
Γενικό Λύκειο:
2ο Δπιζηημονικό Πεδίο

Δπαγγελμαηικό Λύκειο:

Σομείρ: Γεωπονίαρ,Σεσνολ. Σποθ.&Γιαηπ.-Γιοίκηζηρ και 
Οικονομίαρ-Γομικών Έπγων,Γομημένος Πεπιβ. &Απσιη. 

σεδ.- Δθαπμοζμένων Σεσνών-Ηλεκηπολογίαρ, 
Ηλεκηπονικήρ &Αςηομαηιζμού-Ναςηιλιακών Δπαγγ.-

Μησανολογίαρ-Πληποθοπικήρ-Τγείαρ, Ππόνοιαρ,Δςεξίαρ
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Θεηικέρ –
Σεσνολογικέρ Δπιζηήμερ

Δπιζηήμερ Τγείαρ

Πνιπηερλεία

Παλεπηζηήκηα

Κνηλά Σκήκαηα
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Σολυτεχνείο;

Ρ όροσ Σολυτεχνείο προςδιορίηει το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα 
του Σανεπιςτθμιακοφ τομζα που το γνωςτικό αντικείμενο κάκε 
μονοτμθματικισ ςχολισ του ςχετίηεται με τθν επιςτιμθ του 
Ξθχανικοφ. 

Ρ όροσ Σολυτεχνικι Υχολι προςδιορίηει τθ ςχολι ενόσ 
Σανεπιςτθμίου, όπου το γνωςτικό αντικείμενο κάκε τμιματόσ τθσ 
εμπίπτει ςτθν επιςτιμθ μθχανικοφ.

Χπάρχουν πανεπιςτιμια που διακζτουν τμιματα Ξθχανικϊν χωρίσ 
να τα εντάςςουν ςε πολυτεχνικι ςχολι.
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Ξθχανικόσ;

Ρι Ξθχανικοί εφαρμόηουν τισ επιςτιμεσ τθσ φυςικισ, των 
μακθματικϊν, τθσ χθμείασ, τθσ βιολογίασ, ϊςτε να βροφνε 
λφςεισ ςε τεχνικά προβλιματα ι να βελτιϊςουν τισ υπάρχουςεσ 
λφςεισ.

ταν υπάρχουν περιςςότερεσ τθσ μιασ λφςεισ, ο Ξθχανικόσ 
οφείλει να αξιοποιιςει τισ διάφορεσ λφςεισ και να προτείνει 
τθν καταλλθλότερθ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του προβλιματοσ, 
γι’ αυτό υποχρεοφται να κατζχει ςε μεγάλο βακμό τισ γνϊςεισ 
των βαςικϊν επιςτθμϊν ανά κλάδο εξειδίκευςθσ.
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9 βαςικζσ ειδικότθτεσ:

Σολιτικόσ Ξθχανικόσ
Αγρονόμοσ – Φοπογράφοσ 

Ξθχανικόσ
Αρχιτζκτονασ
Ξθχανολόγοσ
Οαυπθγόσ
Θλεκτρολόγοσ Ξθχανικόσ και μθχανικόσ 
Χπολογιςτϊν
Ξθχανικόσ Ξεταλλείων και Ξεταλλουργόσ
Θλεκτρονικόσ  Ξθχανικόσ και Ξθχανικόσ ΦΣΕ
Χθμικόσ

Ρι λοιπζσ ειδικότθτεσ 
Ξθχανικϊν 

εγγράφονται ςε μια ι 
περιςςότερεσ από τισ 

βαςικζσ.
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Βαςικι διαφορά είναι τα επαγγελματικά τουσ δικαιϊματα, 
διότι αυτά κακορίηουν τθ μετζπειτα πορεία των πτυχιοφχων 
ςτθν αγορά εργαςίασ (είδοσ μελετϊν που υπογράφει ο κάκε 
μθχανικόσ και ποιεσ είναι οι διζξοδοι ςτθν αγορά εργαςίασ).

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Μθχανικϊν τα 
κακορίηει το Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ).
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Απνθιεηζηηθά ηκήκαηα ηνπ 2νπ Δ.Π.
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Θλεκτρολόγοι Ξθχανικοί και Ξθχανικοί Χπολογιςτϊν (Θ.Ξ.Ξ.Χ.) 

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ
(εις.:259, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

 ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΧΑΟΙΑ) – ΣΡΝ/ΧΟΕΙΡ ΜΤΘΦΘΥ

(εις.:203, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

 ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΒΡΝΡΥ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 
(εις.:197, ςυντ. ΕΒΕ: 1)

 ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ
(εις.:197, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ.
(εις.:152, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΠΑΟΘΘ) – ΔΣΘ
(εις.:253, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΣΑΦΤΑ)- ΣΑΟ. ΣΑΦΤΩΟ

(εις.:309, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
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Φο δίπλωμα Θλεκτρολόγου Ξθχανικοφ και Ξθχανικοφ 
Χπολογιςτϊν προςδίδει ςτον κάτοχό του τον νομικά 

κατοχυρωμζνο τίτλο του "Ξθχανικοφ" και πιςτοποιεί τισ 

γνϊςεισ και τα δικαιϊματα να αςκεί το επάγγελμα του, που 
περιλαμβάνει "τθ μελζτθ και τθν καταςκευι ςυςτθμάτων για 
τθν παραγωγι, μεταφορά, διανομι, αποκικευςθ, 
επεξεργαςία, ζλεγχο και χρθςιμοποίθςθ ενζργειασ και 
πλθροφορίασ". 

Ρι απόφοιτοι ΘΞΞΧ αποκτοφν τθ ςχετικι άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ Ξθχανολόγου-Θλεκτρολόγου Ξθχανικοφ από 
το Φεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, μετά από εξετάςεισ, και τα 
ςχετικά επαγγελματικά δικαιϊματα ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία.

20/7/2021 9Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Οζα τμιματα: Δθμιουργικθκαν με το νόμο 4610/2019 και λειτοφργθςαν για πρϊτθ 
φορά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020.

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΕΝΞΕΣΑ 
– Υχολι Ξθχανικϊν – 5ετοφσ φοίτθςθσ

(Εηζ.: 260, ζπλη. ΕΒΕ: 0,80)

Καλφπτει τον χϊρο τθσ Ενζργειασ, τθσ Ηλεκτρονικισ του Αυτομάτου Ελζγχου, των 
Τθλεπικοινωνιϊν και των Υπολογιςτϊν. Κατευκφνςεισ προχωρθμζνου εξαμινου:

Συςτθμάτων Ηλεκτρικισ Ενζργειασ
Ηλεκτρονικισ, Συςτθμάτων και Υπολογιςτϊν

Τθλεπικοινωνιϊν και Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΣΑΦΤΑ) –
ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ- Υχολι Ξθχανικϊν- 5ετοφσ φοίτθςθσ (Εηζ.: 240, ζπλη. ΕΒΕ: 0,85)

Τζςςερισ (4) εξειδικεφςεισ (κατευκφνςεισ):
Ενεργειακϊν Υυςτθμάτων

Υθμάτων, Φθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων
Θλεκτρονικισ, Χπολογιςτϊν και Υυςτθμάτων

Σλθροφορικισ

20/7/2021 10Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ

https://www.ece.uop.gr/energeiaka-systimata/
https://www.ece.uop.gr/tilepikoinonies-kai-diktya/
https://www.ece.uop.gr/ilektroniki-ypologistes-kai-systimata/
https://www.ece.uop.gr/pliroforiki/


ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ 
(ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – Σολυτεχνικι Υχολι - ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 

(Εηζ.: 225, ζπλη. ΕΒΕ: 0,80)

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΣΑΦΤΑ) 
– ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ - Σολυτεχνικι Υχολι (Εηζ.: 214, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

Επαγγελματικά Δικαιϊματα:
Διπλωματοφχοι Ξθχανικοί Θ/Χ και Σλθροφορικισ
(Σροεδρικό Διάταγμα 44 ΦΕΜ 58 Α/8-3-2009 και Σροεδρικό Διάταγμα ΦΕΜ 187/Αϋ/5.11.2018)

Ζχουν τθν ικανότθτα να αςχολθκοφν ςε δραςτθριότθτεσ ςτουσ επιςτθμονικοφσ 
τομείσ:
των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
των τθλεπικοινωνιϊν και τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων και δικτφων,
τθσ πλθροφορικισ και των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και
 των ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ, επεξεργαςίασ ςθμάτων, επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου, 
επεξεργαςίασ ομιλίασ, γραφικϊν, κ.λπ.
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Οι ςπουδζσ διαρκοφν πζντε χρόνια

Μια βαςικι διαφορά από τα τμιματα των 
θλεκτρολόγων είναι ότι δεν περιζχουν το αντικείμενο τθσ 
θλεκτρολογίασ, άρα δεν ζχουν ςχζςθ με καταςκευζσ και 
υπογραφζσ ςε θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ κ.λ.π. 
(ςφμφωνα με τισ ιςτοςελίδεσ των τμθμάτων).

Τα προγράμματα ςπουδϊν ςτα τμιματα Μθχανολόγων 
είναι παρεμφερι.

Οι απόφοιτοι εντάςςονται ςτον κλάδο ΡΕ 
Ρλθροφορικισ.
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ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ
(εις: 305, ςυντ.ΕΒΕ: 1,00)

ανικει ςτθ Υχολι Ξθχανικϊν του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ 
(Ο. 4521/2018)

5 ζτθ ςπουδϊν
Σεριεχόμενο: παραγωγι, μεταφορά, διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ. 
Ανανεϊςιμεσ πθγζσ, Βιομθχανικόσ αυτοματιςμόσ, εφαρμογζσ θλεκτρονικισ, 
πλθροφορικισ, θλεκτρονικά και ενςωματωμζνα ςυςτιματα.

Σροςφζρει τρεισ (3) Μφκλουσ Υπουδϊν : 

Ενζργειασ 
Επικοινωνιϊν και Δικτφων 
Θλεκτρονικισ και Ενςωματωμζνων Υυςτθμάτων

20/7/2021 13Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ(Εηζ.: 133, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΒΡΝΡΥ) – Σολυτεχνικι Υχολι 
ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (Εηζ.: 122, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ – Σολυτ. Υχολι
(Εηζ.: 111, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ.-Σολυτ. Υχ.
(Εηζ.: 159, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΜΑΙ ΑΕΤΡΟΑΧΣΘΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) –
ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ – Σολυτ. Υχ. -(Εηζ.: 159, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

Ρ Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ βρίςκεται ςτθν καρδιά του Ξθχανικοφ, και αποτελεί 
μια βαςικι επιςτιμθ για τθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ μασ.

