνηλσλία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ φπσο ε εμαθάληζε εηδψλ, ε 

απνςίισζε ησλ δαζψλ θαη ε ξχπαλζε. ρεηηθνχο ηνκείο απνηεινχλ 

ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζέκαηα, ηα νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο νηθνινγηθήο νηθνλνκίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΟ 

 

 

 

Γεληθή Πεξηγξαθή:  

Ο Ναλνηερλνιφγνο είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο επηζηήκνλαο πνπ αζρνιείηαη κε 

δηεξγαζίεο θαη κε θαηαζθεπή δηαηάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ, κε έιεγρν ηεο 

χιεο ζηε λαλνθιίκαθα, δειαδή θιίκαθα ηεο ηάμεο ησλ 0,1 έσο 100 

λαλνκέηξσλ. Σν επάγγεικα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζε αηνκηθφ, κνξηαθφ θαη κηθξνκνξηαθφ επίπεδν, 

θαζψο επίζεο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαζθεπψλ θαη 

κεραλεκάησλ κε πξσηφηππεο ιεηηνπξγίεο ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ηερλνινγίεο παξαγσγήο, ζηελ πγεία θαη πνηφηεηα δσήο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζηηο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, 

ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα  

Δξγαζηαθέο πλζήθεο θαη Πεξηβάιινλ:  

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά θαη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ Ναλνηερλνιφγνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ Δξεπλεηηθφ Οξγαληζκφ, ηελ εηαηξεία ή ην βηνκεραληθφ 

ρψξν ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη. Δξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο θαιέο, ζε γξαθείν 

θαη ζε εξγαζηήξην γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπ. πρλά φκσο απαηηείηαη λα ηαμηδεχεη εληφο 

θαη εθηφο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα 

θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ, ελψ 

παξάιιεια έξρεηαη ζε επαθή θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δηεπηζηεκνληθνχο 

εξεπλεηέο.ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηαηα ζηα ειεθηξνκεραληθά 

ζπζηήκαηα, ελψ παξάιιεια έρνπλ βηνταηξηθέο εθαξκνγέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία, ζηε κεηαθνξά θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ 

θαξκάθσλ. Δηδηθά ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ, ε 

λαλνηερλνινγία αλακέλεηαη λα θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ειάρηζηα 

ρξφληα. Ζ εθαξκνγή ηεο λαλνηερλνινγίαο ζα θέξεη επαλάζηαζε ζην ρψξν 

ηεο ηαηξηθήο. Ήδε πξνσζνχληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο 

λαλνηερλνινγίαο γηα ηηο Δξγαζηαθέο πλζήθεο θαη Πεξηβάιινλ:  

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά θαη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ Ναλνηερλνιφγνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ Δξεπλεηηθφ Οξγαληζκφ, ηελ εηαηξεία ή ην βηνκεραληθφ 

ρψξν ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη. Δξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο θαιέο, ζε γξαθείν 

θαη ζε εξγαζηήξην γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 



 

 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπ. πρλά φκσο απαηηείηαη λα ηαμηδεχεη εληφο 

θαη εθηφο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα 

θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ, ελψ 

παξάιιεια έξρεηαη ζε επαθή θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δηεπηζηεκνληθνχο 

εξεπλεηέο ηελ παξαζθεπή έμππλσλ πιηθψλ, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα 

επηηαρχλνπλ ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ. 

 

Απαηηνύκελε Δθπαίδεπζε:  

πνπδέο ζηε λαλνηερλνινγία θαη ζηηο λαλνεπηζηήκεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα ή ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Δπεηδή ζηε ρψξα καο δελ πξνζθέξνληαη απεπζείαο ζπνπδέο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη απαξαηηήησο λα έρεη 

βαζηθέο ζπνπδέο θαη πηπρίν ζηε θπζηθή, ρεκεία, βηνινγία, κεραλνινγία θαη 

ειεθηξνληθή. Ο ελδηαθεξφκελνο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

θαη εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κπνξεί λα ζηξαθεί ζε 

παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Αγγιίαο θαη ηξηεηήο ή ηεηξαεηείο ζπνπδέο, 

φπνπ γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο 

βηνινγίαο, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο κεραλνινγίαο. 

