
Γενικό Νφκειο: 4ο Ε.Σ.

Επαγγελματικό Νφκειο 
Φομείσ: 

Διοίκθςθσ και Ρικονομίασ
Σλθροφορικισ

20/7/2021 1Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Ψμιματα:

Διεκνείσ Σικονομικζσ ςπουδζσ 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων 
Διοίκθςθ Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων 
Επικοινωνία & Πάρκετινγκ
Εφοδιαςτικι (logistics) 
Οογιςτικι& Χρθματοοικονομικι 
Πθχανικοί Υαραγωγισ Διοίκθςθσ – Σικονομίασ
Ραυτιλιακϊν Επιςτθμϊν 
 Σικονομικϊν Επιςτθμϊν 
Σικονομικζσ ςχολζσ με τεχνολογικό προςανατολιςμό
 Υλθροφορικι 
Χτατιςτικι 
Ψουριςτικά Επαγγζλματα – Χπουδζσ ςτον Ψουριςμό
Χρθματοοικονομικι & Ψραπεηικι 

Ξοινά τμιματα με το 1ο , 2o Ε.Υ. και κοινά τμιματα ςε όλα τα Ε.Υ.

20/7/2021 2Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Φμιματα αποκλειςτικά ςτο 4ο Ε.Σ.

Υτουσ τομείσ του ΕΣΑ.Ν. 

Αρικμόσ Ειςακτζων 

Υυντελεςτζσ Ε.Β.Ε. και Ε.Β.Ε. Ειδικϊν Ξακθμάτων

20/7/2021 3Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΔΙΕΘΟΩΟ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ 
4 ζτθ – (εις.: 138, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Χκοπόσ του Ψμιματοσ είναι θ προαγωγι και θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ ςτο επιςτθμονικό 
πεδίο των Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σικονομικϊν Χχζςεων, ϊςτε να εκπαιδευτοφν 
οικονομολόγοι με διεπιςτθμονικι κατάρτιςθ και ευρφτερθ δυνατότθτα κατανόθςθσ τθσ 
παγκόςμιασ και ευρωπαϊκισ πραγματικότθτασ.

Δυο κατευκφνςεισ του Ψμιματοσ:
Διεκνισ Ρικονομικι και Χρθματοδοτικι

Διεκνισ και Ευρωπαϊκι Σολιτικι Ρικονομία
Σρόγραμμα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ, το οποίο οδθγεί ςτθ λιψθ 

του Υιςτοποιθτικοφ Υαιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ.

Θζςεισ εργαςίασ: ζχουν ωσ αντικείμενο τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςχζςεισ τθσ Ελλάδασ 
με χϊρεσ του εξωτερικοφ. Επιπλζον, μποροφν να απαςχολθκοφν ςε ερευνθτικά κζντρα με 
αντικείμενο τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ οικονομικζσ πολιτικζσ, ςτθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, Διπλωματικό Χϊμα και ςε Διεκνείσ Σργανιςμοφσ, ςτον χρθματοπιςτωτικό 
τομζα τθσ οικονομίασ , ςε τράπεηεσ, ςε  Ψεχνικζσ Εταιρείεσ, Βιομθχανικζσ Επιχειριςεισ.

Εγγράφονται ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο και μποροφν να εργαςτοφν ωσ Σικονομολόγοι 
και Οογιςτζσ.

20/7/2021 4Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ

http://tep.aueb.gr/


Οζο τμιμα:
ΔΙΕΘΟΩΟ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ. 

4 ζτθ - (εις.: 350, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Αποςτολι: Διεκνι Ρικονομικά και Διεκνι Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διαφοροποιείται: κακϊσ καλλιεργεί και κεραπεφει, αφενόσ κατά κφριο λόγο, τθν 
Σικονομικι Επιςτιμθ ςε διεκνζσ και ιδίωσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετζρου με 
άλλεσ ςυναφείσ Επιςτιμεσ, όπωσ Υολιτικι, Ρομικι και Διοίκθςθ των Επιχειριςεων.

Σι απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν το πτυχίο των οικονομικϊν επιςτθμϊν το 
οποίο είναι ιςότιμο όχι μόνο με τα πτυχία των υπόλοιπων αντίςτοιχων οικονομικϊν 
τμθμάτων των Ελλθνικϊν Υανεπιςτθμίων αλλά είναι ιςότιμο και με το αντίςτοιχο 
πτυχίο οικονομικϊν επιςτθμϊν των Ευρωπαϊκϊν και των Αμερικανικϊν 
Υανεπιςτθμίων.

Αναμζνεται θ εγγραφι ςτο Ρικονομικό Επιμελθτιριο.

20/7/2021 5Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Οζο τμιμα:

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΝΙΞΕΟΩΟ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ (ΨΑΧΟΑ ΕΧΒΡΙΑΥ) – ΕΜΣΑ
4 ζτθ - (εις.: 230, ςυντ. ΕΒΕ: 0,95)

«Οαυτιλιακοί Ρικονομολόγοι»
Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν προςφζρει βαςικζσ γνϊςεισ ςε κρίςιμεσ πτυχζσ τθσ 
καλάςςιασ οικονομίασ, όπωσ ενδεικτικά το περιβαλλοντικά κζματα, διαχείριςθ 
παράκτιων ηωνϊν, νζεσ τεχνολογίεσ, καινοτομία, διεκνι ιςτορία και διεκνείσ 
ςχζςεισ, ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτα πεδία τθσ ναυτιλιακισ 
επιχειρθματικότθτασ, τθσ διαχείριςθσ των λιμζνων και τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

Σι απόφοιτοι μποροφν να ςταδιοδρομιςουν ωσ διοικθτικά και οικονομικά ςτελζχθ 
ςτο χϊρο τθσ διαχείριςθσ των Οιμανιϊν, τθσ Ραυτιλίασ και των Πεταφορϊν.

20/7/2021 6Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Ρζο τμιμα:
ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΓΕΩΤΓΙΜΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΕΦΡΔΙΑΥΞΡΧ (ΘΘΒΑ) –

ΓΕΩΣΡΟΙΜΡ ΣΑΟ. ΑΘΘΟΩΟ
5 ζτθ - (εις.: 270, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Θ αποςτολι του Ψμιματοσ είναι θ καλλιζργεια τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων, με 
ζμφαςθ ςτισ Γεωργικζσ Επιχειριςεισ κακϊσ επίςθσ και ςτα Χυςτιματα Εφοδιαςμοφ.

Σι απόφοιτοι μποροφν να αςχολοφνται με τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ γεωργικϊν επιχειριςεων 
που προμθκεφονται, παράγουν, μεταποιοφν, αποκθκεφουν και διακινοφν εφόδια και προϊόντα, 
αξιοποιϊντασ ςφγχρονεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ ςε όλθ τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα.

Επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ: 

α. Σργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ όπωσ αποκθκϊν, δικτφων διανομισ, 
διακίνθςθσ παραγγελιϊν, προμθκειϊν και προϊόντων. 
β. Εκπόνθςθ μελετϊν προγραμματιςμοφ για τθν τυποποίθςθ προϊόντων, διαςφάλιςθ ποιότθτασ,
γ. Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ροισ 
υλικϊν και προϊόντων. 
δ. Διαχείριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
δραςτθριοτιτων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
ε. ςτισ βακμίδεσ τθσ Εκπαίδευςθσ

20/7/2021 7Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ (ΑΛΓΑΟΕΩ) – ΥΔΑ (εις.: 403, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
Ρζο: ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ (ΟΑΦΛΧΑ) – ΥΑΡ.ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ

(εις.: 350, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ (ΥΑΨΦΑ) – ΥΑΡ.ΥΑΨΦΩΡ

(εγγράφονται ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο)
(εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ (ΧΛΣΧ) – ΥΑΡ.ΑΛΓΑΛΣΩ 
(εγγράφονται ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο)

(εις.: 390, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Αποςτολι: θ δυνατότθτα απόκτθςθσ εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων των διαφόρων λειτουργιϊν μιασ επιχείρθςθσ, και 
ταυτόχρονα, τθ ςφγχρονθ επιχειρθματικι προςζγγιςθ που απαιτείται από τθν αγορά 
εργαςίασ. 
Βαςικζσ κατευκφνςεισ:  περιλαμβάνουν το βαςικό μάνατημεντ, το μάρκετινγκ, τθ 
λογιςτικι και τα χρθματοοικονομικά, τθ διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων, τισ ποςοτικζσ 
μεκόδουσ, τθν πλθροφορικι, τθν διοίκθςθ παραγωγισ και αλυςίδων εφοδιαςμοφ, το 
δίκαιο επιχειριςεων.

