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5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το 5ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις οικονομικές
και διοικητικές επιστήμες. Οι κλάδοι του μάρκετινγκ, της στατιστικής, των διεθνών
σχέσεων, της διοίκησης επιχειρήσεων, κλπ. Είναι μερικά μόνο από τα γνωστικά
αντικείμενα που αφορούν το περιεχόμενο σπουδών και τμημάτων. Οι απόφοιτοι των
οικονομικών τμημάτων – πανεπιστημίων εγγράφονται κατά την αποφοίτηση τους στο
σχετικό επαγγελματικό φορέα που είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
και εν συνέχεια αποκτούν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου –
λογιστή. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Οι
δραστηριότητες του Οικονομικού Επιμελητηρίου επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των
θεμάτων, που σχετίζονται με το πεδίο της οικονομίας, από την επίλυση και ρύθμιση
επαγγελματικών προβλημάτων των οικονομολόγων μέχρι την εκπόνηση Ενιαίων
Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, την τήρηση Επαγγελματικών Μητρώων και την έκδοση
σχετικών επαγγελματικών αδειών, καθώς και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και
εισηγήσεων προς την Πολιτεία, που αφορούν σε ευαίσθητα και επίκαιρα θέματα της
Ελληνικής Οικονομίας, όπως η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ή το ΕΥΡΩ, η
Οικονομική Παιδεία, η Φορολογική Μεταρρύθμιση κλπ.
Ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εγγράφονται όσοι:
1. είναι κάτοχοι πτυχίου οικονομικής κατεύθυνσης:





του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ),
του Πανεπιστήμιου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ),
του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) και
των οικονομικών τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αιγαίου,
Κρήτης, Πάτρας, Θράκης, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας καθώς και οι πτυχιούχοι
ανωτάτων οικονομικών σχολών ή τμημάτων σχολών, που θα ιδρυθούν ή θα
μετατραπούν σε οικονομικές,

2. είναι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, εφόσον αυτά είναι ισότιμα με
τα Ελληνικά (απαιτείται η βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ για όλες τις χώρες),
3. είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, εφόσον ασκούν
αποδεδειγμένα Οικονομολογικό Επάγγελμα,
4. είναι κάτοχοι πτυχίου των Τμημάτων ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΣΤΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Πάντειου Πανεπιστημίου,
5. είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών, και οι οποίοι:



απέκτησαν το πτυχίο τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1979 και
ασκούν αποδεδειγμένα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 10 αμιγώς Οικονομικών
Επιστημών τμήματα τα οποία είναι τα εξής:
1) Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)./ Βάσεις 2010: 17058
μόρια.
2) Οικονομικής Επιστήμης Αθήνας (Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας). / Βάσεις
2010: 17822 μόρια.
3) Οικονομικών Επιστημών Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πάτρας)./ Βάσεις 2010: 15762
μόρια.
4) Οικονομικών Επιστημών Αθήνας( Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών). / Βάσεις 2010: 16589 μόρια.
5) Οικονομικών
Επιστημών
Θεσσαλονίκης
(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης). / Βάσεις 2010: 16473 μόρια.
6) Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -Θεσσαλονίκη). /
Βάσεις 2010: 17254 μόρια.
7) Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης -Ρέθυμνο). / Βάσεις 2010:
15273 μόρια.
8) Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). / Βάσεις 2010 :15702
μόρια.
9) Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Βόλος)./ Βάσεις
2010: 15889 μόρια.
10) Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τρίπολη)./
Βάσεις 2010: 15367 μόρια.

Περιγραφή τμημάτων: Τα τμήματα οικονομικών επιστημών σε γενικές γραμμές έχουν
παρόμοια προγράμματα σπουδών αλλά και στόχους. Αντικείμενο τους είναι η
διερεύνηση της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της, όπως η
μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η
χρηματοοικονομική, η δημόσια, η νομισματική , διεθνής και αγροτική οικονομική, η
βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική των επιχειρήσεων, η οικονομική του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Τα περισσότερα τμήματα στο 3ο έτος
χωρίζονται σε κατευθύνσεις μερικές από τις οποίες είναι: Οικονομικής Θεωρίας και

Πολιτικής, Οικονομικής Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ανάπτυξης
και Προγραμματισμού, Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις,
κτλ.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Όλα τα ανωτέρω τμήματα παρέχουν
μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, στην
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (για στελέχη), στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά
Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διοίκηση Logistics (εφοδιαστική), στην
Πληροφορική και Διοίκηση (διατμηματικό), στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων
Υπηρεσιών, κτλ.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να
εργαστούν:
•
•
•
•
•

Ως οικονομολόγοι και λογιστές( έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο και επακόλουθο δικαίωμα άδεια άσκησης επαγγέλματος).
Ως εκπαιδευτικοί οικονομολόγοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (εντάσσονται
στον κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων).
Σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και
αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων.
Ως φοροτεχνικοί και ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.
Ως στελέχη Κεφαλαιαγοράς (Χρηματιστήριο , κλπ).

Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπουργεία
Εφορία
Τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες
Οικονομική διεύθυνση
Μάρκετινγκ – Πωλήσεις
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Σημαντικές πληροφορίες: Ο οικονομολόγος μελετά δεδομένα και στατιστικές,
διερευνά τις τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα, προτείνει τρόπους για την
βελτίωση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος και την καλύτερη δυνατή
εκμετάλλευση των τάσεων. Οι τάσεις που αναλύει ένας οικονομολόγος, μπορεί να

αφορούν, τόσο την εθνική και διεθνή οικονομία, όσο και μία επιχείρηση ή ένα
συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Ο οικονομολόγος επεξεργάζεται, αναλύει και
μελετά οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη και δείκτες με τη χρήση στατιστικών,
οικονομετρικών και μαθηματικών μεθόδων και ερμηνεύει τα αποτελέσματα με αρχές /
μεθόδους της οικονομικής θεωρίας. Προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας
και της αποδοτικότητας του οικονομικού συστήματος. Επίσης, παρέχει συμβουλές σε
οικονομικά, επιχειρησιακά, αναπτυξιακά, φοροτεχνικά, χρηματοπιστωτικά κ.ά. θέματα.
Το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οικονομολόγων είναι ευρύ λόγω
της ευρύτητας των εφαρμογών του γνωστικού τους αντικειμένου. Οι επαγγελματικές
προοπτικές για τους Οικονομολόγους είναι ευοίωνες, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, τα προσόντα και οι ικανότητες του κάθε
υποψηφίου κ.λπ.. Μπορεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου να έχει ιδιαίτερη ζήτηση
στην αγορά εργασίας, καθώς όμως και η προσφορά των πτυχιούχων Οικονομικών
Επιστημών είναι αντίστοιχη με αποτέλεσμα η ζήτηση να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την εξειδίκευση που θα λάβει ο εκάστοτε απόφοιτος. Μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών και εφόσον ένας Οικονομολόγος επιθυμεί να εργαστεί ως ελεύθερος
επαγγελματίας, υποχρεούται να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδει το
Οικονομικό Επιμελητήριο. Επίσης, πολλοί επιθυμούν να εργαστούν ως λογιστές 
φοροτεχνικοί, προοπτική αρκετά συχνή για έναν Οικονομολόγο. Στην περίπτωση αυτή,
απαιτείται ειδική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο και κάποια χρόνια εμπειρίας
και ειδικής κατάρτισης. Οι δυνατότητες εξέλιξης ποικίλλουν ανάλογα με τα
επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και τον επαγγελματικό του στόχο. Εάν
κάποιος επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε κάποιο μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών και να εξασφαλίσει ενδεχομένως μία υψηλόβαθμη
θέση με υψηλότερες απολαβές και περισσότερες ευθύνες.
Ένας οικονομολόγος θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις του
κλάδου του (και ειδικότερα του ειδικού αντικειμένου με το οποίο ασχολείται). Επίσης
είναι ωφέλιμο γι αυτόν να διαθέτει συνδυαστική ικανότητα, να χρησιμοποιεί εργαλεία
όπως η στατιστική και οι οικονομετρικές μέθοδοι και γενικότερα να είναι πολύ
εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες και με λογισμικά προγράμματα που
χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι. Επιπλέον ο οικονομολόγος έρχεται σε επαφή και με
άλλους επαγγελματίες οπότε είναι χρήσιμο να λειτουργεί ομαδικά όπου αυτό απαιτείται.

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 13 τμήματα
συναφή με Διοίκηση Επιχειρήσεων τα οποία είναι τα εξής:
1) Οργάνωση
και
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Μακεδονίας
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Θεσσαλονίκη)./ Βάσεις 2010:17275
μόρια.
2) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αθήνας (Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθήνας). / Βάσεις 2010:18161 μόρια.
3) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά (Πανεπιστήμιο
Πειραιώς). / Βάσεις 2010:17293 μόρια.
4) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου ( Πανεπιστήμιο Αιγαίου –Χίος).
/ Βάσεις 2010:14735 μόρια.
5) Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πάτρας). /
Βάσεις 2010:16266 μόρια.
6) Διοίκησης Επιχειρήσεων Θράκης (Πανεπιστήμιο Θράκης –
Κομοτηνή). / Βάσεις 2010:15106 μόρια.
7) Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου –Σπάρτη). / Βάσεις 2010:10848
μόρια.
8) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Δυτ. Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας -Ιωαννίνων – με
έδρα το Αγρίνιο). / Βάσεις 2010:12319 μόρια.
9) Διαχείρισης Περιβάλλοντος &Φυσικών Πόρων Δυτ. Ελλάδας
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας -Ιωαννίνων – με έδρα το
Αγρίνιο). / Βάσεις 2010:12033 μόρια.
10) Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Αθήνας (Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθήνας). / Βάσεις 2010:18427 μόρια.
11) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιά (Πανεπιστήμιο
Πειραιώς). / Βάσεις 2010:16523 μόρια.
12) Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νάουσα). / Βάσεις 2010:14456 μόρια.
13) Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας). / 1ο & 5ο
Πεδίο/ Βάσεις 2010 : 15499 μόρια.

Περιγραφή 1ου έως 6ου τμήματος: Τα τμήματα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ίσως τα πλέον πολύπλευρα και ευέλικτα
αναφορικά με την προσβασιμότητα των αποφοίτων τους σε διάφορους
τομείς και επαγγελματικούς χώρους. Αυτό προκύπτει διότι η διοίκηση
μιας επιχείρησης είναι μια πολυεπίπεδη επιστήμη που έχει εφαρμογή σε

όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημονικού
δυναμικού που θα στελεχώσει επιχειρήσεις και οργανισμούς του
ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή
πολυεθνικού χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι
σύγχρονες επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες. Έχει επίσης
ως στόχο την μελέτη, αλλά όχι αποκλειστικά, των Ελληνικών
οργανισμών και της υφιστάμενης κατάστασής τους, καθώς επίσης και
την διατύπωση προτάσεων/πολιτικών που θα τους καταστήσουν όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικούς στις μελλοντικές προκλήσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύτατο φάσμα γνώσεων στην διοίκηση
επιχειρήσεων αλλά και από τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε σημαντικές
λειτουργίες της επιχείρησης όπως το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, τα
χρηματοοικονομικά, τη λογιστική και τα πληροφοριακά συστήματα
διοίκησης. Ενδεικτικά μαθήματα αυτών των τμημάτων είναι η
Στατιστική, το Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής, Μικροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Ποσοτική
Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων , Αρχές Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγική
Επιχειρήσεων,
Κοστολόγηση
και
Λογιστική
Κόστους,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κτλ.
Τα περισσότερα τμήματα χωρίζονται σε κατευθύνσεις όπως Μάρκετινγκ
και Παραγωγή, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Μάνατζμεντ,
Διοίκηση τουρισμού, Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας, κ.ά.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Όλα τα ανωτέρω τμήματα
παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές (εκτός της Θράκης) με θέματα την
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, την Διοίκηση Επιχειρησιακών
Λειτουργιών, την Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη, την Διοίκηση
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση το Μάρκετινγκ, κτλ.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
μπορούν να εργαστούν:
• Ως οικονομολόγοι και λογιστές( έχουν δικαίωμα εγγραφής στο
Οικονομικό Επιμελητήριο και επακόλουθο δικαίωμα άδεια
άσκησης επαγγέλματος).
• Ως εκπαιδευτικοί οικονομολόγοι στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα (εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων).

• Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και αναλυτές στρατηγικού
σχεδιασμού.
• Ως στελέχη διαφημιστικών εταιρειών
• Ως αναλυτές διοικητικής λογιστικής, επενδύσεων και
διαχείρισης χαρτοφυλακίου
• Ως πολιτικός αναλυτής
• Ως ορκωτός λογιστής ή ελεγκτής
Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•
•
•

Εταιρίες - Επιχειρήσεις
Υπουργεία
Τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες
Οικονομική διεύθυνση
Μάρκετινγκ – Πωλήσεις
Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς

Σημαντικές πληροφορίες: Το στέλεχος διοίκησης ασχολείται με την
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Τα καθήκοντά του είναι ο
εντοπισμός και η επίλυση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων
προβλημάτων της καθημερνής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Επίσης
σχεδιάζει τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει,
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της. Οφείλει να παρακολουθεί
τις εξελίξεις της οικονομίας σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε
να ανακαλύπτει ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και
να αντιμετωπίζει καλύτερα τις νέες ανάγκες που προκύπτουν.
Περιγραφή 7ου τμήματος : Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος
αφορά την εμβάθυνση στη διοίκηση και στο μάρκετινγκ του αθλητισμού
(sport management). Είναι μία
νέα και ταχύτατα εξελισσόμενη
ειδικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόσφατη ανάπτυξη της αθλητικής
βιομηχανίας έχει δημιουργήσει μεγάλη ανάγκη για εκπαίδευση στο
μάνατζμεντ ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με διάφορα
αθλήματα. Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει την αναγκαία
εκπαίδευση σε τομείς της οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης
αθλητικών φορέων καθώς και την διοίκηση υπηρεσιών (εκπαιδευτικών,
πολιτιστικών, τοπικής αυτοδιοίκησης , τουρισμού και ψυχαγωγίας,
υγείας, μη – κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, κ.ά.).

Ενδεικτικά μαθήματα αυτού του τμήματος είναι Οργάνωση Ομαδικών
Αθλημάτων, Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού, Διεθνές
Μάρκετινγκ, Μικροοικονομία, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ.ά. Τα
μαθήματα του εν λόγω τμήματος κατηγοριοποιούνται σε δύο επιμέρους
ομάδες: α) Αθλητισμός και β) Οργάνωση –Διαχείριση.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Το τμήμα προσφέρει 2
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, όπου α) Οργάνωση και
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και β) Ολυμπιακές
Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών
Εγκαταστάσεων.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
μπορούν να εργαστούν:
• Σε ιδιωτικούς αθλητικούς συλλόγους – σωματεία.
• Σε ιδιωτικά κλειστά γυμναστήρια.
• Ως οικονομολόγοι ( έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο και επακόλουθο δικαίωμα άδεια άσκησης
επαγγέλματος).
• Ως διοικητικό και οικονομικό στέλεχος της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου.
• Ως διοικητικό και οικονομικό στέλεχος σε κάθε δημόσια και
ιδιωτική επιχείρηση, με αντικείμενο τις αθλητικές
δραστηριότητες.
Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•

Οργανισμοί Νεολαίας και Άθλησης των Δήμων και Νομαρχιών.
Αθλητικές Ενώσεις – Ομοσπονδίες.
Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες.
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Περιγραφή 8ου τμήματος : Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) στοχεύει στην
εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική
οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την διακίνησηπώληση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση-διαχείριση μεταποιητικών
επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα και επιχειρήσεων τροφίμων, την
οικονομία και διαχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών, την ανάπτυξη

νέων μοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική αξιοποίηση
των αγροτικών πόρων με στόχο την ομοιόμορφη περιφερειακή αγροτική
ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, προσφέρει
εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με
επίκεντρο την επιχείρηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, και
γενικότερο στόχο τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα σε εθνικό
επίπεδο με αναφορές στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ στα θέματα
αγροτικού
ενδιαφέροντος.
Προσφέρει
γνώσεις
οικονομικού,
επιχειρηματικού και γεωτεχνικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και
εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και είναι απαραίτητες για
την κατανόηση ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών αειφόρου και
βιώσιμης ανάπτυξη. Δηλαδή το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, κατατάσσεται στα Διοικητικά
Τμήματα και διαφοροποιείται από τα τελευταία, με την επικέντρωσή
του στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του αγροτικού χώρου.
Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω τμήματος είναι η Πολιτική
Οικονομία, η Γενική Γεωργία, το Εμπορικό Δίκαιο, η Μορφολογία και
Φυσιολογία Φυτών, οι Αρχές Μάρκετινγκ, Γενική Χρηματοοικονομική
Λογιστική, Ανάλυση τιμών των Αγροτικών Προϊόντων, Φορολογικό και
Εργατικό Δίκαιο, Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, κ.ά. Το τμήμα δεν
προσφέρει επιμέρους κατευθύνσεις στο πρόγραμμα σπουδών του.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Το πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος με τίτλο: «MBA Διοίκηση
Επιχειρήσεων Τροφίμων»
λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:
α.
Marketing
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
(Management)
β. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
μπορούν να εργαστούν:
• Σε αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
• Σε επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Σε βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών για την γεωργία.
• Σε
δημόσιους
φορείς,
υπηρεσίες,
σε
Γεωργικούς
Συνεταιρισμούς και οργανισμούς.
• Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων
και γραφεία μελετών.

