
Σηαηιζηική - Αζθαλιζηική Δπιζηήμη 

 Τν Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών πξνζθέξεη ακηγώο ζπνπδέο ζηε Σηαηιζηική.  

 Τα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ηνπ Πανεπιζηημίος Πειπαιώρ θαη ηνπ Πανεπιζηημίος 
Γςηικήρ Μακεδονίαρ (έδπα Γπεβενά) πξνζθέξνπλ Σπνπδέο ζην πεδίν ηεο Σηαηιζηικήρ 
και ηηρ Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ.  

 Τν Πανεπιζηήμιο Αιγαίος (έδπα Σάμορ) πξνζθέξεη ζπνπδέο Σηαηιζηικήρ και 
Αναλογιζηικών - Χπημαηοοικονομικών Μαθημαηικών. 

 
Τα Τκήκαηα εληάζζνληαη ζηηο ζρνιέο ηνπ  2ος και 4ος Δπιζηημονικού Πεδίος. 

 

Οη Σπνπδέο είλαη ηεηπαεηούρ θοίηηζηρ θαη νδεγνύλ ζε πηπρίν, ζύκθσλα κε ην Εζληθό Πιαίζην 
Πξνζόλησλ, επιπέδος 6. 
 
Σε πνηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ νη πηπρηνύρνη σο Σηαηιζηικοί, ή 
σο Αναλογιζηέρ θαη Χπημαηοοικονομικοί ζύμβοςλοι: 

 

Δπαγγελμαηικέρ Πποοπηικέρ 
 
Οι ζηαηιζηικοί ζπλήζσο αμηνπνηνύληαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε, κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

θαη ππνινγηζηηθώλ παθέησλ, νηθνλνκηθώλ, ηερλνινγηθώλ, κεραλνινγηθώλ, κεηεσξνινγηθώλ, 
ηαηξηθώλ, βηνινγηθώλ, γελεηηθώλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή θαζνξηζηηθώλ 
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο παξαγσγήο, ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο, ηεο 
γελεηηθήο, ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ηεο ηαηξηθήο θ.ά.   
Οι αναλογιζηέρ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ εθηίκεζε επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα όπσο είλαη ηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. 
Έηζη ν αλαινγηζηήο αζρνιείηαη κε ηελ πξόβιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ (ύςνο θεξδώλ ή δεκίαο), ηηο πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ εκθάληζε θπζηθώλ 
θαηλνκέλσλ, αηπρεκάησλ, αζζελεηώλ, ζαλάηνπ θ.ά. Γηα ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο εμαζθήζεσο 
επαγγέικαηνο πξνβιέπνληαη εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη δύν θνξέο ην ρξόλν.  
Οι σπημαηοοικονομικοί ζύμβοςλοι παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα αζθαιηζηηθά θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα, γηα ηε δηαρείξηζε νηθνγελεηαθώλ θαη αηνκηθώλ ραξηνθπιαθίσλ, γηα 
ηδησηηθνπνηήζεηο, ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο εηαηξεηώλ, γηα δηαρείξηζε θηλδύλσλ, γηα 
ρξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ έξγσλ, γηα επελδύζεηο θ.ά. 
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Σποςδέρ: 
 
Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών 
 
Τν Τμήμα Σηαηιζηικήρ ηος ΟΠΑ ιεηηνπξγεί από ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 1989-1990. Είλαη ην 

πξώην ακηγέο Τκήκα Σηαηηζηηθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Τν Πηπρίν πνπ ρνξεγεί 
είλαη εληαίν θαη θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ Τκήκαηνο. 
Σθνπόο ηνπ Τκήκαηνο είλαη ε πξναγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
δηδαζθαιίαο ζην γλσζηηθό πεδίν ηεο επηζηήκεο ηεο Σηαηηζηηθήο θαη ησλ ζπλαθώλ αληηθεηκέλσλ, 
ζεσξεηηθώλ θαη εθαξκνζκέλσλ, θαζώο θαη ε θαηάξηηζε ζηειερώλ πςειήο ζηάζκεο γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 

Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην Πξόγξακκα ζηηο 
Επηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη ηεο Εθπαίδεπζεο, ην νπνίν νδεγεί ζηε ιήςε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 
Παηδαγσγηθήο θαη Δηδαθηηθήο Επάξθεηαο, πξάγκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο 
ησλ απνθνίησλ ζε δηαγσληζκνύο ΑΣΕΠ Εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο επίζεο, ηελ απαζρόιεζή ηνπο σο 
εθπαηδεπηηθώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηείηαη παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα. 