Απαηηνύκελεο Γεμηόηεηεο:  

Ο Ναλνηερλνιφγνο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη: 

 πλδπαζηηθή ζθέςε 

 Δπξχ θάζκα γλψζεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο θπζηθήο, ηεο 

ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο θαη ηεο κεραλνινγίαο 

 Παξαηεξεηηθφηεηα 

 Μεζνδηθφηεηα 

 Δπηλνεηηθφηεηα 

 εκαζία ζηελ αθξίβεηα θαη ηε ιεπηνκέξεηα 

 Φαληαζία 

 Τπνκνλή 

 Δπηκνλή 

 Γηάζεζε γηα έξεπλα θαη λέεο αλαθαιχςεηο 

 Πνιχ θαιή γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

 

 



 

 

Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο:  

 

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ πνιχ θαιέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 

ζηνλ Γεκφζην θαη ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα φπσο ελδεηθηηθά ζε Τπνπξγεία-

Γεληθέο Γξακκαηείεο θαη Οξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ρψξνπ θαη 

ζε εηαηξείεο κειεηψλ, ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

θαη ππεξεζηψλ θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ ηερλνινγίαο θαζψο θαη ζε 

εηαηξείεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Έρνπλ επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα λα εξγαζζνχλ ζε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ζε αλαπηπμηαθά-

εξεπλεηηθά πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή/θαη θνηλνηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο. Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη πξντφλ επίπνλεο 

πξνζπάζεηαο θαη θαιψλ επηδφζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ψζηε λα 

εδξάδεηαη ζε ζηέξεεο βάζεηο γλψζεσλ θαη πξνζφλησλ. Οη θαζεγεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο ρνξεγνχλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζε φζνπο ηηο αηηνχληαη ππφ 

πξνυπνζέζεηο θαιψλ βαζκνινγηθψλ επηδφζεσλ.  

Γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ΑΔΠ 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη άδηθεο δηαθξίζεηο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα αλαηξέςνπκε άκεζα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο θνηηεηψλ. 

Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηδηψμνπκε λα απνζαθεληζηνχλ φιεο νη ζεζκηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ πηπρηνχρσλ καο 

θαη λα πξνεηνηκαζζνχκε εγθαίξσο κε επηρεηξήκαηα θαη δηάινγν γηα ηελ 

νπζηαζηηθή εηζαγσγή ζπλεθηηθήο δέζκεο καζεκάησλ παηδαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ αλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ.  

Γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ην πιαίζην θαζνξηζκνχ 

παξακέλεη ειιηπέο, αζαθέο θαη αγθπισκέλν ζε θαηαζηάζεηο ηνπ 

παξειζφληνο. Σν Σκήκα έρεη ελψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ κε ηνπο ζπιιφγνπο  

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ ζηελ θαηεχζπλζε ξηδηθήο αιιαγήο 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ψζηε νη απφθνηηνη καο λα απνθηήζνπλ ηα 

επαγγεικαηηθά εθείλα δηθαηψκαηα πνπ δηθαηνχληαη λα αζθνχλ ιφγσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ ηνπο 

πξνζφλησλ θαη φρη ιφγσ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ απφ αζαθείο ηίηινπο 

ζπνπδψλ πνπ δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε νπζίαο γηα ηηο 

γλψζεηο ζηε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

 



 

 

Δξγαζηαθέο πλζήθεο θαη Πεξηβάιινλ:  

 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά θαη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ Ναλνηερλνιφγνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ Δξεπλεηηθφ Οξγαληζκφ, ηελ εηαηξεία ή ην βηνκεραληθφ 

ρψξν ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη. Δξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο θαιέο, ζε γξαθείν 

θαη ζε εξγαζηήξην γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπ. πρλά φκσο απαηηείηαη λα ηαμηδεχεη εληφο 

θαη εθηφο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα 

θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ, ελψ 

παξάιιεια έξρεηαη ζε επαθή θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο δηεπηζηεκνληθνχο 

εξεπλεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 

 

 

Γεληθή Πεξηγξαθή:  

 