• Ως οικονομολόγοι ( έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο και επακόλουθο δικαίωμα άδεια άσκησης
επαγγέλματος).
Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•
•
•

Υπουργείο Γεωργίας.
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας.
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Γραφεία γεωργικής ανάπτυξης.
Εμπόριο / εξαγωγές.
Δίκτυα διανομής.

Περιγραφή 9ου τμήματος : Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι η
προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη
διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση
επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και
εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρμόζουν
σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης
των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω τμήματος είναι η
Βιολογία, τα Μαθηματικά, η Γενική Χημεία, η Φυσική , η Οικονομία και
Περιβάλλον, η Πληροφορική, η Περιβαλλοντική Χημεία, τα Υδατικά
Οικοσυστήματα, κ.ά. Το τμήμα δεν προσφέρει επιμέρους κατευθύνσεις.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Στο Τμήμα λειτουργούν δύο
Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Στο πρώτο, το
Τμήμα Δ.Π.Φ.Π είναι επισπεύδον, ενώ στο δεύτερο είναι
συνεργαζόμενο.
Τα
προγράμματα
είναι
τα
εξής:
α)
Αειφορική
Διαχείριση
Προστατευόμενων
Περιοχών:
Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με τα
Τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Πατρών και Α.Π.Θ.. Το Π.Μ.Σ.
οδηγεί στην απονομή:
•

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
κατευθύνσεις:
1.Διατήρηση
και
Διαχείριση
Φυσικού

(Μ.Δ.Ε.)

στις

Περιβάλλοντος

Προστατευόμενων
Περιοχών.
2.Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
β) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων ποιότητας, σε συνεργασία με το
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και το
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο ολοκληρώνεται
το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
μπορούν να εργαστούν:
• Στην εκπαίδευση, με αντικείμενο διδασκαλίας τη Διαχείριση
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, καθώς και συναφή
αντικείμενα (εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 1404 ΓΕΩΠΟΝΩΝ,
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ,- ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ).
• Στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα κάθε
γνωστικού
αντικειμένου, το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
• Στην καταγραφή, αξιολόγηση, χαρτογράφηση και διαχείριση
των φυσικών πόρων της χώρας μας ως εθνικού πλούτου.
• Ως ελεγκτές σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια
οικολογικού ελέγχου.
Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•
•

Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γραφεία μελετών.
Εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περιγραφή 11ου τμήματος: Το εν λόγω τμήμα έχει σκοπό την
εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της
Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων
τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του τμήματος είναι να
εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας
που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από
τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών,
μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της

παραγωγής. Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και
μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των
Φυσικών, μαθηματικών και Κοινωνικό-οικονομικών Επιστημών.
Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω τμήματος είναι τα Μαθηματικά, οι
Φυσικές Επιστήμες, η Στατιστική, η Διοίκηση Βιομηχανικών
Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή έρευνα, Μάρκετινγκ, Προχωρημένες
Τεχνολογίες Παραγωγής, κ.ά. Το τμήμα δεν προσφέρει επιμέρους
κατευθύνσεις – εξειδικεύσεις στο πρόγραμμα σπουδών του.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Στο Τμήμα λειτουργεί ένα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο « Οργάνωση και Διοίκηση
Βιομηχανικών Συστημάτων» που περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις: α)
Logistics (Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων), β) Συστήματα
Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι του Τμήματος
μπορεί ν' απασχοληθούν κατ 'αρχήν σε οποιοδήποτε τομέα της
επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής. Πέρα από αυτό, το
πραγματικά σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και
ιδιαίτερα το διοικητικό, οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που
αποκτούν οι απόφοιτοι, δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης τους σε ένα
μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της
οικονομίας, επειδή ακριβώς το πλέγμα των γνώσεων που παρέχεται
διακρίνεται από ευρύτητα, που επιτρέπει την προσαρμογή της γνώσης
που αποκτήθηκε στις εκάστοτε απαιτήσεις. Επίσης έχουν δικαίωμα να
εργαστούν:
• Ως οικονομολόγοι ( έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο και επακόλουθο δικαίωμα άδεια άσκησης
επαγγέλματος).
• Ως εκπαιδευτικοί οικονομολόγοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
(εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων).

Περιγραφή 10ου τμήματος : Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1999 στο πλαίσιο της πολιτικής του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για σύνδεση της σύγχρονης
Διοικητικής Επιστήμης με τις νέες Τεχνολογίες και τις Οργανωσιακές
Σπουδές. Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 20002001. Η αποστολή του Τμήματος είναι, εκτός από τα παραπάνω, η
αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα της Πληροφορικής

και των Επικοινωνιών στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, στη
λήψη αποφάσεων και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων. Το Τμήμα είναι μοναδικό στην ειδίκευσή του στην
Ελλάδα. Συνδυάζει τη σύγχρονη Διοικητική Επιστήμη με τις νέες
τεχνολογίες (Πληροφορική, Επικοινωνίες). Έχει ιδιαίτερα διεθνή
διάσταση για το λόγο ότι κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί επισκέπτες
καθηγητές από το εξωτερικό, πραγματοποιούνται συνεργασίες με
διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια σε επίπεδο προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας και αρκετοί σπουδαστές του
Τμήματος φοιτούν σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το διδακτικό του
προσωπικό έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο που
αντιπροσωπεύει και υψηλή αναγνωρισιμότητα διεθνώς, η οποία
εκφράζεται με τη δημοσίευση περίπου 120 επιστημονικών εργασιών
(2005), την οργάνωση οκτώ διεθνών Συνεδρίων (2003-5), αλλά και
διεθνών βραβείων-διακρίσεων που ξεπερνούν τα δέκα για την
περίοδο 2003-2005. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη
διεπιστημονική ολοκλήρωση τεχνολογικών, οικονομικών και
διοικητικών επιστημονικών κλάδων. Ενδεικτικά μαθήματα του εν
λόγω τμήματος είναι Μαθηματικά Διοικητικής Επιστήμης,
Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων –Προγραμματισμός Java,
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία, Οργανωσιακή Ψυχολογία,
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, κ.ά. Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν
έναν από τους παρακάτω κύκλους σπουδών: 1.Διοικητική των
Επιχειρήσεων (Management Science)
1. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
(Information Systems & E-Business)
2. Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι (Strategy & Human Resources)
3. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις (Supply Chain Management
& Sales)
4. Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και τη Διοίκηση
(Quantitative Methods in Economics and Management)
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το
Τμήμα είναι τα παρακάτω:
•
•

Μaster in Business Administration (MBA) International Program
(Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα
Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)

•
•
•
•

Μaster in Business Administration (MBA) International Program
(Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (Σε
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (Σε συνεργασία με άλλα
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού
υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε
όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο
περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της
πληροφορίας,
όπως
Μάρκετινγκ,
Διοίκηση
Παραγωγής,
Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, κ.λπ. Οι
ειδικότητες αιχμής του Τμήματος ΔΕΤ είναι: Επιχειρησιακή Έρευνα και
Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
Επιχειρησιακή
Στρατηγική,
Διαχείριση
Ανθρώπινων
Πόρων,
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη
Προσωπικών Ικανοτήτων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο
Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση
Καινοτομίας, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και
Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/
Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά. Πολλοί από τους
αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG
Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, ΤΙΤΑΝ, Johnson & Johnson, ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA,
Citibank, Info-Quest, HSBC Bank, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγνατία Τράπεζα, KPMG,
EM HELLAS, Accenture, Hellas on Line, Intersys, Nestle, Μαΐλης ΑΕ,
Εθνική Τράπεζα, HP, ICAP, APIVITA, DELOITTE, Ζήνων και πολλές
άλλες.
Παράλληλα ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να απασχοληθεί ως
οικονομολόγος καθώς έχει δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επίσης μπορεί να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός ( εντάσσεται στον
κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση).

Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•
•

Μάρκετινγκ.
Εφοδιαστικές Αλυσίδες.
Χρηματοοικονομικές εταιρείες.
Εταιρική επικοινωνία.
Διαφήμιση.

Περιγραφή 12ου τμήματος : Σε μια κοινωνία και οικονομία που
βασίζεται στη γνώση, η τεχνογνωσία, και ειδικότερα η κατανόηση των
νέων ή αναδυόμενων τεχνολογιών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για
μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό ώστε αυτός να αποκτήσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά ή και απλά να λειτουργεί
αποδοτικά και ανταγωνιστικά, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας. Έτσι η Διοίκηση Τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμο
τμήμα της στρατηγικής σκέψης μιας σύγχρονης επιχείρησης ή
οργανισμού.
Η Διοίκηση Τεχνολογίας έχει ως κεντρικό στόχο να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αναδιοργανωθούν και να
παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πάντα με βάση και
αναφορά στην τεχνολογία. Με άλλα λόγια η Διοίκηση Τεχνολογίας
ασχολείται με τη Διαχείριση της Καινοτομικής Αλλαγής τόσο στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν επιχειρήσεις και
οργανισμοί, όσο και στους ίδιους τους φορείς στο σύνολό τους.
Το στέλεχος Διοίκησης Τεχνολογίας συνδέει τις στρατηγικές λειτουργίες
με όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της στρατηγικής - επιχειρηματικής λογικής
από τη μια πλευρά και της επιστημονικής - τεχνολογικής προσέγγισης
από την άλλη. Η δουλειά του είναι να συνδέει και να συντονίζει
συστηματικά την επιστήμη και τεχνολογία με την επιχειρησιακή ή
οργανωσιακή στρατηγική. Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας δίνει
έμφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής για
επιχειρήσεις και οργανισμούς με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό,
τόσο στη δομή και οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες
που παράγουν, με άξονα πάντοτε τις ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές
τεχνολογίες.
Σύμφωνα με το ιδρυτικό κείμενο του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας
οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα πρέπει να συνδυάζουν
(α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, και

(β) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των
τηλεπικοινωνιών
και
των
ψηφιακών
συστημάτων.
Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε τομείς σχεδίασης και
προτυποποίησης, έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων,
μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών,
διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων
και οργανισμών, διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής,
μελετών επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης κ.λ.π.
Επομένως, ένας μακροσκελής αλλά πιο πλήρης τίτλος του Τμήματος
είναι "Τμήμα Διοίκησης παραγωγής και προώθησης καινοτομικών
προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης τεχνολογικής αλλαγής
επιχειρήσεων και οργανισμών, με την υποστήριξη της ψηφιακής και
τηλεπικοινωνιακής Τεχνολογίας".
Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω τμήματος είναι Πληροφορική
Τεχνολογία και Εφαρμογές, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και
Εφαρμογές, Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών, Στατιστική και
Πιθανότητες, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομική
Διοίκηση, Επιχειρηματική Στρατηγική και Πολιτική, κ.ά.
Οι Τομείς – Κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας είναι:
(α) Οργάνωση και Διοίκηση (ΟΔ)
(β) Επιχειρηματική Καινοτομία (ΕΚ)
(γ) Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής (ΔΠ)
(δ) Ψηφιακή Τεχνολογία (ΨΤ)
(ε) Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία (ΤΤ)
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
ακόμη κάποιο Μ.Π.Σ.

Το τμήμα δεν προσφέρει

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι του τμήματος,
λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού
τους, είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις
παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά ειδικότερα
στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ψηφιακής
οικονομίας, της Διαχείρισης της Καινοτομίας, του Internet και των Νέων
Ψηφιακών Καναλιών Διανομών και Πωλήσεων. Παράλληλα, ο
απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί και ως οικονομολόγος –

λογιστής καθώς έχει δικαίωμα
Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

εγγραφής

στο

Οικονομικό

Περιγραφή 13ου τμήματος : Ο σκοπός και το πρόγραμμα σπουδών του
τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών με
εξειδικευμένες γνώσεις για επιτυχημένη στελέχωση του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (γενική, περιφερειακή, κοινωνική διοίκηση, κ.ά.).
Στόχος είναι η δημιουργία στελεχών με δυνατότητα να ανταπεξέρχονται
επιτυχώς σε ρόλους που σχετίζονται με δραστηριότητες του σύγχρονου
κράτους όπως την άσκηση και υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, τη
διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων.
Ενδεικτικά μαθήματα του τμήματος είναι η Μικροοικονομική, ο
Οικονομικός Προγραμματισμός, η Στατιστική, το Συνταγματικό Δίκαιο,
η Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κ.ά. το
τμήμα λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις : 1) Δημόσιας Οικονομικής, 2)
Δημοσίων Θεσμών.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το τμήμα είναι στη «Δημόσια
Διοίκηση» με έξι κατευθύνσεις.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι του τμήματος,
μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε τομείς
διοίκησης. Παράλληλα ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να
απασχοληθεί ως οικονομολόγος καθώς έχει δικαίωμα εγγραφής στο
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος. Επίσης μπορεί να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός (
εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων για διορισμό στη
δημόσια εκπαίδευση).

Ενδεικτικά πεδία – χώροι απασχόλησης
•
•
•
•

Εταιρείες, τράπεζες.
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.
Ασφαλιστικοί και Επενδυτικοί Φορείς.
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 4 τμήματα
Οικονομικών της Ανάπτυξης τα οποία είναι τα εξής:
1) Οικονομικής
&Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Παντείου
(Πανεπιστήμιο Παντείου –Αθήνα). / Βάσεις 2010:15690 μόρια.
2) Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
(Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Λιβαδειά). / Βάσεις
2010:14601 μόρια.
3) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθήνας)./ 4 & 5 Πεδίο. / Βάσεις 2010:15368 μόρια.
4) Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Πανεπιστήμιο Θράκης –
Ορεστιάδα)./ 4 & 5 Πεδίο. / Βάσεις 2010:11855 μόρια.
Περιγραφή 1ου και 2ου τμήματος : Το Τμήμα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος
κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ' ένα
νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε
αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική
ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με
ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και
περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα της
οικονομικής ζωής απαιτεί την παρουσία στα προπτυχιακά προγράμματα
οικονομικών επιστημών όλο και περισσότερο εξειδικευμένης γνώσης.
Πολλοί σημαντικοί κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας ζητούν σήμερα
οικονομολόγους εφοδιασμένους με άρτια θεωρητική κατάρτιση, αλλά
και συγκεκριμένες γνώσεις και πρακτικές εξειδικεύσεις για την κάλυψη
των αναγκών τους. Έτσι, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της
οικονομικής ανάπτυξης, διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για
όλο και μεγαλύτερη διεπιστημονικότητα για την ορθολογική προσέγγιση
της πολυσύνθετης αυτής διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης.
Μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η άνιση, χωρικά, κατανομή της
παραγωγικής δραστηριότητας με την περιφέρεια υστερεί σε συμμετοχή
στη διαδικασία μίας ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ως
συνέπεια προκύπτει η ανάγκη ανάδειξης των τοπικών αναπτυξιακών
προβλημάτων της περιφέρειας γενικά και συγκεκριμένων περιοχών
ειδικότερα οι οποίες μπορούν να ενταχθούν αναπτυξιακά με πιο
αποτελεσματικό τρόπο στο γενικότερο πρόγραμμα της στρατηγικής
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα
παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τρεις βασικούς τομείς (πρωτογενή,

δευτερογενή, τριτογενή) της οικονομίας και σε επιμέρους κλάδους, όπως
αυτοί της γεωργίας, φυσικών πόρων, τουρισμού, ναυτιλίας, υγείας,
περιβάλλοντος. Οι πτυχιούχοι οικονομολόγοι καλούνται να αποκτήσουν
ειδικές γνώσεις στους τομείς αυτούς, οι οποίες να συνδυάζονται με άρτια
κατάρτιση στα γενικά γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία ανάλυσης,
όπως
Στατιστική,
Οικονομετρία,
Οικονομική
ανάλυση,
Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θεσμικό Πλαίσιο,
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά. To 1ο τμήμα χωρίζεται σε δύο
κατευθύνσεις (α. οικονομικής επιστήμης και περιφερειακής επιστήμης),
ενώ το 2ο τμήμα δεν διαθέτει κατευθύνσεις.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Στο 1ο τμήμα προσφέρεται
Π.Μ.Σ. με θέμα την «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» , ενώ
στο 2ο τμήμα δεν προσφέρεται Π.Μ.Σ.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Τα Τμήματα Περιφερειακής
Οικονομικής Ανάπτυξης είναι πρωτοποριακά στον Τομέα των
Οικονομικών Επιστημών, καθώς το πρόγραμμά τους καλύπτει τους
συνεχώς αναπτυσσόμενους νέους κλάδους και ανάγκες της
Περιφερειακής
Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Με την έννοια αυτή, εξασφαλίζονται πολύ καλές επαγγελματικές
προοπτικές στους πτυχιούχους καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην
αγορά εργασίας και έτοιμους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες
απαιτήσεις
του
επιστημονικού
χώρου
της
Οικονομίας.
Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά
οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν:
•

•
•

Στο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μεταφορών, Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας,
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.).
Σε ερευνητικά Ινστιτούτα για τη σύνταξη και υλοποίηση
αναπτυξιακών, ερευνητικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Στον ιδιωτικό τομέα για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων,
αναπτυξιακών
προγραμμάτων,
τουριστικών
εκμεταλλεύσεων.