Είναι ο Ξθχανικόσ που ςυνδυάηει τισ επιςτιμεσ τθσ φυςικισ και των μακθματικϊν 
με τθν επιςτιμθ των υλικϊν για να ςχεδιάςει, να καταςκευάςει και να ςυντθριςει 
μθχανικά ςυςτιματα, μθχανζσ και καταςκευζσ.
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Μλάδοι επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ - Ενδεικτικά αναφζρονται:
Ενζργεια (κλαςικζσ και ανανεϊςιμεσ μορφζσ).
Ρργάνωςθ παραγωγισ και εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ(logistics).
Μλάδοσ του μετάλλου και των ςφγχρονων υλικϊν.
Εμβιομθχανικι και βιο-ιατρικι τεχνολογία.

Ζνα ιδιαίτερα ελκυςτικό ςτοιχείο τθσ δουλειάσ του Ξθχανολόγου Ξθχανικοφ είναι 
θ εναςχόλθςι του με κζματα αιχμισ τθσ τεχνολογίασ (high tech).

Ενδεικτικά αναφζρονται: 
•Φεχνολογία του αυτοκινιτου (το ηλεκτρικό αυτοκίνητο -το αυτοκίνητο αυτόνομησ 
οδήγηςησ (χωρίσ οδηγό, driverless or autonomous car)

Ενζργεια και περιβάλλον
•Τομποτικι και αυτοματιςμοί
•Βιοϊατρικι τεχνολογία (Ανάπτυξθ τεχνολογίασ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 
ςτουσ τομείσ τθσ ιατρικισ και τθσ βιολογίασ)
•Οανοτεχνολογία
•Ζξυπνεσ πόλεισ (smart cities)
•Industry 4.0 (τεχνθτι νοθμοςφνθ)
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ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΜΑΙ ΑΕΤΡΟΑΧΣΘΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) –
ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ -(Εηζ.: 159, ζπλη. ΕΒΕ: 1,20)

Υε προπτυχιακό επίπεδο το Φμιμα προςφζρει τθν δυνατότθτα 
παρακολοφκθςθσ δφο κατευκφνςεων ςπουδϊν: 

του Ξθχανολόγου
του Αεροναυπθγοφ Ξθχανικοφ.

Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1996-1997 οι φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν ιδθ 
ειςαχκεί ςτο Τμιμα, περνοφν τθ βαςικι εκπαίδευςθ των τριϊν πρϊτων 
ετϊν, κοινι και για τισ δφο κατευκφνςεισ ςπουδϊν. 

Από το τζταρτο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να ηθτιςουν 
τθν ζνταξι τουσ ςτθν ειδικότθτα του Αεροναυπθγοφ ι του Μθχανολόγου 
Μθχανικοφ.

Αεροναυπθγόσ: Αςχολείται με τθν ζρευνα και τον ςχεδιαςμό αεροςκαφϊν 
ι άλλων ιπτάμενων οχθμάτων και επιβλζπει τόςο τθν πορεία καταςκευισ 
τουσ όςο και τθ διαδικαςία επιςκευισ ι ςυντιρθςισ τουσ .
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Οζα τμιματα: Υχολι Ξθχανικϊν – 5ετοφσ φοίτθςθσ

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΕΝΞΕΣΑ-(Εηζ.: 140, ζπλη. ΕΒΕ: 0,80) 

Καηεπζύλζεηο: Ελεξγεηαθή, Καηαζθεπαζηηθή, Ρνκπνηηθή – Μεραηξνληθή

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ -(Εηζ.: 169, ζπλη. ΕΒΕ: 1,11) 

Δλεξγεηαθόο Σνκέαο

Καηαζθεπαζηηθόο Σνκέαο

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ-(Εηζ.: 155, ζπλη. ΕΒΕ: 0,90) 

Οι ςπουδαςτζσ αποκτοφν ςτο τζλοσ τθσ φοίτθςισ τουσ το Στυχίο Ξθχανολόγου 
Ξθχανικοφ. Κατευκφνςεισ: Ενζργειασ & Σεριβάλλοντοσ

Ξθχανολογικϊν Ματαςκευϊν & Εγκαταςτάςεων

ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΥΕΤΤΕΥ) – ΔΙΣΑΕ-(Εηζ.: 129, ζπλη. ΕΒΕ: 0,80)

Καηεπζύλζεηο: Καηαζθεπαζηώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ

Ελεξγεηαθώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ 

20/7/2021 17Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ

https://mech.uniwa.gr/spoydes/tomeis/energeiakos-tomeas/
https://mech.uniwa.gr/spoydes/tomeis/energeiakos-tomeas/
https://mech.uniwa.gr/spoydes/tomeis/kataskeyastikos-tomeas/
https://mech.uniwa.gr/spoydes/tomeis/kataskeyastikos-tomeas/


ΟΑΧΣΘΓΩΟ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ (εις:101, ςυντ.ΕΒΕ:1,20) 

Ο Ναυπθγόσ Μθχανικόσ αςχολείται με τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και τθσ ςχεδίαςθσ
κάκε είδουσ πλωτϊν ςκαφϊν και πλωτϊν καταςκευϊν (πορκμείων, πλωτϊν δεξαμενϊν), 
κακϊσ και με τθν επιςκευι ι μεταςκευι παλαιϊν ςκαφϊν.

5 ζτθ

Οζο τμιμα:
Υχολι Ξθχανικϊν
ΟΑΧΣΘΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ
(εις:106, ςυντ.ΕΒΕ: 0,90) 
προζκυψε από τθ μετεξζλιξθ του Φμιματοσ Οαυπθγϊν Ξθχανικϊν Φ.Ε. του Φ.Ε.Ι. 
Ακινασ (2018)

Ρι απόφοιτοι του Φμιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να απαςχολθκοφν, διεκνϊσ, ςε 
Οαυπθγεία, Οαυπθγικά γραφεία, Οαυτιλιακζσ εταιρείεσ, Οθογνϊμονεσ κακϊσ και ςτο 
Δθμόςιο ωσ μελετθτζσ, επιβλζποντεσ καταςκευϊν ι επιςκευϊν, πραγματογνϊμονεσ ςε 
αξιϊςεισ (claims) και εκτιμιςεισ, υπεφκυνοι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ πλοίων, ςε 
τμιματα ζγκριςθσ μελετϊν και ςχεδίων, επικεωριςεισ κ.α.

20/7/2021 18Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ 
(εις:101, ςυντ.ΕΒΕ:1, ςυντ.Ε.Ξ.: 1)
ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΒΡΝΡΥ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ
(εις:122, ςυντ.ΕΒΕ:1, ςυντ.Ε.Ξ.: 1)
ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ
(εις:111, ςυντ.ΕΒΕ:1, ςυντ.Ε.Ξ.: 1)
ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 
(εις:53, ςυντ.ΕΒΕ:10,80 ςυντ.Ε.Ξ.: 0,80)
ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΠΑΟΘΘ) – ΔΣΘ 
(εις:117, ςυντ.ΕΒΕ:1,10, ςυντ.Ε.Ξ.: 1,10)
ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ
(εις:111, ςυντ.ΕΒΕ:1,20, ςυντ.Ε.Ξ.: 0,90)
ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΧΑΟΙΑ) – ΣΡΝ/ΧΟΕΙΡ ΜΤΘΦΘΥ 
(εις:122, ςυντ.ΕΒΕ:0,90, ςυντ.Ε.Ξ.: 0,90)

Μφριο αντικείμενο απαςχόλθςθσ:

Ξελετά και ςχεδιάηει τθ διαμόρφωςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ των κτιρίων ςφμφωνα με 
τισ προδιαγραφζσ και τθ ςχετικι νομοκεςία, ςυνεργαηόμενοσ με τον πολιτικό μθχανικό, τον 
τοπογράφο, το μθχανολόγο μθχανικό. 

20/7/2021 19Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΑΓΤΡΟΡΞΩΟ ΜΑΙ ΦΡΣΡΓΤΑΦΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ –
ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΓΕΩΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ(ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ (εις:124, ςυντ.ΕΒΕ:1,20)

ΑΓΤΡΟΡΞΩΟ ΜΑΙ ΦΡΣΡΓΤΑΦΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ
(εις:124, ςυντ.ΕΒΕ:1,05)

O Aγρονόμοσ και Tοπογράφοσ  Mθχανικόσ (A.T.M.) είναι ο 
μθχανικόσ που αςχολείται με τθ:
Γεωδαιςία, 
τθν Tοπογραφία, 
τθ Xαρτογραφία, 
τθ Φωτογραμμετρία, 
το Kτθματολόγιο, 
τα Υυγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Νιμενικά, τα Oικοδομικά 
ζργα (μικρά ζργα όςον αφορά ςτθ μελζτθ, μικρά και μεγάλα 
ζργα όςον αφορά ςτθν καταςκευι), 
τισ Σολεοδομικζσ μελζτεσ και τισ μελζτεσ περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων (MΣE).

20/7/2021 20Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Οζα τμιματα: 5 ζτθ

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΦΡΣΡΓΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ ΓΕΩΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ
(εις: 106, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΦΡΣΡΓΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ ΓΕΩΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΥΕΤΤΕΥ) – ΔΙΣΑΕ
(εις: 128, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

Αποςτολι: παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ του 
χϊρου με τθ χριςθ τοπογραφικϊν και φωτογραμμετρικϊν οργάνων και μεκόδων, 
ϊςτε να αξιοποιθκοφν ςε μελζτεσ οδοποιίασ, υδραυλικισ, πολεοδομίασ, 
χωροταξίασ, κτθματολογίου κ.λπ.

20/7/2021 21Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ 
(εις:133, ςυντ.ΕΒΕ:1,20)
ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΒΡΝΡΥ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 
(εις:111, ςυντ.ΕΒΕ:1)
ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ 
(εις:124, ςυντ.ΕΒΕ:1,20)
ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΠΑΟΘΘ) – ΔΣΘ 
(εις:223, ςυντ.ΕΒΕ: 1,10)
ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ
(εις:189, ςυντ.ΕΒΕ:1,20) 

Ο Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ςχεδιάηει, μελετά και επιβλζπει τθν καταςκευι των 
τεχνικϊν ζργων, δθλαδι κτιρίων, δρόμων, γεφυρϊν, λιμανιϊν, αεροδρομίων. 
Ειδικότερα, αςχολείται με τθν ζρευνα του εδάφουσ, όπου πρόκειται να 
κεμελιωκεί το τεχνικό ζργο. 
Σχεδιάηει και υπολογίηει το μζγεκοσ και τον τρόπο καταςκευισ του ζργου, 
επιλζγει τα υλικά καταςκευισ και υπολογίηει τισ ποςότθτζσ τουσ, παρουςιάηει 
τθ μελζτθ του με ςχζδια και τεφχθ υπολογιςμϊν ςτουσ πελάτεσ και ςτισ 
αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ για να πάρει τθν άδεια καταςκευισ και, τζλοσ, 
επιβλζπει τθν καταςκευι του ζργου μζχρι τθν παράδοςι του.