Ο Οηθνλνκνιφγνο κειεηά δεδνκέλα/ζηαηηζηηθέο, εληνπίδεη/δηεξεπλά ηηο 

ηάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ηάζεσλ. Οη ηάζεηο πνπ αλαιχεη 

έλαο νηθνλνκνιφγνο κπνξεί λα αθνξνχλ ηφζν ηελ εζληθή θαη δηεζλή 

νηθνλνκία, φζν θαη κία επηρείξεζε ή έλα ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Ο εληνπηζκφο ησλ ηάζεσλ είλαη απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαη ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ηε 

κειέηε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηηο 

επηιεγείζεο κεζφδνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σν θάζκα ησλ ηνκέσλ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη έλαο Οηθνλνκνιφγνο είλαη 

επξχηαην. Οξηζκέλνη απαζρνινχληαη ζε ηκήκαηα επελδχζεσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ επηρεηξήζεσλ, φπνπ πξνζπαζνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηηο ηάζεηο ησλ αγνξψλ ζε εζληθφ ή παγθφζκην επίπεδν. Άιινη 

αζρνινχληαη κε ηα δηεζλή νηθνλνκηθά, φπνπ θαη εμεηάδνπλ ηηο ηάζεηο ησλ 

αγνξψλ ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Μπνξεί αθφκα λα 

αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο π.ρ. 

ηελ αγξνηηθή νηθνλνκηθή ή ηελ νηθνλνκηθή ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Σαπηφρξνλα, ζπλδπάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα απηά κε 

ηα δεδνκέλα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Έηζη, βνεζνχλ ηε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο λα 

ιάβεη ηηο απνθάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή απηήο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ή ησλ δηαθφξσλ δηεζλψλ 



 

 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, πξνηείλεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ 

Οηθνλνκνιφγνπο. Απηή ε πνιηηηθή έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 

Δμνπιηζκόο θαη Μέζα:  
 

Γηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα αμηνινγήζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ, ν Οηθνλνκνιφγνο ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, 

καζεκαηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γηα λα 

εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηεί αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο.  
 

 

Πξνϋπνζέζεηο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο: 

 

 Δθφζνλ ν Οηθνλνκνιφγνο επηζπκεί λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, απαηηείηαη άδεηα απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην. Άδεηα 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
 

Απαηηνύκελε Δθπαίδεπζε: 

 

 Ο Οηθνλνκνιφγνο ζα πξέπεη λα έρεη πηπρίν νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ΑΔΗ ή 

ΣΔΗ, είηε γεληθφηεξα νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. Σέηνηα ηκήκαηα, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ νηθνλνκηθψλ, είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

άιια πνπ πεξηιακβάλνπλ αξθεηά καζήκαηα πνπ είλαη θνηλά κε απηά ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Βαζηθέο γλψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο κπνξεί λα δηδαρζεί θάπνηνο ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο θαη ηα Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ 

 

Απαηηνύκελεο Γεμηόηεηεο: 

 Ο Οηθνλνκνιφγνο ρξεηάδεηαη λα έρεη: 

 Καιφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, ηε ζηαηηζηηθή, 

ηα καζεκαηηθά θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

 Κξηηηθφ, ζπλζεηηθφ θαη αλαιπηηθφ πλεχκα 

 Γηνξαηηθφηεηα, ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα νκάδσλ 

εξγαζίαο θαη έθεζε ζηε δηεμαγσγή εξεπλψλ 



 

 

 Μαζεκαηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα 

 Ομπδέξθεηα, επειημία θαη ηθαλφηεηα πξφβιεςεο, δηάγλσζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

 Δπαγσγηθή ζθέςε 

 Ηθαλφηεηα νξγάλσζεο εξγαζηψλ γξαθείνπ 

 Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 

Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο: 

 

 Σν επάγγεικα ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ ραίξεη ηδηαίηεξεο δήηεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αληίζηνηρε φκσο είλαη θαη ε πξνζθνξά ζηειερψλ γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. ήκεξα, ε δήηεζε θαίλεηαη φηη εμαξηάηαη απφ ηελ 

εμεηδίθεπζε πνπ ζα ιάβεη ν θάζε Οηθνλνκνιφγνο. Οη ακνηβέο ελφο 

Οηθνλνκνιφγνπ είλαη αλάινγεο κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηάζνπλ πνιχ πςειά. 