Οι καλές επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος 1
και 2 προκύπτουν και από το γεγονός ότι τα Τμήματα πρωτοτυπούν κατά
το ότι καλύπτει υφιστάμενο κενό σε προγράμματα σπουδών συγγενών
πανεπιστημιακών τμημάτων. Έτσι, τα Τμήματα θα δώσουν τη

δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων τους σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης και ως μέλη ομάδων μελετών σε θέματα περιφερειακής
ανάπτυξης και προγραμματισμού, αλλά και σε θέσεις εργασίας σχετικές
με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παράλληλα ο απόφοιτος του τμήματος του Παντείου μπορεί να
απασχοληθεί ως οικονομολόγος καθώς έχει δικαίωμα εγγραφής στο
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος. Επίσης οι απόφοιτοι και των δύο τμημάτων μπορούν να
απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί ( εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ09
Οικονομολόγων για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση).
Περιγραφή 3ου και 4ου τμήματος : Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση γεωπόνων γεωργοοικονομολόγων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
νέας, φιλόδοξης αλλά και δύσκολης εποχής για την ελληνική γεωργία. Σε
μια εποχή που, όπως όλοι αναγνωρίζουν, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο
και ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας έχουν μεγάλη
ανάγκη στελεχών με επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα
αγροτικής ανάπτυξης.
Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στηριζόμενο στα
σύγχρονα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και στο έμπειρο
διδακτικό προσωπικό του, και έχοντας πλήρη επίγνωση των αιτημάτων
του παρόντος και των προκλήσεων του μέλλοντος, προετοιμάζει τους
φοιτητές του για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής.
Στόχος, λοιπόν, του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η
κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση
προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική
και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων
προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην
παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και
να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς
της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και
κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα
των αγροτικών - ακριτικών περιοχών .

Η Γεωπονία με αντικείμενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η
Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει
στεγανά και συνεργάζεται με πολλές βασικές επιστήμες όπως η
Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η
Οικονομία και η Οικολογία. Για παράδειγμα η Χημεία είναι
απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρμακολογίας
και της Λιπασματολογίας, τα Μαθηματικά για την κατανόηση των
Οικονομικών, η Φυσική για τη Μηχανολογία.
Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα οικονομικά δεδομένα, οι επιταγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν την αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κάνουν επιτακτική
την ανάγκη δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου που θα
στηρίζει και θα ακολουθεί τις εξελίξεις. Η ανάγκη αυτή οδηγεί στο να
δημιουργηθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση τμήματα, όπως αυτό της
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται στα δύο τμήματα είναι η
Αγροτική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική, η
Οργανική Χημεία, η Βιοχημεία, η Γενετική, Διεθνές Εμπόριο
Αγροτικών Προϊόντων, η Γεωργική Μικροβιολογία, η Αγροτική
Οικονομική, κ.ά. Οι βασικές σπουδές στο Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Γεωπόνου
του
Τμήματος
Αγροτικής
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης.
Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε :
•
•
•

Μαθήματα γενικής υποδομής
Μαθήματα Γεωπονικής υποδομής
Μαθήματα ειδίκευσης

Οι κατευθύνσεις του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τρεις και
είναι οι εξής:
Φυτικής Παραγωγής - Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. στο Τμήμα
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι 1. Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, 2. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη &
Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου. Το Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Αγροτικής

Ανάπτυξης είναι το «Αειφορικά
Περιβάλλον στη Γεωργία».

Συστήματα

Παραγωγής

και

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των εν λόγω
τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν
•

•
•
•

•

Στο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μεταφορών, Ο.Γ.Α., Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας,
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.).
Σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Σε Αγροτικές Τράπεζες .
Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί (
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 14.04 για διορισμό στη δημόσια
εκπαίδευση).
Οι απόφοιτοι των δύο τμημάτων μπορούν να εγγραφούν στο
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και όχι στο Οικονομικό
Επιμελητήριο.

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 2 τμήματα
Μάρκετινγκ τα οποία είναι τα εξής:
1) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθήνας)./Βάση 2010 : 17581 μόρια.
2) Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας – Έδεσσα)./ Βάση 2010:14795 μόρια.
Περιγραφή 1ου και 2ου τμήματος : Το τμήμα Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας είναι ένα από τα πιο περιζήτητα τμήματα του 5ου πεδίου,
αφού συνδυάζει σπουδές στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία και
μάλιστα με Νέες Τεχνολογίες. Το μάρκετινγκ είναι η επιστήμη που
βοηθά τα στελέχη μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να
προσαρμόσουν την όλη δραστηριότητά της επιχείρησης στις ανάγκες
των πελατών της αλλά και στην λειτουργία της επιχειρηματικής
επικοινωνίας. Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω τμήματος είναι
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Ξένη Γλώσσα,
Χρηματοδοτική
Διοίκηση,
Ανάλυση
Χρηματαγορών
και
Κεφαλαιαγορών, Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, κ.ά. Στο τέταρτο
έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω
κατευθύνσεις:
•
•

Μάρκετινγκ
Επικοινωνία

•

Μικτή κατεύθυνση

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Τα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες (Πλήρους
Φοίτησης)
Master in International Marketing (Πλήρους Φοίτησης)
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες (Μερικής
Φοίτησης)
Μaster in Business Administration (MBA) International Program
(Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διατμηματικό ΜΒΑ)
(Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα
Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης)
Μaster in Business Administration (MBA) International Program
(Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (Σε
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε συνεργασία με άλλα
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
MBA στην Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών
Επιχειρήσεων (Σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής
Φοίτησης)

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι επαγγελματικές
προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαφαίνονται εξαιρετικές
σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, καθώς η ζήτηση στελεχών
στο χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας είναι εξαιρετικά έντονη.
Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν
τη σταδιοδρομία τους ως οικονομολόγοι - στελέχη επιχειρήσεων και
Οργανισμών σε αρκετούς τομείς. Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς
Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς,
Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Δίκτυα Διανομής
και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

Επίσης, ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να απασχοληθεί ως
οικονομολόγος καθώς έχει δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επίσης μπορεί να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός ( εντάσσεται στον
κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση).

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών έχει ως αποστολή

την μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων από τα πεδία του Μάρκετινγκ,
των Πωλήσεων και της Διοίκησης. Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω
τμήματος είναι η Στρατηγική Διοίκηση, η Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία, τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Διοίκηση, η
Μικροοικονομική, η Εφαρμοσμένη Στατιστική, κ.ά. Το τμήμα δεν
χωρίζεται σε κατευθύνσεις.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
ακόμη κάποιο Π.Μ.Σ.

Το τμήμα δεν προσφέρει

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως οικονομολόγοι στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αρκετούς τομείς.
Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων,
Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Δίκτυα
Διανομής και Logistics.
Επίσης, ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να απασχοληθεί ως
οικονομολόγος καθώς έχει δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επίσης μπορεί να απασχοληθεί ως εκπαιδευτικός ( εντάσσεται στον
κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση).

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 3 τμήματα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών(Ειδικό Μάθημα Αγγλικά ή
Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά) τα οποία είναι τα εξής:
1) Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη). / Βάσεις 2010:16022 μόρια.
2) Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών (Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθήνας). / Βάσεις 2010:16972 μόρια.

3) Διεθνών Οικον. Σχέσεων &Ανάπτυξης Θράκης (Πανεπιστήμιο
Θράκης – Κομοτηνής). / Βάσεις 2010:14481 μόρια.
Περιγραφή 1ου 2ου και 3ου τμήματος : Ο σκοπός του ακαδημαϊκού
προγράμματος των Τμημάτων είναι διπλός. Αφ' ενός μεν να
εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στο σύγχρονο περιβάλλον των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σχέσεων, αφ' ετέρου να τους προσανατολίσουν για
εξεύρεση εργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής,
Διπλωματίας, Άμυνας και στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταστούν ικανοί να καλύπτουν, σε
οικονομικοπολιτικό επίπεδο, τις διεθνείς και ευρωπαϊκές ανάγκες τις
χώρας. Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω τμημάτων είναι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές, Πολιτική Οικονομία, Πολιτική Διπλωματική Ιστορία,
Μικροοικονομία, Οικονομετρία, Βιομηχανική Οργάνωση, Μαθηματικά,
Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος, Περιφερειακή Οικονομική, κ.ά. Το
Πρόγραμμα Σπουδών του 1ου Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις
εξειδίκευσης:
α)

Πολιτικές

Σπουδές

και

Διπλωματία

β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.
Το πρόγραμμα σπουδών του 2ου τμήματος οδηγεί σε δυο κατευθύνσεις
του Τμήματος:
1) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
2) Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Το πρόγραμμα σπουδών του 3ου τμήματος οδηγεί σε τρεις κατευθύνσεις
του Τμήματος:
1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων.
2) Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων.
3) Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Το 1ο τμήμα οποίο οδηγεί
στην απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής κατευθύνσεις:

1) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη
Διπλωματία
2) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη
Διεθνή Πολιτική
Το 2ο τμήμα οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής κατευθύνσεις:
•
•
•
•

Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πλήρους
Φοίτησης)
Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(Μερικής Φοίτησης)
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη (Σε συνεργασία
με άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (Σε συνεργασία με άλλα
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης)

Το 3ο τμήμα οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού στην εξής
κατεύθυνση: «Διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων» .
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι επαγγελματικές
προοπτικές των αποφοίτων των Τμημάτων είναι ως σύμβουλοι
επιχειρήσεων, ως οικονομολόγοι – λογιστές (έχουν δικαίωμα εγγραφής
στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος). Ως πολιτικοί αναλυτές και ως εκπαιδευτικοί που
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων για διορισμό στη
δημόσια εκπαίδευση ( από το ΠΑ.ΜΑΚ. όσοι ακολούθησαν την
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή ως
εκπαιδευτικοί Νομικών Πολιτικών Επιστημών του κλάδου ΠΕ 13 (όσοι
έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και
Διπλωματίας). Γενικότερα μπορούν να εργαστούν ως Διεθνολόγοι
Οικονομολόγοι σε Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομίας, στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε Τράπεζες, κ.ά.

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 3 τμήματα
Χρηματοοικονομικών Σπουδών τα οποία είναι τα εξής:
1) Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς)./ Βάσεις 2010: 178847 μόρια.
2) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη). /Βάσεις 2010: 18505 μόρια.

3) Λογιστικής
και
Χρηματοοικονομικής
(Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών)./Βάσεις 2010: 18635 μόρια.
Περιγραφή 1ου 2ου και 3ου τμήματος :
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής είναι το
μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό
αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και
φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και
των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.
Το Τμήμα κατόρθωσε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από την
ίδρυση του, να είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές του ένα από
τα πιο άρτια επιστημονικά καταρτισμένα προγράμματα σπουδών, αφού
συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική
εφαρμογή.
Ιδιαίτερα δε χαρακτηριστικά του προγράμματος που το κάνουν να
ξεχωρίζει, είναι ότι δίνει κυρίως έμφαση στον ρόλο του οικονομικού
διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών
υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία
επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική, στη
χρησιμοποίηση υπολογιστών κ.λπ. Ενδεικτικά μαθήματα του εν λόγω
τμήματος
είναι
Μικροοικονομική,
Επιχειρησιακή
Ηθική,
Μακροοικονομική, Πιστωτικά Ιδρύματα, Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλοι
Θεσμικοί Επενδυτές, κ.ά. Το τμήμα δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Το 1ο τμήμα οποίο οδηγεί
στην απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής κατευθύνσεις:
1) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
2) Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι μπορούν να
σταδιοδρομήσουν σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε θέσεις εργασίας όπως
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Διαπραγματευτής Περιουσιακών
Στοιχείων (trader), Διαχειριστής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (Portfolio
Manager) , Διαχειριστής Κινδύνων (risk manager), Υπεύθυνος
Λογιστηρίου Εταιρειών και Οικονομικός Διευθυντής. Οικονομολόγος –
Λογιστής (εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο), Εκπαιδευτικοί
Οικονομολόγοι του κλάδου ΠΕ09, κ.ά.
Στόχοι των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2ο &3)
είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα
και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του
σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή. Οι αποκτηθείσες
γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας να
λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά στελέχη, φορείς αλλαγής και
δυνητικοί ηγέτες στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα
δραστηριοποιηθούν.
Η πραγματοποίηση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία
μαθημάτων που παρέχουν γενική γνώση στον τομέα της Διοίκησης των
Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών, και εξειδικευμένη
γνώση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Ακόμη, παρέχονται οι
απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία σειράς νομικών μαθημάτων.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που
απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική
μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω τμημάτων είναι Στατιστική για
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Αστικό Δίκαιο, Μάρκετινγκ,
Λογιστικά Σχέδια, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, κ.ά.

Οι κατευθύνσεις του 2ου τμήματος είναι 1.Λογιστικής και Φοροτεχνικής,
2. Χρηματοοικονομικής.
Οι κατευθύνσεις του 3ου τμήματος είναι 1.Λογιστικής, 2.
Χρηματοοικονομικής.
Το 2ο τμήμα οποίο οδηγεί στην
απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής κατευθύνσεις:
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

1) Λογιστική.
2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων.
3) Χρηματοοικονομική
4) Στρατηγικοί Διοικητική Λογιστική.
Το 3ο τμήμα οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής
κατευθύνσεις:
1) Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
2) Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες
γνώσεις
στα
πεδία
της
λογιστικής,
φοροτεχνικής
και
χρηματοοικονομικής, είναι τα άτομα με τα οποία θα στελεχωθεί ο
ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τις
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς:
στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε
εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες,
εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.
2.
σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές,
αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων.
3.
σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της
οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε
επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού
προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών
σχεδίων,
χρηματοοικονομικών
προβλέψεων,
ανάλυσης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.
1.

Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν επίσης ως Οικονομολόγοι –
Λογιστές (εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο), Εκπαιδευτικοί
Οικονομολόγοι του κλάδου ΠΕ09, κ.ά.
Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 2 τμήματα
Ναυτιλιακών Σπουδών τα οποία είναι τα εξής:
1) Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά / Βάσεις 2010: 17394/ (Ειδικό
μάθημα Αγγλικά). / Βάσεις 2010:17394 μόρια.
2) Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)/
Βάσεις 2010: 14.289 μόρια.
Περιγραφή 1ου και 2ου τμήματος :
Σκοπός των Τμημάτων Ναυτιλιακών Σπουδών είναι:
•

•

•

να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση
καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν
διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και
των Μεταφορών.
να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την
έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα,
πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά
ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας)
εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής
ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής
οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.

Ενδεικτικά μαθήματα των δύο τμημάτων είναι τα Μαθηματικά, η Γενική
Λογιστική, η Ναυτιλιακή Τεχνολογία, η Οικονομική Ιστορία, η
Ωκεανογραφία, το Ναυτικό Δίκαιο, κ.ά. Το 1ο τμήμα δεν χωρίζεται σε
κατευθύνσεις , ενώ το 2ο χωρίζεται στις εξής 3 κατευθύνσεις: 1.
Ναυτιλία, 2. Μεταφορές, 3. Διεθνές Εμπόριο.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Το 1ο τμήμα οποίο οδηγεί
στην απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής κατευθύνσεις:
α) Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
(β) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(γ) Διεθνείς Μεταφορές
(δ) Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Το 2ο τμήμα οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού στις εξής
κατευθύνσεις:
1)
2)
3)
4)

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των Τμημάτων
Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο
των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών καθώς επίσης και στη
διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.
Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε Τράπεζες, ως οικονομολόγοι –
λογιστές (Ο.Ε.Ε.) και ως Εκπαιδευτικοί –Οικονομολόγοι (κλάδος ΠΕ
09). Επίσης το Τμήμα, ανέπτυξε από την αρχή, σημαντικό ενδιαφέρον
στη Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Ναυτική Τεχνολογία,
την Ωκεανογραφία καθώς και τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού
νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα. Η παγκοσμιοποίηση
της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη
ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα
κατηρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών,
ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων,
ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας,
δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά
τμήματα ελληνικών
και
ξένων
Τραπεζών,
την
διοίκηση
ναυπηγείων/επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές
υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και
λιμεναρχεία), τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς
(Νηογνώμονες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.), τις
επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις
συνδυασμένων μεταφορών κλπ. Σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων στις
4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά ανέρχεται σε
40.000 περίπου άτομα.

