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Κοινά ΤΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου 

698 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)  
 

537 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
538 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
531 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
536 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   
535 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
533- ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
 

556 -ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ -ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
550 -∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)  
551 -∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣI)  
553 -∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)  
546 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  
 

542 -ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
539 -ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
541 -ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
540 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
 

Κοινά ΤΕΙ 2ου και 5ου Πεδίου 

543 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
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Κοινές Σχολές ΤΕΙ 2ου και 1ου Πεδίου 

524 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)   
Το Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/17.09.2003) και 
άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 µε έδρα την 
πόλη του Πύργου. Αποστολή του Τµήµατος είναι η κάλυψη του γνωστικού 
αντικειµένου των σύγχρονων τεχνολογιών των Πληροφοριακών Συστηµάτων στα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος καθορίζονται µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ' αριθµ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α). 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις 
απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι 
ώστε να: 
-Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν εφαρµογές πολυµέσων. 
-Παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφηµιστικά, ντοκιµαντέρ, video clips και υλικά 
παρουσίασης 
-Επεξεργάζονται το παραγόµενο οπτικο-ακουστικό υλικό (post-production) 
-∆ηµιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς επίσης και 
συνθετικές ταινίες (animation) 
-Αναπτύσσουν δικτυακές εφαρµογές και να διαχειρίζονται δικτυακούς ιστοτόπους. 
-Παράγουν ραδιο-τηλεοπτική εκποµπή µέσω διαδικτύου. 
-Έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιµέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία 
κάθε είδους εντύπου (εφηµερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφηµιστικά φυλλάδια, κλπ). 
-Έχουν την γραφιστική επιµέλεια ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας (newsletters, 
παρουσιάσεων κλπ). 
-Χειρίζονται ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης δηµοσιογραφικής ύλης που 
αυτοµατοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας µια εφηµερίδας. 
-Γνωρίζουν τον τρόπο επιτυχούς επικοινωνίας µε τον θεατή, ακροατή αναγνώστη. 
-Προγραµµατίζουν και να αυτοµατοποιούν την λειτουργία και την ροή των εργασιών 
στις µονάδες ΜΜΕ. 
-Εγκαθιστούν, χειρίζονται και προγραµµατίζουν εύρος υπολογιστικών συστηµάτων 
και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο. 
 
 

696 -ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)   
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Τ.Ε.Ι. 
 

Κοινές Σχολές ΤΕΙ 2ου και 1ου Πεδίου (5) 

 

690 -ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Το 2007, το Τµήµα µετονοµάζεται από "Βρεφονηπιοκοµίας"  σε "Τµήµα Προσχολικής 
Αγωγής". 
Το πτυχίο του τµήµατος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού, αλλά βρεφονηπιοκόµου. Πτυχίο 
νηπιαγωγού δίνουν µόνο τα Ανώτατα Ιδρύµατα.  
Έχουν τα επαγγελµατικά  δικαιώµατα των Τµηµάτων Βρεφονηπιοκοµίας 

 

692 -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)   
694 -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 203/τ.Α΄ /23.12.1991 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες: α) στη µελέτη, οργάνωση και λειτουργία 
Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών,  
β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι εγγραφής 
τους στο δηµοτικό σχολείο και  
γ) στη διδασκαλία και εφαρµογή της Βρεφονηπιοκοµίας.  
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα 
Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθµούς του Ιδιωτικού και 
∆ηµοσίου τοµέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ 
(νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούµενοι στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες:  
α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι της 
εγγραφής τους στο δηµοτικό σχολείο.  
β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθµών.  
γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας που εµφανίζεται στο αντικείµενο 
της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήµης γενικότερα και του 
κλάδου της Βρεφονηπιοκοµίας ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
4. Εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς 
της ειδικότητάς τους σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύµφωνα 
µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν και σαν µέλη 
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 
6. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας µε την απόκτηση του πτυχίου τους 
ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωµάτων. 
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Πληροφορική - ΑΕΙ 
Κωδ Σχολή Β2010 ΠΕ∆ 

262 ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πειραιά 15885 2&4 
359 Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 14123 2&4 
358 Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 15077 2&4 

216 Επιστήµης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 15258 2&4 
335 Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 17088 2&4 
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 18215 4 
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 19234 4 