4 ζτθ 
ςπουδϊν

20/7/2021 8Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Οζα τμιματα: 
ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΙΥΞΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ

(εις.: 100, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΙΥΞΩΟ (ΜΑΝΑΞΑΦΑ)  ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ
(εις.: 390, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

4 ζτθ ςπουδϊν
(Αναμζνεται θ απόφαςθ του Σικονομικοφ Επιμελθτθρίου να γίνουν μζλθ)

Αποςτολι: θ διαμόρφωςθ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ που κα ςτελεχϊςει επιχειριςεισ 
και οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε τοπικό, εκνικό και 
διεκνζσ επίπεδο.
Ρι κατευκφνςεισ ςπουδϊν εςτιάηουν: Χρθματοοικονομικι, Πάρκετινγκ και ψθφιακι 
επικοινωνία, Επιχειρθματικι πλθροφορικι και αναλυτικι.

Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ: ςτελζχθ ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ, 
επιχειριςεισ, τραπεηικά ιδρφματα, λογιςτιρια, εταιρείεσ δθμοςκοπιςεων, 
χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ, φορολογικά κζματα, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, ςτθν 
εκπαίδευςθ κ.λπ.

20/7/2021 9Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Οζα τμιματα: 
ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΜΑΙ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΕΝΞΕΣΑ 

(εις.: 300, ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)
ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΡΤΓΑΟΙΥΞΩΟ, ΞΑΤΜΕΦΙΟΓΜ ΜΑΙ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΔΙΣΑΕ 

(εις.: 320, ςυντ. ΕΒΕ: 1,10)

ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ –
(εις.: 332, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 1,00)
ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ 
(εις.: 170, ςυντ. ΕΒΕ: 0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 0,80)

4 ζτθ ςπουδϊν
Αποςτολι: ανάπτυξθ του τουριςμοφ και θ διοίκθςθ τουριςτικϊν και άλλων 
επιχειριςεων
Ματευκφνςεισ: Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Διοίκθςθ Ψουριςμοφ
Πάρκετινγκ και Επικοινωνία

Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ: ςτθν ενοδοχειακι και Ψουριςτικι βιομθχανία, 
ςτελζχθ ςτο δθμόςιο – ιδιωτικό τομζα, ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ, ςτθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ, διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ, λογιςτικι και φοροτεχνικι 
παρακολοφκθςθ, διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν εκπαίδευςθ κ.λπ.

Ε.Ξ.: ξζνθ γλϊςςα

20/7/2021 10Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ 
(εις.: 170, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Οζα τμιματα:
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ) – ΕΝΞΕΣΑ 

(εις.: 230, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΜΑΒΑΝΑ) – ΔΙΣΑΕ

(εις.: 335, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ. 

(εις.: 400, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ 

(εις.: 290, ςυντ. ΕΒΕ: 1,02)
ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ (ΦΤΙΣΡΝΘ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ

(εις.: 150, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
Αποςτολι: ςυνδυάηει τθ ςφγχρονθ διοικθτικι επιςτιμθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ (πλθροφορικι, 
επικοινωνίεσ) και τισ οργανωςιακζσ ςπουδζσ.
Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ: ωσ ςτελζχθ και ωσ ςφμβουλοι ςε όλεσ τισ παραδοςιακζσ 
ειδικότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ςτο νζο περιβάλλον του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και 
τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, Επιχειρθςιακι Ζρευνα και Οιψθ Αποφάςεων, Θλεκτρονικό 
Εμπόριο και Ψθφιακό Πάρκετινγκ, Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Υόρων, Σργανωςιακι Ψυχολογία 
και Ανάπτυξθ Υροςωπικϊν Λκανοτιτων, Διαχείριςθ Ξαινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ, 
Υοςοτικζσ Πζκοδοι ςτο Ξάνατημεντ, Ψθφιακι Σικονομία/ Ξοινωνικι Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ 
Ξαινοτομίασ, Internet και Ρζα Ψθφιακά Ξανάλια Διανομϊν και Σωλιςεων, Διοίκθςθ 
Υλθροφοριακϊν και Ψθλεπικοινωνιακϊν Υόρων/ Χυςτθμάτων, Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ 
Αλυςίδασ κ.ά

20/7/2021 11Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ  
(εις.: 210, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ. 

(εις.: 310, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΑΙΓΑΝΕΩ) – ΣΔΑ 
(εις.: 221, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Διάρκεια ςπουδϊν: 4 ζτθ

Χκοπόσ: θ εκπαίδευςθ επιςτθμόνων που κα μελετιςουν το αντικείμενο τθσ Οογιςτικισ 
και Χρθματοοικονομικισ για τισ ανάγκεσ των Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν.
Ξατευκφνςεισ: Νογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ.

Γνωςτικό αντικείμενο τθσ Νογιςτικισ: θ καταγραφι και ανάλυςθ των οικονομικϊν δεδομζνων ενόσ 
ιδιωτικοφ ι δθμόςιου οργανιςμοφ • Γνωςτικό πεδίο τθσ Χρθματοοικονομικισ, ο ςχεδιαςμόσ και θ 
υλοποίθςθ αποτελεςματικϊν λφςεων ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, δθλαδι τθν παροχι 
πιςτϊςεων ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ

(Φμιμα του ΡΣΑ: Σρόγραμμα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ, το οποίο οδθγεί 
ςτθ λιψθ του Υιςτοποιθτικοφ Υαιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ)

(εγγράφονται 
ςτο Σικονομικό 
επιμελθτιριο)

20/7/2021 12Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/Enimerotiko-Entupo-Progr-Paid-Eparkeias-Oct14.pdf


Επαγγελματικζσ προοπτικζσ: 

Σι πτυχιοφχοι Οογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ είναι οι πλζον κατάλλθλοι για τθ 
ςτελζχωςθ:
οικονομικϊν υπθρεςιϊν, 
λογιςτθρίων, 
επιχειριςεων του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα

Πε τθν αποφοίτθςι τουσ, αποκτοφν τίτλο Οογιςτι Βϋ Ψάξθσ, και μετά 3 χρόνια 
προχπθρεςίασ και παρακολοφκθςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, τον τίτλο Οογιςτι 
Αϋ Ψάξθσ. 

 Σι απόφοιτοι του Ψμιματοσ εγγράφονται ςτο ΣΕΕ και αποκτοφν τθν δυνατότθτα 
εκπόνθςθσ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν. 

Πποροφν να ςταδιοδρομιςουν ςτο επάγγελμα του Σρκωτοφ Ελεγκτι Οογιςτι 
 Απαςχόλθςθ ωσ επαγγελματίεσ λογιςτζσ – φοροτεχνικοί.

Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ το Γενικό Οογιςτιριο του Ξράτουσ και θ Ανεξάρτθτθ 
Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, οργανιςμοί ευρφτερου δθμοςίου τομζα.

20/7/2021 13Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Οζα τμιματα:
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΕΝΞΕΣΑ

(εις.: 240, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΜΑΒΑΝΑ) – ΔΙΣΑΕ

(εις.: 350, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΜΑΝΑΞΑΦΑ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ

(εις.: 210, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ.

(εις.: 470, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΝΑΤΙΥΑ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 

(εις.: 235, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ (ΣΤΕΒΕΗΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ

(εις.: 265, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

4 ζτθ ςπουδϊν

Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ: Οογιςτιρια επιχειριςεων, οργανιςμϊν, Ψράπεηεσ, 
Χρθματιςτιριο, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, οικονομικζσ 
υπθρεςίεσ τθσ Ε.Ε., Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ κ.λπ.

20/7/2021 14Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Οζο τμιμα:
ΝΡΓΙΥΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΔΙΣΑΕ

(εις.: 170, ςυντ. ΕΒΕ: 1,10)

Αποςτολι:  Κεμελιϊνεται ιςοδφναμα από 2 επιςτθμονικζσ περιοχζσ: 
Οογιςτικι – Υλθροφορικι, ϊςτε να αναδείξει τισ ςυνζργειζσ τουσ.

Σι πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ εγγράφονται άμεςα ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο 
Ελλάδοσ (ΣΕΕ), το οποίο τουσ χορθγεί άδεια άςκθςθσ Οογιςτι Β’ τάξθσ, κακϊσ και 
άδεια Σικονομολόγου. 

Αντικείμενα Δραςτθριοποίθςθσ: 

 Οογιςτικζσ και φοροτεχνικζσ υπθρεςίεσ 
 Χυμβουλευτικι και λογιςτικι υποςτιριξθ επιχειριςεων 
Ξοινοτικά προγράμματα, μελζτεσ και διαχείριςι τουσ 
Σικονομικοτεχνικζσ μελζτεσ επενδφςεων, επιχειρθματικά ςχζδια κ.λπ.

20/7/2021 15Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΞΑΤΜΕΦΙΟΓΜ ΜΑΙ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ
(εις.: 190, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Ψο Πάρκετινγκ και θ Επιχειρθςιακι Επικοινωνία αποτελοφν εξαιρετικά ενδιαφζροντα 
πεδία τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων που αςχολοφνται με τισ αγορζσ (δθλ. καταναλωτζσ, 
αγοραςτζσ, πελάτεσ, άλλεσ επιχειριςεισ, εξαγωγζσ) ςτισ οποίεσ απευκφνεται μία 
επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ, αξιοποιϊντασ τα πιο ςφγχρονα εργαλεία.