 

Πανεπιζηήμιο Πειπαιά 
 
Σηαηιζηικήρ και ηηρ Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ.  
Σθνπόο ηνπ Τμήμαηορ είλαη ε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ε πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηώλ ζηα 
γλσζηηθά πεδία ηεο Σηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ 
Τκήκαηνο, πέξαλ ησλ απαξαίηεησλ καζεκάησλ ππνδνκήο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθνύ 
ελδηαθέξνληνο, απνηειείηαη από κία ζπζηεκαηηθή ζύλζεζε καζεκάησλ από ζεσξεηηθά θαη 
εθαξκνζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ επηζηεκνληθώλ απηώλ θιάδσλ.  
Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ απεπζύλεηαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα εμειηρζνύλ ζε ζηειέρε 
ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ επηρεηξήζεσλ, αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη εξεπλεηηθώλ θέληξσλ.  

Πανεπιζηήμιο Αιγαίος  
 
Τν Τμήμα Σηαηιζηικήρ και Αναλογιζηικών - Χπημαηοοικονομικών Μαθημαηικών (έδξα 

Σάκνο) έρεη σο ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλώζεο, κε ηε δηδαζθαιία θαη 
έξεπλα, ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο Σηαηηζηηθήο, ηεο Αλαινγηζηηθήο Επηζηήκεο θαη ησλ 
Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ. 
Ο ζκοπόρ ηνπ Τκήκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηώληαο ζύλζεηεο 

καζεκαηηθέο κεζόδνπο, ηδίσο ηεο Θεσξίαο ησλ Πηζαλνηήησλ, παξάιιεια κε κεζόδνπο άιισλ 
επηζηεκώλ, ηδίσο νηθνλνκηθώλ, ζα κπνξνύλ λα εθηηκήζνπλ επηρεηξεκαηηθνύο θηλδύλνπο ή λα 
πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελ ηηκνιόγεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ή λα θαηαξηίζνπλ αζθαιηζηηθά, 
ρξεκαηνδνηηθά ή ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα ή λα πξνηείλνπλ επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ζηόρν ηελ 
απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. 
Βαζική επιδίωξη είλαη ν ηππηθόο απόθνηηόο ηνπ λα ζπλδπάδεη πςειέο ηθαλόηεηεο ζηειέρνπο 

επηρείξεζεο θαη ζεηηθνύ επηζηήκνλα. Γηα ην ιόγν απηό, ην Τκήκα είλαη αληαγσληζηηθό θαη 

https://www.aueb.gr/
https://www.dept.aueb.gr/el/stat
https://www.unipi.gr/unipi/el/sta-home.html
http://www.actuar.aegean.gr/index.php/el/


απαηηεηηθό θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην πςειό επίπεδν ζπνπδώλ πνπ παξέρεη, εμαζθαιίδεη άξηζηεο 
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζηνπο απνθνίηνπο. 
Τν Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηνρεύεη ζηελ απόθηεζε από ην θνηηεηή ελόο αμηόινγνπ 
καζεκαηηθνύ ππόβαζξνπ θαζώο επίζεο θαη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ πληποθοπικήρ, 
λογιζηικήρ και οικονομίαρ. 
 

Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Μακεδονίαρ  
 
Τν Τμήμα Σηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ, κε έδξα ηα Γξεβελά, ηδξύζεθε κε ηνλ 

λόκν 4610/ 7-5- 2019 θαη εληάζζεηαη ζηε Σρνιή Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
Έρεη δύν θαηεπζύλζεηο, Σηαηιζηικήρ και Αζθαλιζηικήρ, νη νπνίεο απνδεηθλύνληαη ηδηαηηέξσο 
ρξήζηκεο ζηε ζεκεξηλή επνρή, ζην βαζκό πνπ παξαθνινπζνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο, θαζώο παξέρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απνξξόθεζε, βαζηθή 
πξνηεξαηόηεηα ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη παξαηεηλόκελεο αλεξγίαο ησλ λέσλ. 
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