Τέλος στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται ένα
τμήμα οικιακής οικονομίας και ένα τμήμα Βαλκανικών σπουδών τα
οποία είναι τα εξής:
1) Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα)/
Βάσεις 2010: 16098 μόρια.
2) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη)/ Βάσεις 2010: 15473
μόρια./ 1ο και 5ο Πεδίο.
Περιγραφή 1ου τμήματος :
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, αφομοιώνοντας τη βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως
με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια, και τις
αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον,
μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό
και το πρόγραμμα σπουδών του συνθέτει προσεγγίσεις από
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους όπως Ψυχολογία, παιδαγωγική
Επιστήμη, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας και
διατροφής, οικονομικά, πολιτισμός, κ.ά. Το τμήμα διαχωρίζεται σε δύο
βασικές κατευθύνσεις:
1. Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας και
2. Ανθρωποοικολογίας
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Το Τμήμα ενισχύει τη
διεξαγωγή έρευνας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τη λειτουργία δύο
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): το ΠΜΣ «Βιώσιμη
Ανάπτυξη» με επιμέρους ειδικεύσεις: Αγωγή Καταναλωτή, Τοπική
Ανάπτυξη, Διαχείριση Περιβάλλοντος, καθώς και το ΠΜΣ «Εκπαίδευση
και Πολιτισμός» με επιμέρους ειδικεύσεις: Παιδαγωγική Ψυχολογία και
Εκπαιδευτική Πράξη, Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών
Μονάδων, Αγωγή και Πολιτισμός.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι του τμήματος
εργάζονται κυρίως ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση
(εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας). Επιπρόσθετα οι
απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος οι απόφοιτοι δεν εγγράφονται στο Ο.Ε.Ε.

Περιγραφή 2ου τμήματος :
Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( Β.Σ.Α.Σ )
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα και έχει ως κύρια αποστολή
«να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία
και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών
και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα» . Ενδεικτικά
μαθήματα του εν λόγω τμήματος είναι Μικροοικονομία, Μαθηματικά,
Ανάλυση Μάρκετινγκ, Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο, Αλβανική,
Ρώσικη, Βουλγάρικη, Τούρκικη, Ρουμάνικη, Σέρβικη, Αγγλική, Γαλλική
Γλώσσα, κ.ά. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του
Τμήματος κατά την διάρκεια των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής:
Α) Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών.
Β) Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές
γνώσεις μίας ακόμα Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής γλώσσας.
Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών
διαφορών και των σύγχρονων οικονομικό-κοινωνικών εξελίξεων στις
χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς
Ανατολής.
Δ) Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα
προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε
ξένες
συνθήκες
εργασίας.
Ε) Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που
αφορούν την ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και
πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής
Ευρώπης
και
της
Εγγύς
Ανατολής.
ΣΤ) Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές
γνώσεις για την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο
της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος σπουδών με την επιλογή της
βασικής γλώσσας, οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση: Τούρκικα
(Βαλκανική και Ανατολίτικη Κατεύθυνση) ή Ρώσικα (Σλαβική
Κατεύθυνση). Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο οι
σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες. Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις
δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται: 1. Οικονομικά και Διεθνείς
Επιχειρήσεις, 2.Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
Το τμήμα προσφέρει το
Μ.Π.Σ. «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε
διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Ειδικότερα
μπορούν
να
απασχοληθούν:
Α) Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και
εμπειρογνώμονες (Εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικού –
Οικονομικού).
Β) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν
επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της
Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Γ) Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι,
εμπειρογνώμονες.
Δ) Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια
Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο
Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς
Σύνορα,
Ευρωπαϊκή
Προοπτική.
Ε) Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής
Ευρώπης
και
της
Εγγύς
Ανατολής.
ΣΤ) Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων
της ειδικότητάς τους.
Ζ) Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού, εφόσον επιλέξουν την
κατεύθυνση Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις μπορούν να
εργαστούν και ως Οικονομολόγοι, καθώς έχουν δικαίωμα εγγραφής στο
Ο.Ε.Ε.

Στρατιωτικές Σχολές

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 2 τμήματα
Στρατιωτικών Σχολών τα οποία είναι τα εξής:
1) Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη./ Βάσεις 2010: 19275
μόρια.
2) Υπαξιωματικών Διοίκ .Αεροπορίας (ΣΥΔ) Θεσσαλονίκη. /
Βάσεις 2010: 18619 μόρια.
Περιγραφή 1ου τμήματος :
Σκοπός της ΣΣΑΣ είναι η παραγωγή Μονίμων Αξιωματικών
Επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν επάξια τους κλάδους των
ενόπλων δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική
Αεροπορία) και την Ελληνική Αστυνομία με τις αντίστοιχες ειδικότητες.
Τα Τμήματα που λειτουργούν στη Σχολή είναι έξι. Από αυτά το
Στρατολογικό είναι Κοινό Σώμα, δηλαδή οι Αξιωματικοί του δεν
ανήκουν στο Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική
Αεροπορία, αλλά είναι ενιαίο και καλύπτει θέσεις και των τριών κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η εκπαίδευση που παρέχεται είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η
ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στην σχολή Νομικών Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) του Α.Π.Θ. στο τμήμα των
οικονομικών επιστημών. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται σε δύο διετείς κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος σπουδών που αποτελείται από τα πρώτα τέσσερα (4)
εξάμηνα, περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής παιδείας και είναι κοινός
για
όλους
τους
φοιτητές
και
φοιτήτριες.
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα
και
χωρίζεται
σε
τρεις
προσανατολισμούς:
(1)
Ο
προσανατολισμός
Οικονομικής
των
Επιχειρήσεων
(2) Ο προσανατολισμός Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και
(3) Ο προσανατολισμός Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.
Η αποστολή του Σώματος χωρίζεται σε δημοσιονομική, ελεγκτική και
χρηματοοικονομική. Η Δημοσιονομική Αποστολή συνίσταται στην
εποπτεία και εισήγηση της πιστής τήρησης των αρχών του Κρατικού

Προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών κανόνων γενικότερα καθώς
και στην ακριβή εφαρμογή του Δημοσίου και Στρατιωτικού Λογιστικού.
Η Ελεγκτική Αποστολή συνίσταται στην εφαρμογή του «Οικονομικού
Ελέγχου» επί των οικονομικολογιστικών πράξεων των Υπηρεσιών και
οργάνων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Χρηματοοικονομική Αποστολή συνίσταται στην εξασφάλιση του
απαιτούμενου χρήματος για την λειτουργία των Ε.Δ. στην παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των οικονομικών διατάξεων, καθώς και στη
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την ορθολογική
χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος.
Η στρατιωτική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής και
πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή. Αρχίζει με τη μηνιαία
βασική εκπαίδευση, στην οποία υποβάλλονται οι σπουδαστές αμέσως
μετά την εισαγωγή τους στη σχολή και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους σε ημερήσια βάση. Η Σχολή φροντίζει να
εμπλουτίζει τις γνώσεις που αποκτούν οι μελλοντικοί αξιωματικοί κατά
τη διάρκεια της πανεπιστημιακής και στρατιωτικής τους εκπαίδευσης με
άλλα γνωστικά αντικείμενα. Αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
διδασκαλίες πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν το
νέο αξιωματικό, διαλέξεις επιστημονικού και εγκυκλοπαιδικού
περιεχομένου, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά ταξίδια,
ενημερωτικές επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού
ενδιαφέροντος. Από το 1990 εισάγονται και γυναίκες σε ποσοστό 10%15% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κάθε έτους, υφίστανται
την ίδια με τους άνδρες εκπαίδευση και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και
την ίδια εξέλιξη.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ γίνεται μέσω των Γενικών Εξετάσεων. Επίσης οι
υποψήφιοι για τις σχολές αυτές πρέπει να πληρούνται παρακάτω
προϋποθέσεις: να είναι Έλληνες το γένος, να είναι κάτοχοι απολυτηρίου
Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ", να έχουν ηλικία από 17
μέχρι 21 ετών, να έχουν ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και
πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιείς με άρτια σωματική
διάπλαση, να είναι άγαμοι, να μην έχουν καταδικαστεί ή διώκονται για
διάφορα εγκλήματα, να υποστούν επιτυχώς τις προκαταρκτικές
εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές
δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Επαγγελματική Εξέλιξη
Οι υποψήφιοι αξιωματικοί - φοιτητές που παίρνουν το πτυχίο του
οικονομικού τμήματος στο οποίο φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη
στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από την ΣΣΑΣ και ορκίζονται
ως Αξιωματικοί του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο έχουν
κατανεμηθεί (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία)
και της Ελληνικής Αστυνομίας. Μόλις ορκιστούν τους απονέμεται ο
βαθμός του Ανθυπολοχαγού/ Ανθυποσμηναγού / Σημαιοφόρου. Όσοι
αποφοιτούν, έχουν υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα ως
Αξιωματικοί κατ' ελάχιστον χρόνο το τριπλάσιο των ετών φοίτησης τους.
Δηλαδή, οι οικονομικοί, στρατολόγοι 12 έτη. Μετά την αποφοίτηση τους
οι αξιωματικοί αυτοί λαμβάνουν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας. Επίσης, μπορούν να μετεκπαιδευτούν σε
πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εξελικτικά οι
οικονομικοί στο Στρατό Ξηράς φτάνουν μέχρι τον βαθμό του
Υποστράτηγου.
Περιγραφή 2ου τμήματος :
Αποστολή της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών είναι η παραγωγή
Υπαξιωματικών αντίστοιχων ειδικοτήτων, ώστε να είναι ικανοί να
ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και
στα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται μέσα σ’ ένα τεχνολογικά
υψηλού επιπέδου μηχανισμό που είναι η Πολεμική Αεροπορία και σ’ ένα
επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο εναέριος χώρος της
Πατρίδας μας. Η Μονάδα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση του ΣΕΔΕΣ
(Δήμος Θέρμης) και απέχει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 15 χμ
περίπου.
Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται
στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων ώστε μετά την αποφοίτησή τους
να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως
μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δύο (2) χρόνια και αποτελείται από
δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2)
εξάμηνα.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική.
Η Ακαδημαϊκή έχει σκοπό να δώσει στους Δοκίμους υψηλές
θεωρητικές γνώσεις στον τομέα της ειδικότητάς τους ενώ συγχρόνως
τους παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία ευρύτερης κοινωνικής μόρφωσης
ώστε να δεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα το ρόλο του Στρατιωτικού
σε μία σύγχρονη Δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον στοχεύει στην
καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης ερευνητικού πνεύματος ώστε οι
μελλοντικοί Υπαξιωματικοί να μπορούν εύκολα να αφομοιώνουν τις
εξελίξεις στην τεχνολογία και πρακτική. Διεξάγεται με την μορφή
διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές
στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες
εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
γίνονται επίσης Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της Π.Α. και των
Ε.Δ., σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διαλέξεις
Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας
πτήσεων - εδάφους και υγιεινής, Εκπαιδευτικά Ταξίδια. Τα εργαστήρια
είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό :
•
•
•
•

Εργαστήριο Πληροφορικής
Computer Based Training
Εργαστήριο Μετεωρολογίας
Εργαστήριο Φωτοερμηνείας

Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες των Δοκίμων στην στρατιωτική ζωή, να καλλιεργήσει την
ενσυνείδητη πειθαρχία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα
ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να
αναπτύξει τις έμφυτες και επίκτητες του ατόμου που θα ονομασθεί
Μόνιμος Υπαξιωματικός. Κατά την φοίτηση του δευτέρου έτους
σπουδών τους οι Δόκιμοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια που
πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου
διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτιστικές και γενικές στρατιωτικές γνώσεις
τους. Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική
Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί
στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων Δοκίμων από την ιδιωτική
ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.
Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με :
•

διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή πρώτες βοήθειες)

•
•
•
•

βολές ελαφρών όπλων
χειμερινές - θερινές διαβιώσεις - πορείες
πεζικές ασκήσεις
ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στρατιωτική Δοκιμασία
Ασκήσεις Άοπλου – Ένοπλου
Φορητός Οπλισμός - Βολές
Χειμερινή Διαβίωση
Θερινή Διαβίωση
Στίβος Μάχης
Διαλέξεις
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Εκπαιδευτικό Ταξίδι

Η Αθλητική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την
φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να
αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες, στερήσεις
και κακουχίες σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το
Αεροπορικό πνεύμα. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται
και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή
Αθλητικής εκπαίδευσης η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω :
•
•
•
•
•
•

Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Στίβο Αθλητικών Αγώνων
Αίθουσα Άρσης Βαρών
Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ – Βόλεϊ
Ανοιχτό Γήπεδο Τένις
Κλειστό Γυμναστήριο

Ειδικότητες:
ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ (Υ.ΤΑ.): Ασχολούνται με θέματα διαχειρίσεις
οικονομικού. Το περιβάλλον που ασκούν αυτήν την ειδικότητα
μπορεί να είναι οι Μονάδες Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) και οι
Εκπαιδευτικές Μονάδες – Κέντρα . Τα καθήκοντά τους είναι
Μερικός/ Κεντρικός διαχειριστής Χρηματικού Μονάδων ,
Διαχειριστής εκμεταλλεύσεων εξυπηρέτησης προσωπικού (κυλικεία –
πρατήρια κλπ) Μονάδων , Ταμίας Χρηματικών Υπηρεσιών ,
Χειριστής Η/Υ , Βοηθός Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών Μονάδων
, Εκπαιδευτής Παραγωγικών Σχολών & Εκπαιδευτικών Κέντρων.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΙ (Υ.ΣΛ): Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί ειδικότητας
Στρατολόγου στελεχώνουν τα Τμήματα - Γραφεία Προσωπικού των
διάφορων Υπηρεσιών και Μονάδων της Π.Α. και χειρίζονται θέματα
Στρατιωτικού Προσωπικού και εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Περιβάλλον:
•
•
•
•
•
•

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
Διοικήσεις ΠΑ (ΔΑΥ –ΔΑΕ)
Τμήματα Προσωπικού Μονάδων
Γρ. Προσωπικού Μοιρών Μονάδων
Εκπαιδευτικές Μονάδες - Κέντρα

Καθήκοντα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του:
•
•
•
•
•
•

Βοηθός/Επιτελής ΓΕΑ-ΑΤΑ-ΔΑΥ-ΔΑΕ
Βοηθός/Προϊστάμενος Γραφείου Στρατολογίας Μονάδας
Βοηθός/Αξιωματικός/Επιτελής Προσωπικού – Επιστράτευσης – Οργάνωσης - Τάξης
& Πειθαρχίας Μονάδας
Βοηθός/Προϊστάμενος Γραμματείας Μονάδας
Βοηθός/Αξιωματικός Προσωπικού Μοίρας
Εκπαιδευτής Παραγωγικών Σχολών & Εκπαιδευτικών Κέντρων

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ (Υ.ΜΕ.) : Ασχολείται με την παρατήρηση και την
ενημέρωση του καιρού.
Περιβάλλον:
•
•
•
•
•
•

Μετεωρολογικοί Σταθμοί Επιφανείας
Μετεωρολογικοί Σταθμοί Ανώτερης Ατμόσφαιρας
Γραφεία Καιρού
Γραφεία Ενημέρωσης
Μετεωρολογικά Κέντρα
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καθήκοντα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του
•
•
•
•
•

Παρασκευαστής υδρογόνου
Συντάκτης μετεωρολογικών χαρτών και διαγραμμάτων
Συντηρητής μετεωρολογικών οργάνων
Παρατηρητής / Προϊστάμενος Μετεωρολογικών Σταθμών Επιφανείας – Ανώτερης
Ατμόσφαιρας
Χειριστής Radar καιρού

•
•

Ενημερωτής – Αναλυτής καιρού
Προγνώστης καιρού

ΑΜΥΝΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Υ.Α.ΑΔ) : Ασχολείται με την χρήση και
συντήρηση σύγχρονων αντιαεροπορικών συστημάτων καθώς και με την
οργάνωση του συστήματος φρούρησης αεροδρομίων.
Περιβάλλον:
•

•
•

Μοίρες – Σμήνη
Α/Α Αμυνας–Φρούρησης Μονάδων
(Αντιαεροπορική Αμυνα, Φρούρηση, Ασφάλεια, Επίγεια Αμυνα,
Α/Α Πυροβολικού)
Μοίρες – Σμήνη Μονάδων Βασικής Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
Σμηνιτών
Εκπαιδευτικές Μονάδες - Κέντρα

Καθήκοντα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βοηθός/Αρχηγός στοιχείου αντιαεροπορικού (Α/Α) μέσου
Μέλος/Επικεφαλής περιπόλου ή ενέδρας
Βοηθός/Αξιωματικός Κέντρου Ελέγχου Φρουράς
Διμοιρίτης διμοιριών μάχης
Διμοιρίτης βασικής εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων σμηνιτών
Βοηθός/Διμοιρίτης/Επικεφαλής τομέα Α/Α όπλων
Βοηθός/Αξιωματικός βολής
Βοηθός/Επικεφαλής φάλαγγας μεταφοράς όπλων
Επισμηνίας Μοίρας
Επικεφαλής περιπόλου αστυνόμευσης Μονάδας
Επικεφαλής ομάδας άμεσης επέμβασης
Αρχιφύλακας φυλακίου φρούρησης
Επικεφαλής ομάδας μάχης
Χειριστής εκτοξευτήρων βλημάτων μικρής εμβέλειας
Βοηθός/Αξιωματικός μονάδας ελέγχου πυρός – Radar ερεύνης
βλημάτων μικρής εμβέλειας
Βοηθός/Επικεφαλής ομάδας ανίχνευσης ραδιενεργών-χημικών
ουσιών
Βοηθός/Εκπαιδευτής στρατιωτικής εκπαίδευσης προσωπικού
Μονάδων
Βοηθός/Αρχιφύλακας/Διοικητής φρουράς
Βοηθός/Αξιωματικός/Επιτελής Φρούρησης–Ασφάλειας-Επίγειας
Αμυνας-Α/Α Πυροβολικού Μονάδων
Εκπαιδευτής Παραγωγικών Σχολών & Εκπαιδευτικών Κέντρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Υ.ΠΛ.): Ασχολείται με την συλλογή, διαχείριση και
επεξεργασία πληροφοριών για την υποστήριξη και διεξαγωγή επιχειρήσεων.