Χτο τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν, οι φοιτθτζσ επιλζγουν μία από τισ παρακάτω 
κατευκφνςεισ:
Διεκνισ Επιχειρθματικότθτα και Μαινοτομία
Διοίκθςθ Επιχειριςεων & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Επιχειρθςιακι Αναλυτικι
Ψθφιακό Ξάρκετινγκ

Υροςφζρεται προαιρετικά Ειδικό Υρόγραμμα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ 
Εκπαίδευςθσ. 

Εγγράφονται ςτο οικονομικό Επιμελθτιριο

20/7/2021 16Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΞΑΤΜΕΦΙΟΓΜ ΜΑΙ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ

Σροοπτικζσ:

Σι απόφοιτοι του Ψμιματοσ καταλαμβάνουν θγετικζσ κζςεισ ςε επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ ςε τομείσ αιχμισ, όπωσ:
Πάρκετινγκ, 
Υωλιςεισ, Εξαγωγζσ, 
Διαφιμιςθ ςτο Μντερνετ και τα Ξοινωνικά Δίκτυα, 
Θλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν,
Δθμόςιεσ Χχζςεισ, 
Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Θλεκτρονικι Επικοινωνία. 
Ψθ δικι τουσ επιχειρθματικι δράςθ.

20/7/2021 17Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ
Απαιτείται εξζταςθ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα

(εις.: 252, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20, ςυντ. Ε.Ξ.: 1,10)

ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΞΑΦΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ (ΧΙΡΥ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ
(εις.: 234, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Αποςτολι: παρζχουν ςτουσ φοιτθτζσ τθν επιςτθμονικι κεωρθτικι γνϊςθ, κακϊσ και 
τθν πρακτικι κατάρτιςθ, για να ςταδιοδρομιςουν ωσ διοικθτικά και οικονομικά 
ςτελζχθ ςτο χϊρο τθσ Ραυτιλίασ και των Πεταφορϊν.

Σροοπτικζσ αποφοίτων: Εγγράφονται ςτο Ρικονομικό Επιμελθτιριο
Ρα ςταδιοδρομιςουν  ωσ διοικθτικά ςτελζχθ ςε επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και 
ειδικότερα ςε οικονομικζσ μονάδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ 
Ραυτιλίασ (ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, γραφεία ναυλϊςεων, ναυπθγεία, ναυτιλιακά 
πρακτορεία, διοίκθςθ και διαχείριςθ λιμζνων κ.λπ.).
Χτο ευρφτερο τομζα των Πεταφορϊν (αεροπορικζσ, ςιδθροδρομικζσ, υπεραςτικζσ 
μεταφορζσ,)
Χτον τομζα του Διεκνοφσ Εμπορίου 
Χε Χρθματοπιςτωτικοφσ Σργανιςμοφσ και Ψράπεηεσ.

20/7/2021 18Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ ΜΑΙ ΒΙΩΥΙΞΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΧΑΤΡΜΡΣΕΙΡ
(πρϊθν Ρικιακισ Ρικονομίασ και Ρικολογίασ)

(εις.: 92, ςυντ. ΕΒΕ: 1,10)

Ψο γνωςτικό αντικείμενο εξειδικεφεται ςτουσ τομείσ:
προαγωγι τθσ ποιότθτασ ηωισ του ατόμου, τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινωνίασ,
ςυμπεριφορά του καταναλωτι
βιϊςιμθ επιχειρθματικότθτα, διοίκθςθ και λειτουργία επιχειρθματικϊν μονάδων
διαχείριςθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ
βιϊςιμο τουριςμό και πολιτιςμό,
Υαιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ, για τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςχετικϊν με 
το γνωςτικό αντικείμενο του Ψμιματοσ ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι εκπαίδευςθ.

Σροοπτικζσ: Ρικονομολόγοι, Εκπαιδευτικοί και Ειδικοί Επιςτιμονεσ ςε κζματα 
Βιωςιμότθτασ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.

Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν διαςφαλίηει ςυγκεκριμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα των 
αποφοίτων, τα οποία αφοροφν ςτθν εγγραφι τουσ ςτο Ρικονομικό Επιμελθτιριο.

20/7/2021 19Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ
(εις.: 250, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ
(εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Αποςτολι: Εκπαίδευςθ Σικονομολόγων. Ρα μελετοφν και να εφαρμόηουν 
οικονομικζσ κεωρίεσ και να αςχολοφνται με τθν ανάπτυξθ παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων, τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και με τθν ζρευνα και πρόβλεψθ 
οικονομικϊν φαινομζνων.

Ψο πτυχίο των οικονομικϊν ςπουδϊν παρζχει προοπτικζσ εργαςίασ ςτο χϊρο τθσ 
αγοράσ και των επιχειριςεων, ςε οργανιςμοφσ και δθμόςιουσ φορείσ που 
αςχολοφνται με τθν οικονομία, (διεκνείσ και ελλθνικοφσ Σργανιςμοφσ, επιχειριςεισ, 
ερευνθτικά κζντρα, Ψράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικά Λδρφματα τθσ χϊρασ μασ και των 
χωρϊν του εξωτερικοφ και για ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία τόςο ςε ελλθνικά όςο και 
ςε ξζνα Υανεπιςτιμια).

Εγγράφονται ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο.

20/7/2021 20Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ (ΧΙΡΥ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ
(εις.: 91, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. Ε.Ξ.: 0,90)
Απαιτείται Ειδικό Ξάκθμα: ξζνθ γλϊςςα

Αποςτολι: ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ και θ διοίκθςθ 
των τουριςτικϊν επιχειριςεων.

Σι απόφοιτοι του Ψμιματοσ εκπαιδεφονται να ανταπεξζρχονται ςτισ ανάγκεσ τθσ 
διεκνοφσ αγοράσ ςε κζματα οικονομίασ και διοίκθςθσ τουριςμοφ, κακϊσ και ςε 
ηθτιματα που αφοροφν ςτισ ανάγκεσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων.
Υτελζχθ τουριςτικϊν επιχειριςεων (π.χ. ςε αερομεταφορείσ, ακτοπλοϊκζσ 
εταιρείεσ, κρουαηιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ και 
φιλοξενίασ, οργανωτζσ ταξιδιϊν και τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, τουριςτικοφσ 
πράκτορεσ, εταιρείεσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων και ςυνεδρίων) ςτουσ τομείσ 
διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και πωλιςεων)
Υτελζχθ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. Ωπουργεία, Ρ.Υ.Δ.Δ.) και τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ (γραφεία Υεριφερειϊν, Διμων ) ςε κζματα τουριςτικισ πολιτικισ, 
ανάπτυξθσ, ςχεδιαςμοφ, προϊκθςθσ και ςτρατθγικισ
Ερευνθτζσ και εκπαιδευτζσ (δευτεροβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ, τριτοβάκμιασ 
και δια βίου εκπαίδευςθσ) ςε ηθτιματα τουριςτικισ ανάπτυξθσ, διοίκθςθσ και 
ςχεδιαςμοφ.

20/7/2021 21Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΜΑΙ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΣΑΟΦΕΙΡ
(εις.: 244, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Αποςτολι: κατάρτιςθ ςτθν Σικονομικι Επιςτιμθ με παράλλθλθ εξειδίκευςθ ς’ ζνα 
νζο ςχετικά επιςτθμονικό πεδίο, αυτά τθσ Σεριφερειακισ Επιςτιμθσ. 

Ψρεισ διδακτικοφσ άξονεσ :1. γνωςτικά αντικείμενα τθσ Σικονομικισ επιςτιμθσ
2. γνωςτικά πεδία τθσ Υεριφερειακισ Επιςτιμθσ, 
3. ανάλυςθσ και ζρευνασ και αναφζρεται ςε γνωςτικά αντικείμενα όπωσ μακθματικά 
για οικονομολόγουσ, ςτατιςτικι, οικονομετρία, πλθροφορικι κλπ

Εντάςςονται ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ και ζχουν όλα τα επαγγελματικά 
δικαιϊματα του επαγγζλματοσ του οικονομολόγου. 

Επίςθσ ζχουν δικαίωμα ζνταξθσ ςτο Χφνδεςμο Ελλινων Υεριφερειολόγων. 

Χτον δθμόςιο τομζα απαςχολοφνται ωσ ςτελζχθ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ , τθσ 
Υεριφερειακισ Διοίκθςθσ κ.λπ.

20/7/2021 22Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΕΜΣΑ (εις.: 366, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΒΡΝΡΥ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (εις.: 250, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΑΣΘ (εις.: 390, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ. (εις.: 299, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΙΩΑΟΟΙΟΑ) – ΣΑΟ.ΙΩΑΟΟΙΟΩΟ (εις.: 281, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΜΡΞΡΦΘΟΘ) – ΔΣΘ (εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΣΑΦΤΑ) – ΣΑΟ.ΣΑΦΤΩΟ (εις.: 305, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΤΕΘΧΞΟΡ) – ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ (εις.: 318, ςυντ. ΕΒΕ: 1,08)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΦΤΙΣΡΝΘ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ (εις.: 366, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΥΕΤΤΕΥ) – ΔΙΣΑΕ (εις.: 280, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ (ΜΑΥΦΡΤΙΑ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ.
(εις.: 115, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Οζα τμιματα
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Αποςτολι: κατάρτιςθ επιςτθμόνων, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ 
οικονομικισ κεωρίασ και των εφαρμογϊν τθσ ςτθν οικονομικι πολιτικι του κράτουσ, 
ςτθν πρόβλεψθ οικονομικϊν φαινομζνων και ςτθν ανάπτυξθ παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων.