20/7/2021 22Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Οζα τμιματα: 5 ζτθ
Ανικουν ςτισ Υχολζσ Ξθχανικϊν των αντίςτοιχων Σανεπιςτθμίων

ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ
(εις: 228, ςυντ.ΕΒΕ: 0,93)

ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ 
(εις: 145, ςυντ.ΕΒΕ: 0,80)

ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΥΕΤΤΕΥ) – ΔΙΣΑΕ
(εις: 114, ςυντ.ΕΒΕ: 0,80)

Ματευκφνςεισ ςπουδϊν:

Δομοςτατικά
Γεωτεχνικά
Χδραυλικά
Υυγκοινωνιακά
Χποδομι 
Ξορφολογία - Αναςτιλωςθ

20/7/2021 23Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΧΘΞΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ 
(εις:129, ςυντ.ΕΒΕ:1,20)
ΧΘΞΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ 
(εις:107, ςυντ.ΕΒΕ:1,20)
ΧΘΞΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ.
(εις:100, ςυντ.ΕΒΕ:1,20) ΟΖΡ ΦΞΘΞΑ
ΧΘΞΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ
(εις:152, ςυντ.ΕΒΕ:1,20)

Ο Χθμικόσ Μθχανικόσ απαςχολείται με τισ χθμικζσ διεργαςίεσ που μετατρζπουν
πρϊτεσ φλεσ ςε προϊόντα αξίασ. Αςχολείται με το ςχεδιαςμό, τθ λειτουργία, τθν 
παρακολοφκθςθ χθμικϊν εγκαταςτάςεων και τθν παραγωγι των αντίςτοιχων 
προϊόντων ςε βιομθχανικι βάςθ (χθμικά, πετρελαιοειδι, αζριο, χαρτί, φαρμακευτικά, 
τρόφιμα, κεραμικά, υφάςματα, πλαςτικά κ.α.)

Χθμικόσ: Μελετά κεωρθτικά κυρίωσ αλλά ςε βάκοσ τθν επιςτιμθ τθσ Χθμείασ.

Χθμικόσ Μθχανικόσ: ζχει τθ κεωρθτικι και επιςτθμονικι υποδομι να μελετά τθ Χθμεία 
ςε εφαρμοςμζνο επίπεδο με ςτόχο τθ δθμιουργία βιομθχανικϊν προϊόντων. 

20/7/2021 24Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΧΘΞΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ (ΧΑΟΙΑ) – ΣΡΝ/ΧΟΕΙΡ 
ΜΤΘΦΘΥ (εις: 133, ςυντ.ΕΒΕ: 1,00)
ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ (ΠΑΟΘΘ) – ΔΣΘ (Σολυτεχνικι Υχολι)
(εις: 133, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

Οι Μθχανικοί Ρεριβάλλοντοσ ςυμβάλλουν ςτθ μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκαλεί θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, όταν ςυνεπάγεται 
μεταβολζσ και αλλοιϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

ΟΕΑ ΦΞΘΞΑΦΑ:
ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ (ΑΓΤΙΟΙΡ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ
(πρϊθν Φμιμα ΦΕΙ Διαχείριςθσ Σεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Σόρων 
(Ο. 4610/2019). Υτισ 27/10/2020 το ΦΕΕ αναγνϊριςε 
ςτουσ αποφοίτουσ του Φμιματοσ τα επαγγελματικά δικαιϊματα 
του Ξθχανικοφ Σεριβάλλοντοσ.

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΔΙΣΑΕ 
(είναι νζο Φμιμα που προιλκε από το Φμιμα Σολιτικϊν Ξθχανικϊν Φ.Ε. 
του Αλεξάνδρειου Φ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ (Ο. 4610/2019/ΦΕΜ70 Αϋ/07-5-2019).

20/7/2021 25Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΝΝΕΙΩΟ ΞΕΦΑΝΝΡΧΤΓΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ (εις:106, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

Η επιςτθμονικι και επαγγελματικι δραςτθριότθτα του ΜΜΜ αναπτφςςεται ςτθν 
ζρευνα και αξιοποίθςθ των ορυκτϊν και ενεργειακϊν πρϊτων υλϊν, ςε μεταλλεία, 
ορυχεία και λατομεία, ςε γεωτεχνικά ζργα, ςε βιομθχανίεσ που αξιοποιοφν ορυκτζσ 
πρϊτεσ φλεσ, ςε μεταλλουργίεσ, ςε επιχειριςεισ μεταλλοτεχνίασ, ςε μεταποιθτικζσ 
βιομθχανίεσ μορφοποίθςθσ μετάλλων και κραμάτων και ςε επιχειριςεισ και 
δραςτθριότθτεσ που αςχολοφνται με τθν προςταςία και αποκατάςταςθ του 
περιβάλλοντοσ. 

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΡΤΧΜΦΩΟ ΣΡΤΩΟ (ΧΑΟΙΑ) – ΣΡΝ/ΧΟΕΙΡ ΜΤΘΦΘΥ (εις:127, ςυντ.ΕΒΕ: 0,80)

Οι ΜΟΡ καλφπτουν ευρφ φάςμα επιςτθµονικοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων για τθν 
αναηιτθςθ, εκμετάλλευςθ, επεξεργαςία ορυκτϊν πρϊτων υλϊν κακϊσ και τθν 
περιβαλλοντικι γεωτεχνολογία.

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΡΤΧΜΦΩΟ ΣΡΤΩΟ (ΜΡΗΑΟΘ) - ΣΑΟ.ΔΧΦ.ΞΑΜ. (Σολυτεχνικι Υχολι)
(εις:200, ςυντ.ΕΒΕ: 0,80)
Δθμιουργικθκε με το νόμο 4610/2019 και λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2019-2020. 
Με το πζρασ των ςπουδϊν τουσ οι απόφοιτοι του τμιματοσ αποκτοφν τον τίτλο του 
Διπλωματοφχου Ξθχανικοφ Ρρυκτϊν Σόρων, με επαγγελματικά δικαιϊματα που 
ρυκμίηονται από το άρκρο 14, του Ρ.Δ. 99/ΦΕΚ.187 τ.Α/5.11.2018 20/7/2021 26Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΩΤΡΦΑΠΙΑΥ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ 
(εις: 109, ςυντ.ΕΒΕ:0,88)

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΧΩΤΡΦΑΠΙΑΥ, ΣΡΝΕΡΔΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΒΡΝΡΥ) 
– ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ ( εις.: 101, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 

Χωροτάκτθσ Ξθχανικόσ:  Αςχολείται με τον χωροταξικό (ςχεδιαςμόσ του χϊρου) και πολεοδομικό 
ςχεδιαςμό (Ρολεοδομία είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ πόλθσ με προςζγγιςθ Κοινωνικι, Οικονομικι και 
Ρεριβαλλοντικι) και τα δίκτυα υποδομϊν  (οδικά δίκτυα, ςιδθροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, 
αεροδρόμια, κ.α). 

Μελετά τισ αναπλάςεισ οδϊν και τισ πεηοδρομιςεισ βάςει 
των αναγκϊν τθσ πόλθσ.

Μελετά και ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ για κζματα 
κεςμοκζτθςθσ κζςεων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων (υπογείων, υπζργειων ι υπαικρίων), 
κατακζτει ειςθγιςεισ για ονομαςίεσ οδϊν και πλατειϊν, πραγματοποιεί διορκϊςεισ αρικμιςεωσ 
των οικοδομϊν κ.λπ.

20/7/2021 27Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΧΝΙΜΩΟ (ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ
(Σολυτεχνικι Υχολι)

( εις.: 141, ςυντ.ΕΒΕ:0,85)
5 ζτθ

Υτουσ Ξθχανικοφσ Επιςτιμθσ Χλικϊν ζχουν αποδοκεί όλα τα δικαιϊματα του Χθμικοφ 
Ξθχανικοφ που αντιςτοιχοφν ςτα Χλικά, κακϊσ και γενικότερα δικαιϊματα των 
Ξθχανικϊν. 

ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ - 4 έηε

ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ (ΠΑΝΔΠ. ΠΑΣΡΧΝ) 

( εις.: 146, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

(ΠΑΝΔΠ. ΚΡΗΣΗ – ΗΡΑΚΛΔΙΟ)

( εις.: 131, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

Γηαηί λα ζπνπδάζω Επηζηήκε ηωλ Τιηθώλ: 

ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή πξνϊόληωλ θαηλνηνκίαο 

Δπαγγεικαηηθά 

Γηθαηώκαηα Π.Γ. 45, 

ΦΔΚ 58/2009

Δθθξεκεί ε έληαμε 

ζε θιάδν ΠΔ 

Γ/βάζκηαο Δθπ/ζεο
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ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ ( εις.: 101, ςυντ.ΕΒΕ: 1,20) 
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ ( εις.: 146, ςυντ.ΕΒΕ: 1,20) 
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ( εις.: 273, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ ( εις.: 333, ςυντ.ΕΒΕ:0,90) 
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΥΑΞΡΥ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ ( εις.: 309, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΚΑΣΟΡΙΑ) – ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ.
( εις.: 150, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
( εις.: 100, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΩΟ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ ΜΑΙ ΦΧΥΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΞΣ
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ KAI ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΩΟ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ –
ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ KAI ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΩΟ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) -ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΩΟ 
ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ – ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ. 

Φα εφαρμοςμζνα Ξακθματικά είναι ο ςυνδεκτικόσ κρίκοσ των Ξακθματικϊν με όλεσ 
τισ άλλεσ επιςτιμεσ.

Ρ Θεωρθτικόσ Ξακθματικόσ προςβλζπει ςτθν καλφτερθ, αποδοτικότερθ και αυςτθρότερθ 
κεμελίωςθ και προαγωγι των μακθματικϊν κεωριϊν.
Ρ Εφαρμοςμζνοσ Ξακθματικόσ προςπακεί να δθμιουργιςει και να εφαρμόςει προχωρθμζνεσ 
μακθματικζσ μεκόδουσ, για να μελετιςει επιςτθμονικά τα διάφορα φαινόμενα που τον 
ενδιαφζρουν.