Οη απφθνηηνη αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ απνηεινχλ ηελ 

θχξηα πεγή ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ηκεκάησλ θνξέσλ, 

νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδψλ, ηδξπκάησλ, θέληξσλ εξεπλψλ θαη 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ. ε απηνχο ηνπο ρψξνπο απαζρνιείηαη ε πιεηνςεθία 

ησλ Οηθνλνκνιφγσλ. Οη απφθνηηνη ζρνιψλ κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε βνεζεηηθέο ζέζεηο ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, 

ππφ ηελ επίβιεςε αλψηεξσλ ζηειερψλ. 

Οη πηπρηνχρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλνίμνπλ ηδησηηθφ γξαθείν παξνρήο 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θξνληηζηήξην, ή θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ παξνρή 

ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ. Σέινο, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαζεγεηέο εληαίσλ 

ιπθείσλ θαη ΣΔΔ, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Παηδαγσγηθή Σερληθή ρνιή ηεο 

ΔΛΔΣΔ. 

 

Δξγαζηαθέο πλζήθεο θαη Πεξηβάιινλ:  

 

Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθφ βαζκφ επζχλεο, αθνχ 

ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν (αηφκνπ, επηρείξεζεο, ηνπηθνχ, εζληθνχ ή δηεζλνχο 

επηπέδνπ), ε πηπρή ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο. Όηαλ 

θαηέρνπλ ζέζεηο κε απμεκέλεο επζχλεο, αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ή είλαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νη Οηθνλνκνιφγνη εξγάδνληαη θαηά θχξην ιφγν 



 

 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ηππηθφ θαζεκεξηλφ σξάξην. Ζ εξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ είλαη εκεξήζηα, θαζηζηηθή θαη πλεπκαηηθή. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη κηθξή ζσκαηηθή θνχξαζε. Αθφκα, πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη 

ε αλάγθε εξγαζίαο ζηα πιαίζηα νκάδσλ ή ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαιιαγψλ κε 

ζπλαδέιθνπο άιισλ θνξέσλ. Ο εξγαζηαθφο ηνπο ρψξνο είλαη απηφο ηνπ 

γξαθείνπ θαη ε πνηφηεηά ηνπ πςειή, εμαζθαιίδνληαο -ζπλήζσο- άξηζηεο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Όηαλ επηηχρεη ηελ αλαξξίρεζε ζε πςειά θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο, ή ζηαζεξή 

πειαηεία αλ είλαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, νη ακνηβέο ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ 

είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη φηαλ βξίζθεηαη ζηα 

θαηψηεξα θαη κέζα θιηκάθηα ηεξαξρίαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ( Β..Α. ) 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 
 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ζχκθσλα κε ην 

ηδξπηηθφ ηνπ δηάηαγκα, έρεη σο θχξηα απνζηνιή «λα θαιιηεξγεί θαη λα 

πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηελ γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα 

αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ 

απηψλ κε ηελ Διιάδα» (Π.Γ. 363/1996, Άξζξν 1).  

Ζ απνζηνιή απηή, κε θεληξηθφ άμνλα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη 

ην Σκήκα (Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ), πεξηιακβάλεη 

ηξία ζθέιε: 

Α) Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επηζηήκεο. 

Β) Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο 

επηζηήκεο. 

Γ) Σελ δηδαζθαιία Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ γισζζψλ ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. 

ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο, έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ην ηδξπηηθφ ηνπ δηάηαγκα, 

είλαη ε νξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

επηζηεκφλσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ Σκήκαηνο, απνλέκνληαο ηίηινπο κέρξη θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα.  
 