Ματευκφνςεισ: Σικονομικι πολιτικι και ανάπτυξθ
Χρθματοοικονομικι και τραπεηικι
Σικονομικι των επιχειριςεων
Σικονομικι ανάλυςθ και πολιτικι
Εφαρμοςμζνθ οικονομικι και ποςοτικζσ μζκοδοι
Εφαρμοςμζνθ Σικονομικι

Αποκτοφν τα προςόντα για το οικονομικό επάγγελμα ςφμφωνα με το Υ.Δ. 475/91

Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ:
Χτζλεχοσ ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ
Χφμβουλοσ επιχειριςεων
Ελεφκεροσ επαγγελματίασ
Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
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ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ (ΥΣΑΤΦΘ) – ΣΑΟ.ΣΕΝ/ΟΘΥΡΧ
(εις.: 165, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Αποςτολι: οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των κεςμϊν του ακλθτιςμοφ. 
Σργάνωςθ και διαχείριςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, φορζων και επιχειριςεων ςε εκνικό 
και διεκνζσ επίπεδο. 

Επαγγελματικζσ προοπτικζσ:
διοικθτικά και οικονομικά ςτελζχθ ςε ακλθτικζσ επιχειριςεισ, ακλθτικοφσ 
οργανιςμοφσ και λοιποφσ ακλθτικοφσ φορείσ, όπωσ: ςε ακλθτικά ςωματεία, ενϊςεισ 
και ομοςπονδίεσ, ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τμιματα αμειβομζνων ακλθτϊν, 
ςτελζχθ διοργάνωςθσ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ,
ωσ ςτελζχθ διοργάνωςθσ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ωσ εμψυχωτζσ (animator) ςε 
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και καταςκθνϊςεισ,

Εγγράφονται ςτο Ρικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ του ΣΕΕ, και δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε εξετάςεισ ςτο Χϊμα 
Ρρκωτϊν Ελεγκτϊν Οογιςτϊν για τθν απόκτθςθ του τίτλου Σρκωτοφ Ελεγκτι 
Οογιςτι/Ρόμιμου Ελεγκτι.
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ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΡΣΑ 
(εις.: 260, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ. 
(εις.: 250, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ 
(εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ (ΥΕΤΤΕΥ) – ΔΙΣΑΕ
(εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ (ΓΤΕΒΕΟΑ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ.
(εις.: 329, ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Αντικείμενο ςπουδϊν: θ δομι και θ διάρκρωςθ των επιχειριςεων ςε όλο το φάςμα 
των τομζων τουσ, όπωσ λογιςτιριο, οι πωλιςεισ, το marketing, χρθματοπιςτωτικά, 
logistics, παραγωγι και διοίκθςθ.

Ρζα 
τμιματα

20/7/2021 26Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



Ματευκφνςεισ:
Διοίκθςθ επιχειριςεων
Οογιςτικι
Πάρκετινγκ
Διοίκθςθ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων
Διοίκθςθ παραγωγισ
Διοίκθςθ προςωπικοφ

Ξζλθ του Ρικονομικοφ Επιμελθτθρίου.

Δυνατότθτεσ Υταδιοδρομίασ:
Βιομθχανία.
Ωπθρεςίεσ, διάφορεσ.
Ψράπεηεσ.
Εμπορικζσ επιχειριςεισ.
Αυτοαπαςχόλθςθ.
Δθμόςια Διοίκθςθ.
Ψουριςτικζσ επιχειριςεισ.
Πεταφορικζσ επιχειριςεισ
Πονάδεσ Ωγείασ
Εκπαίδευςθ

 Επαγγελματίεσ λογιςτζσ.
 Σρκωτοί λογιςτζσ ι ελεγκτζσ.
 Σικονομικοί ςφμβουλοι επιχειριςεων.
 Ωπεφκυνοι δθμοςίων ςχζςεων επιχειριςεων   

και οργανιςμϊν και ωσ διευκυντζσ προςωπικοφ  
οργανιςμϊν και επιχειριςεων.
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Οζα τμιματα:
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΜΑΙ ΔΙΑΥΧΟΡΤΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΜΡΗΑΟΘ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ. 

(εις.: 320, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Αντικείμενο ςπουδϊν: Ξοινωνικο-Σικονομικι και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ των Υεριφερειϊν 
και των Διαςυνοριακϊν Αναπτυξιακϊν τουσ Υολιτικϊν.
Σι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να καταλάβουν κζςεισ προςωπικοφ που 
απαιτοφν πτυχίο Χχολισ Σικονομικϊν Επιςτθμϊν και ςυνικωσ οι κζςεισ αναφζρονται 
ωσ Διοικθτικοφ – Νογιςτικοφ ςτο δθμόςιο τομζα, ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, 
κακϊσ και ςε Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ρ.Υ.Δ.Δ.) και ςυγκεκριμζνα ςε 
Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Σργανιςμοφσ κακϊσ και ςτουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ.

ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΜΑΙ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΑΞΦΙΥΥΑ) – ΓΕΩΣΡΟΙΜΡ ΣΑΟ.
(εις.: 220, ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Αποςτολι: ςπουδζσ ςτθν οικονομικι επιςτιμθ, με επιπλζον εξειδίκευςθ ςτο ρόλο του 
χϊρου και τθσ γθσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα και ανάπτυξθ.
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ΜΡΙΟΑ  ΦΞΘΞΑΦΑ ΞΕ ΦΡ 2Ρ Ε.Σ.  
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Μοινά τμιματα με το 2ο Ε.Σ.: 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ (ΥΕΛΦΑΛΑΧ) – ΥΑΡ. ΥΕΛΦΑΛΑ

ΓΕΩΓΦΑΦΛΑΧ (ΑΚΘΡΑ) – ΧΑΦΣΞΣΥΕΛΣ 
ΓΕΩΓΦΑΦΛΑΧ (ΠΩΨΛΟΘΡΘ) – ΥΑΡ.ΑΛΓΑΛΣΩ

ΓΦΑΦΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΣΥΨΛΞΘΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ (ΑΛΓΑΟΕΩ) – ΥΔΑ

ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΞΑΛ ΕΡΔΩΧΘΧ (ΞΛΟΞΛΧ) – ΔΛΥΑΕ

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ (ΘΦΑΞΟΕΛΣ) – ΥΑΡ.ΞΦΘΨΘΧ

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ (ΑΛΓΑΟΕΩ) – ΥΔΑ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ (ΧΕΦΦΕΧ) – ΔΛΥΑΕ 

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ – ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) 
– ΥΑΡ.ΠΑΞΕΔ. 
ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ – ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) –
ΥΑΡ.ΠΑΞΕΔ. 

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ (ΧΑΡΛΑ) – ΕΟΠΕΥΑ
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Μοινά τμιματα με το 2ο Ε.Σ.:

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ (ΑΛΓΑΟΕΩ) – ΥΔΑ  
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (ΧΛΣΧ) – ΥΑΡ.ΑΛΓΑΛΣΩ
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) – ΔΛΥΑΕ
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (ΑΡΚΘ) – ΔΥΚ
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (ΧΑΡΛΑ) – ΥΣΟ/ΧΡΕΛΣ ΞΦΘΨΘΧ
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) –
ΔΛΥΑΕ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ (ΑΛΓΑΟΕΩ) – ΥΔΑ
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ, ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΧΕΦΦΕΧ) –
ΔΛΥΑΕ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ (ΞΣΗΑΡΘ) – ΥΑΡ. ΔΩΨ. ΠΑΞ. 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ (ΧΩΦΣΧ) – ΥΑΡ.ΑΛΓΑΛΣΩ
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Μοινά τμιματα με το 2ο Ε.Σ.:

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΑΚΘΡΑ) – ΣΥΑ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) – ΑΥΚ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΞΑΒΑΟΑ) – ΔΛΥΑΕ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΞΑΧΨΣΦΛΑ) – ΥΑΡ. ΔΩΨ. ΠΑΞ. 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΞΕΦΞΩΦΑ) – ΛΣΡΛΣ ΥΑΡ/ΠΛΣ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ (ΥΕΛΦΑΛΑΧ) – ΥΑΡ. ΥΕΛΦΑΛΑ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΠΑΨΛΞΘΧ (ΑΚΘΡΑ) – ΧΑΦΣΞΣΥΕΛΣ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΑΚΘΡΑ) – ΕΞΥΑ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΑΦΨΑ) – ΥΑΡ.ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΟΑΠΛΑ) – ΥΑΡ.ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ  
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΨΦΛΥΣΟΘ) – ΥΑΡ.ΥΕΟ/ΡΘΧΣΩ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ (ΑΚΘΡΑ) – ΣΥΑ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ-ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΩΡ (ΧΑΠΣΧ) 
– ΥΑΡ.ΑΛΓΑΛΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΛΧΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ (ΓΦΕΒΕΡΑ) – ΥΑΡ. ΔΩΨ. ΠΑΞ. 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΛΧΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ (ΥΕΛΦΑΛΑΧ) – ΥΑΡ. ΥΕΛΦΑΛΑ
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Μοινά τμιματα με το 2ο Ε.Σ.:

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑΧ (ΨΑΧΡΑ ΕΩΒΣΛΑΧ) – ΕΞΥΑ

ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΦΑΥΕΗΛΞΘΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ (ΥΕΛΦΑΛΑΧ) – ΥΑΡ. ΥΕΛΦΑΛΑ

ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΠΕΧΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ (ΑΦΓΣΧΨΣΟΛ) – ΛΣΡΛΣ ΥΑΡ/ΠΛΣ

ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ (ΟΑΦΛΧΑ) – ΥΑΡ.ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 
ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ (ΥΕΛΦΑΛΑΧ) – ΥΑΡ. ΥΕΛΦΑΛΑ
ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ (ΧΥΑΦΨΘ) – ΥΑΡ.ΥΕΟ/ΡΘΧΣΩ
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Σηα ημήμαηα Πληποθοπικήρ πος ακολοςθούν ςπάπσει 

ππόζβαζη:

Για ηο Γενικό Λύκειο και από ηο 2ο Ε.Π.

Για ηο ΔΠΑ.Λ. από ηοςρ ηομείρ: 

Πληποθοπικήρ, 

Ηλεκηπολογίαρ, Ηλεκηπονικήρ και Αςηομαηιζμού
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Μοινό τμιμα: 2ο – 4ο Ε.Σ.

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

Λδιαίτερα 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 Σικονομικό Επιμελθτιριο

Υταδιοδρομία: ωσ ςτελζχθ του χρθματοοικονομικοφ τομζα, ελεγκτικϊν/λογιςτικϊν 
επιχειριςεων, τραπεηϊν, χρθματιςτθριακϊν εταιρειϊν, εταιρειϊν παροχισ 
ςυμβουλευτικϊν και νομικϊν υπθρεςιϊν, υπουργείων, διεκνϊν οργανιςμϊν, 
εποπτικϊν αρχϊν και άλλων οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και 
παραγωγικϊν επιχειριςεων, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.
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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 ζντονθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ και αξίασ ςτθν αγορά εργαςίασ, 
όπωσ οι Βάςεισ Δεδομζνων, τα Δίκτυα Χπολογιςτϊν, τα Σλθροφοριακά Υυςτιματα 
και τα Γραφικά και, τζλοσ, περιλαμβάνει διεπιςτθμονικά μακιματα, που ςυνδυάηουν 
την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές 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 Χπολογιςμοί, Επιχειρθςιακι Ζρευνα κ.ά.)
ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΙΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ (Ανάπτυξθ Νογιςμικοφ, 
Αρχιτεκτονικι και Χλικό Χπολογιςτϊν, Αςφάλεια και Ιδιωτικότθτα, Βάςεισ 
Δεδομζνων – Ξεγάλα Δεδομζνα, Γλϊςςεσ Σρογραμματιςμοφ, Διαδίκτυο των 
Σραγμάτων, Διαςτθμικζσ Φεχνολογίεσ κ.ά.)
ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑΥ ΥΘΞΑΦΡΥ (Διαςτθμικά Ψθφιακά Υυςτιματα, 
Δίκτυα Χπολογιςτϊν, Ενςωματωμζνα Υυςτιματα, Επεξεργαςία Υιματοσ και Εικόνασ, 
Επεξεργαςία Φωνισ (Ρμιλίασ & Φραγουδιοφ) και Ξουςικισ 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)

ζχει ωσ αποςτολι τθν καλλιζργεια τθσ επιςτιμθσ πλθροφορικισ, των υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ και μετάδοςθσ πλθροφοριϊν, κακϊσ και των εφαρμογϊν αυτϊν για 
τθν κατάρτιςθ επιςτθμόνων για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ, τθσ ζρευνασ, τθσ βιομθχανίασ και τθσ 
εκπαίδευςθσ. 
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 και ειδικότερα:
τισ περιοχζσ τθσ Αςφάλειασ Υυςτθμάτων,
τθσ Διαχείριςθσ Ξεγάλου γκου Δεδομζνων,
των Ενςωματωμζνων Υυςτθμάτων, των Υυςτθμάτων Ελζγχου και τθσ Τομποτικισ
τισ Σροςωπικζσ Επικοινωνίεσ,
τα Αςφρματα, Ρπτικά και Ενςφρματα Δίκτυα και τισ εφαρμογζσ τουσ,
τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Σλθροφορικισ ςτθν Εκπαίδευςθ (πιςτοποίθςθ Σαιδαγωγικισ και 
Διδακτικισ Επάρκειασ).
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ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΞΑΦΙΜΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΧΑΤΡΜΡΣΕΙΡ
(εις.:110– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

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

Σι 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. Σι απόφοιτοι είναι 

Διπλωματοφχοι Πθχανικοί ςτα αντικείμενα Υλθροφορικισ και Ψθλεπικοινωνιϊν.
Χυμπεριλαμβάνονται ςτον κλάδο ΥΕ Υλθροφορικισ 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 Χυςτιματα είναι ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα που αποκθκεφουν, 
επεξεργάηονται και μεταδίδουν πλθροφορίεσ ςε ψθφιακι μορφι. 

Ζχουν ωσ αντικείμενο τθν Επιςτιμθ και τισ Ψεχνολογίεσ τθσ Υλθροφορικισ και των 
Ψθλεπικοινωνιϊν.

Ρι απόφοιτοι ζχουν αντίςτοιχεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ που ζχουν οι 
απόφοιτοι οποιουδιποτε πανεπιςτθμιακοφ τμιματοσ Σλθροφορικισ. 

Δραςτθριοποιοφνται:
ςε εταιρείεσ πλθροφορικισ, ςε τμιματα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 
επιχειριςεων, βιομθχανιϊν, ομίλων επιχειριςεων, τραπεηϊν και οργανιςμϊν, είτε 
του δθμοςίου είτε του ιδιωτικοφ τομζα. 
Σι 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 Ψμιματοσ 
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 Ψμιματοσ καλείται να παρακολουκιςει προχωρθμζνα μακιματα 
Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, Σικονομικϊν, Χρθματοοικονομικϊν, Διοίκθςθσ επιχειριςεων, 
Υοςοτικϊν Πεκόδων, κακϊσ και Δικαίου Υλθροφορικισ και Διαδικτφου.

Σροοπτικζσ: 
Χτον επιςτθμονικό τομζα τθσ Υλθροφορικισ, ςε επιχειριςεισ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςτον 
τραπεηικό, αςφαλιςτικό, ιατρικό τομζα, ςτα ΠΠΕ, 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. 

Σι απόφοιτοι και των δυο κατευκφνςεων του Ψμιματοσ ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο 
Ρικονομικό Επιμελθτιριο.
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ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ (ΘΤΑΜΝΕΙΡ) – ΣΑΟ.ΜΤΘΦΘΥ
(εις.:183– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

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

Ρι απόφοιτοι είναι Διπλωματοφχοι Ξθχανικοί ςτα αντικείμενα 
Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν.

Χυμπεριλαμβάνονται ςτον κλάδο ΥΕ Υλθροφορικισ ςτο δθμόςιο τομζα και 
ςτθν Εκπαίδευςθ.
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Νέο: ( 2ο ,4ο 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 Υλθροφορικισ και τθσ Θλεκτρονικισ επιςτιμθσ. Σι Γνωςτικζσ 
Υεριοχζσ που καλφπτει το Ψμιμα είναι: 
Γενικϊν Γνϊςεων και Δεξιοτιτων (ΓΓΔ) 
Υρογραμματιςμόσ και Αλγόρικμοι (ΥΑ) 
Θλεκτρονικι (ΘΟ) 
Επικοινωνίεσ και Δίκτυα (ΕΔ) 
Ενςωματωμζνα – Ωπολογιςτικά Χυςτιματα (ΕΩΧ) 
Διαχείριςθ Δεδομζνων – Ψεχνθτι Ροθμοςφνθ (ΔΔΨΡ)

Σ 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 Υραγμάτων (Internet of Things), τθ Διαχείριςθ μεγάλου 
όγκου Δεδομζνων (Big Data), τα Ευφυι ςυςτιματα Διαχείριςθσ και μεταφοράσ Ενζργειασ (Smart 
Grid), τθ Φομποτικι, τα Αυτόνομα Σχιματα, τα Ξακοριςμζνα από Οογιςμικό Δίκτυα (Software 
Defined Networks), τα Ρζασ Γενιάσ κοινωνικά και Ψθλεπικοινωνιακά Δίκτυα (π.χ. 5G) κ.α.
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(2ο,4ο Δ.Π.)