Περιβάλλον:
•
•
•
•

Μοίρες Πολεμικών αεροσκαφών
Μονάδες Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου
Φωτοεργαστήρια Μονάδων
Εκπαιδευτικές Μονάδες – Κέντρα

Καθήκοντα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Βοηθός/Αξιωματικός Πληροφοριών Πολεμικών Μοιρών
Βοηθός/Χειριστής
συστημάτων
Σταθμών
Ηλεκτρονικών
Εφαρμογών
Βοηθός/Χειριστής
μηχανημάτων
φωτογράφισης,
φωτοαντιγράφισης, φωτομεγένθυσης, επεξεργασίας αεροφίλμςαεροφωτογραφιών, κινηματογράφισης
Φωτοερμηνευτής
Χειριστής συστημάτων Σταθμών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Εκπαιδευτής Κέντρων Εκπαίδευσης
Βοηθός/Προϊστάμενος Φωτοεργαστήριου Μονάδας
Βοηθός/Αξιωματικός Πληροφοριών Μονάδας
Βοηθός/Προϊστάμενος Φωτοπληροφοριών Μονάδας
Χειριστής Η/Υ

Επαγγελματική Εξέλιξη
Μετά από την επιτυχή φοίτηση των δύο ετών, οι Δόκιμοι αποφοιτούν
από τη Σχολή με το βαθμό του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος
παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους
είναι:
1)
2)
3)
4)

Στο βαθμό του Σμηνία 3 χρόνια
Στο βαθμό του Επισμηνία 3 χρόνια.
Στο βαθμό του Αρχισμηνία 3 χρόνια.
Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή 4 χρόνια.

Στη συνέχεια, προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού και μπορούν
να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

Στα Α.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 3 Αστυνομικές
Σχολές οι οποίες είναι τα εξής:
1) Αξιωματικών
Ελληνικής
Αστυνομίας
(μόνο
για
πολίτες).Αθήνα. / Βάσεις 2010: 18674 μόρια.
2) Αστυφυλάκων (μόνο για πολίτες). Βάσεις 2010: 15211
μόρια.
3) Αξιωματικών
Ελληνικής
Αστυνομίας.
(μόνο
για
αστυνομικούς). Αθήνα.
Περιγραφή 1ου τμήματος :
Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και
βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το διδακτικό
προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς και των Σχολών
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας,
απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, ειδικούς
επιστήμονες και Αξιωματικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής
εμπειρίας. Στη διδασκόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται μαθήματα
Πανεπιστημιακών Σχολών, ειδικότερα επαγγελματικά, καθώς και
πρακτικών αστυνομικών εφαρμογών.
Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις
Σχολές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και τις αντίστοιχες
παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Η έδρα της Σχολής είναι
στη Λεωφόρο Θρακομακεδόνων 101, στις Αχαρνές Αττικής. Η φοίτηση
Διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά
έτη. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι υπαστυνόμοι
διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής. Η εκπαίδευση των δοκίμων
υπαστυνόμων διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Αποβλέπει στην
άρτια επαγγελματική κατάρτιση, γενική μόρφωση και την κατάλληλη
σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, ώστε να
καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πρακτική
εκπαίδευση γίνεται στις Διευθύνσεις των Κλάδων και τις λοιπές
Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις
Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Οι πρωτοετείς
δόκιμοι υπαστυνόμοι με την παρουσίασή τους στη Σχολή υφίστανται την
προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται σε κύρια και
περιοδική. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης δίνουν τον
προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η εφαρμογή του

τακτικού προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Οι
δόκιμοι υπαστυνόμοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την
ορθή χρήση των όπλων. Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται
τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες
προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα. Η αποτυχία στο μάθημα της
Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής του δοκίμου από τη
Σχολή Αξιωματικών, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες
άλλων χωρών. Για την ευρύτερη μόρφωση των δοκίμων προβλέπεται η
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε
αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και μουσεία, πολεμικές
εγκαταστάσεις και άλλους χώρους επαγγελματικού ή επιστημονικού
ενδιαφέροντος. Για την ψυχαγωγία τους οργανώνονται χορευτικές
συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες, θεατρικές και κινηματογραφικές
παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες και διαλέξεις εντός ή εκτός
της Σχολής. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι συμμετέχουν, ως συγκροτημένα
τμήματα με την καθορισμένη στολή, σε παρελάσεις και αγήματα
απόδοσης τιμών. Επίσης παρίστανται ως αντιπροσωπεία σε τελετές,
διαλέξεις και εορτές.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
1. Οι υποψήφιοι πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, θα
υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε
ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές
δοκιμασίες.
2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και
των
δύο
Σχολών
της
Αστυνομικής
Ακαδημίας.
Για το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων στις προκαταρκτικές
εξετάσεις, τον τόπο και χρόνο παρουσίασης, οι υποψήφιοι
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή
Διευθύνσεις
Αστυνομίας,
όταν
εκδοθεί.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν
υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές).
Αυτοί παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, από την αρμόδια
Επιτροπή Κατάταξης.
α. Υγειονομική Εξέταση.
Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της
Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το Β'
δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, για ιούς υποψηφίους που διαμένουν

στην Ελλάδα και κατά το μήνα Σεπτέμβριο για τους υποψηφίους του
εξωτερικού, όπως θα καθορισθεί ειδικότερα στο πρόγραμμα των
προκαταρκτικών εξετάσεων που θα εκδοθεί στη συνέχεια.
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις
κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα
οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση όπως
κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου
επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, μαζί με το
παραπεμπτικό σημείωμα και να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό
Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες
αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του
οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα,
θέτοντας
την
υπογραφή
και
τη
σφραγίδα
του.
Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της
υπογραφής
των
γνωματευόντων
γιατρών.
Για τις ακτινολογικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι του Λεκανοπεδίου
Αττικής, μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Ινστιτούτο Νοσημάτων
Θώρακος
Αβέρωφ
12
Αθήνα.
Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά
την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και όχι πέραν του Α'
δεκαημέρου
του
μηνός
Ιουνίου.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν σύμφωνα με το
πρόγραμμα που θα καταρτισθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής
εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί
τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την Αστυνομία από υγειονομικής
πλευράς.
Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις στις οποίες λόγω ιδιομορφίας και
δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές) που παρουσιάζονται κατά τις
μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων
υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά
την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους,
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ. στην
περίπτωση αυτή οφείλουν να (αναφέρουν καθημερινά στην αμέσως
προϊσταμένη τους Υπηρεσία αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο.
Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση της κατάρτισης του προγράμματος
προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων, με την κατάθεση της
αίτησης ενδιαφερομένου για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές θα
παραδίδεται και το δελτίο υγειονομικής εξέτασης υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος δηλώσει ότι επιθυμεί να υποβληθεί στις προκαταρκτικές
εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία ανεξάρτητα της
συμμετοχής του για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές.

Οι Υπηρεσίες παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους
υποψηφίους, με αποδεικτικό, να τους ενημερώνουν για την
προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την υποχρέωση τους για
γνώση του προγράμματος εξέτασης στις προκαταρτικές εξετάσεις.
Υποψήφιος που δεν θα προσκομίσει στην Επιτροπή Κατάταξης, δελτίο
υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις που
αναφέρονται σ' αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν
εξετάζεται.
Υποψήφιοι που τυχόν δεν θα προλάβουν να υποβληθούν στις
προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα και
σύμφωνα με το πρόγραμμα προσέλευσης στις προκαταρκτικές εξετάσεις,
να υποβληθούν σ' αυτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα που καλούνται να
παρουσιασθούν
στην
Υγειονομική
Επιτροπή.
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από
Στρατιωτικές Σχολές. ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές
εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 5 της
παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν
σε
υγειονομική
εξέταση
στα
Κρατικά
Νοσοκομεία.
Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε
όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.
β. Αθλητική Δοκιμασία
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες - γυναίκες)
υποβάλλονται
στα
εξής
αγωνίσματα:
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16'' (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4' και 20 ' ' (μία προσπάθεια).
3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο
όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).
γ. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία
Για ι ην εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι
υποβάλλονται στη δοκιμασία του ΊΈ8Τ προσωπικότητας και καλούνται
σε
συνέντευξη
ενώπιον
των
αρμόδιων
Επιτροπών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα
σας μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η
συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και
η αντίληψη.

Οι απόφοιτοι εξελίσσονται σε όλη την ιεραρχία των βαθμών ως
Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιγραφή 2ου τμήματος :
Η σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δόκιμων
Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε
να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι. Η
εκπαίδευση τους κατανέμεται σε θεωρητική και πρακτική. Η Σχολή
Αστυφυλάκων έχει την έδρα της στην Αθήνα. Τμήματα Δοκίμων
Αστυφυλάκων λειτουργούν στο Μαρούσι, στο Ρέθυμνο, στη Σητεία,
στην Καρδίτσα, στη Νάουσα, στα Γρεβενά, στην Ξάνθη, στο
Διδυμότειχο και στην Κομοτηνή. • Η κατανομή των επιτυχόντων στις
κατά τόπους αστυνομικές σχολές γίνεται από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κριτήρια για την
κατανομή είναι βαθμολογία των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις
και μια δήλωση προτίμησης για τις σχολές, που συμπληρώνουν μετά τα
αποτελέσματα. • Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι (ιδιώτες) κατά τη διάρκεια
της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του αστυφύλακα, που δεν
έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. • Οι πρωτοετείς και
τριτοετείς φοιτητές κάνουν πρακτική άσκηση σε αστυνομικά τμήματα
που τους στέλνει η σχολή. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
που γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, η υπηρεσία καλύπτει τη στέγαση
των δόκιμων αστυφυλάκων. • Οι σπουδαστές και των δύο σχολών, κατά
τη διάρκεια της φοίτησής τους, σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα
οικήματα της Σχολής. Λαμβάνουν μια υποτυπώδη οικονομική
αποζημίωση (περίπου 200 με 250 ευρώ) τον μήνα. Σε περίπτωση
απειθαρχίας ή μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της σχολής
επιβάλλονται ποινές (συνήθως στέρηση εξόδου) καθώς και χρηματικό
πρόστιμο, το οποίο αφαιρείται από τον μισθό του δόκιμου. • Οι
αποβαλλόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι, δεν επιτρέπεται να
εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη σχολή
επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ
νέου σε εισιτήριες εξετάσεις. • Οι σπουδαστές υποβάλλονται στη βασική
στρατιωτική εκπαίδευση νεοσύλλεκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο
χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος
εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. • Αν κάποιος σπουδαστής
διαγραφεί από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησης, τότε
πρέπει να εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το
νόμο. • Στο αστυνομικό προσωπικό ανήκουν και οι συνοριοφύλακες και
οι ειδικοί φρουροί. • Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες
υποχρεούνται στην παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης

οδήγησης οχημάτων. Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης
κατά τη διάρκεια της φοίτησης, λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τη
βαθμολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας. • Οι αποφοιτούντες από
τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε
αυτήν επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως
εξής: α) οι Αστυφύλακες οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους,
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης και β) οι Υπαστυνόμοι δέκα
(10) έτη από την αποφοίτησή τους από τη σχολή Αξιωματικών. Το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό
του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας,
εάν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την
επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα
2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. Οι σπουδαστές των τμημάτων
(Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες), αμέσως μετά την
αποφοίτησή τους από τις σχολές εντάσσονται στο Σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Όσον αφορά στους Αστυφύλακες, αυτοί στελεχώνουν τα κατά τόπους
αστυνομικά τμήματα και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τάξης
στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους. Όταν αποφοιτήσουν από τη σχολή,
έχουν το δικαίωμα, αν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν ξανά στις
εξετάσεις για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να
μπορέσουν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, σε ποσοστό 20 % επί
των συνολικών εισακτέων (είναι η παράγραφος του Μηχανογραφικού
Δελτίου που ονομάζεται «Αστυνομικές Σχολές, Μόνο για
Αστυνομικούς). Οι 5 πρώτοι απόφοιτοι όλων των σχολών μπαίνουν απ’
ευθείας στο 2ο έτος της Σχολής Αξιωματικών. Επίσης, μετά τη
συμπλήρωση τριετίας από την έξοδό τους από τη σχολή, έχουν τη
δυνατότητα να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα, με
προαγωγικές
εξετάσεις
που
διενεργούνται
ενδοϋπηρεσιακά.
Όσον αφορά στους Αξιωματικούς, αυτοί αποφοιτούν με το βαθμό του
Υπαστυνόμου και τοποθετούνται σε θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Στην Αστυνομία υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες (και όχι ειδικότητες,
όπως συνηθίζεται να λέγονται), στις οποίες τοποθετείται κάποιος
ανάλογα με το βαθμό στη σχολή του και την επιθυμία του. Υπάρχει το
αστυνομικό τμήμα, η τροχαία και η ασφάλεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι α) το αστυνομικό τμήμα ασχολείται με απλά αντικείμενα, με
καυγάδες, με οικοδομικές παραβάσεις, με υγειονομικές παραβάσεις
καταστημάτων, με γενικότερα εισαγγελικές παραγγελίες, με επιδόσεις
εγγράφων: κλητεύσεις για δικαστήρια, στρατολογικά έγγραφα,
εγκλεισμούς ψυχασθενών κ.ά.. β) η τροχαία ασχολείται με θέματα
οδικής τάξης και έχει λιγότερες ώρες υπηρεσίας από τις υπόλοιπες

(6ωρο) και γ) η ασφάλεια ασχολείται με πάσης φύσεως εγκλήματα
(κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, απάτες, απειλές κ.ά)
καθώς και με την δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

Ενδεικτικά Μαθήματα :
•

της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας :

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου, Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας, Εισαγωγή
στην Επιστήμη του Δικαίου, Στοιχεία Εγκληματολογίας, Στοιχεία
Ανακριτικής, Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας, Αυτοάμυνα, Σωματική
Αγωγή – Αθλητισμός, Συνταγματικό Δίκαιο, Εισαγωγή στην
Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Ξένη Γλώσσα,
Πληροφορική, Δικαστική Ψυχολογία, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο,
Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος, Ανακριτική, Δημόσιο Διεθνές
Δίκαιο, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Στοιχεία Εμπορικού
Δικαίου, Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ο Κοινωνικός Ρόλος των
Σωμάτων Ασφαλείας, Πολιτική Κοινωνιολογία, Εγκληματολογική
Θεωρία – Εμπειρική Εγκληματολογία, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο,
Εργατικό Δίκαιο, Ιατροδικαστική, Σωφρονιστική, Οργάνωση – Διοίκηση
– Ηγεσία, Πληροφορική & Μάνατζμεντ, κ.α.

•

της Σχολής Αστυφυλάκων :

Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δίκαιο – Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Αστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Στοιχεία Εργατικού
Δικαίου, Ανακριτική, Επιστημονική Αστυνομία, Πρακτική Εφαρμογή
Ποινικών Υποθέσεων, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία, Οπλοτεχνική –
Σκοποβολή, Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός, Εγκληματολογία,
Ναρκωτικά, Κοινωνική – Δικαστική Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις,
Στοιχεία Σωφρονιστικής, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, κ.α
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.)

Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 13 τμήματα
Διοίκησης τα οποία είναι τα εξής:

3) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας./Βάσεις 2010: 14605 μόρια.
4) Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)./Βάσεις
2010: 5236 μόρια.
5) Διοίκησης Επιχειρήσεων Καβάλας. /Βάσεις 2010: 6911 μόρια.
6) Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισας. /Βάσεις 2010: 10423 μόρια.
7) Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας. /Βάσεις 2010: 12213μόρια.
8) Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά. /Βάσεις 2010: 14264 μόρια.
9) Διοίκησης Επιχειρήσεων Σερρών. /Βάσεις 2010: 7849 μόρια.
10)
Διοίκησης Επιχειρήσεων Χαλκίδας. /Βάσεις 2010: 11922
μόρια.
11)
Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιονίων Νησιών (Ληξούρι). /Βάσεις
2010: 3168 μόρια.
12)
Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο). /Βάσεις 2010:
8852 μόρια.
13)
Διοίκησης και Διαχείρισης έργων (Λάρισα). /Βάσεις 2010:
3150 μόρια.
14)
Διοίκησης Μονάδων Υγείας &Πρόνοιας (Αθήνα). /Βάσεις
2010: 13655 μόρια.
15)
Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Καλαμάτα)./
Βάσεις 2010: 2642 μόρια.
Περιγραφή 1ου - 10ου τμήματος :
Αποστολή των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στα
γνωστικά πεδία της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και η
προετοιμασία τους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και
επαγγελματική δραστηριότητα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά μαθήματα αυτών των
τμημάτων είναι η Στατιστική, το Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές
Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής,
Μικροοικονομική,
Δημόσια
Οικονομική, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων , Αρχές
Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση
Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Κοστολόγηση και
Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κτλ. Σπάνια
χωρίζονται αυτά τα τμήματα σε κατευθύνσεις. Τα τμήματα που
προσφέρουν Π.Μ.Σ. είναι αυτά του 2ου, 3ου,4ου και 6ου τμήματος.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
μπορούν να εργαστούν:

• Ως λογιστές( έχουν δικαίωμα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή
φοροτεχνικού Γ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο μετά
την άσκηση του επαγγέλματος επί 4 έτη μετά την απόκτηση του
πτυχίου , καθώς και έχουν δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως
λογιστή φοροτεχνικού Β τάξης μετά την 3ετή άσκηση του
επαγγέλματος του λογιστή Γ τάξης).
• Ως εκπαιδευτικοί (εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 18.02
πτυχιούχων Λογιστικής – Διοίκησης Επιχειρήσεων).
• Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων.
• Ως στελέχη μικρομεσαίων εταιρειών.
Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 11 τμήματα
Λογιστικής τα οποία είναι τα εξής:
1) Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη). /Βάσεις 2010: 7767
μόρια.
2) Λογιστικής Θεσσαλονίκης. /Βάσεις 2010: 14160 μόρια.
3) Λογιστικής Καβάλας. /Βάσεις 2010: 9000 μόρια.
4) Λογιστικής Κρήτης (Ηράκλειο). /Βάσεις 2010: 10340 μόρια.
5) Λογιστικής Λάρισας. /Βάσεις 2010: 11950 μόρια.
6) Λογιστικής Μεσολογγίου. /Βάσεις 2010: 9530 μόρια.
7) Λογιστικής Πάτρας. /Βάσεις 2010: 13578 μόρια.
8) Λογιστικής Πειραιά. /Βάσεις 2010: 14929 μόρια.
9) Λογιστικής Σερρών. /Βάσεις 2010: 10880 μόρια.
10)
Λογιστικής Χαλκίδας. /Βάσεις 2010: 12759 μόρια.
11)
Λογιστικής Ηπείρου (Πρέβεζα). /Βάσεις 2010: 8015 μόρια.
Περιγραφή τμημάτων Λογιστικής : Αποστολή των Τμημάτων
αυτών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της
Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης,
Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής,
Οικονομικών, Νομικών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας. Έτσι οι
απόφοιτοι των λογιστικών τμημάτων είναι σε θέση να κατανοούν την
πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, να
έχουν εφαρμόσιμες ικανότητες στη χρηματοοικονομική, ελεγκτική,
αναλυτική και φορολογική λογιστική και να συνδυάζουν τις
πρακτικές τις διοίκησης με την οικονομική ανάλυση. Ενδεικτικά
μαθήματα των εν λόγω τμημάτων είναι Μηχανογραφημένη
Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική,
Τραπεζική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Η/Υ,
Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, κ.ά. Τα
περισσότερα τμήματα δεν χωρίζονται σε κατευθύνσεις. Στο τμήμα

Λογιστική Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα προβλέπει δύο
προαιρετικούς κύκλους μαθημάτων. Ο πρώτος αναφέρεται στη
λογιστική και τα πληροφοριακά συστήματα και ο δεύτερος στην
κοστολόγηση και τα φοροτεχνικά. Στο τμήμα Λογιστικής Κρήτης
υπάρχουν
οι
εξής
κατευθύνσεις:
1.
Λογιστικής
και
2.Οικονομολογικών και Διοίκησης. Τα περισσότερα Τ.Ε.Ι. λογιστικής
δεν διαθέτουν Π.Μ.Σ. , εκτός από το τμήμα Λογιστικής Κρήτης και
Λογιστικής Πειραιά.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
Λογιστικής μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή
χώρους που έxουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με
θέματα όπως:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα ποία
απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων
όπως. βιβλίο ταμείου βιβλίο διαφόρων πράξεων βιβλίο αγορών.
βιβλίο πωλήσεων βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ
τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά
τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και
συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και
ισολογισμών κτλ
σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση
και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά
βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων.
τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο
λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων
διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
ενημέρωση καρτελών
καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων
αποθήκης.
μισθοδοσία.
τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου
λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το
λογιστήριο τμήματα. όπως κοστολόγησης, αγορών. Προμηθειών
κ.λ.π.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς
προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο

υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν κα να λειτουργούν λογιστικά γραφεία,
σύμφωνα με τις ισχύoυσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν βιβλία
των κατηγοριών Α. Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων.
Μπορούν επίσης να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από
τoυς υπόχρεους τήρησης Α. Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές
Εφορίες όπως δηλώσεις εισοδήματος. Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λπ.
Τέλος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε
φορά ισχύουσα νομοθεσία (εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 18.02
πτυχιούχων Λογιστικής – Διοίκησης Επιχειρήσεων).
Θεσμικό πλαίσιο για το Επάγγελμα Λογιστή - Φοροτεχνικού
Λογιστής - Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως του
επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως μισθωτός ή
ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες
επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων. Έργο των λογιστών
φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων
και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή
διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των
αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών
βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων,
ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και
οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών
δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις
Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων,
ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού
απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση
του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος
του Ο.Ε.Ε. Στους κατόχους της ως άνω αδείας χορηγείται δελτίο
επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται κατ’ έτος. Η άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. H άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού διακρίνεται σε
άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’ τάξεως. Η εν λόγω
άδεια είναι σε ισχύ εφόσον ανανεώνεται ετησίως το δελτίο
επαγγελματικής ταυτότητας.
Ειδικότερα:
1. Α΄ Τάξη

Άδεια Α΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που είναι μέλη του
Ο.Ε.Ε και κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος
καθώς και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄
τάξης, εφόσον αποδεικνύουν τριετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Β΄ τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση
της άδειας.
β) στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν
τετραετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης και
παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που
διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.
2. Β΄ Τάξη
Άδεια Β΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που είναι μέλη του
Ο.Ε.Ε και κάτοχοι άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος
καθώς και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄
τάξης, εφόσον αποδεικνύουν διετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού Γ΄ τάξης και παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση
της άδειας.
β) στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν
τετραετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης και
παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που
διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.
γ) στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης, εφόσον αποδεικνύουν
τριετή άσκηση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης και
παρακολουθήσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα επιμορφωτικά σεμινάρια που
διοργανώνει το Ο.Ε.Ε. για την αναβάθμιση της άδειας.

3. Γ΄ Τάξη
Άδεια Γ΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.:
α) στους πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων που απέκτησαν το
πτυχίο τους μετά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 (25.7.1997) είναι
μέλη του ΟΕΕ και έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού
επαγγέλματος.
β) στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. (δεν απαιτείται πλέον διετής προυπηρεσία από
τη λήψη του πτυχίου για την χορήγηση της άδειας λογιστή φοροτεχνικού
Γ΄ τάξης)
γ) στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ασκούν επί τετραετία
από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού
λογιστή.
4. Δ΄ Τάξη
Άδεια Δ΄ Τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.
α) στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί
δώδεκα (12) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του
βοηθού λογιστή,
β) στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου – κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα
(10) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού
λογιστή,
γ) στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του
βοηθού λογιστή, δ) αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων
κατάρτισης του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το
επάγγελμα του βοηθού λογιστή.
Οι κάτοχοι αδείας Δ΄ τάξης μπορούν μετά από πενταετή άσκηση του
επαγγέλματος και επιμορφωτικά σεμινάρια να αποκτήσουν άδεια Γ΄
τάξης. Πέραν της Γ΄ τάξης δεν δικαιούται άδεια ανώτερης τάξης.

Στις ως άνω περιπτώσεις για την απόκτηση της άδειας λογιστή –
φοροτεχνικού λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί
στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.
2873/2000).
Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5
παρ. 2 του Ν. 3453/2006:
Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες
επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του
Π.Δ. 186/1992, οι οποίοι:
α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα
έσοδα : αα) πάνω από 293.470,27 ΕΥΡΩ, εάν πρόκειται για εμπορική ή
μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από 146.735,14 ΕΥΡΩ, εάν πρόκειται για
επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή
είναι ελεύθερος επαγγελματίας, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές,
περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί
από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής αδείας ασκήσεως του
επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε.

Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 4 τμήματα
Χρηματοοικονομικών τα οποία είναι τα εξής:
5) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Καλαμάτας./ Βάσεις 2010:
1468 μόρια.
6) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Ηπείρου (Πρέβεζας). Βάσεις
2010: 3021μόρια.
7) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)./
Βάσεις 2010 : 2087 μόρια.
8) Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης (ΑΓ. Νικόλαος)./
Βάσεις 2010: 2334 μόρια.
Περιγραφή τμημάτων: Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής
έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των γνώσεων της
Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και της Ελεγκτικής, να διεξάγει
εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα
εφόδια που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι
γνώσεις που παρέχονται είναι εξειδικευμένες στους Τομείς
Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, και θεωρούνται απολύτως
απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων οι οποίες ελαχιστοποιούν τον
επενδυτικό κίνδυνο. Το Πρόγραμμα Σπουδών ενσωματώνει τις πλέον
σύγχρονες τάσεις στους Τομείς της Χρηματοοικονομικής και της
Ελεγκτικής, και αναφέρεται άμεσα στην Ελληνική και διεθνή
επιχειρηματική πραγματικότητα. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών είναι το μοναδικό τμήμα Τ.Ε.Ι. αφιερωμένο στον
χρηματοοικονομικό τομέα. Στοχεύει να δημιουργήσει τα εξειδικευμένα
στελέχη για το χρηματοπιστωτικό τομέα, τις δημόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις όλων των κλάδων που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της
χρηματοοικονομικής διοίκησης. Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω
τμημάτων είναι Ασφαλιστική, Ασφαλιστικά Προϊόντα, Διοικητική
Λογιστική, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Μάρκετινγκ, Δημόσιες
Σχέσεις & Επικοινωνία, κ.ά.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
αυτών έχουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους. Συγκεκριμένα, μπορούν
να ακολουθήσουν τα παρακάτω επαγγέλματα:
1.Το επάγγελμα του Λογιστή.
Καθήκον του λογιστή είναι να ελέγχει και να παρουσιάζει με λογιστικές
εγγραφές όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού,
μιας επιχείρησης, κρατικής υπηρεσίας, ιδιώτη, κλπ.
Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: να καταχωρεί οικονομικές πράξεις
στα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα κοστολόγια, τα
γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και με άλλα
δικαιολογητικά μιας εταιρείας, να κρατά βασικά λογιστικά βιβλία της
εταιρείας (ημερολόγιο - γενικό - καθολικό), να κόβει σχετικά γραμμάτια
εισπράξεων και εντάλματα, που καλύπτουν τις καθημερινές πληρωμές,
να συντάσσει μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών και τις μισθοδοτικές
καταστάσεις του προσωπικού τις επιχείρησης, να συγκεντρώνει στοιχεία
και να συντάσσει δηλώσεις για την εφορία. Ο προϊστάμενος λογιστής
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του λογιστηρίου και την διαμόρφωση
του λογιστικού συστήματος, να ασκεί εσωτερικό έλεγχο στα οικονομικά
της επιχείρησης, να συντάσσει προϋπολογισμούς και να συνεργάζεται με
την διεύθυνση της εταιρείας για την πορεία της οικονομικής της
κατάστασης, να εκδίδει και να υπογράφει τον ισολογισμό, να
συμβουλεύει τον διευθυντή σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Ο
λογιστής μπορεί να δουλέψει ως υπάλληλος με σχέση εξαρτημένης
εργασίας είτε σε επιχείρηση, είτε στο Δημόσιο και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση είτε να δημιουργήσει δικό του γραφείο σαν ελεύθερος
επαγγελματίας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος αυτού είναι πολύ καλές
αφού ο κλάδος είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα σε άνοιγμα νέων
θέσεων εργασίας.
2.Το επάγγελμα του Φοροτεχνικού.
Καθήκον του φοροτεχνικού είναι να ειδικεύεται στα φοροτεχνικά
θέματα, που περιλαμβάνουν: σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, σύνταξη
υπομνημάτων, προσφυγών, κτλ., στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες,
βεβαίωση των φόρων, έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων. Η εργασία
αυτή εκτελείται σε γραφείο, αλλά μπορεί να χρειαστεί η μετάβαση σε
κάποιον πελάτη ή σε κάποια επιχείρηση για έρευνα. Μπορεί να εργαστεί
στον ιδιωτικό (φοροτεχνικό γραφείο) ή στον δημόσιο (φορολογικές
υπηρεσίες) τομέα.

Ο φοροτεχνικός μπορεί να δουλέψει ως υπάλληλος με σχέση
εξαρτημένης εργασίας σε επιχείρηση ή να δημιουργήσει δικό του
γραφείο σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος
αυτού είναι πολύ καλές αφού ο κλάδος είναι από τους κορυφαίους μαζί
με τον λογιστικό στην Ελλάδα σε άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Οι
απόφοιτοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής βάσει του
Π.Δ. 174/2006 έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα του
φοροτεχνικού. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους διδάσκονται
αναλυτικά όλες τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχουν πάνω στο
ελληνικό φορολογικό σύστημα. Το φθινόπωρο αναμένεται να
καθοριστούν από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
λεπτομέρειες για την εγγραφή των αποφοίτων μας σε αυτό.
3.Το επάγγελμα του Τραπεζικού Υπαλλήλου / Στελέχους Τραπεζών.
Ο τραπεζοϋπάλληλος είναι ο υπάλληλος της τράπεζας. Μπορεί να
εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και να ανήκει στο τμήμα των
δανείων, του λογιστηρίου, του ταμείου, της έκδοσης καρτών, κλπ. Τα
καθήκοντά του περιλαμβάνουν: έλεγχο αιτήσεων για δάνεια και ανάλογα
έγκριση ή απόρριψή τους, εκτέλεση καταθέσεων, μεταβιβάσεων και
αναλήψεων χρημάτων, ενημέρωση βιβλιαρίων, λήψη και διαβίβαση
εντολών για αγορά μετοχών επιχείρησης που εισάγεται για πρώτη φορά
στο χρηματιστήριο, λήψη χρημάτων για πληρωμή λογαριασμών
δημόσιων οργανισμών, έλεγχος αποπληρωμής γραμματίων ή δόσεων.
Οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής έχουν
το δικαίωμα να δουλέψουν ως Τραπεζοϋπάλληλοι και Τραπεζικά
στελέχη. Πάρα πολλοί από τους αποφοίτους μας, όπως έδειξε και έρευνα
που έγινε για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, ήδη
δουλεύουν με επιτυχία στον Τραπεζικό τομέα.
4.Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η πρόβλεψη της ύπαρξης από το νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των
πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή
εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος,
εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου),
από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το
έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργούντων ελέγχων,
σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους
όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα
επαγγελματικά προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα
ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την
οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την έγκριση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της
Επικράτειας. Η ελεγκτική αγορά βρίσκεται σε άνθηση και κατά τα
επόμενα χρόνια αναμένεται να δώσει πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Οι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν δικαίωμα να εξασκήσουν το
επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας που
προβλέπει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να μπει
στο επάγγελμα αυτό. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να
καθοριστούν από το Ελληνικό Κράτος οι τελευταίες λεπτομέρειες όσον
αφορά την απρόσκοπτη εισαγωγή των υποψηφίων μας στο επάγγελμα
αυτό.

5. Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σε επιχειρήσεις
του χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες,
εταιρείες leasing κλπ).
Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες
του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση
των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να
πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η πελατεία
ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλει από ιδιώτες
που επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό
προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οικονομικούς στόχους
οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη
(που για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούν την αναδιάρθρωση του χρέους
τους ή την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων
χρηματοδότησης μεγάλων έργων). Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ένα
τεράστιο
εύρος
περιοχών
δραστηριοποίησης
για
τους
χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως
επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, εισαγωγές εταιρειών στο
χρηματιστήριο,
αυξήσεις
κεφαλαίου,
εκδόσεις
ομολόγων,
ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών, εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. Ένας
χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος
επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή
χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών. Σήμερα, ολοένα
και περισσότερο η ελληνική οικονομία αποδέχεται την ανάγκη για
εξειδικευμένους επιστήμονες στον χρηματοοικονομικό χώρο. Πρωτίστως

τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και οι χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές και
λοιπές χρηματοοικονομικές εταιρείες και οργανισμοί έχουν τα τελευταία
χρόνια δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα των
χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων. Σίγουρα, οι προοπτικές είναι
θετικές στον τομέα αυτό, αλλά η επιτυχία στηρίζεται πάντα στη θέληση
και στην σκληρή δουλειά.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απασχολούν, κατά την παροχή
των υπηρεσιών μόνο πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Επάρκειας πάνω:
(α) στη λήψη και διαβίβαση εντολών,
(β) στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων,
(γ) στην παροχή επενδυτικών συμβουλών,
(δ) στην διαχείριση χαρτοφυλακίων και
(ε) στην εκπόνηση αναλύσεων.
Οι απόφοιτοι του τμήματός μας μπορούν να εξασκήσουν εφόσον το
επιλέξουν το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού συμβούλου και έχουν
δικαίωμα να πιστοποιηθούν στις παραπάνω 5 κατηγορίες
πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών στελεχών.