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 18842 4 
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 18622 4 
331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 17333 4 
215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 17623 4 

220 Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 17453 4 
344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Αιγαίου (Σάµος) 14770 2&4 
371 Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΚΟΖΑΝΗ) 16501 2&4 
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 17757 2&4 

366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 15582 2&4 
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 16378 2&4 
412 Πληροφορικής και Τηλεµατικής Χαροκοπείου Αθήνας 16880 2&4 
330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 17822 2&4 

369 Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Στερεάς Ελλάδας (Λαµία) 15338 2&4 
333 Πληροφορικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 17217 2&4 
339 Πληροφορικής Πειραιά 16925 2&4 
354 Πολιτισµικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 11901 1&4 

 
>Οι διπλωµατούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ , δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ 
Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις 
του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος 
Α’/31.12.2003) 
Στον τοµέα της πληροφορικής λειτουργούν τµήµατα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Η/Υ) σε πολυτεχνεία, Πληροφορικής σε πανεπιστήµια και Εφαρµοσµένης 
Πληροφορικής σε πολυτεχνεία και πανεπιστήµια. Η πληθώρα τµηµάτων προκαλεί σύγχυση 
στους υποψηφίους. Ουσιαστικά, οι πτυχιούχοι των τµηµάτων Η/Υ είναι µηχανικοί hardware, 
οι απόφοιτοι των πανεπιστηµιακών τµηµάτων πληροφορικής είναι µηχανικοί software, ενώ 
τα τµήµατα εφαρµοσµένης πληροφορικής συνδέουν την πληροφορική µε µία άλλη επιστήµη. 
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344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 
>Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, εγγράφονται ως µέλη στο «Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι 
απόφοιτοι των οµοειδών Τµηµάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων Πατρών, Θεσσαλίας, ∆υτικής Μακεδονίας, 
καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, ασφαλίζονται στο «Ταµείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)» 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν ως 
εκπαιδευτικό προσωπικό στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» 
(Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 
75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις 
του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος 
Α’/31.12.2003) 

Το Τµήµα επενδύει και πρωτοπορεί σε σηµαντικές περιοχές βασικής και  
εφαρµοσµένης έρευνας, οι κυριότερες των οποίων είναι:  
● Αλγόριθµοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 
● Ανάκτηση Πληροφορίας 
●  Αναπαράσταση Γνώσης 
●  Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Προστασία της  Ιδιωτικότητας 
● Βάσεις ∆εδοµένων  
● Ευφυείς Πράκτορες 
● Ευφυή Συστήµατα 
● Εφαρµογές ∆ιαφορικών Εξισώσεων 
● Ηλεκτρονικό Εµπόριο – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
● Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών 
● Μαθηµατική Φυσική 
● Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική 
● Νοµικά και Κανονιστικά θέµατα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
● Πολυπρακτορικά Συστήµατα  
● Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων 
● Συστήµατα Προσωπικών και Κινητών Επικοινωνιών 
● Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
● Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 
● Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα 
● Υποστηριζόµενη µε Η/Υ Συνεργασία 
● Ψηφιακά Κυκλώµατα και Συστήµατα 
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Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ  2ου και 4ου Πεδίου 

246 -ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ 
Η σχολή έχει 10 εξάµηνα (5 έτη) σπουδών. 
Τα 4 πρώτα εξάµηνα είναι κοινά για όλους απο το 5ο εξάµηνο χωρίζονται σε κατευθύνσεις: 
Μαθηµατικών και Φυσικών. Οι πτυχιούχοι µπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση ή ως 
Μαθηµατικοί ή ως Φυσικοί. Η σχολή είναι 5 χρόνια και τα µαθήµατα τους χαρακτηρίζονται 
δύσκολα.  Στα 5 χρόνια κάνουν 62-63 µαθήµατα ενώ στο Μαθηµατικό στα 4 χρόνια σπουδών 
κάνουν 38-40 µαθήµατα. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει και µαθήµατα Οικονοµίας και 
Πληροφορικής. 
200 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
288 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
Το Τµήµα των Ιωαννίνων έχει 5 χρόνια σπουδών ενώ του Ηρακλείου και της Πάτρας 4. 
Τους πτυχιούχους του Τµήµατος των Ιωαννίνων ∆εν τους εγγράφει το ΤΕΕ ως µέλη και συνεπώς δεν έχουν τα 
δικαιώµατα του µηχανικού. 