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ (ΑΙΓΑΛΔΧ) – ΠΓΑ

(εις.: 263, ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Χκοπόσ του Ψμιματοσ είναι θ εκπαίδευςθ επιςτθμόνων Mθχανικϊν οι οποίοι κα 
διακζτουν γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία των 
Ωπολογιςτϊν, των Επικοινωνιϊν και τθσ Υλθροφορικισ.

Θ διάρκεια ςπουδϊν ςτο Ψμιμα Πθχανικϊν Υλθροφορικισ και Ωπολογιςτϊν 
είναι δζκα (10) εξάμθνα.

Απαςχόλθςθ πτυχιοφχων:

Ανάλυςθ εφαρμογϊν – Αναλφςεων – Χυςτθμάτων
Διαχείριςθ Βάςεων Δεδομζνων – Δικτφων
Υρογραμματιςμό εφαρμογϊν – ςυςτθμάτων
Εκπαίδευςθ
Ζρευνα 
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(2ο ,4ο Δ.Π.)

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

Ψο πρόγραμμα του Ψμιματοσ 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 Ρικονομικό Επιμελθτιριο (οικονομολόγοι, 
λογιςτζσ). 
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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. Ρα ολοκλθρωκεί δθλαδι θ 
αντιςτοίχιςθ του διπλϊματοσ με τα πτυχία των Ψμθμάτων που ιδθ ζχουν τα 
επαγγελματικά δικαιϊματα του Θλεκτρονικοφ Πθχανικοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται 
ςτο ΥΔ 99/2018 (ΦΕΞ 187/τ.Α/5-11-2018) «Φφκμιςθ του επαγγζλματοσ του 
μθχανικοφ με κακοριςμό των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων για κάκε ειδικότθτα».
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Νέο: (2ο – 4ο Δ.Π.)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΦΑΥΝΑ ΔΤΒΟΙΑ) – ΔΚΠΑ

(εις.: 230, ςυντ. ΕΒΕ: 0,85)

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

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για καλφτερθ παραγωγι, αποδοτικι ανάπτυξθ και δθμιουργία 
προϊόντων και υπθρεςιϊν.

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

Ματεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ψθφιακισ Βιομθχανίασ
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(2ο – 4ο 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)

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

Σι 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. 
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(2ο – 4ο Δ.Π.)

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

Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ από το φοιτθτι ενόσ αξιόλογου 
μακθματικοφ υπόβακρου, κακϊσ επίςθσ και ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων πλθροφορικισ, 
λογιςτικισ και οικονομίασ.
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[2ο,4ο Δ.Π.] 

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

Θ Διοίκθςθ Logistics ορίηεται ωσ θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και 
ελζγχου τθσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ ροισ και 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.
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Δπαγγελμαηικές προοπηικές:

ςε βιομθχανικζσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ που παράγουν και διακινοφν προϊόντα τουσ ι 
προϊόντα άλλων εταιρειϊν 

ςε εταιρίεσ οδικϊν, καλάςςιων και αεροπορικϊν μεταφορϊν ι ςε διαμεταφορικζσ εταιρείεσ 

ςτο δθμόςιο τομζα όπωσ νοςοκομεία, ςτρατιωτικζσ μονάδεσ άλλεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου 

ςε επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν (τουριςτικζσ επιχειριςεισ, εταιρείεσ διανομισ εντφπων -
δεμάτων κ.λ.π.) 

ςε ελεφκερο επάγγελμα με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε κζματα Εφοδιαςτικισ ςε 
μικρζσ ι μεγάλεσ εμπορικζσ, βιομθχανικζσ επιχειριςεισ ι εταιρείεσ μεταφορϊν
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(2ο, 4ο)

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

Απαιηείηαι Δ.Μ.: Δλεύθερο και Γραμμικό τέδιο (ζσνη. ΔΒΔ: 1,00)

Το Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών Σποςδών (Π.Π.Σ.) ηος Τμήμαηορ διαπκεί οκηώ 

ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακπίνεηαι ζηιρ παπακάηω καηεςθύνζειρ:

– Γραθιζηικής

– Σετνολογίας Γραθικών Σετνών

Γραφίςτασ, ςε διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ, ςε 
εκδοτικοφσ οίκουσ, ςε επιχειριςεισ γραφικϊν 
τεχνϊν, εφθμερίδεσ, περιοδικά κ.λπ. 
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[2ο,4ο Δ.Π.] 

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

Σο γνωζηικό ανηικείμενο ηοσ τεδιαζμού Μόδας & Σετνολογίας 

Δνδσμάηων
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(2ο, 4ο Δ.Π.)

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

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

Η Γεωγραθία είναι η επιζηήμη ηοσ τρόνοσ και ηοσ τώροσ.

Ψο 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
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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 Πουςικισ Ψεχνολογίασ και τθσ 
Ακουςτικισ.

20/7/2021 58Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



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)

Ρ ςκοπόσ του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Υχεδίαςθσ Σροϊόντων και Υυςτθμάτων είναι να 
παράγει αποφοίτουσ που κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν δθμιουργικά μια ςειρά 
από νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ επιςτιμεσ και τισ τζχνεσ για να ςχεδιάςουν λφςεισ με τθν 
μορφι χρθςτικϊν, καινοτόμων και πρωτοποριακϊν προϊόντων και ςυςτθμάτων.
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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.
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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) 

Σι απόφοιτοι του Ψμιματοσ Πθχανικϊν Υαραγωγισ 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)

Ρζο 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).
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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 62Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



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: Θ 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.
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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 φλου και Χχεδιαςμοφ.

Επαγγελματικά Δικαιϊματα: Γεωτεχνικοφ 
Δαςολόγοι: Δαςικζσ μελζτεσ

Ψο Γνωςτικό Αντικείμενο τθσ Ψεχνολογίασ φλου και Χχεδιαςμοφ 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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Μοινά τμιματα με το 1ο Επιςτθμονικό Σεδίο

ΑΟΩΦΕΤΘ ΥΧΡΝΘ ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΤΘΦΘΥ (ΑΥΦΕΜ) – ΑΥΦΕ ΑΟΩΦΕΤΘ ΥΧΡΝΘ 
ΦΡΧΤΙΥΦΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΤΡΔΡΧ (ΑΥΦΕΤ) – ΑΥΦΕ

ΒΑΝΜΑΟΙΜΩΟ, ΥΝΑΒΙΜΩΟ ΜΑΙ ΑΟΑΦΡΝΙΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ.

ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ (ΑΘΘΟΑ) – ΣΑΟΦΕΙΡ
ΔΙΕΘΟΩΟ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ) – ΣΑΟ.ΞΑΜΕΔ. ΔΙΕΘΟΩΟ ΜΑΙ 

ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΣΕΙΤΑΙΑΥ) – ΣΑΟ. ΣΕΙΤΑΙΑ ΔΙΕΘΟΩΟ, ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ ΜΑΙ 
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ (ΑΘΘΟΑ) – ΣΑΟΦΕΙΡ

ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΜΑΙ ΨΘΦΙΑΜΩΟ ΞΕΥΩΟ (ΜΑΥΦΡΤΙΑ) – ΣΑΟ. ΔΧΦ. ΞΑΜ

ΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ (ΞΧΦΙΝΘΟΘ) – ΣΑΟ.ΑΙΓΑΙΡΧ 
ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΜΩΟ ΞΕΥΩΟ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ (ΒΡΝΡΥ) – ΣΑΟ.ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ

ΨΘΦΙΑΜΩΟ ΞΕΥΩΟ ΜΑΙ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ (ΑΤΓΡΥΦΡΝΙ) – ΙΡΟΙΡ ΣΑΟ/ΞΙΡ
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20/7/2021

1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΧΝ, ΛΑΒΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΧΝ 
ΠΟΤΓΧΝ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΔΓ. 

(εις.:197 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Μφρια αποςτολι: «να καλλιεργεί και να προάγει τθ γνϊςθ για τθν 
γλϊςςα, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό των Βαλκανικϊν, Χλαβικϊν και 
Ανατολικϊν χωρϊν και να μελετά και να αναπτφςςει τισ οικονομικζσ, 
κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςχζςεισ των κρατϊν αυτϊν με τθν Ελλάδα» (Υ.Δ. 
363/1996, Άρκρο 1).
Θ επιλογι κατεφκυνςθσ γίνεται ςτο Ε’ εξάμθνο και υποςτθρίηονται από τισ εξισ 
γλϊςςεσ: 
1. Βαλκανικϊν Χπουδϊν: Βουλγαρικι, Φουμανικι, Χερβοκροατικι. 
2. Χλαβικϊν Χπουδϊν: Φωςικι, Βουλγαρικι Χερβοκροατικι. 
3. Ανατολικϊν Χπουδϊν: Ψουρκικι. 
4. Σι φοιτθτζσ, ςφμφωνα με τθν γλϊςςα που ακολουκοφν, επιλζγουν ι 

εντάςςονται ςε κατεφκυνςθ ςπουδϊν.
5. Σι πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν ςτο δθμόςιο και ςτον 

ιδιωτικό τομζα και ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο 
Εξωτερικό. Χτο Διπλωματικό Χϊμα, Χε ερευνθτικά ιδρφματα, Χτθν εκπαίδευςθ

6. Γίνονται μζλθ ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

Γηεζλώλ θαη 
Δπξσπατθώλ 

πνπδώλ

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 
πνπδώλ (Παλεπ. Πεηξαηά)

(εις.:159– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 1,00) 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 
πνπδώλ (ΠΑ.ΜΑΚ.)