6.Το επάγγελμα του Στελέχους Επιχείρησης.
Οι απόφοιτοι του τμήματός μας λόγω και των γνώσεων που αποκτούν
πάνω στα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική, το marketing, τη φορολογία
κλπ., μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα του στελέχους
επιχείρησης. Τα στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως είναι μία
καλοπληρωμένη δουλειά, η οποία όμως είναι υπεύθυνη και έχει πολλές
απαιτήσεις. Πολλοί απόφοιτοι του τμήματός μας είναι σήμερα στελέχη
επιχειρήσεων.
7.Το επάγγελμα του Ασφαλιστή.
Ένας ασφαλιστής εταιρείας είναι το άτομο που υπολογίζει και αναλύει
τη σχέση μεταξύ κινδύνων, ασφαλιστηρίων και παροχών στους πελάτες.
Ελέγχει και αξιολογεί την ακρίβεια των ασφαλιστηρίων και εξυπηρετεί

τους πελάτες σε κάθε θέμα που άπτεται του ασφαλιστικού τους
ενδιαφέροντος.
Για την άσκηση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα, του
μεσίτη ασφαλίσεων, του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και του
ασφαλιστικού συμβούλου, επιβάλλεται πλέον των προβλεπομένων
προϋποθέσεων όπως ισχύει από τις διατάξεις του Ν.1569/85, και η
παρακολούθηση ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και η επιτυχής
δοκιμασία σε εξετάσεις, που διενεργούνται ενώπιον της Τεχνικής
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων, σε
ημερομηνίες οριζόμενες από αυτήν.
8.Το επάγγελμα του Μεσίτη Ακινήτων.
Ο μεσίτης ακινήτων είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας που ασχολείται με
τις αγοραπωλησίες, τις ενοικιάσεις και τη διαχείριση των ακινήτων.
Είναι ένας δυναμικός κλάδος, ο οποίος και στο μέλλον θα συνεχίσει να
έχει ενδιαφέρον παρά τη σημαντική πτώση στην κτηματαγορά σήμερα.
Αρκετοί απόφοιτοί μας έχουν ασχοληθεί με τον κλάδο αυτό με επιτυχία.
Το τμήμα σχεδιάζει να παρέχει καλύτερες και πιο εξειδικευμένες
γνώσεις στον κλάδο αυτό με την εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων
πάνω στο Real Estate Management (Διαχείριση Ακινήτων).
9.Το επάγγελμα του Επιχειρηματία.
Ο επιχειρηματίας είναι κάποιος που αναπτύσσει μία εμπορική,
βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος.
Επενδύει σε όλους τους τομείς της οικονομίας με απώτερο σκοπό την
αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων του.
Οι απόφοιτοί μας έχουν όλο εκείνο το θεωρητικό και πρακτικό
υπόβαθρο ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
πλήρως και με επιτυχία. Οι γνώσεις που αποκτούν πάνω στα λογιστικά,
στα διαχείριση χρημάτων, στη φορολογία και στην οικονομία γενικότερα
τους βοηθούν σημαντικά για να πετύχουν στον δύσκολο επιχειρηματικό
στίβο. Πολλοί από τους αποφοίτους μας σήμερα είναι πετυχημένοι
επιχειρηματίες.
10.Το επάγγελμα του Δημοσίου Υπαλλήλου.
Οι απόφοιτοί καλύπτουν μία γκάμα θέσεων στον Δημόσιο Τομέα,
κυρίως στη Δημόσια Διοίκηση, στις Εφορίες και στις οικονομικές
υπηρεσίες του κράτους και των ΟΤΑ.

11.Το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού.
Το Π.Δ. 174/2006 προβλέπει στο άρθρο 5 παρ. 3 ότι «3.Οι πτυχιούχοι
του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Υπάρχει μία
καθυστέρηση όμως στην ανταπόκριση του Υπουργείου Παιδείας όσον
αφορά την ενσωμάτωση των πτυχιούχων μας στους κλάδους εκείνους
της τεχνολογικής εκπαίδευσης που μπορούν να διδάξουν στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόβλημα που όμως αναμένεται εντός του
φθινοπώρου 2010 να λυθεί.
Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 5 τμήματα
Εμπορίας και Διαφήμισης τα οποία είναι τα εξής:
1) Εμπορίας και Διαφήμισης Θεσσαλονίκης./Βάσεις 2010: 13938
μόρια.
2) Εμπορίας και Διαφήμισης Αθήνας./Βάσεις 2010: 14598 μόρια.
3) Εμπορίας και Διαφήμισης Κρήτης (Ιεράπετρα)./Βάσεις 2010: 3653
μόρια.
4) Εμπορίας και Διαφήμισης Λαμίας (Άμφισσα)./Βάσεις 2010: 6878
μόρια.
5) Εμπορίας και Διαφήμισης Πάτρας (Αμαλιάδα)./Βάσεις 2010: 9586
μόρια.
Περιγραφή τμημάτων:
Αποστολή των Τμημάτων είναι η
εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών-τριών στην Επιστήμη
της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και στα επιμέρους
επιστημονικά πεδία της, καθώς επίσης στη Διαφήμιση, στην Έρευνα
Αγοράς, στην Τεχνική των Πωλήσεων και στις Δημόσιες Σχέσεις.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος
ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Εμπορίας και Διαφήμισης Μάρκετινγκ», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και
τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να
δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος
επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και
δημόσιου
τομέα,
είτε
ως
αυτοαπασχολούμενος.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης
καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Εμπορίας και
Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), καθώς και τις εφαρμογές της στον
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση στο Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος δίνεται στην εισαγωγή των Νέων
Τεχνολογιών. Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω τμημάτων είναι
Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Διεθνές Μάνατζμεντ, Σύγχρονη
Τεχνολογία στο Μάρκετινγκ, Αρχές Διαφήμισης, Στατιστική,
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, κ.ά. Όλα τα Τμήματα
χωρίζονται σε κατευθύνσεις σχετικές με Μάρκετινγκ, Διοίκηση,
Οικονομικά. Κανένα επίσης Τμήμα δεν προσφέρει Π.Μ.Σ. εκτός από
το Τμήμα της Αθήνας το οποίο έχει τίτλο «Οικονομικά των
Επιχειρήσεων και Πληροφορική».
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι απόφοιτοι των τμημάτων
μπορούν να εργαστούν:
Στην έρευνα μεθόδων πωλήσεων σε επιχειρήσεις.
Στην παραγωγή Διαφήμισης.
Στην οργάνωση εκθέσεων.
Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Ως λογιστές( έχουν δικαίωμα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή
φοροτεχνικού Γ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο μετά
την άσκηση του επαγγέλματος επί 4 έτη μετά την απόκτηση του
πτυχίου , καθώς και έχουν δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως
λογιστή φοροτεχνικού Β τάξης μετά την 3ετή άσκηση του
επαγγέλματος του λογιστή Γ τάξης).
• Ως εκπαιδευτικοί (εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 18.02
πτυχιούχων Λογιστικής – Διοίκησης Επιχειρήσεων).
• Ως υπάλληλοι Τραπεζών.
•
•
•
•
•

Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 7 τμήματα
Τουριστικών Επιχειρήσεων και 2 Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) (Ειδικά μαθήματα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά
ή Γερμανικά) τα οποία είναι τα εξής:
4) Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας./ Βάσεις 2010: 13894
μόρια.
5) Τουριστικών Επιχειρήσεων
2010: 4374 μόρια.

Πειραιά

(Σπέτσες)./Βάσεις

6) Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο)./Βάσεις
2010: 5588 μόρια.
7) Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας./ Βάσεις 2010: 4982
μόρια.
8) Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης./ Βάσεις 2010:
9666 μόρια.
9) Τουριστικών Επιχειρήσεων Λάρισας./ Βάσεις 2010: 5201
μόρια.
10)
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)./
Βάσεις 2010: 6495 μόρια.
11)
Τουριστικών Επαγγελμάτων
Βάσεις 2010: 5414 μόρια.

Ρόδου

(Α.Σ.Τ.Ε.Ρ)/

12)
Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης
(Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)/ Βάσεις 2010: 4384 μόρια.

Περιγραφή 1Ο – 7Ο τμήμα: Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει
ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων
στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό
αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την
εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα
εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/ κατάρτισή τους για την
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Για να
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο σπουδών το Τμήμα έχει ως στόχο:
1. Να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του Τμήματος σε όλα τα θέματα
του τουρισμού.
2. Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού
και να συμμετέχει σ΄ αυτές.
3. Να διεξάγει ανταγωνιστική ερευνητική δραστηριότητα στους
τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας τουριστικής αγοράς.
4. Να συνεργάζεται με τουριστικές επιχειρήσεις με στόχο τη
βελτίωση της πρακτικής αντίληψης των φοιτητών στο αντικείμενο,
αλλά και τη διερεύνηση των συνθηκών και των προοπτικών
απασχόλησης
5. Να προσαρμόζεται στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς τόσο
όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, όσο και με τις
χρησιμοποιούμενες μεθόδους διδασκαλίας.
6. Να συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού
και του εξωτερικού με σκοπό την αποτελεσματικότερη
εκπλήρωση των στόχων.
Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω τμημάτων είναι: Μαθήματα γενικής
υποδομής, θεωρητικών επιστημών και εισαγωγικά στο γνωστικό
αντικείμενο: Αρχές Οικονομικής, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Εισαγωγή
στους Η/Υ, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου,
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Αρχές
Λογιστικής Εταιρειών, Εργασιακές Σχέσεις, Στατιστική Επιχειρήσεων,
Τουριστική Ψυχολογία, Τουριστική Κοινωνιολογία, Χρηματοδότηση
Επιχειρήσεων,
Αρχές
Τουριστικού
Μάρκετινγκ.
Μαθήματα ειδικής υποδομής: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Οικονομία, Τουριστική
Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας, Παγκόσμια Τουριστική
Γεωγραφία, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Διευθέτηση Προσωπικού
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Κοστολόγησης, Ξενοδοχειακές
Εφαρμογές
με
Η/Υ.
Μαθήματα ειδικότητας: Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικής

Επιχείρησης, Μαζική Παραγωγή Φαγητών, Bar-Ποτά-Οινολογία,
Τεχνική Εστιατορίου, Εμπορευματογνωσία Προμήθειες, , Υπηρεσία
Ορόφων, Υπηρεσία Υποδοχής, Τήρηση Λογαριασμού Πελατών,
Αρχιτεκτονική - Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Τουριστική Κοινωνιολογία,
Οργάνωση
Συνεδρίων
Εκδηλώσεις,
Ταξιδιωτικοί
οδηγοί,
Προγραμματισμός - Εκτέλεση Ταξιδιού, Ψυχαγωγία - 'Άθληση πελατών,
Τιμολόγηση 'Έλεγχος, Συντήρηση - 'Έλεγχος Ξενοδοχειακής
Επιχείρησης, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες
Σχέσεις Τουριστικής Επιχείρησης, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ,
Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου, Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση
Εισιτηρίων.
Κανένα τμήμα δεν προσφέρει Π.Μ.Σ. εκτός της Αθήνας με θέμα
«Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον τουρισμό».

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Με την ολοκλήρωση των
σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται ”Πτυχιούχος
Τουριστικών Επιχειρήσεων”, διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και
τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να
δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού
αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων,
οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως
αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων:
•

•

•
•

Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της
τουριστικής επιχείρησης σε αεροπορικές και τουριστικές
εταιρείες.
Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους
και πρακτικές στην παραγωγή (διαχείριση υλικών και ποτών των
επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων), τιμολόγηση, διανομή και
προώθηση τουριστικών προϊόντων.
Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί
ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες.
Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της
τουριστικής επιχείρησης, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον,
τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των
ανθρώπων.

•

•
•

•
•
•

Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των
τουριστικών πόρων και των τουριστικών προορισμών και κατ’
επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.
Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους
ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε
μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να
επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς σκοπούς.
Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στον
τουρισμό γενικά.
Είναι λογιστής (μέχρι Β τάξης)
Είναι εκπαιδευτικός (Εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ 18.02 για την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Περιγραφή 8ου και 9ου τμήματος: Τόσο η Α.Σ.Τ.Ε.Ρ όσο και η
Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν. υπάγονται στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) , ο οποίος αποτελεί τον εξειδικευμένο φορέα
παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στόχος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση κατάλληλων στελεχών με
εξειδίκευση στην παραγωγή και διανομή τουριστικών αγαθών και
υπηρεσιών καθώς και στην άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές
μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία. Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω
σχολών είναι Υπηρεσία Υποδοχής και κρατήσεων, Τουριστική
Οικονομία, Αρχιτεκτονική – Εξοπλισμός ξενοδοχείου, Τουριστική
Ψυχολογία, Διαχείριση τροφίμων και ποτών, Ξενοδοχειακή Νομοθεσία,
κ.ά. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα, όπου κάθε εξάμηνο χωρίζεται σε 2
κύκλους σπουδών. Τον Θεωρητικό (Οκτώβριος – Ιούνιος) και τον
Πρακτικό (Ιούλιος – Σεπτέμβριος). Παράλληλα το πρόγραμμα των εν
λόγω τμημάτων περιλαμβάνουν 3 κατευθύνσεις. 1Γενικής και Ειδικής
Υποδομής, 2.Επιστημονικού Τουρισμού, 3.Ξενοδοχειακής Τεχνικής.
Επίσης δεν παρέχονται μεταπτυχιακά.
Οι Α.Σ.Τ.Ε. είναι σχολές Ανώτερης (και όχι Ανώτατης) Εκπαίδευσης,
πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ισότιμες με τα Ανώτατα Τεχνολογικά
Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και οι απόφοιτοι των Α.Σ.Τ.Ε με βάση τον βαθμό
του πτυχίου τους μπορούν να καταταχθούν στο 6ο εξάμηνο των Τ.Ε.Ι
τουριστικών επιχειρήσεων.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. περιλαμβάνει σήμερα την πρώην Σχολή Τουριστικών
Επαγγελμάτων και τις Σχολές Ξεναγών .
Η νέα μορφή των Σχολών σηματοδοτεί και το σύγχρονο ρόλο τους για
την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης

και κατάρτισης στη χώρα μας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου
συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων στον
τουριστικό τομέα .
Σήμερα λειτουργούν :
20 σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες σε 17 πόλεις της Ελλάδας
2 ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν κατά τη θερινή περίοδο
Σύγχρονα εργαστήρια για πρακτική
πληροφορικής - Δανειστική βιβλιοθήκη .

άσκηση

-

Εργαστήρια

Γραφείο Διασύνδεσης - Σταδιοδρομίας σε άμεση επαφή με την αγορά
εργασίας για την προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων .
Ο Ο . Τ . Ε . Κ . παρέχει :
Δωρεάν φοίτηση στους Έλληνες μαθητές και στους αλλοδαπούς
υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δυνατότητα διαμονής και σίτισης στα οικοτροφεία του
Αμειβόμενη πρακτική άσκηση
Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι πτυχιούχοι του τμήματος
μπορούν να ασχοληθούν :
• Ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων.
• Ως Ξενοδοχειακός Υπάλληλος.
• Ως τεχνικός μαγειρικής τέχνης.
• Ως τουριστικός πράκτορας
• Σε εταιρείες τροφοδοσίας και εκδηλώσεων
• Σε ταξιδιωτικά γραφεία
• Στην έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και
υπηρεσιών.
• Στην τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE).

• Στην προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού, κ.ά.

Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 2
τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, τα οποία είναι τα εξής:
1) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας
(Καστοριά)./ Βάσεις 2010: 11519 μόρια.
2) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Ιονίων Νησιών
(Αργοστόλι)./ Βάσεις 2010: 11196 μόρια.
Περιγραφή 1ου και 2ου τμήματος:
Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ιδρύθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό
μέρος της ζήτησης για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των
Δημοσίων Σχέσεων με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:
•
•

Την ποιότητα της εκπαίδευσης,
Την παροχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που αποτελεί πιστοποίηση της εξειδίκευσης στο
γνωστικό αντικείμενο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών
του τμήματος.