Oι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να εργασθούν σε εταιρείες που ασχολούνται µε 
ηλεκτρονικά υλικά (µικροηλεκτρονική, µπαταρίες, καλώδια, µαγνητικά υλικά), µε κεραµικά 
(µονωτικά, οπτικές ίνες γυαλιού), µε µέταλλα (χάλυβας, αλουµίνιο). Επίσης, µπορούν να 
εργασθούν σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς τηλεπικοινωνιών και παραγωγής 
ενέργειας, καθώς και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τον σχεδιασµό και 
έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών. 
∆εν εγγράφονται στο Τεχνικό  Επιµελητήριο. 
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Τµήµα Πληροφορικής του ΑΠΘ (κωδ:338) 

Στο site της  σχολής αναφέρεται: 

Το Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 200/1991 (ΦΕΚ 

78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδηµαϊκό έτος 1992-93. 
Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του 

εξοπλισµού και τη στελέχωση του Τµήµατος, έχουν καταξιώσει το Τµήµα Πληροφορικής σε 

Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τµήµατος τεκµηριώνεται και από τους 

ακόλουθους αντικειµενικούς παράγοντες: 

• Tην εξωτερική αξιολόγηση που διεξήχθη το Σεπτέµβριο του 2011 µε την ευθύνη της 
Α.∆Ι.Π. 

• Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τµηµάτων Πληροφορικής 
των Ελληνικών Πανεπιστηµίωνκατατάσει το Τµήµα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφή 

• Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήµια στην κατηγορία "Επιστήµη 
Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήµατα"  σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της εταιρίας QS. 

• Μεγάλο αριθµό πρωτότυπων δηµοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 
και συνέδρια. Συγγραφή και έκδοση µεγάλου αριθµού βιβλίων Πληροφορικής. 

• Μεγάλο αριθµό χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που 
έχει αναλάβει το Τµήµα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς. 

• Μεγάλο αριθµό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή 
κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας. 

Οι επαγγελµατικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τµήµατος εκτείνονται στο ακόλουθο ευρύ 
φάσµα της έρευνας και της αγοράς εργασίας: τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεωρητικό, 
τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο καθώς και τη µελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη 
συντήρηση, τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων σε 
εγκαταστάσεις και σε πάσης φύσεως εφαρµογές στους επιστηµονικούς τοµείς: 

• του Υλικού και Λογισµικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
• της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
• των ∆ικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, 
• των Συστηµάτων και Εφαρµογών Επεξεργασίας Σηµάτων, Εικόνας και Οµιλίας. 
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Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ Πληροφορικής  4ου και 2ου Πεδίου (15) 

262 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Oι απόφοιτοι του τµήµατος συνδυάζουν γνώσεις υπολογιστών και σύγχρονων ψηφιακών 
τεχνολογιών µε γνώσεις διδασκαλίας των συγκεκριµένων αντικειµένων και γνώσεις 
οικονοµικών. Tο τµήµα αποσκοπεί στην παραγωγή πτυχιούχων, οι οποίοι θα καλύπτουν δύο 
σηµαντικούς κλάδους της κοινωνίας της πληροφορίας: τον κλάδο της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού στη σύγχρονη τεχνολογία µε τη χρήση συστηµάτων 
ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και τον κλάδο της σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και συστηµάτων δικτύων. Τέλος , µε τον πτυχίο τους 
µπορούν να διοριστούν στη δηµόσια εκπαίδευση, στον κλάδο εκπαιδευτικών Πληροφορικής 
ΠΕ19.  ∆εν χρειάζεται να έχουν πτυχίο από την ΑΣΠΑΙΤΕ 
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ  
340 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΛΑΜΙΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής. ∆εν εντάσσονται  στο ΠΕ04 Βιολόγων 
344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)  
371 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
358 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)  
335 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση εντάσσονται στο ΠΕ19 
Πληροφορικής. Είναι κοινή σχολή στο 2ο και 4ο πεδίο. 
359 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)  
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 Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ  2ου και 4ου Πεδίου  
Γεωπονικά & ∆ασολογικά (10) 