Νέα ηκήκαηα

20/7/2021 29Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Εκπαίδευςθ

Υτατιςτικόσ

Ρικονομικόσ Αναλυτισ

Νογιςτισ

Φοροτεχνικόσ

Χρθματοοικονομικόσ Υφμβουλοσ

Αςφαλιςτισ

Αναλογιςτισ

Αναλυτισ-Σρογραμματιςτισ

Ξετεωρολόγοσ

Αςτρονόμοσ

Ερευνθτισ

Εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ

Μλιματολογία

Ψθφιακι Απεικόνιςθ

Επιςτιμθ των Χλικϊν

Θλεκτρονικι και καταςκευι Θ/Χ

Εταιρείεσ Ιατρικϊν Ξθχανθμάτων

Βιοπλθροφορικι

Επαγγελματικζσ διζξοδοι και κατευκφνςεισ:

20/7/2021 30Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΦΧΥΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ ( εις.: 185, ςυντ.ΕΒΕ: 1,20) 
ΦΧΥΙΜΘΥ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ ( εις.: 176, ςυντ.ΕΒΕ: 1,20) 
ΦΧΥΙΜΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ ( εις.: 189, ςυντ.ΕΒΕ: 1,20) 
ΦΧΥΙΜΘΥ (ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ ( εις.: 235, ςυντ.ΕΒΕ: 0,80) 
ΦΧΥΙΜΘΥ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ ( εις.: 212, ςυντ.ΕΒΕ: 1,00) 

ΦΤΙΚΗ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙΠΑΕ 
( εις.: 220, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)
ΦΤΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
( εις.: 110, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

κοπόσ των βαςικών ςπουδών είναι η απόκτηςη των απαραίτητων γνώςεων για την 
κατανόηςη, ερμηνεία και περιγραφή των φυςικών φαινομζνων και των νόμων που τα διζπουν.

Εκπαίδευςη,
Ακτινοφυςικόσ
Σμήματα πυρηνικήσ ιατρικήσ, ακτινοθεραπείασ, 
τελζχη εταιρειών για ιατρικά μηχανήματα - όργανα
Δθμόςιεσ κζςεισ
Επιχειριςεισ – Ρργανιςμοφσ 
(Δ.Ε.Θ., θλεκτρονικισ - τθλεπικοινωνίεσ )
Αςτρονομία – Αςτροφυςικι
Συρθνικι Φυςικι
Φεχνολογία υλικϊν 

Κατευθφνςεισ/εξειδικεφςεισ 
μεταπτυχιακών ςπουδών)

Νέα τμήματα

Ο Φυςικόσ με κλίςθ προσ τισ 
κατευκφνςεισ του Μθχανικοφ 
μπορεί με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 
να γίνει ζνασ ςφγχρονοσ 
Ξθχανικόσ ςε τομείσ των 
τθλεπικοινωνιϊν, θλεκτρονικισ, 
νζων υλικϊν, ενζργειασ, ιατρικισ 
τεχνολογίασ.

20/7/2021 31Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΗ –

Π.Γ.Α. (έδξα Αηγάιεω) ( εις.: 101, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 

(απαηηείηαη Εηδηθό Μάζεκα: ζρέδην)

πληήξεζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.

θνπόο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε παξνρή ζεωξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζηηο γλωζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίωζε, ηηο επεκβάζεηο 

ζπληήξεζεο, ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηωλ αξραηνινγηθώλ επξεκάηωλ θαη ηωλ 

έξγωλ ηέρλεο. 
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ΓΔΧΛΟΓΙΑ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 160, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

ΓΔΧΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ (εις.: 160, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

ΓΔΧΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΧΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΚΠΑ
(εις.: 160, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Η επηζηήκε ηεο Γεωινγίαο έρεη ωο αληηθείκελν κειέηεο έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ 

θπζηθνύ καο θόζκνπ, ηε Γε, ηε ζύζηαζή ηεο, ηε δνκή ηεο, ηελ ηζηνξία ηεο, ηε δπλακηθή 

θαη αδηάθνπε κεηαβνιή ηεο.

Οι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ επεκτείνονται ςτθν εκμετάλλευςθ ορυκτϊν 
πόρων, ζργα υποδομισ και τεχνικά ζργα,, διαχείριςθ υδάτινου δυναμικοφ, 
υλοποίθςθ γεωλογικϊν και γεωτεχνικϊν μελετϊν ζργων υποδομισ τεχνικϊν ζργων, 
εργαςίεσ και μελζτεσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ και αντιμετϊπιςθσ φυςικϊν 
καταςτροφικϊν φαινομζνων και ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ (π.χ. ζναντι ςειςμϊν, 
κατολιςκιςεων, κατακρθμνίςεων, κακιηιςεων, θφαιςτείων, πλθμμυρϊν και 
ξθραςίασ κ.λπ.
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Οζο τμιμα: ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ (ΝΑΤΙΥΑ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ
(εις.: 160, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Δζηηάδεη ζε ακηγώο ελεξγεηαθά ζέκαηα. 
Καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα ςε κζματα ενζργειασ εμβακφνοντασ ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ: 
1. Συςτιματα Θερμικισ Ενζργειασ 
2. Συςτιματα Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 
3. Συςτιματα Αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 
4. Ενεργειακι Τεχνολογία Οχθμάτων 
5. Ενεργειακζσ Υποδομζσ 
6. Διαχείριςθ Ενζργειασ 

δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ βεβαίωςθσ εξειδίκευςθσ ςε μία ι 
περιςςότερεσ από αυτζσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ, ταυτόχρονα με τθν απόκτθςθ του 
Ρτυχίου.

Πξννπηηθέο:

ηαζκνί παξαγωγήο ελέξγεηαο,  

Σερλνινγίεο ζπκβαηηθώλ & ειεθηξηθώλ νρεκάηωλ, 

Δλεξγεηαθή απόδνζε – Δπθπή ζπίηηα & πόιεηο.

20/7/2021 34Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

(ΑΜΟ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ – ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΟΛΗ
( εις.: 101, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

Στόχοσ:  θ δθμιουργία επιςτθμόνων ικανϊν να αναλφουν τα προβλιματα και να 
αξιοποιοφν τισ ςφγχρονεσ Φεχνολογίεσ Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για το 
ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ διοίκθςθ πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν 
ςυςτθμάτων.

20/7/2021 35

Ρι διπλωματοφχοι Ξθχανικοί, απόφοιτοι του 
Φμιματοσ, εγγράφονται ωσ μζλθ ςτο 
«Φεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΦΕΕ)» ςτον 
κλάδο «Θλεκτρονικϊν Ξθχανικϊν»

Εκπαίδευςθ: Σλθροφορικοί
Δθμόςιο: κλάδοσ ΣΕ Σλθροφορικισ

Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΑΟΩΦΑΦΘ ΥΧΡΝΘ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
ΑΥΣΑΙΦΕ

Σερλνινγηθή θαηάξηηζε ηωλ θνηηεηώλ ζηηο εηδηθόηεηεο:

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ & ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ 
ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ – ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ – ΑΥΣΑΙΦΕ 

( εις.: 120, ςυντ.ΕΒΕ:0,80)

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ 
ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ – ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ –

ΑΥΣΑΙΦΕ ( εις.: 120, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ – ΑΥΣΑΙΦΕ 
( εις.: 120, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ – ΑΥΣΑΙΦΕ
( εις.: 120, ςυντ.ΕΒΕ:0,80) 
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Το Ρτυχίο που χορθγοφν τα Τεχνολογικά Τμιματα τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ παρζχει δικαίωμα 
διδαςκαλίασ ςτθν ειδικότθτα ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ, ενϊ αποτελεί και πτυχίο 
επαγγελματικισ ειδικότθτασ . 

Σπουδζσ: 10 ακαδθμαϊκϊν εξαμινων (5 ζτθ)

Σαιδαγωγικό Φμιμα

Εηήζην Πξόγξακκα Παηδαγωγηθήο Καηάξηηζεο (ΕΠΠΑΙΚ)

Πξόγξακκα Εηδίθεπζεο ζηελ πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό 

(ΠΕΤΠ)

20/7/2021 37Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ

http://eppaikpesyp.aspete.gr/index.php/el/
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Οζο τμιμα: ΑΕΤΡΔΙΑΥΦΘΞΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΨΑΧΟΑ ΕΧΒΡΙΑΥ) –
ΕΜΣΑ

(ΕΙΥ.: 100, ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

Σρόγραμμα ςπουδϊν: Συνδυαςμόσ γνϊςεων τθσ αεροδιαςτθμικισ, φυςικισ, 
μακθματικϊν, πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.

Σοιεσ είναι οι επαγγελματικζσ προοπτικζσ;
Στον ιδιωτικό και ςτον δθμόςιο τομζα ςε τομείσ όπωσ:
 δορυφορικά ςυςτιματα και επικοινωνίεσ
 ςυςτιματα ραντάρ, 
τθλεπιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ Γθσ, 
ψθφιακι επεξεργαςία ςιματοσ και εικόνασ, 
ςε εφαρμογζσ, όπωσ θ αςφάλεια των μεταφορϊν, θ παρακολοφκθςθ του 
περιβάλλοντοσ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ γεωργία ακριβείασ, θ πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. πλθμμφρεσ, δαςικζσ πυρκαγιζσ), 
οι «ζξυπνεσ» πόλεισ, κ.α. 
με τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα.
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Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία

Η Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ακινασ είναι παραγωγικι ςχολι τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, ανικει ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, παρζχει εκπαίδευςθ και 
χορθγεί πτυχία ιςότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και 
εποπτεφεται από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςφμφωνα με το 
Νόμο 3432/2006.

Σρόγραμμα Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικϊν Μειμθλίων Ακινασ – ΑΕΑ 
(εις.:10 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Σρόγραμμα Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικϊν Μειμθλίων Θες/νίκθσ – ΑΕΑ 
(εις.:10 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
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ΜΡΙΟΑ  ΦΞΘΞΑΦΑ ΞΕ ΦΡ 4Ρ Ε.Σ.  
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ηα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ αθνινπζνύλ ππάξρεη 

πξόζβαζε:

Γηα ην Γεληθό Λύθεην θαη από ην 2ν Ε.Π.

Γηα ην ΔΠΑ.Λ. από ηνπο ηνκείο: 

Πιεξνθνξηθήο, 

Ηιεθηξνινγίαο, Ηιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ
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Μοινό τμιμα: 2ο – 4ο Ε.Σ.

ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΤΑΣΕΗΙΜΘΥ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ
(εις.: 196, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ που το κάνουν να ξεχωρίηει, είναι ότι 
δίνει κυρίωσ ζμφαςθ ςτον ρόλο του οικονομικοφ διευκυντι τθσ ςφγχρονθσ 
επιχείρθςθσ, ςτθν οργάνωςθ των τραπεηικϊν υπθρεςιϊν, ςτθν ανάλυςθ των 
χρθματαγορϊν, ςτθν λειτουργία επενδυτικϊν τραπεηικϊν οργανιςμϊν, ςτθν διεκνι 
τραπεηικι, ςτθ χρθςιμοποίθςθ μικροχπολογιςτϊν κ.λ.π.

Εγγράφονται μζλθ  ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο

Υταδιοδρομία: ωσ ςτελζχθ του χρθματοοικονομικοφ τομζα, τραπεηϊν, 
χρθματιςτθριακϊν εταιρειϊν, υπουργείων, διεκνϊν οργανιςμϊν, κακϊσ και 
παραγωγικϊν επιχειριςεων, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.
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20/7/2021 43

Πιεξνθνξηθή…..

Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



20/7/2021 44

Ξθχανικόσ Χπολογιςτϊν

Σλθροφορικι

Φθλεπικοινωνίεσ

Σλθροφορικι Φθλεματικι

Εφαρμοςμζνθ Σλθροφορικι

Ψθφιακά Υυςτιματα

Θλεκτρονικϊν Ξθχανικϊν - ΕΝΞΕΣΑ

Επηζηήκε Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα

Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ 
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ 
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΜΕΤΜΧΤΑ) – ΙΡΟΙΡ ΣΑΟ/ΞΙΡ 
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ 

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΜΑΒΑΝΑ) – ΔΙΣΑΕ 
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΜΑΥΦΡΤΙΑ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ. 

Σρόςβαςθ και από το 2ο Ε.Σ.
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ (εις.: 225, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Βαςικό αντικείμενο είναι θ Επιςτιμθ των Χπολογιςτϊν και οι προεκτάςεισ και 
εφαρμογζσ τθσ ςτα Ρικονομικά, τθ Διοικθτικι Επιςτιμθ, αλλά και τισ Σολιτιςμικζσ 
Δραςτθριότθτεσ. 
Εκτόσ από τον πυρινα των μακθμάτων Σλθροφορικισ, το Σρόγραμμα παρζχει ζνα 
ιςχυρό μακθματικό υπόβακρο, περιλαμβάνει μακιματα εμβάκυνςθσ και ειδίκευςθσ 
ςε τομείσ , όπωσ οι Βάςεισ Δεδομζνων, τα Δίκτυα Χπολογιςτϊν, τα Σλθροφοριακά 
Υυςτιματα και τα Γραφικά και, τζλοσ, περιλαμβάνει διεπιςτθμονικά μακιματα, που 
ςυνδυάηουν την Επιςτήμη των Τπολογιςτών με τισ Οικονομικζσ και τισ Διοικητικζσ 
Επιςτήμεσ.
Εγγράφονται ςτο Ρικονομικό Επιμελθτιριο.

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ(εις.: 146, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Ρι επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ των αποφοίτων του Φμιματοσ εκτείνονται ςτουσ 
τομείσ:
του Χλικοφ και Νογιςμικοφ των Θλεκτρονικϊν Χπολογιςτϊν,
τθσ Σλθροφορικισ και των Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων,
των Δικτφων Επικοινωνιϊν και των Εφαρμογϊν Διαδικτφου,
των Υυςτθμάτων και Εφαρμογϊν Επεξεργαςίασ Υθμάτων, Εικόνασ και Ρμιλίασ.
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ (εις.: 195, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Υτο 3ο ζτοσ ςπουδϊν δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ μιασ κατεφκυνςθσ από 3 
κατευκφνςεισ:
1. Φεχνολογία Νογιςμικοφ και Ευφυι Υυςτιματα,
2. Σλθροφοριακά ςυςτιματα και Χπθρεςίεσ και
3. Δίκτυα και Χπολογιςτικά Υυςτιματα. 

Εγγράφονται ςτο Ρικονομικό επιμελθτιριο.

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (ΜΕΤΜΧΤΑ) – ΙΡΟΙΡ ΣΑΟ/ΞΙΡ(εις.: 250, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Ρ απόφοιτοσ του Φμιματοσ Σλθροφορικισ ζχει τθν επιςτθμονικι και τεχνικι 
εμπειρογνωμοςφνθ, για να εργαςτεί ωσ επαγγελματίασ πλθροφορικισ, είτε ωσ 
αυτοαπαςχολοφμενοσ είτε ωσ εκτελεςτικόσ ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα ωσ:
Ξθχανικόσ λογιςμικοφ
Ξθχανικόσ Υυςτθμάτων Χπολογιςτϊν
Ξθχανικόσ / Διαχειριςτισ Δικτφου και Φθλεπικοινωνιϊν
Διαχειριςτισ βάςθσ δεδομζνων
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ 

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΦΤΙΣΡΝΘ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΝΑΞΙΑ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ

Οζο: ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΑΤΦΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ 

Σρόςβαςθ και 
από το 2ο Ε.Σ.
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ  (εις.: 196, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Φρεισ τομείσ:

 ΘΕΩΤΘΦΙΜΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ (Αλγόρικμοι, Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα, 
Βιοπλθροφορικι, Γραφικά, Επιςτθμονικοί Υπολογιςμοί, Επιχειρθςιακι Ζρευνα κ.ά.)
ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΙΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ (Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ, 
Αρχιτεκτονικι και Υλικό Υπολογιςτϊν, Αςφάλεια και Ιδιωτικότθτα, Βάςεισ Δεδομζνων 
– Μεγάλα Δεδομζνα, Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ, Διαδίκτυο των Ρραγμάτων, 
Διαςτθμικζσ Τεχνολογίεσ κ.ά.)
ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑΥ ΥΘΞΑΦΡΥ (Διαςτθμικά Ψθφιακά Συςτιματα, 
Δίκτυα Υπολογιςτϊν, Ενςωματωμζνα Συςτιματα, Επεξεργαςία Σιματοσ και Εικόνασ, 
Επεξεργαςία Φωνισ (Ομιλίασ & Τραγουδιοφ) και Μουςικισ κ.ά)

Ρι απόφοιτοι ζχουν κατοχυρωμζνα Ε.Δ. (Σ.Δ. 44, ΦΕΜ 58/2009) ωσ :
Διπλωματοφχοι Ξθχανικοί ςτα αντικείμενα τθσ Σλθροφορικισ και 
Φθλεπικοινωνιϊν, 
ςτα προςόντα διοριςμοφ ςτον κλάδο Σλθροφορικισ ςτο δθμόςιο και 
ςτθν Εκπαίδευςθ.
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΦΤΙΣΡΝΘ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ (2013)
(εις.: 243, ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

Ρι απόφοιτοι ζχουν κατοχυρωμζνα Ε.Δ. (Σ.Δ. 44, ΦΕΜ 58/2009) ωσ :
Διπλωματοφχοι Ξθχανικοί ςτα αντικείμενα τθσ Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν, 
ςτα προςόντα διοριςμοφ ςτον κλάδο Σλθροφορικισ ςτο δθμόςιο και 
ςτθν Εκπαίδευςθ.

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ (ΝΑΞΙΑ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (2019)
(εις.: 300, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Φα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφει το Φμιμα καλφπτουν 
όλο το φάςμα τθσ Επιςτιμθσ τθσ Σλθροφορικισ και των Φθλεπικοινωνιϊν.
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΞΑΦΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΧΑΤΡΜΡΣΕΙΡ
(εις.:110– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτουσ τομείσ τθσ τθλεματικισ (τθλεπλθροφορικισ), οι 
οποίοι ςχετίηονται με τισ δικτυακζσ και διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ (internet 
technologies). 

Οι τομείσ αυτοί ζχουν ποικίλεσ εφαρμογζσ, όπωσ ςτθν εκπαίδευςθ (e-learning), 
ςτθν οικονομία (e-business), ςτθ διοίκθςθ (e-government), ςτθν υγεία (e-health), 
ςτισ μεταφορζσ (Advanced Transport Telematics) κτλ. Οι απόφοιτοι είναι 

Διπλωματοφχοι Μθχανικοί ςτα αντικείμενα Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν.
Συμπεριλαμβάνονται ςτον κλάδο ΡΕ Ρλθροφορικισ ςτο δθμόςιο τομζα και ςτθν Εκπαίδευςθ.
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(2ο – 4ο Ε.Σ.)

ΨΘΦΙΑΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ  (εις.:201 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΨΘΦΙΑΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ (ΝΑΤΙΥΑ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (εις.:280 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΨΘΦΙΑΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ (ΥΣΑΤΦΘ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ (εις.:200 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Ψθφιακά Συςτιματα είναι ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα που αποκθκεφουν, 
επεξεργάηονται και μεταδίδουν πλθροφορίεσ ςε ψθφιακι μορφι. 

Ζχουν ωσ αντικείμενο τθν Επιςτιμθ και τισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορικισ και των 
Τθλεπικοινωνιϊν.

Οι απόφοιτοι ζχουν αντίςτοιχεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ που ζχουν οι απόφοιτοι 
οποιουδιποτε πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ Ρλθροφορικισ. 

Δραςτθριοποιοφνται:
ςε εταιρείεσ πλθροφορικισ, ςε τμιματα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 
επιχειριςεων, βιομθχανιϊν, ομίλων επιχειριςεων, τραπεηϊν και οργανιςμϊν, είτε 
του δθμοςίου είτε του ιδιωτικοφ τομζα. 
Οι απόφοιτοι επίςθσ κα μποροφν να εργάηονται ςτθν εκπαίδευςθ ωσ κακθγθτζσ 
πλθροφορικισ. 

Διάρκεια ςπουδϊν: 4 ζτθ
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ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ – ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ 
(ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ. (εις.:135– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ – ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) –
ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ. (εις.:135– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Υτόχοσ των προπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι να παρζχουν ςτουσ αποφοίτουσ του Τμιματοσ 
εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που κα τουσ επιτρζπουν να υποςτθρίηουν με επιτυχία τθν 
αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 
οικονομικισ και κοινωνικισ δραςτθριότθτασ. 
Ζτςι, ο φοιτθτισ του Τμιματοσ καλείται να παρακολουκιςει προχωρθμζνα μακιματα 
Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, Οικονομικϊν, Χρθματοοικονομικϊν, Διοίκθςθσ επιχειριςεων, 
Ροςοτικϊν Μεκόδων, κακϊσ και Δικαίου Ρλθροφορικισ και Διαδικτφου.