 

 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ  ΑΠΑΥΟΛΗΗ  ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ  ΣΟΤ   

ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

 
Οη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απνθηνύλ νη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 



 

 

Α) Βαζηθέο γλψζεηο νηθνλνκίαο, δηθαίνπ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

Β) Καιή γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ ζα επηιέμνπλ. Οη θνηηεηέο, κε ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην Σκήκα, θαηαηάζζνληαη ψζηε λα παξαθνινπζήζνπλ κηα 

απφ ηηο πέληε θχξηεο γιψζζεο, Βνπιγαξηθά, Ρνπκαληθά, Ρσζηθά, 

εξβνθξναηηθά θαη Σνπξθηθά ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Ο θνηηεηήο δειψλεη ηελ ζεηξά πξνηίκεζεο σο πξνο 

ηε γιψζζα πνπ επηζπκεί, κεηαμχ ησλ πέληε (5) πξνζθεξνκέλσλ θαη 

εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα κε θξηηήξηα ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ζην 

Σκήκα αλά θαηεγνξία εηζαθηέσλ θνηηεηψλ, θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ. 

Γ) Γλψζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, ησλ πνιηηηζκηθψλ 

δηαθνξψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

Γ) Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ, επαηζζεηνπνίεζε ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε 

μέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Δ) Γλψζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ θαη νξνινγίαο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ γίγλεζζαη ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

Σ) Δμεηδηθεπκέλεο νηθνλνκηθέο, ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

γλψζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο 

Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

 

 

Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ ζην δεκόζην θαη 

ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν 

θαη ζην Δμσηεξηθό. Δηδηθόηεξα κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ:  
 

Α) ε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη Τπνπξγεία σο ζηειέρε, ζχκβνπινη θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο. 

Β) ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο.  

Γ) ην Γηπισκαηηθφ ψκα σο κνξθσηηθνί θαη νηθνλνκηθνί αθφινπζνη, 

εκπεηξνγλψκνλεο. 

Γ) ε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Αλάπηπμεο θαη Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο θαη ζε 

κε Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο, φπσο π.ρ. ε Παξεπμείληα Σξάπεδα, ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, ν Οξγαληζκφο 



 

 

Αλαζπγθξφηεζεο ησλ Βαιθαλίσλ, OXFAM, Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, 

Δπξσπατθή Πξννπηηθή.  

Δ) ε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

Σ) ηελ Δθπαίδεπζε, σο εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο.  

Ε) 

Δπίζεο, ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο θαζεγεηέο ηεο αληίζηνηρεο γιψζζαο, 

σο κεηαθξαζηέο ζε εθδνηηθνχο νίθνπο, ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, 

αιιά θαη σο εηδηθνί ζπλεξγάηεο ζε εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηεκηαθά 

Σκήκαηα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

Σν Πξόγξακκα πνπδώλ αληηζηνηρεί ζηνπο ζθνπνύο ηνπ 

Σκήκαηνο σο εμήο: 

 

- Να θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε γλψζε γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

θαη ηε δηαρείξηζή ηεο. 

- Να παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αθνξά ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινχην ηεο ρψξαο 

απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πνιηηηζκνχο 

ησλ κεζνγεηαθψλ ιαψλ. Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη απνβιέπεη ηδίσο: α. ζηε 

απνηειεζκαηηθή αλάδεημε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πφξσλ, β.  ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηνπο, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα θαη γ. ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνκέα πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σν ηκήκα  Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

πξνάγεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε δηεπηζηεκνληθέο πεξηνρέο, επηδηψθεη 

ηελ ζχγθιηζε ησλ ζπνπδψλ δηαρείξηζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη γεθπξψλεη εξεπλεηηθά ηα πεδία ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πφξσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζέηνληαο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. 

 

πνπδέο 

 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ απαξαίηεηε 

επηζηεκνληθή παηδεία, θαηάξηηζε θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ψζηε λα 

θαηαζηνχλ επηζηήκνλεο ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή λέσλ 

γλψζεσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ, ζηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 



 

 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ.  

Ζ ειάρηζηε ππνρξεσηηθή δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ νξίδεηαη 

ζε νρηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θάζε έηνο ζην 

Tκήκα θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

θάζε θνξά γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηα Παλεπηζηήκηα 

 

 

Η εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη απνβιέπεη ηδίσο:  
 

 ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάδεημε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ πφξσλ,  

 ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηνπο ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα θαη  

 ζηελ αλάδεημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνκέα πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 

Σν Σκήκα απνλέκεη ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

Σν πηπρίν πνπ ζα απνλέκεη είλαη εληαίν θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

θαηεπζχλζεηο: Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Πφξσλ θαη Πνιηηηζκηθήο 

Πιεξνθνξηθήο. Ζ ειάρηζηε ππνρξεσηηθή δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ νξίδεηαη ζε νρηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ 

θάζε έηνο ζην Tκήκα θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηα Παλεπηζηήκηα. 