323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
325 -ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
328 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
327 -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. 
ΑΘΗΝΑΣ 
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
275 -∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΒΟΛΟΣ) 
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
276 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 
Γεωπονική 
Η γεωπονική αποτελεί έναν µικτό ως προς το φύλο των φοιτητών επιστηµονικό κλάδο 
σπουδών. Οι άνδρες αποτελούσαν 57,5% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Η γεωπονική 
ανήκει στους κλάδους που οι φοιτητές τους εµφανίζουν τη σχετικά µεγαλύτερη καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, αποφοιτούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό µε 
βαθµό πτυχίου «καλώς» και προέρχονται από οικογένειες µε µεσαίο εισόδηµα και 
εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων. Το ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές 
σπουδές είναι λίγο υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. 
Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων 
γεωπονίας είναι λίγο χαµηλότερο, ενώ το ποσοστό ανεργίας πολύ υψηλότερο από τον γενικό 
µέσο όρο και λίγο περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πτυχιούχους έχουν αποκτήσει εµπειρία 
σηµαντικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι γεωπονίας εµφανίζουν υψηλότερο του γενικού µέσου 
όρου ποσοστό απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα και πολύ υψηλότερα ποσοστά µισθωτών 
και συµβασιούχων έργου που εργάζονται µε σταθερή και πλήρη απασχόληση. Οι αποδοχές 
των τελευταίων είναι υψηλότερες από τον γενικό µέσο όρο, όµως µόλις έξι στους δέκα 
µισθωτούς και συµβασιούχους έργου θεωρούν ότι οι επαγγελµατικές προοπτικές στην 
τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. 
Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την 
αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης 
στους κλάδους της δηµόσιας διοίκησης, του εµπορίου και της διαχείρισης ακίνητης περι- 
ουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπου απασχολούνται 
79% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Ηετεροαπασχόληση των αποφοίτων γεωπονίας 
είναι σχετικά µέτριας έκτασης. Αφορά 17% του συνόλου των απασχολουµένων 
(επαγγελµατική κατανοµή) και 32% των µισθωτών και συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία 
αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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Κοινά Τµήµατα 2ου και 3ου Πεδίου (4) 
 

281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Κοινά Τµήµατα µε 2ο και 3ο Πεδίο 
Εντάσσονται στο ΠΕ04 Βιολόγων Βιολογία 
 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

 
Η βιολογία αποτελεί έναν µικτό ως προς το φύλο των φοιτητών επιστηµονικό κλάδο σπουδών, όπου 
οι γυναίκες αποτελούσαν 57% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Το οικογενειακό εισόδηµα και 
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των φοιτητών βιολογίας είναι µεσαία, όπως µεσαία είναι και η 
καθυστέρηση των τελευταίων στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών. Το ποσοστό 
αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι εξαιρετικά υψηλό (61%). Συγκεκριµένα 
είναι το τέταρτο υψηλότερο µεταξύ όλων των επιστηµονικών κλάδων σπουδών. 
Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων βιολογίας 
είναι το χαµηλότερο µεταξύ των αποφοίτων όλων των επιστηµονικών κλάδων, ενώ ο κλάδος 
επίσης διαθέτει το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό αποφοίτων µε εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. 
Οι πτυχιούχοι βιολογίας εµφανίζουν υψηλότερο του γενικού µέσου όρου ποσοστό απασχόλησης 
στον δηµόσιο τοµέα, πολύ χαµηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης και λίγο χαµηλότερα ποσοστά 
σταθερά και πλήρως απασχολούµενων µισθωτών και συµβασιούχων έργου. Οι αποδοχές των 
τελευταίων τοποθετούνται κοντά στον γενικό µέσο όρο, ενώ µόνο έξι στους δέκα θεωρούν ότι οι 
επαγγελµατικές προοπτικές στην τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. 
Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση 
υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της 
εκπαίδευσης, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, της υγείας και κοινωνικής µέριµνας και της δηµόσιας διοίκησης, όπου 
απασχολούνται 83% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση των αποφοίτων 
βιολογίας είναι σχετικά υψηλή. Αφορά 31% του συνόλου των απασχολουµένων 
(επαγγελµατική κατανοµή) και 26% των µισθωτών και συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία 
αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 