(εις.:156– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 1,10) 

Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ θαη 
Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ 

(Πάληεην)
(εις.:170– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 1,00) 

Δ.Μ.: Ξέλε γιώζζα 
(Αγγιηθά ή Γαιιηθά 

ε Γεξκαληθά ή 
Ιηαιηθά)

Δπηθεληξώλνληαη ζηε κειέηε ηεο ζύγρξνλεο 
Δπξσπατθήο πνιηηηθήο, ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζε 

ζεζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Σρόςβαςθ: 1ο – 4ο Ε.Σ.
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

Βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα

Οη Γηεζλείο ζρέζεηο 
(ζρέζεηο θξαηώλ ζε 

πνιηηηθό θπξίσο επίπεδν)

Δπξσπατθή Οηθνλνκία 
(πνιηηηθέο ζηα πιαίζηα 

ηεο επξσπατθήο θαη 
λνκηζκαηηθήο έλσζεο)

Πνιηηηθή 
επηζηήκε θαη 
Γηπισκαηία

Γηεζλήο Οηθνλνκία 
(εκπνξηθέο ζρέζεηο ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε
νηθνλνκία)

Μειέηε 
Δπξσπατθώλ 
Θεζκώλ θαη 

Γηεζλώλ 
Οξγαληζκώλ
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

Πξννπηηθέο απαζρόιεζεο
Οη απόθνηηνη κπνξνύλ λα ζηειερώζνπλ:

Σε Γεκόζηα Γηνίθεζε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε

Ννκηθά πξόζσπα Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ

Δπηρεηξήζεηο ηνπ Γεκόζηνπ 
Σνκέα

ηνλ ηδησηηθό ηνκέα κπνξνύλ λα 
εξγαζηνύλ ζε πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο 

Χο ύκβνπινη γηα ηελ 
ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη γηα 
ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ 

πξνγξακκάησλ
Μεηά από Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο:
 Γηεζλείο Οξγαληζκνύο (ΝΑΣΟ, 

ΟΗΔ, ΟΟΑ θ.ιπ.)
Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθή 

επηηξνπή, Κνηλνβνύιην, πκβνύιην 
Τπνπξγώλ θ.ιπ.)

ε Μ.Κ.Ο. ζηελ Διιάδα θαη ζην 
Δμσηεξηθό

Χο Οηθνλνκνιόγνη ζε 
νηθνλνκηθά ηκήκαηα θαη 

ινγηζηήξηα εηαηξεηώλ 
Χο  νηθνλνκηθνί 

αλαιπηέο 
Οηθνλνκηθνί ύκβνπινη
Χο εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο εθπ/ζεο

Γηπισκαηηθή Αθαδεκία
20/7/2021 Δ. ΜΤΡΓΙΧΣΗ



20/7/2021

1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Σάντειο Σανεπιςτιμιο)
(εις.:328– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Επιςτιμεσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ πολιτείασ ςε όλο το φάςμα τθσ, τόςο 
δθλαδι τθσ λειτουργίασ του δθμόςιου Ψομζα ςε ςτενι ζννοια, όςο και τθσ 
λειτουργίασ τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.

Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ που κα τουσ αναδείξουν ςε ικανά ςτελζχθ ςε ολόκλθρο το 
φάςμα των δραςτθριοτιτων του ςφγχρονου κράτουσ, αλλά επίςθσ και ςε ςτελζχθ 
του ιδιωτικοφ τομζα.

Χορθγεί ενιαίο πτυχίο δφο κατευκφνςεων: 
α) τθσ Δθμόςιασ Σικονομικισ και 
β) των Δθμοςίων Κεςμϊν. 

Ζχουν κεςμοκετθκεί τζςςερισ τομείσ: Σικονομίασ, Δικαίου, Διοικθτικισ Επιςτιμθσ 
και Φορολογίασ και Ελεγκτικισ. 
Δυνάμει του Ρ.2515/97 (ΦΕΞ 154/25.7.1997/τ.Αϋ) οι πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ, 
ανεξαρτιτωσ κατεφκυνςθσ, εγγράφονται ςτο Σικονομικό Επιμελθτιριο τθσ 
Ελλάδοσ
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

ΑΝΧΣΔΡΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΚΡΗΣΗ (ΑΣΔΚ) – ΑΣΔ 

(εις.:122– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 0,70)

ΑΝΧΣΔΡΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΡΟΓΟΤ (ΑΣΔΡ) – ΑΣΔ

(εις.:122– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 0,70)

Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε όζσλ 
εξγάδνληαη ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ

ζηειέρσζε μελνδνρεηαθώλ θαη 
ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ

Ειδικό μάκθμα: ξζνθ γλϊςςα
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

Δπηθνηλσλίαο θαη 
ςεθηαθώλ κέζσλ 

(Παλεπη. Γπη. 
Μαθεδνλίαο –

Καζηνξηά)
(εις.:220– ςυντ. ΕΒΕ: 0,96, 

ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.: 0,70)

Φεθηαθώλ κέζσλ θαη 
επηθνηλσλίαο (Ιόλην 
Παλεπ. – Αξγνζηόιη)
(εις.:260– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Χτελζχθ Επικοινωνίασ ςε Γραφεία 
Ψφπου ι Δθμοςίων Χχζςεων 

Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν του 
ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, 

ςτελζχθ ςε Ψμιματα Πζςων 
Ενθμζρωςθσ, Ψμιματα Πάρκετινγκ, 
Ψμιματα Υωλιςεων και Διαφιμιςθσ 

Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν. 
ςτελζχθ εταιρειϊν Επικοινωνίασ, 

εταιρειϊν Δθμοςίων Χχζςεων, 
διαφθμιςτικϊν εταιρειϊν, εταιρειϊν 

Ζρευνασ Αγοράσ και εταιρειϊν 
δθμοςκοπιςεων ςτελζχθ 

γραφιςτικϊν εταιρειϊν δθμιουργίασ 
ιςτοςελίδων και παραγωγισ 

ψθφιακοφ περιεχομζνου 
αυτοαπαςχολοφμενοι ςφμβουλοι 

επικοινωνίασ….

1ν θαη  4ν

Δ.Π.

Δηδηθό κάζεκα: 
μέλε γιώζζα
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 
– ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ 

(εις.:153 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Νέν ηκήκα: ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ (ΒΟΛΟ) –

ΠΑΝ.ΘΔΑΛΙΑ
(εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

ηόρνο ηνπ Σ.Π.Σ.Δ. είλαη ε 
εθπαίδεπζε λέωλ επηζηεκόλωλ: � 
ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο � 
ηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο � 
ηηο εθαξκνγέο ηωλ Σερλνινγηώλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ 
γηα ηελ παξαγωγή θαη δηαρείξηζε 
Φεθηαθνύ Πνιηηηζηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ.

1ν θαη  4ν

Δ.Π.

Παξέρεη δηεπηζηεκνληθή 
εθπαίδεπζε ζε αληηθείκελα πνπ 
αθνξνύλ ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο 

πξαθηηθέο πνιηηηζκηθήο 
παξαγωγήο ζε ζύγρξνλα 

πεξηβάιινληα.
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Κνηλά ηκήκαηα 

1ν, 2ν 3ν 4ν Δπηζηεκνληθά 
Πεδία
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1ν Δ.Π. Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ (ΑΚΘΡΑ) – ΕΞΥΑ 
(εις.:149– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) – ΑΥΚ 
(εις.:150– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ (ΞΣΠΣΨΘΡΘ) – ΔΥΚ
(εις.:400– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ (ΧΕΦΦΕΧ) – ΑΥΚ
(εις.:140– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΦΩΧΛΞΘΧ ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ (ΨΦΛΞΑΟΑ) – ΥΑΡ.ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ

ΠΣΩΧΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΘΧ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) – ΥΑΡ.ΠΑΞΕΔ.
(εις.:90)

ΠΣΩΧΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ (ΑΚΘΡΑ) – ΕΞΥΑ 
(εις.:187, ςυντ. ΕΒΕ:0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.0,80)

Οζο τμιμα:  ΠΣΩΧΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ (ΑΦΨΑ) – ΥΑΡ.ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 
(εις.:150)

ΠΣΩΧΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ (ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ) – ΑΥΚ 
(εις.:68, ςυντ. ΕΒΕ:0,90, ςυντ. ΕΒΕ Ε.Ξ.0,90)

ΠΣΩΧΛΞΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ (ΞΕΦΞΩΦΑ) – ΛΣΡΛΣ ΥΑΡ/ΠΛΣ
(εις.:112)

(εις.:187– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00, ςυντ. ΕΒΕ Σ.Δ.: 0,70)
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Υροοπτικζσ:
Χτα καλλιτεχνικά επαγγζλματα τθσ ςκθνισ: 
θκοποιοί, ςκθνογράφοι, ενδυματολόγοι, 
ςκθνοκζτεσ, μεταφραςτζσ.
 Χτα 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. 
Χτθν εκπαίδευςθ, πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια, ωσ κακθγθτζσ κεατρικισ 
αγωγισ. 
Χτα μζςα ενθμζρωςθσ (καλλιτεχνικό ρεπορτάη, 
κεατρικι κριτικι).