 

Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο 

Με βάζε ηελ δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΓΠΠΝΣ), νη 

απφθνηηνί ηνπ ζα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα κεγάιν θάζκα 

επαγγεικαηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ κε πξνθαλή θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά νθέιε. Έηζη, νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ ζε: 

 Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο Φνξείο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξνβνιή 

θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ, δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ  



 

 

 Τπνπξγεία θαη Οξγαληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ κε αληηθείκελν ηελ 

νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε κνπζείσλ θαη κλεκείσλ.  

 Οξγαληζκνί θαη Φνξείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αληηθείκελν ηελ 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

 Μνπζεία, Πηλαθνζήθεο, Δθζέζεηο Σέρλεο θαη Πνιηηηζηηθνχο 

Οξγαληζκνχο κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ.  

Φνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία).  

 Φνξείο θαη Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 Δηαηξείεο παξαγσγήο πνιπκέζσλ κε έκθαζε ζηελ πξνβνιή ηεο 

πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο (3D Graphics, CD-ROM, παξνπζηάζεηο 

ζην Γηαδίθηπν – Internet), θαη εηαηξίεο δηαρείξηζεο (management) 

κνπζηθψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ.  

 Δζληθνχο θαη δηεζλείο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο γηα ηελ πξνβνιή θαη 

δηαρείξηζε ηεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο.  

 Βηβιηνζήθεο θαη θέληξα αξρεηνζέηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο.  

 Φνξείο πξναγσγήο έξεπλαο (Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα), 

θαη θνξείο παξαγσγήο ζηειερψλ έξεπλαο ζε ηνκείο πνιηηηζκνχ  

Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

(ΓΠΠΝΣ) εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή, δηαθπιάζζνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ίζσλ 

επθαηξηψλ γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. Σα ζέκαηα ηεο ηζφηεηα απνηεινχλ 

ελδνγελή ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, απφ ηελ αξρηθή 

αλάιπζε θαη ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο έσο ηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  15.ΓΡΑΦΙΣΑ 

 

Οξηζκόο: 

 

 Ο γξαθίζηαο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, ηε δηακφξθσζε θαη γεληθφηεξα ηελ 

αηζζεηηθή επηκέιεηα θάζε είδνπο εθηππσηηθήο εξγαζίαο. 
 

Πεξηγξαθή:  
 

Ο γξαθίζηαο δεκηνπξγεί ηα πξφηππα εηθαζηηθψλ έξγσλ, πνπ πξννξίδνληαη 

γηα εθηχπσζε θαη αλαπαξαγσγή ζην ρψξν ησλ εληχπσλ, ηεο πξνβνιήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

Αξρηθά, ζπιιακβάλεη κηα ηδέα θαη ηε κεηαηξέπεη ζε εηθφλα. Ζ εηθφλα απηή 

κπνξεί λα ζπλνδεχεη κηα δηαθήκηζε (ζε έληππν ή ζηελ ηειεφξαζε), κπνξεί 

λα είλαη έλα ζρέδην ζε έλα θνκκάηη χθαζκα, ή έλα ζήκα. Ο γξαθίζηαο 

αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηκέιεηα ηεο παξαγσγήο πνηθίισλ 

εληχπσλ φπσο θάξηεο, επηζηνιφραξηα, θάθεινη, εμψθπιια θαη αθίζεο. 

ηε ζπλέρεηα, κειεηά ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ αθνξά ε 

παξαγγειία, ζρεδηάδεη θαη ζπλζέηεη ηα πξνζρέδηα ηεο καθέηαο, πνπ κπνξεί 

λα είλαη αζπξφκαπξα ή έγρξσκα. πλεξγάδεηαη κε ηνλ πειάηε ηνπ θαη ηνλ 

ηερλνιφγν εθηχπσζεο, γηα λα θαζνξίζεη ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ηα ρξψκαηα 

ηεο καθέηαο, ηελ ηερληθή θαη ην πιηθφ ηεο εθηππσηηθήο εξγαζίαο. Αθνινπζεί 

ε θαηαζθεπή ηεο ηειηθήο καθέηαο, νη πξνεθηππσηηθέο εξγαζίεο (θηικο, 

δηαρσξηζκνί ρξσκάησλ, κνληάδ), ε επηκέιεηα ηεο εθηχπσζεο ηεο καθέηαο 

θαη αθνινπζεί ε παξάδνζε ηεο ζηνλ πειάηε. 