Οι λόγοι που συνηγόρησαν στην ίδρυση του Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ήταν οι εξής:
1. η έλλειψη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
σε προπτυχιακό επίπεδο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι
που υπάρχει στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του
κόσμου.
2. τα ίδια τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων είχαν εκφράσει
την αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός τμήματος με
αντικείμενο τις δημόσιες σχέσεις στο επίπεδο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί τα στελέχη των Δημοσίων
Σχέσεων που απασχολούνται στον ελλαδικό δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα είτε γνωρίζουν την δουλεία τους εμπειρικά
είτε έχουν αποφοιτήσει από τμήματα παρεμφερών ή
άσχετων ως προς το αντικείμενο ειδικοτήτων είτε έχουν
παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια κατάρτισης..

3. λόγω της μεγάλης βαρύτητας που δίνουν ακόμα και σήμερα
οι επιχειρήσεις και οργανισμοί στην καλλιέργεια καλής
φήμης, στον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και των
οργανισμών, στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και
υπηρεσιών, αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τις
εγγυήσεις για την απορρόφηση στελεχών δημοσίων
σχέσεων που έχουν το απαραίτητα γνωστικό υπόβαθρο.
4. η χρήση των νέων τεχνολογιών και του internet έχει
επιδράσει καταλυτικά στον τρόπο παρουσίασης και
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο και οι
δημόσιες σχέσεις καλούνταν να αξιοποιήσουν τα νέα
τεχνολογικά μέσα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις
του νέου επικοινωνιακού περιβάλλοντος.
5. λόγω της αύξησης της προσφοράς και της ζήτησης στις
υπηρεσίες που αφορούν τα ΜΜΕ η προώθηση του
γνωστικού αντικειμένου των δημοσίων σχέσεων ήταν
επιβεβλημένη αφού το αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων
έχει άμεση σχέση με την επικοινωνία και τα ΜΜΕ.
Ενδεικτικά μαθήματα των εν λόγω τμημάτων είναι Θεσμοί και Δράσεις
της Ε.Ε., Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Δημοσιότητα και
Μ.Μ.Ε., Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες, κ.ά. Μεταπτυχιακές
σπουδές δεν προσφέρονται.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις τους
απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε
αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την
επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι παραπάνω
πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•
•
•
•

Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων
επιχειρήσεων και οργανισμών.
Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.
Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και
προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.
Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών
ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών.

•

•

•
•

•

•

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών
εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον
επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying).
Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου
ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του
φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των
ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου,
ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για
την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω
των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας
αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του
φορέα ή / και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και
προγραμμάτων επικοινωνίας.
Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων
ενδοεπιχειρισιακής επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να
εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν
το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων θα μπορούν να βρουν
απασχόληση ως:
•

•

•

στελέχη Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τμήματα Δημοσίων
Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα,
στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης
επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς
τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους
κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών
επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της
φαρμακοβιομηχανίας,
στελέχη εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών,
εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και
εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία
ιστοσελίδων,

•

•

στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας
Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό και τις τέχνες,
στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή
παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των
δραστηριοτήτων τους.

Επίσης οι πτυχιούχοι των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν
να ανελιχθούν και να διαπρέψουν ως:
•
•

•
•

διευθυντικά στελέχη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης,
Μάρκετινγκ,
διευθυντές εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών
εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και
άλλων ιδρυμάτων,
σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
και
σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, πολιτικά
κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες

Οι προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων τόσο
στο εγγύς όσο και το απώτερο μέλλον κρίνονται ευοίωνες.
Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 3 τμήματα
Logistics (Εφοδιαστική), τα οποία είναι τα εξής:
1) Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας (Θήβα)./ Βάσεις
2010: 2090 μόρια.
2) Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)./
Βάσεις 2010: 2994 μόρια.
3) Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Θεσσαλονίκης
(Κατερίνη). / Βάσεις 2010: 7060 μόρια.
Περιγραφή 1ου 2ου και 3ου τμήματος:
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να
καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και
εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν
και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Εφοδιαστικής. Τα
Logistics , ή πιο σωστά η Διοίκηση Logistics θεωρείται σήμερα ως ένας
από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους
βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.

Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού,
υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και
αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την
αρχική παραγγελία / παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση στον τελικό
καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.
Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου
αριθμού λειτουργιών (όπως προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη
ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση,
συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση
πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και
αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες
που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που
προσφέρονται
στους
πελάτες.
Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι ο κλάδος των επαγγελμάτων που
αφορούν στη Διοίκηση Logistics ασκεί μία τεράστια επίδραση στην
Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τους
κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το
σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό
εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών
κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις,
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, να έχουν μικρότερο
κόστος, χαμηλές τιμές προϊόντων και να εφοδιάζουν την αγορά με
κατάλληλα προϊόντα στον ακριβή και μικρότερο χρόνο, πρέπει να
οργανωθούν σωστά με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό
προσωπικό που θα ηγείται των διαφόρων τμημάτων τους. Το μάνατζμεντ
αναγνωρίζει ότι τα Logistics επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο μέρος από τα
κόστη της επιχείρησης και οι αποφάσεις σε σχέση με την εφοδιαστική
αλυσίδα αποδίδουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη, και συνεπώς η
επιχείρηση θα είναι σε θέση να διεισδύσει αποτελεσματικά σε νέες
αγορές, να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά και να αυξήσει τα κέρδη
της. Την ανάγκη αυτή των σύγχρονων επιχειρήσεων έρχονται να
καλύψουν οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού. Η Διοίκηση Logistics αποτελεί μέτρο για την αξιολόγηση
της πορείας μιας επιχείρησης. Η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας
επηρεάζει και επηρεάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από τα
περισσότερα τμήματα της επιχείρησης, αφού με αυτήν ξεκινά και με
αυτήν καταλήγει η ροή του προϊόντος, αρχικά με τη μορφή της πρώτης
ύλης που παραλαμβάνεται από τον προμηθευτή και τελικά με τη μορφή
του έτοιμου προϊόντος που αποστέλλεται στον πελάτη. Η εποχή που η
λειτουργία των Logistics ταυτιζόταν μόνο με τη μεταφορά ή στην
καλύτερη περίπτωση και με την αποθήκευση των έτοιμων προϊόντων ή
εμπορευμάτων ανήκει πια στο παρελθόν. Θεωρώντας ως δεδομένη την
ανταπόκριση στις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής

αγοράς, η μάχη κερδίζεται από αυτόν που θα μπορέσει να ανταποκριθεί
σε αυτές με ταχύτητα και ακρίβεια. Στις δραστηριότητες του τμήματος
ανήκουν: η αποθήκευση των προϊόντων, η διακίνηση των προϊόντων, η
ροή των πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η συνεργασία με τα
υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, η συνεργασία με τους πελάτες και
τους προμηθευτές και τέλος, η ικανοποίηση της ζήτησης σε συνδυασμό
με τη μείωση του κόστους. Οι βασικοί στόχοι της εφοδιαστικής είναι: Η
βελτιστοποίηση της μεταφοράς, αποθήκευσης των πρώτων υλών, των
ημιέτοιμων προϊόντων, των προϊόντων και των αποβλήτων με
παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης.
Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του έμψυχου και άψυχου
παραγωγικού δυναμικού. Η προσαρμοσμένη στους επιχειρηματικούς
στόχους εφαρμογή του Management ολικής ποιότητας και η βελτίωση
της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά μαθήματα των τμημάτων είναι η Διοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων, η Βιομηχανική Οργάνωση, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Διοίκηση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η Φορολογική Λογιστική, η Εξυπηρέτηση
Πελατών, κ.ά.
Μεταπτυχιακές Σπουδές δεν διαθέτουν τα εν λόγω τμήματα.
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτου: Ο τεχνολόγος τυποποίησης
και διακίνησης προϊόντων μπορεί να εργαστεί :
•
•

•

•

•
•
•

σε βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν, μεταποιούν
και διακινούν προϊόντα δικά τους και άλλων εταιρειών,
σε οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές εταιρείες μεταφορών, σε
αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης
τροφίμων,
σε επιχειρήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, εμπορίας
και διακίνησης υλικών απαραίτητων για την τυποποίηση
τροφίμων,
σε επιχειρήσεις εμπορίας, εξοπλισμού βιομηχανικών τροφίμων,
παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανομής εντύπων-δεμάτων
κ.ά.),
σε τράπεζες (ΑΤΕ, Εμπορική κ.λπ.), που δανειοδοτούν το
εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων,
σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς,
καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε οργανισμούς και
υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.ά.,
επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

•

και άλλες υπηρεσίες υπουργείων που ασχολούνται με την
αγροτική και εμπορική πολιτική, στις αγορανομικές υπηρεσίες του
κράτους, σε άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως το Χημείο του
Κράτους, σταθμοί ελέγχου, πρεσβείες, που απασχολούν
εμπορικούς ακολούθους κ.ά.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ασχοληθεί με την παροχή
υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής σε μικρές ή μεγάλες
εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Επίσης, μπορεί να
εργαστεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απασχόληση πτυχιούχων στον κλάδο των Logistics μπορεί να γίνει σε
επιχειρήσεις που μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών,
μεταφορείς, παραγωγοί / κατασκευαστές, κέντρα διανομής,
χονδρέμποροι, λιανέμποροι και πελάτες. Το σύστημα Logistics και
Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε παγκόσμια βάση εξασφαλίζει τη συνεχή
διαθεσιμότητα των τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου
και άλλων κρίσιμων (απαραίτητων για τη ζωή) προϊόντων, ενώ σε μία
επιχείρηση, επιδιώκει την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών.
Συνεπώς, αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων.
Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 4 τμήματα
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, τα οποία είναι
τα εξής:
1)
2)
3)
4)

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση
Μεσολογγίου./ Βάσεις 2010: 5261 μόρια.
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση
Πάτρας./ Βάσεις 2010: 6959 μόρια.
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση
Ιονίων Νησιών./ Βάσεις 2010: 4064 μόρια.
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση
Μεσολογγίου./ Βάσεις 2010: 4302 μόρια.

και Οικονομία
και Οικονομία
και Οικονομία
και Οικονομία

Περιγραφή 1ου 2ου 3ου και 4ου τμήματος:
Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία
έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν
επιστήμονες οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική
κατάρτισή τους μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονες
τεχνολογίες ΤΠΕ στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και

οργανισμών. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία των Η/Υ στο
Internet και στις Διοικητικό-οικονομικές επιστήμες διαμορφώνουν ένα
εντελώς
νέο
πλαίσιο
Διοίκησης
της
Επιχείρησης.
Το Τμήμα «Πληροφορική στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων» στοχεύει
στη δημιουργία αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις
Πληροφορικής και Διοίκησης , που χρειάζονται στο σύγχρονο
Management. Το Τμήμα Πληροφορική στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
εφοδιάζει τον απόφοιτο με γνώσεις και πρακτική εξάσκηση, απαραίτητες
για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο του Management και της
Πληροφορικής. Ο απόφοιτος του Τμήματος είναι γνώστης σε βάθος της
Πληροφορικής Επιστήμης που χρησιμοποιείται στο Management,
κατέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων στο Marketing, την Χρηματοδότηση ,
την Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, την Διαχείριση Ανθρωπίνων
Πόρων και μπορεί να σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει σύγχρονα
Πληροφοριακά
Συστήματα
Διοίκησης.
Είναι ικανός να αντιληφθεί το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον των
Επιχειρήσεων , όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και κάτω από τις συνθήκες της Παγκοσμιοποίησης της
Οικονομίας και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να εξελιχθεί σ΄ ένα ικανό
Διοικητικό Στέλεχος.
Ενδεικτικά Μαθήματα :
Αρχές Μικροοικονομίας, Αρχές Μακροοικονομίας, Στατιστική,
Μαθηματικά, Αρχές Λογιστικής, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Οικονομική
της
Διοίκησης,
Βασικές
Αρχές
Marketing,
Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων, Στρατηγικές Marketing,
Δομές Δεδομένων, Χρηματοοικ/κή Διοίκηση, Επιχειρησιακές Επικ/νίες,
Επιχειρημ/κό Management, Διοίκηση Ανθρ/νων Πόρων, Σχεδιασμός και
Ανάλυση Πληροφ/κών Συστημάτων, Αποθήκευση και Ανάκτηση
Πληροφορίας, Econometrics, Εφοδιαστική, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Web-site για Επιχειρήσεις, Ασφάλεια Πληροφ/κών Συστημάτων,
Στρατηγικό Management, Διαχείριση Πληροφ/κών Συστημάτων
Marketing, Telematics Management, E-Marketing, Επιχειρηματικές
Προβλέψεις, Πληροφ/κά Συστήματα και Στρατηγικό Management,
Οικονομικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εφαρμογή και Χρήση
Πληροφ/κών Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα Marketing,
Διαχείριση Επενδύσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Στρατηγικές του,
Μοντέλα Πληροφ/κών Συστημάτων, Λήψη Αποφάσεων με Πληροφ/κά
Συστήματα,
Χρηματοοικονομικά
Πληροφοριακά
Συστήματα,
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, κ.α.
Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος
αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι
οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά,
υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της
οικονομικής
και
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων στα
γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Πληροφορικής Επιστήμης, της
Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, του Marketing, της
Χρηματοδότησης και της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και δύνανται
να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν σύγχρονα Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε
σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες, σε όλους τους
τομείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, σε
θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την
εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Οι πτυχιούχοι οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο
αντικείμενο ή να ασχοληθούν με έρευνα, μπορούν να παρακολουθήσουν
προγράμματα σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας ή του
εξωτερικού
Στα Α.Τ.Ε.Ι. του 5ο επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται 3 τμήματα
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων τα οποία
είναι τα εξής:
1) Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Πάτρας./ Βάσεις 2010: 11012 μόρια.
2) Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Κρήτης./ Βάσεις 2010: 6383 μόρια.
3) Επιχειρηματικής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)./
Βάσεις 2010: 5726 μόρια.
Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών
Συστημάτων συνδυάζει την Πληροφορική με την Οικονομική και τη
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αποστολή του τμήματος είναι να παράγει
στελέχη που θα αξιοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και σε συνδυασμό με τις μεθόδους ανάλυσης των
Οικονομικών και Διοικητικών επιστημών και τη συνδρομή των
Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Λογιστικής. Οι απόφοιτοι του

τμήματος είναι ικανοί να αναπτύξουν Συστήματα Διαχείρισης
Πληροφοριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού ή
δημόσιου τομέα.
Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών
περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικό Σχεδιασμό
Επιχειρηματική Έρευνα
Μarketing
Ποσοτικές Μεθόδους
Αλγόριθμους
Δομές και Βάσεις Δεδομένων
Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
Λειτουργικά Συστήματα
Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές τους
Τεχνολογία Λογισμικού, Υπολογιστικών Συστημάτων και
Δικτύων
Στατιστική
Οικονομικά

Ενδεικτικά Μαθήματα :
Μικροοικονομική, Οικονομική της Διοίκησης, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά
Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων,
Λογιστική, Μακροοικονομική, Εισαγωγή στη Στατιστική των
Επιχειρήσεων, Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων, Marketing –
Ανάλυση Πολιτικών Αγοράς, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα,
Ειδικά Θέματα στη Στατιστική Επιχειρήσεων, Δίκτυα Η/Υ στην
Επιχείρηση, Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων,
Marketing – Προγραμματισμός Πολιτικών Αγοράς, Χρηματοοικονομική
Διοίκηση, Επιχειρησιακή Έρευνα – Ειδικά Θέματα, Εισαγωγή στα
Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
και Κειμένων στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Marketing – Έλεγχος
και Ειδικά Θέματα Ολικής Ποιότητας, Ανάλυση και Έλεγχος
Επιχειρησιακών Στρατηγικών, Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου,
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό
Περιβάλλον, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Επιχειρησιακά
Παίγνια,
Διαχείριση
Χαρτοφυλακίου
και
Προϋπολογισμοί,
Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet, Εισαγωγή στην
Ανάλυση της Εκμετάλλευσης και το Βιομηχανικό Λογισμό,

Οικονομετρικά Πρότυπα, Επιχειρηματικά Συστήματα Αυτοματισμού
Γραφείου και Επανασχεδιασμός Διαδικασιών, Ξένη Γλώσσα –
Ορολογία,κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι
οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά,
υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των μεθόδων και της
τεχνολογίας του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών
Συστημάτων σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους στην οικονομική και
κοινωνική δραστηριότητα.
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες και επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης του
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε
θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την
εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν τους καθιστούν ικανούς να
διεκπεραιώνουν λειτουργίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Διοίκησης
και Οργάνωσης οικονομικών μονάδων και οργανισμών, διοίκησηςανάπτυξης-βελτίωσης και χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων,
Ανάπτυξης, Παροχής Υπηρεσιών, Ανάλυσης Οικονομικών Δεδομένων,
Εποπτείας και Ελέγχου, Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να
ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως μέσα στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισμών σε αρκετούς τομείς. Πλεονεκτούν όμως
ιδιαίτερα στους τομείς Marketing, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφημίσεων,
Έρευνες αγοράς, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων , Διοίκησης
Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυση Συστημάτων, και Ανάπτυξης
Μηχανογραφικών Συστημάτων. Επίσης, το υπόβαθρο των
προγραμμάτων επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε σύμβουλους
επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του
τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών.