Σροοπτικζσ: 
Στον επιςτθμονικό τομζα τθσ Ρλθροφορικισ, ςε επιχειριςεισ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςτον 
τραπεηικό, αςφαλιςτικό, ιατρικό τομζα, ςτα ΜΜΕ, ςτισ εταιρείεσ παραγωγισ και επεξεργαςίασ 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, ςτθ ναυτιλία, ςτον τουριςμό, ςε εταιρείεσ ςυμβοφλων επιχειριςεων 
και εταιρείεσ υψθλισ τεχνολογίασ. 
Εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι εκπαίδευςθ. 

Οι απόφοιτοι και των δυο κατευκφνςεων του Τμιματοσ ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο 
Ρικονομικό Επιμελθτιριο.

20/7/2021 53Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ
(εις.:183– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Το πρόγραμμα ςπουδϊν καλφπτει τα αντικείμενα του υλικοφ, του λογιςμικοφ, 
των εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ, των τθλεπικοινωνιϊν και τθσ κεωρίασ. 

Οι απόφοιτοι είναι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί ςτα αντικείμενα Ρλθροφορικισ 
και Τθλεπικοινωνιϊν.

Συμπεριλαμβάνονται ςτον κλάδο ΡΕ Ρλθροφορικισ ςτο δθμόςιο τομζα και 
ςτθν Εκπαίδευςθ.
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Νέν: ( 2ν ,4ν Δ.Π.) 

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

(ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) – ΓΙΠΑΔ (εις.: 200, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Διάρκεια ςπουδϊν: 10 εξάμθνα . Αποςτολι: να παρζχει γνϊςεισ ςε όλο το φάςμα 
των τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορικισ και τθσ Ηλεκτρονικισ επιςτιμθσ. Οι Γνωςτικζσ

Ο απόφοιτοσ είναι Ξθχανικόσ Σλθροφορικισ και Θλεκτρονικϊν Υυςτθμάτων, κα 
ζχει τθ δυνατότθτα να κατανοιςει, να ανταποκρικεί ωσ επαγγελματίασ ι ερευνθτισ, 
ςε ςυςτιματα και υπθρεςίεσ, όπωσ το Διαδίκτυο των Ρραγμάτων (Internet of Things), 
τθ Διαχείριςθ μεγάλου όγκου Δεδομζνων (Big Data), τα Ευφυι ςυςτιματα 
Διαχείριςθσ και μεταφοράσ Ενζργειασ (Smart Grid), τθ ομποτικι, τα Αυτόνομα 
Οχιματα, Τθλεπικοινωνιακά Δίκτυα (π.χ. 5G) κ.α.

20/7/2021 55Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



(2ν,4ν Δ.Π.)

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ (ΑΙΓΑΛΔΧ) – ΠΓΑ

(εις.: 263, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Σκοπόσ του Τμιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ επιςτθμόνων Mθχανικϊν οι οποίοι κα 
διακζτουν γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία των 
Υπολογιςτϊν, των Επικοινωνιϊν και τθσ Ρλθροφορικισ.

Η διάρκεια ςπουδϊν ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Υπολογιςτϊν 
είναι δζκα (10) εξάμθνα.

Απαςχόλθςθ πτυχιοφχων:

Ανάλυςθ εφαρμογϊν – Αναλφςεων – Συςτθμάτων
Διαχείριςθ Βάςεων Δεδομζνων – Δικτφων
Ρρογραμματιςμό εφαρμογϊν – ςυςτθμάτων
Εκπαίδευςθ
Ζρευνα 

20/7/2021 56Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



(2ν ,4ν Δ.Π.)

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΔΙΡΑΙΑ) –
ΠΑΝ. ΠΔΙΡΑΙΑ (εις.: 165, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Το πρόγραμμα του Τμιματοσ απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ, οι οποίοι επικυμοφν να 
αναδειχκοφν ςε ςτελζχθ ιδιωτικϊν και δθμοςίων παραγωγικϊν μονάδων και 
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ παραγωγισ προϊόντων και 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.

Δίνει γνϊςεισ για διοίκθςθ παραγωγισ με ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ των νζων 
τεχνολογιϊν, ςτα ςυςτιματα παραγωγισ (αυτοματοποιθμζνοσ εξοπλιςμόσ 
παραγωγισ και διακίνθςθσ, δίκτυα πλθροφοριϊν κ.λπ.). 

Δίνει το δικαίωμα εγγραφισ ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο (οικονομολόγοι, λογιςτζσ). 

20/7/2021 57Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Οζο τμιμα:

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ (ΧΑΟΙΑ) – ΕΝΞΕΣΑ
Υχολι Ξθχανικϊν: 5 ζτθ

(εις.:186 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Αποςτολι: ςπουδζσ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτα θλεκτρονικά, ςτουσ αυτοματιςμοφσ, 
ςτουσ υπολογιςτζσ και ςτθν πλθροφορικι.

Αναμζνονται τα επαγγελματικά δικαιϊματα. Να ολοκλθρωκεί δθλαδι θ αντιςτοίχιςθ 
του διπλϊματοσ με τα πτυχία των Τμθμάτων που ιδθ ζχουν τα επαγγελματικά 
δικαιϊματα του Θλεκτρονικοφ Ξθχανικοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο ΡΔ 
99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α/5-11-2018) «φκμιςθ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ με 
κακοριςμό των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων για κάκε ειδικότθτα».

20/7/2021 58Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Νέν: (2ν – 4ν Δ.Π.)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΦΑΥΝΑ ΔΤΒΟΙΑ) – ΔΚΠΑ

(εις.: 230, ςυντ. ΕΒΕ: 0,85)

Το Τμιμα προςφζρει ςπουδζσ ςε τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν 
εςτιάηοντασ ςτθ ςφγχρονθ, ψθφιακι βιομθχανία και ςτθ διοίκθςι τθσ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν δομείται ςε δυο κφριεσ κατευκφνςεισ:
Ματεφκυνςθ Υυςτθμάτων Ψθφιακισ Βιομθχανίασ

Ματεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ψθφιακισ Βιομθχανίασ

20/7/2021 59Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



(2ν – 4ν Δ.Π.)

ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ
(εις.: 120, ςυντ. ΕΒΕ: 01,20) 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΠΔΙΡΑΙΑ) – ΠΑΝ. ΠΔΙΡΑΙΑ  
(εις.: 180, ςυντ. ΕΒΕ: 01,20)

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΓΡΔΒΔΝΑ) – ΠΑΝ. ΓΤΣ. ΜΑΚ.

(εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Σκοπόσ των τμθμάτων είναι θ κεωρθτικι εκπαίδευςθ και θ πρακτικι κατάρτιςθ των 
φοιτθτϊν ςτα γνωςτικά πεδία τθσ Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ. 

Οι πτυχιοφχοι εφοδιάηονται με τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ για να απαςχολθκοφν ωσ 
ςτατιςτικοί ςε κζντρα ζρευνασ και εφαρμογϊν (δθμοςκοπιςεισ, ζρευνεσ αγοράσ, 
ιατρικά κζντρα κ.λ.π.) 
ι ωσ αναλογιςτζσ, αναλυτζσ και εκτιμθτζσ κινδφνου ςε αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ και 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 
και ακόμθ ωσ ποςοτικοί αναλυτζσ επενδφςεων και ςτελζχθ διοίκθςθσ κινδφνου ςε 
τράπεηεσ. 

20/7/2021 60Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



(2ν – 4ν Δ.Π.)

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΧΝ-ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ (ΑΜΟ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ (εις.: 300, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ από το φοιτθτι ενόσ αξιόλογου 
μακθματικοφ υπόβακρου, κακϊσ επίςθσ και ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων πλθροφορικισ, 
λογιςτικισ και οικονομίασ.

20/7/2021 61Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



[2ν,4ν Δ.Π.] 

Νέν ηκήκα: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ (ΚΑΣΔΡΙΝΗ) – ΓΙΠΑΔ
(εις.:180 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Η Διοίκθςθ Logistics ορίηεται ωσ θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και 
ελζγχου αποκικευςθσ προϊόντων, υπθρεςιϊν και ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τθν 
αρχικι παραγγελία / παραγωγι μζχρι τθν τελικι παράδοςθ ςτον τελικό 
καταναλωτι, με ςκοπό τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων του πελάτθ.

20/7/2021 62Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



(2ν, 4ν)

ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (ΑΙΓΑΛΔΧ) – ΠΓΑ
(εις.: 215, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Απαηηείηαη Δ.Μ.: Διεύζεξν θαη Γξακκηθό ρέδην (ζπλη. ΔΒΔ: 1,00)

Σν Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Π..) ηνπ Σκήκαηνο δηαξθεί νθηώ 

αθαδεκαϊθά εμάκελα θαη δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάηω θαηεπζύλζεηο:

– Γξαθηζηηθήο

– Σερλνινγίαο Γξαθηθώλ Σερλώλ

Γραφίςτασ, ςε διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ, ςε 
εκδοτικοφσ οίκουσ, ςε επιχειριςεισ γραφικϊν 
τεχνϊν, εφθμερίδεσ, περιοδικά κ.λπ. 

20/7/2021 63Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



[2ν,4ν Δ.Π.] 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΔΝΓΤΗ (ΚΙΛΚΙ) – ΓΙΠΑΔ
(εις.: 165, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Σν γλωζηηθό αληηθείκελν ηνπ ρεδηαζκνύ Μόδαο & Σερλνινγίαο 

Δλδπκάηωλ

20/7/2021 64Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



(2ν, 4ν Δ.Π.)

ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ (εις.:77– ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΓΔΧΓΡΑΦΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ(εις.:219 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Η Γεωγξαθία είλαη ε επηζηήκε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ.

Το αντικείμενο τθσ: θ επιφάνεια τθσ γθσ ωσ φυςικό περιβάλλον και ωσ χϊροσ που 
υποςτθρίηει και “φιλοξενεί” τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και μεταςχθματίηεται από 
αυτζσ.

Επαγγελματικι κατοχφρωςθ, όπωσ:
για τθν εκπόνθςθ αναπτυξιακϊν, χωροταξικϊν, πολεοδομικϊν, τουριςτικϊν και χαρτογραφικϊν 
μελετϊν
ωσ ςφμβουλοι επιχειριςεων ςε κζματα χωροκζτθςθσ και μετεγκατάςταςθσ δραςτθριοτιτων, 
για τθν παραγωγι χαρτογραφικϊν, τουριςτικϊν και άλλων πλθροφοριϊν γεωγραφικοφ 
περιεχομζνου
για τθ διαχείριςθ φυςικϊν πόρων και εκπόνθςθ μελετϊν περιβαλλοντικισ προςταςίασ και 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
για τθν εκπόνθςθ φυςικογεωγραφικϊν μελετϊν
ςτθν εκπαίδευςθ

20/7/2021 65Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Μοινό 2ο – 4ο Ε.Σ.  

ΞΡΧΥΙΜΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΑΜΡΧΥΦΙΜΘΥ (ΤΕΘΧΞΟΡ) – ΕΝΞΕΣΑ
(εις.: 160 – ςυντ.ΕΒΕ: 0,80)

Γνωςτικό αντικείμενο: τεχνολογίεσ του ιχου και τθσ μουςικισ, κακϊσ και τθσ 
επιςτιμθσ τθσ ακουςτικισ.

Ειδικευμζνοι μθχανικοί ςτο χϊρο του ιχου, τθσ Μουςικισ Τεχνολογίασ και τθσ 
Ακουςτικισ.

20/7/2021 66Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΥΧΕΔΙΑΥΘΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ. 
(εις.:200– ςυντ.ΕΒΕ: 0,80)
ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΥΧΕΔΙΑΥΘΥ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ (ΥΧΤΡΥ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ
(εις.: 133– ςυντ.ΕΒΕ: 1,00)

Το αντικείμενο ςπουδϊν ςυνδυάηει νζεσ τεχνολογίεσ και τζχνθ ςτθν υπθρεςία 
ςχεδίαςθσ και παραγωγισ νζων εφχρθςτων και λειτουργικϊν προϊόντων, που 
απευκφνονται ςε μεγάλεσ αγορζσ. 

20/7/2021 67Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΘΥ ΥΧΕΔΙΑΥΘΥ ΜΑΙ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ (ΑΙΓΑΝΕΩ) –
ΣΑΔΑ (εις.:300 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

(προζκυψε από τθ ςυνζνωςθ του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Αυτοματιςμοφ Φ.Ε. και 
του Φμιματοσ Μλωςτοχφαντουργϊν Ξθχανικϊν Φ.Ε. του ΑΦΕΙ Σειραιά)

Ρ ςκοπόσ του Φμιματοσ είναι να παράγει αποφοίτουσ που κα μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν δθμιουργικά νζεσ τεχνολογίεσ, επιςτιμθ και τζχνθ, για να 
ςχεδιάςουν λφςεισ με τθν μορφι εφχρθςτων και λειτουργικϊν Σροϊόντων, 
Διαδικαςιϊν και Υυςτθμάτων ςε όλουσ τουσ παραγωγικοφσ τομείσ.

20/7/2021 68Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ (ΠΑΟΘΘ) – ΔΣΘ (Σολυτεχνικι Υχολι)
(εις.:135– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ (ΧΑΟΙΑ) – ΣΡΝ/ΧΟΕΙΡ ΜΤΘΦΘΥ
(εις.:138 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,10) 

Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ εργάηονται ςτθ διοίκθςθ 
επιχειριςεων (π.χ. ςτθ βιομθχανία ι ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο δθμόςιο τομζα κλπ). 
Είναι υπεφκυνοι να ςυντονίηουν τθν όλθ παραγωγικι διαδικαςία, τθν καλυτζρευςθ των ρυκμϊν 
παραγωγισ, τθν κατανομι των εργαςιϊν και τθν παρακολοφκθςθ των αποκεμάτων πρϊτων υλϊν, 
να διοικοφν και να λαμβάνουν αποφάςεισ. 
(Επαγγελματικά δικαιϊματα ΞΣΔ Σ.Δ.71/1995)

Νζο τμιμα: ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΔΙΣΑΕ 
(εις.:220 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,10) 

(Κδρυςθ: 2019: Ξθχανολόγων Ρχθμάτων ΦΕ, Ξθχανικϊν Αυτοματιςμοφ ΦΕ, Ξθχανικϊν 
Σαραγωγισ και Διοίκθςθσ) .

Ρ/Θ απόφοιτοσ του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σαραγωγισ και Διοίκθςθσ : ςχεδιάηει, υλοποιεί, 
βελτιϊνει, διαχειρίηεται Υυςτιματα που αποτελοφνται από: ανκρϊπουσ, υλικά, εργαλεία, 
μθχανζσ, οικονομικοφσ πόρουσ, πλθροφορικι και ενζργεια, για τθν δθμιουργία προϊόντων και 
υπθρεςιϊν (υλικϊν και άυλων πόρων).

20/7/2021 69Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ (ΧΙΡΥ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ 
(Σολυτεχνικι Υχολι)

(εις.:133– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Ξθχανικόσ Ρικονομίασ και Διοίκθςθσ: Βελτιςτοποιεί κόςτοσ, χρόνο και τθν 
αξιοπιςτία ςε τεχνολογικά και διοικθτικά ςυςτιματα (π.χ. διαχείριςθ ζργων και 
λειτουργιϊν, εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, κινδφνων) 

Εγγράφονται ςτο Ρικονομικό Επιμελθτιριο.

20/7/2021 70Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘΥ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ 
(εις.:117– ςυντ. ΕΒΕ: 0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: Ρ,80) 

Οζο τμιμα:  ΕΥΩΦΕΤΙΜΘΥ ΑΤΧΙΦΕΜΦΡΟΙΜΘΥ (ΥΕΤΤΕΥ) – ΔΙΣΑΕ
(εις.:103– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: Ρ,70) 

Αποςτολι: Η εκπαίδευςθ Αρχιτεκτόνων Εςωτερικοφ Χϊρου οι οποίοι κα διακζτουν 
υψθλοφ επιπζδου γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςτο κεωρθτικό, καλλιτεχνικό, 
επιςτθμονικό και τεχνολογικό πεδίο, με αναφορά ςτθ διαμόρφωςθ του 
ανκρωπογενοφσ χϊρου (ςχεδιαςμόσ χϊρου και αντικειμζνου) ωσ ζκφραςθ τθσ 
ενότθτασ επιςτιμθσ και τζχνθσ.

20/7/2021 71Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Οζο τμιμα: Μοινό ςτα 2ο ,3ο ,4ο Ε.Σ.

ΔΑΥΡΝΡΓΙΑΥ, ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΠΧΝΡΧ ΜΑΙ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ (ΜΑΤΔΙΦΥΑ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ
(εις.:230 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Υπουδζσ 5 ζτθ

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

Επαγγελματικά Δικαιϊματα: Γεωτεχνικοφ 
Δαςολόγοι: Δαςικζσ μελζτεσ

Το Γνωςτικό Αντικείμενο τθσ Τεχνολογίασ Ξφλου και Σχεδιαςμοφ διαπραγματεφεται 
τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία του ξφλου κακϊσ και τθν τεχνολογία ςχεδιαςμοφ 
και παραγωγισ επίπλου με γνϊμονα τθν οικονομία, το ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και 
τθν κοινωνικι αποδοχι.
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Ζνοπλεσ Δυνάμεισ:  (αποκλειςτικά  2Ρ Ε.Σ.):

ΕΧΕΝΣΙΔΩΟ (ΥΥΕ) – ΡΣΝΑ (εις.:247 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΕΧΕΝΣΙΔΩΟ (ΥΥΕ) – ΥΩΞΑΦΑ (εις.:61 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

ΙΜΑΤΩΟ (ΥΙ) ΕΝΕΓΜΦΕΥ ΑΕΤΑΞΧΟΑΥ (εις.:45 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΜΑΤΩΟ (ΥΙ) ΙΣΦΑΞΕΟΡΙ (εις.:65 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΜΑΤΩΟ (ΥΙ) ΞΘΧΑΟΙΜΡΙ (ΥΞΑ) (εις.:40 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

ΞΡΟΙΞΩΟ ΧΣΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑΥ (ΥΞΧΑ) -ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΘΥ 
ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ (εις.:31 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΞΡΟΙΞΩΟ ΧΣΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑΥ (ΥΞΧΑ) -ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΘΥ 
ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ (εις.:124 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΞΡΟΙΞΩΟ ΧΣΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΥΦΤΑΦΡΧ (Υ.Ξ.Χ.) – ΡΣΝΑ (εις.:198 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Μοινά 2Ρ – 4Ρ Ε.Σ.: 
ΞΡΟΙΞΩΟ ΧΣΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΥΦΤΑΦΡΧ (Υ.Ξ.Χ.) – ΥΩΞΑΦΑ (εις.:67– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΞΡΟΙΞΩΟ ΧΣΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΟΑΧΦΙΜΡΧ (Υ.Ξ.Χ.Ο.) (εις.:124– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΞΡΟΙΞΩΟ ΧΣΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑΥ (ΥΞΧΑ) -ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΜΑΙ 
ΕΦΡΔΙΑΥΦΙΜΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ (εις.:35 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 
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Υϊματα Αςφαλείασ: 

Κοινά ςτα 1ο, 2ο, 4ο Ε.Ρ.:

ΑΠΙΩΞΑΦΙΜΩΟ ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑΥ (εις.:67– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΑΥΦΧΦΧΝΑΜΩΟ (εις.:310 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Μοινά ςτα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Ε.Σ.: 

Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ:
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εις.:27 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)  

ΣΧΤΡΥΒΕΥΦΙΜΘ ΑΜΑΔΘΞΙΑ
Αξιωματικϊν (εις.:35 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Ρυροςβεςτϊν (εις.:103 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
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Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Οαυτικοφ

Κοινά τμιματα ςτο 2ο – 4ο Ε.Ρ.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) (εις.:466 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΣΧΟΛΗ ΡΛΟΙΑΧΩΝ (ΑΕΝ) (εις.:528 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Η διάρκεια των ςπουδϊν είναι 4 χρόνια.

Οι Α.Ε.Ν. ζχουν ωσ αποςτολι: Τθ δθμιουργία αξιωματικϊν του Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ.

Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ μποροφν να εξελιχκοφν ςε Β’ Ρλοιάρχουσ ι Μθχανικοφσ και 
ςτθ ςυνζχεια ςε Α’ Ρλοιάρχουσ ι Μθχανικοφσ, αφοφ πραγματοποιιςουν καλάςςια 
υπθρεςία και να επιμορφωκοφν κατάλλθλα. 
Θ ςταδιοδρομία δεν περιορίηεται μόνο ςτα πλοία. Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ μποροφν 
να εργαςτοφν και ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ, όπωσ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, 
ναυπθγιςεισ, εφοδιαςμοί, πρακτορεφςεισ κ.α.
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Ιδιαίτερα Σροςωπικά Χαρακτθριςτικά και Ικανότθτεσ, 
για να επιλζξω ζνςτολο επάγγελμα:

Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να διακζτει άριςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία. 
Απαραίτθτα προςόντα για τθν επιτυχία τθσ αποςτολισ του είναι οι θγετικζσ 
ικανότθτεσ, θ αυταπάρνθςθ και το υψθλό πατριωτικό φρόνθμα. Ρρζπει 
επίςθσ να διακρίνεται για τθν πεικαρχία του, ςτοιχείο απαραίτθτο για όλεσ 
τισ τάξεισ του ςτρατοφ, για το πνεφμα ςυνεργαςίασ, το υψθλό αίςκθμα 
ευκφνθσ και λιψθσ γριγορων αποφάςεων αλλά και τθν πρωτοβουλία, τθν 
ευςτροφία και τθν αποφαςιςτικότθτά του. Τζλοσ θ ικανότθτα να μεταδίδει 
τισ γνϊςεισ του, να αναπτερϊνει το θκικό, να εμπνζει και να κακοδθγεί τον 
κακιςτοφν ζναν εξαίρετο αξιωματικό ι υπαξιωματικό, ικανό να φζρει ςε 
πζρασ τθ δφςκολθ αποςτολι του. Ιδιαίτερα χριςιμθ είναι θ κοινωνικότθτα
και θ δυνατότθτα να διατθρεί καλζσ ςχζςεισ με τουσ προϊςταμζνουσ αλλά 
και τουσ υφιςταμζνουσ του. 
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Κοινά ημήμαηα 

1ο, 2ο 3ο 4ο Δπιζηημονικά 
Πεδία

Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ
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1ο Δ.Π. Ανθπωπιζηικών ποςδών

ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΡΑ 
(εις.:149– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΡΘ 
(εις.:150– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΡΘ
(εις.:400– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΕΣ) – ΑΡΘ
(εις.:140– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΙΚΑΛΑ) – ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
(εις.:90)

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΡΑ 
(εις.:187, ςυντ. ΕΒΕ:0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.0,80)

Οζο τμιμα:  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΑΤΑ) – ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(εις.:150)

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΡΘ 
(εις.:68, ςυντ. ΕΒΕ:0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.0,90)

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΚΕΚΥΑ) – ΙΟΝΙΟ ΡΑΝ/ΜΙΟ
(εις.:112)

(εις.:187– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)
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1ο Δ.Π. Ανθπωπιζηικών ποςδών

Ρροοπτικζσ:
Στα καλλιτεχνικά επαγγζλματα τθσ ςκθνισ: 
θκοποιοί, ςκθνογράφοι, ενδυματολόγοι, 
ςκθνοκζτεσ, μεταφραςτζσ.
 Στα τεχνικά επαγγζλματα τθσ ςκθνισ: 
παραγωγοί, τεχνικοί ςκθνισ, φωτιςτζσ, 
υπεφκυνοι ειδικϊν ςκθνογραφικϊν καταςκευϊν 
κλπ. 
-Ωσ ςτελζχθ κρατικϊν, δθμοτικϊν και 
ιδιωτικϊν κεατρικϊν οργανιςμϊν: 
δραματολόγοι, επιμελθτζσ εντφπων 
προγραμμάτων, οργανωτικά ςτελζχθ, υπεφκυνοι 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κλπ.
 Ωσ εμψυχωτζσ (animateurs) κεατρικϊν 
δραςτθριοτιτων ςε νομαρχιακά, δθμοτικά κ.ά. 
πολιτιςτικά κζντρα. 
Στθν εκπαίδευςθ, πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια, ωσ κακθγθτζσ κεατρικισ 
αγωγισ. 
Στα μζςα ενθμζρωςθσ (καλλιτεχνικό ρεπορτάη, 
κεατρικι κριτικι).

Θεάηπος 
(ΑΠΘ)

(εις.:78– ςυντ. 
ΕΒΕ: 0,80) 

1ο, 2ο, 3ο, 4ο

Κοινά ημήμαηα
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Ιζηοπίαρ και θιλοζοθίαρ ηηρ Επιζηήμηρ (ΕΚΠΑ)
(εις.:127 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,05) 

Εξεηάζει ηην επιζηήμη ωρ ιζηοπικό και κοινωνικό θαινόμενο 
από ηην ελληνική απσαιόηηηα έωρ ζήμεπα

Νζο τμιμα: Ραραςτατικϊν και Ψθφιακϊν τεχνϊν (Ρανεπ. 
Ρελοποννιςου-Ναφπλιο) ανικει ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν του 

Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου
(εις.:140– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

ΑΤΥΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΤΥΧΙΟΥ : 
ΡΑΑΣΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
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1ο Δ.Π. Ανθπωπιζηικών ποςδών

Ψθφιακϊν τεχνϊν και κινθματογράφου (ΕΜΣΑ-Ψαχνά Εφβοιασ)

(εις.:100– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Υυνάντθςθ τθσ Φζχνθσ με τθν Φεχνολογία

Ωσ προσ τισ ψθφιακζσ μορφζσ τζχνθσ (New Media Art, Digital Art, Interactive Art), διδάςκεται 
θ καλλιτεχνικι δθμιουργία που αξιοποιεί: ψθφιακοφ video, εικονικισ, επαυξθμζνθσ και μικτισ 

πραγματικότθτασ, ψθφιακϊν παιχνιδιϊν, διάχυτθσ υπολογιςτικισ, κινθτισ επικοινωνίασ και 
γεωεντοπιςμοφ, ψθφιακοφ ιχου, διαδικτφου και μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Πςον αφορά ςτον κινθματογράφο, το βίντεο και γενικά τισ οπτικοακουςτικζσ μορφζσ 
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, είτε αυτζσ παράγονται μζςω αναλογικϊν είτε ψθφιακϊν μζςων, ςτο 

νζο τμιμα διδάςκονται: διεφκυνςθ φωτογραφίασ, ςενάριο, ςκθνοκεςία, ςχεδιαςμόσ 
οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ (ντεκουπάη, storyboarding)

Κινημαηογπάθος
Κινημαηογπάθος – ΑΠΘ

(εις.:90– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 

Από το τρίτο ζτοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ καλοφνται να επιλζξουν μια από τισ εννζα κεματικζσ περιοχζσ 
ςτθν οποία επικυμοφν να εςτιάςουν ιδιαίτερα και θ οποία κα κακορίςει τθ ςυνζχεια των ςπουδϊν 
τουσ και κα αναγράφεται ςτο παράρτθμα πτυχίου τουσ. Τα προςφερόμενα πεδία είναι: Διεφκυνςθ 
φωτογραφίασ, Ήχοσ και Μουςικι, Θεωρία-Ιςτορία κινθματογράφου, Μοντάη, Ραραγωγι, Σενάριο, 

Σκθνογραφία-Ενδυματολογία, Σκθνοκεςία, Επαυξθμζνθ-Εικονικι-Μεικτι Ρραγματικότθτα.
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Κοινά ημήμαηα

Σεσνών ήσος και εικόναρ (Ιόνιο-Κέπκςπα) 
(εις.:107– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Αποζηολή ηος ημήμαηορ είναι η καλλιέπγεια και η πποαγωγή 
ηηρ οπηικοακοςζηικήρ έκθπαζηρ, μέζω ηηρ διδαζκαλίαρ και 
ηηρ έπεςναρ ηων εθαπμογών ηηρ ζύγσπονηρ 
οπηικοακοςζηικήρ ηεσνολογίαρ ζηον εςπύηεπο σώπο ηηρ 
Τέσνηρ και ηηρ μαζικήρ επικοινωνίαρ.

Φωηογπαθίαρ και οπηικοακοςζηικών ηεσνών (1ο, 2ο, 4ο

)-ΠΓΑ
(εις.:113 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 

Έσει αποζηολή ηην παποσή γνώζηρ, ηόζο ζε πολςζςλλεκηικό 
θεωπηηικό επίπεδο όζο και ζε αιζθηηικό και ηεσνικό για ηην 
καηανόηζη, ηη δημιοςπγία, ηη διασείπιζη, ηην έπεςνα και ηην 
εν γένει μελέηη και παπαγωγή ηηρ ηεσνολογικήρ εικόναρ.
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Παιδαγωγικά Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

(ΔΚΠΑ-Αθήνα, Θεζζαλίαρ-Βόλο, ΓΠΘ-
Αλεξανδπούπολη, ΑΠΘ-Θεζζαλονίκη, Πανεπ. 

Ιωαννίνων-Ιωάννινα, 
Πανεπ. Κπήηηρ-Ρέθςμνο, Αιγαίος-Ρόδορ, 

Γςη. Μακεδονίαρ-Φλώπινα)

Φμιματα Σροςχολικισ Εκπαίδευςθσ (Οθπιαγωγϊν) 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΑΓΩΓΘΥ ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΦΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΦΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ (ΣΑΦΤΑ) –
ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ 
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΦΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΥΦΘΟ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘ ΘΝΙΜΙΑ (ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘ) – ΔΣΘ 
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΦΘΥ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡΧ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ (ΤΡΔΡΥ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ
ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΟΘΣΙΑΓΩΓΩΟ (ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ
ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΟΘΣΙΑΓΩΓΩΟ (ΦΝΩΤΙΟΑ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ. 
ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ (ΒΡΝΡΥ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 
ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΣΤΡΥΧΡΝΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ (ΤΕΘΧΞΟΡ) – ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ
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Παιδαγωγικό Διδικήρ Αγωγήρ (Πανεπ. Θεζζαλίαρ –
Βόλορ)

Αγωγήρ και θπονηίδαρ ζηην ππώιμη παιδική ηλικία 
(Βπεθονηπιοκόμων)

-Πανεπ. Ιωαννίνων, ΠΔΑ, ΔΙΠΑΕ

Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ και Μοινωνικισ Εργαςίασ (Σανεπ. Σατρϊν – Σάτρα)

Ρροβλζπει δφο κατευκφνςεισ, οι οποίεσ κα καταλιγουν ςε διακριτό πτυχίο: 
Α. Κατεφκυνςθ Εκπαιδευτικϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία κα χορθγεί πτυχίο Δαςκάλου, 
όπωσ τα αντίςτοιχα Ραιδαγωγικά Τμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ
Β. Κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ, θ οποία κα χορθγεί πτυχίο Κοινωνικοφ Λειτουργοφ, 
όπωσ τα αντίςτοιχα Τμιματα Κοινωνικισ Εργαςίασ τθσ χϊρασ.

Ε. ΜΥΡΓΙΩΤΗ



Φμιματα 2ου Ε.Σ.

Μοινά τμιματα με το 3ο και 4ο Ε.Σ.

Μοινά τμιματα Ε.Σ.

Ζνα πτυχίο είναι θ αρχι τθσ προςπάκειασ 
που κα διαρκζςει όλθ τθν επαγγελματικι ηωι.
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