 

Πεξηβάιινλ ελαζρόιεζεο:  
 

Δξγάδεηαη ζηελ παξαγσγή, ή ππεξεζίεο πξνβνιψλ ή εθζέζεσλ, δηαθφξσλ 

εθδνηηθψλ ή δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ή Τπνπξγείσλ θαη άιισλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ (Δ.Ο.Σ., Ο.Δ.Γ.Β.), ζε εθδνηηθνχο 

νίθνπο, ζε εξγαζηήξηα εθηππψζεσλ, ζε πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζπιινγηθνχο 

θνξείο, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ζηελ ηειεφξαζε, ζην ζέαηξν θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα δηαηεξεί αηνκηθφ 

γξαθείν θαη εξγαζηήξην γξαθηθψλ ηερλψλ. 
 



 

 

 

16.ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

Ση είλαη όκσο ε εξγνζεξαπεία; Ση αθξηβώο θάλεη έλαο 

εξγνζεξαπεπηήο; 

H εξγνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεία κηαο δηαηαξαρήο κέζσ ζσκαηηθνχ έξγνπ, 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ε δσγξαθηθή ή ην παηρλίδη κε 

απηνθηλεηάθηα. ε πξψηε θάζε ν εξγνζεξαπεπηήο εθαξκφδεη ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν αμηνιφγεζεο (παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε, ζηαζκηζκέλεο 

θαη κε ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο θιπ) ψζηε λα εθηηκήζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ Έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ (απηνθξνληίδα, παξαγσγηθφηεηα, ςπραγσγία...) θαζψο θαη 

ηνπο παξάγνληεο (δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία) πνπ 

νδεγνχλ ζηηο δπζθνιίεο απηέο. Αθνινχζσο Θέηεη ζηφρνπο θαη ζρεδηάδεη ηελ 

παξέκβαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε/ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, 

αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ν απφθνηηνο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα επηιέμεη, αλαιχζεη, δηαβαζκίζεη θαη πξνζαξκφζεη ζεξαπεπηηθά 

κέζα, κεζφδνπο θαη ηερληθέο. 

Παξάιιεια έρεη ηε γλψζε λα ζρεδηάζεη, θαηαζθεπάζεη, εθαξκφζεη θα λαη 

παξέρεη εηδηθά βνεζήκαηα ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε 

ζηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Δπίζεο εθηηκά 

θαη λα ηξνπνπνηεί ην πεξηβάιινλ (θνηλσληθφ, θπζηθφ...) ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε ζην πεξηβάιινλ ηεο επηινγήο ηνπ. 

Με ιίγα ιφγηα ν εξγνζεξαπεπηήο αθνχ εληνπίζεη ην πξφβιεκα ζα ζέζεη 

ζηφρνπο, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα βειηησζεί ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. 

 

Πώο κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο εξγνζεξαπεπηήο; 

Γηα λα εξγαζηεί θάπνηνο σο εξγνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζην 

κνλαδηθφ κέρξη ζηηγκήο ηκήκα ζηελ Διιάδα, ζην ηκήκα Δξγνζεξαπείαο ηνπ 

ΑΣΔΗ Αζελψλ. Ο ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα αθνινπζήζεη ην 

επάγγεικα απηφ ζα πξέπεη λα είλαη καζεηήο ηεο ζεηηθήο θαηεχζπλζεο ή εάλ 

είλαη απφ ζεσξεηηθή ή ηερλνινγηθή λα επηιέμεη σο κάζεκα επηινγήο ηε 

βηνινγία γεληθήο εθπαίδεπζεο ψζηε λα έρεη ην δηθαίσκα λα δειψζεη θαη ην 



 

 

ηξίην επηζηεκνληθφ πεδίν φπνπ εληάζζεηαη θαη ε εξγνζεξαπεία. 