Θεάηξνπ 
(ΑΠΘ)

(εις.:78– ςυντ. 
ΕΒΕ: 0,80) 

1ν, 2ν, 3ν, 4ν

Κνηλά ηκήκαηα
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Ιζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΔΚΠΑ)
(εις.:127 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,05) 

Δμεηάδεη ηελ επηζηήκε ωο ηζηνξηθό θαη θνηλωληθό θαηλόκελν 
από ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα έωο ζήκεξα

Ρζο τμιμα: Υαραςτατικϊν και Ψθφιακϊν τεχνϊν (Υανεπ. 
Υελοποννιςου-Ραφπλιο) ανικει ςτθ Χχολι Ξαλϊν Ψεχνϊν του 

Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου
(εις.:140– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

ΑΨΩΥΕΧ ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΕΛΧ ΨΣΩ ΕΡΛΑΛΣΩ ΥΨΩΧΛΣΩ : 
ΥΑΦΑΧΨΑΧΨΛΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ 

ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΨΕΧΡΕΧ
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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. 

Τςον 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)

Κηλεκαηνγξάθνπ
Κηλεκαηνγξάθνπ – 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. Ψα προςφερόμενα πεδία είναι: Διεφκυνςθ 
φωτογραφίασ, Ιχοσ και Πουςικι, Κεωρία-Λςτορία κινθματογράφου, Ποντάη, Υαραγωγι, Χενάριο, 

Χκθνογραφία-Ενδυματολογία, Χκθνοκεςία, Επαυξθμζνθ-Εικονικι-Πεικτι Υραγματικότθτα.
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Κνηλά ηκήκαηα

Σερλώλ ήρνπ θαη εηθόλαο (Ιόλην-Κέξθπξα) 
(εις.:107– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε πξναγωγή 
ηεο νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο, κέζω ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
ηεο έξεπλαο ηωλ εθαξκνγώλ ηεο ζύγρξνλεο 
νπηηθναθνπζηηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο 
Σέρλεο θαη ηεο καδηθήο επηθνηλωλίαο.

Φσηνγξαθίαο θαη νπηηθναθνπζηηθώλ ηερλώλ (1ν, 2ν, 4ν

)-ΠΓΑ
(εις.:113 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 

Έρεη απνζηνιή ηελ παξνρή γλώζεο, ηόζν ζε πνιπζπιιεθηηθό 
ζεωξεηηθό επίπεδν όζν θαη ζε αηζζεηηθό θαη ηερληθό γηα ηελ 
θαηαλόεζε, ηε δεκηνπξγία, ηε δηαρείξηζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ 
ελ γέλεη κειέηε θαη παξαγωγή ηεο ηερλνινγηθήο εηθόλαο.
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Παηδαγσγηθά Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΔΚΠΑ-Αζήλα, Θεζζαιίαο-Βόιν, ΓΠΘ-
Αιεμαλδξνύπνιε, ΑΠΘ-Θεζζαινλίθε, Παλεπ. 

Ισαλλίλσλ-Ισάλληλα, 
Παλεπ. Κξήηεο-Ρέζπκλν, Αηγαίνπ-Ρόδνο, 

Γπη. Μαθεδνλίαο-Φιώξηλα)

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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Παηδαγσγηθό Δηδηθήο Αγσγήο (Παλεπ. Θεζζαιίαο –
Βόινο)

Αγσγήο θαη θξνληίδαο ζηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία 
(Βξεθνλεπηνθόκσλ)

-Παλεπ. Ιωαλλίλωλ, ΠΓΑ, ΓΙΠΑΔ

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

Υροβλζπει δφο κατευκφνςεισ, οι οποίεσ κα καταλιγουν ςε διακριτό πτυχίο: 
Α. Ξατεφκυνςθ Εκπαιδευτικϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία κα χορθγεί πτυχίο Δαςκάλου, 
όπωσ τα αντίςτοιχα Υαιδαγωγικά Ψμιματα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ
Β. Ξατεφκυνςθ Ξοινωνικισ Εργαςίασ, θ οποία κα χορθγεί πτυχίο Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ, 
όπωσ τα αντίςτοιχα Ψμιματα Ξοινωνικισ Εργαςίασ τθσ χϊρασ.
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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 φλου και Χχεδιαςμοφ.

Επαγγελματικά Δικαιϊματα: Γεωτεχνικοφ 
Δαςολόγοι: Δαςικζσ μελζτεσ

Ψο Γνωςτικό Αντικείμενο τθσ Ψεχνολογίασ φλου και Χχεδιαςμοφ 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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Ζνςτολα:

Ζνοπλεσ Δυνάμεισ:

Σικονομικό (ΧΧΑΧ) Κεςςαλονίκθσ – ( αποκλειςτικό τμιμα 4ου πεδίου)
(εις.:34– ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Θ Ακαδθμαϊκι Εκπαίδευςθ γίνεται ςτο τμιμα Σικονομικϊν Επιςτθμϊν του ΑΥΚ και 
διαρκεί 4 χρόνια.

Χπαξιωματικϊν (κοινά με το 2ο Ε.Σ.):

ΠΣΡΛΠΩΡ ΩΥΑΛΩΠΑΨΛΞΩΡ ΑΕΦΣΥΣΦΛΑΧ (ΧΠΩΑ) -ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ (εις.:35 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΠΣΡΛΠΩΡ ΩΥΑΛΩΠΑΨΛΞΩΡ ΡΑΩΨΛΞΣΩ (Χ.Π.Ω.Ρ.) (εις.:124– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΠΣΡΛΠΩΡ ΩΥΑΛΩΠΑΨΛΞΩΡ ΧΨΦΑΨΣΩ (Χ.Π.Ω.) – ΧΩΠΑΨΑ (εις.:67– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
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Υϊματα Αςφαλείασ: 

Ξοινά ςτα 1ο, 2ο, 4ο Ε.Υ.:

ΑΛΩΠΑΨΛΞΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑΧ (εις.:67 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

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

Μοινά ςτα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Ε.Σ.: 

Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ:
ΧΧΣΟΘ ΔΣΞΛΠΩΡ ΟΛΠΕΡΣΦΩΟΑΞΩΡ – Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ (εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΧΧΣΟΘ ΔΣΞΛΠΩΡ ΧΘΠΑΛΣΦΣΦΩΡ ΟΛΠΕΡΛΞΣΩ ΧΩΠΑΨΣΧ – ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ 
ΑΞΨΣΦΩΟΑΞΘΧ – Ο.Χ.-ΕΟ.ΑΞΨ (εις.:27 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)  

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

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

Ξοινά τμιματα ςτο 2ο – 4ο Ε.Υ.

ΧΧΣΟΘ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ (ΑΕΡ) (εις.:466 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΧΧΣΟΘ ΥΟΣΛΑΦΧΩΡ (ΑΕΡ) (εις.:528 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι 4 χρόνια.

Σι Α.Ε.Ρ. ζχουν ωσ αποςτολι: Ψθ δθμιουργία αξιωματικϊν του Εμπορικοφ 
Ραυτικοφ.

Σι απόφοιτοι των ΑΕΡ μποροφν να εξελιχκοφν ςε Β’ Υλοιάρχουσ ι Πθχανικοφσ και 
ςτθ ςυνζχεια ςε Α’ Υλοιάρχουσ ι Πθχανικοφσ, αφοφ πραγματοποιιςουν καλάςςια 
υπθρεςία και να επιμορφωκοφν κατάλλθλα. 
Θ ςταδιοδρομία δεν περιορίηεται μόνο ςτα πλοία. Σι απόφοιτοι των ΑΕΡ μποροφν 
να εργαςτοφν και ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ, όπωσ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, 
ναυπθγιςεισ, εφοδιαςμοί, πρακτορεφςεισ κ.α.
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Σαρουςιάςτθκαν τα τμιματα του 4ου Ε.Σ.

Φα κοινά τμιματα με το 1ο και 2ο Ε.Σ.

Φα κοινά τμιματα ςε όλα τα Ε.Σ.
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