 

Πνπ κπνξεί λα εξγαζηεί θάπνηνο απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο 

εξγνζεξαπείαο; 

Έλαο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο εξγνζεξαπείαο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε Κέληξα 

Αλνηρηήο πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ),Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ), ηδησηηθέο κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Δπίζεο 

κπνξεί λα εξγαζηεί ζε Ννζνθνκεία, Ηδξχκαηα γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, 

εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζε θέληξα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο – απαζρφιεζεο, Θεξαπεπηηθέο Κνηλφηεηεο 

ηνμηθν- εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, παηδηθνχο ζηαζκνχο, θαηαζθελψζεηο, 

ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ, θπιαθέο θ.α. Φπζηθά κπνξεί λα αλνίμεη θαη ην 

δηθφ ηνπ θέληξν εξγνζεξαπείαο. Με ιίγα ιφγηα κπνξεί ν εξγνζεξαπεπηήο λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 

 

 

 17.ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ 

 

θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη ε αλάδεημε ηθαλψλ ζηειερψλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κε άξηηα επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε ψζηε λα 

πξνγξακκαηίδνπλ, λα νξγαλψλνπλ, λα δηεπζχλνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 

ΠΟΤΓΔ 

Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 3 ρξφληα κε 4 ρξφληα 

Αθνινπζεί 3κελε πξαθηηθή άζθεζε 

Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη 2 θνξέο ην ρξφλν. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο 

κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο, φπσο: 

 ηνπξηζηηθά γξαθεία ηαμηδηψλ  

 αεξνπνξηθέο ή λαπηηιηαθέο εηαηξείεο  

 μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο  



 

 

 θξνπαδηεξφπινηα  

 ηειενπηηθνί ζηαζκνί  

 θέληξα ςπραγσγίαο.  

 

• Η ζεκαζία ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο 

ε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, φπνπ ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ 

θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, ε ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ηνκέα πνπ απαηηεί δηαξθή βειηίσζε θαη εμέιημε. ε κηα πεξίνδν 

πνπ ε Διιάδα έρεη λα αληηκεησπίζεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελν 

αληαγσληζκφ απφ γεηηνληθέο ρψξεο, νθείιεη λα πξνζθέξεη πνηνηηθά 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ηνπξηζηηθά εθπαίδεπζε, 

επνκέλσο, απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, θαζψο κφλν κέζα απφ ηnλ θαηάξηηζε ησλ λέσλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ Θα επαλδξψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ Θα πξνθχςεη 

θαη ε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο. 

 

Δξγάδεηαη ζε ρψξν επράξηζην θαη σξαία δηαθνζκεκέλν. Σν σξάξηφ ηνπ είλαη 

αθαλφληζην θαη ζπρλά επηκεθχλεηαη. Σν επάγγεικά ηνπ δελ είλαη κνλφηνλν, 

αιιά πξνζθέξεη κία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη δπλαηφηεηεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ μελνδνρείνπ. Απαξαίηεην είλαη λα έρεη θαιή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

μελνδνρείνπ γηα λα επηηπγράλεηαη έηζη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγνπο 

κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο, φπσο: 

 ηνπξηζηηθά γξαθεία ηαμηδηψλ  

 αεξνπνξηθέο ή λαπηηιηαθέο εηαηξείεο  

 μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο  

 θξνπαδηεξφπινηα  

 ηειενπηηθνί ζηαζκνί  

 θέληξα ςπραγσγίαο.  

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε μελνδνρεία, επηβαηηθά πινία, 



 

 

θέληξα ςπραγσγίαο, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ, 

θαδίλα, ζηνλ ΔΟΣ αιιά θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Οη πξννπηηθέο ηνχ 

επαγγέικαηνο είλαη ζεηηθέο, γηαηί ζε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, φπνπ ν 

ηνπξηζκφο ζεσξείηαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο πεγέο εηζνδήκαηνο, ε δηνίθεζε 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε εηδηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο εξγαζίαο, εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο ζε ζέζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ πςειφ κηζζφ θαη bonus παξαγσγηθφηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