 
Περισσότερα  για τα Βιολογικά Τµήµατα στο 4ο Πεδίο 
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Μουσικοί (4) 
407 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  
408 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
406 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
409 -ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
 
173 -ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1&2) 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης από το 
2008 εντάσσονται στο Π.Ε. 33, (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης). 
(ΑΣΕΠ 3Π/2008/ ΦΕΚ 516/2008). ∆εν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. 
(ΑΣΕΠ/2Π/2008/ΦΕΚ 515/2008) 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη 
Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:14 

 

163 -Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κινηµατογράφου είναι 5ετές. 
Το  Τµήµα Κινηµατογράφου ιδρύθηκε το 2004 µε το ΦΕΚ 138Α/2004. 
«Το Τµήµα Κινηµατογράφου να καλλιεργεί καινά προάγει την κινηµατογραφική τέχνη, στο 
πλαίσιο µιας ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, µε την ακαδηµαϊκή και 
εφαρµοσµένη έρευνα και διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές τα εφόδια που 
εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την καλλιτεχνική, επιστηµονική και επαγγελµατική 
τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. Ειδικότερα το Τµήµα: 
αα) καλλιεργεί και προάγει την τέχνη του κινηµατογράφου, ως και τη συνάφεια µε τις 
τέχνες της εικόνας και του ήχου, 
ββ) προωθεί τη διδασκαλία του κινηµατογράφου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, 
γγ) αναβαθµίζει το πολιτιστικό επίπεδο του κινηµατογραφικού επαγγέλµατος, 
δδ) δηµιουργεί πλήρως καταρτισµένους επαγγελµατίες ικανούς να συµβάλλουν στην 
αναβάθµιση της κινηµατογραφικής παραγωγής, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόµενες 
ανάγκες σε επιστηµονικά ειδικευµένα στελέχη στη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο 
του οπτικοακουστικού προϊόντος. 
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Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου 

178 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  (1&2) 

Έχει δύο (2) κατευθύνσεις: 1) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 2) 
κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής ∆ασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει τις 
εµφάσεις: α) Αυτισµού, β) Μαθησιακών δυσκολιών, γ) Νοητικής υστέρησης, δ) 
Προβλήµατα ακοής, και ε) Προβλήµατα όρασης. Οι ∆άσκαλοι εντάσσονται στο ΠΕ71 ΕΑΕ 
και οι Νηπιαγωγοί στο ΠΕ61 ΕΑΕ. 
∆ιορίζονται σε ειδικά σχολεία ΣΜΕΑ , ΕΕΕΚ και ΚΕ∆Υ 
∆εν εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι ούτε στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. 

∆άσκαλοι (9) 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [2Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη 
Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:1 
Μέχρι και το 2010 κανένας αδιόριστος! 
Στο τελευταίο ΑΣΕΠ [2Π/2008] από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να 
πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων .   Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν µόνο 
2.310 υποψήφιοι και από αυτούς µόνο 962 είναι τελικά οι δάσκαλοι που περιλαµβάνονται 
στον προσωρινό πίνακα διοριστέων και έµειναν 1.158 θέσεις κενές. Βέβαια και αυτή που 
έγραψαν κάτω από τη βάση διορίστηκαν από τον Ενιαίο Πίνακα. 
 

Νηπιαγωγοί (9) 
154 -ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)  
166 -ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
158 -ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
156 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΑΤΡΑΣ  
341 -ΠΑΙ∆. ΝΗΠΙΑΓ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη 
Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:12 
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Γυµναστές(5) 
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)  
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  

Για τα τµήµατα αυτά απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσµατα "∆ΡΟΜΟΣ 
400 µ. για αγόρια ή 200 µ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 
4 κ. για κορίτσια" και "50 µ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ". 
ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β Θεµατική Ενότητα: 
2007: 1/83 
2009: 1/124 [3Π/2008] 

Φυσική Αγωγή –Αθλητισµός 

Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

 
Η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός είναι ένας µικτός ως προς το φύλο των φοιτητών 
επιστηµονικός κλάδος σπουδών, όπου οι γυναίκες αποτελούσαν 55% των αποφοίτων των ετών 
1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς µε το σχετικά χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα των 
γονέων των φοιτητών, που εκδηλώνουν ισχυρή προτίµηση για το Τµήµα σπουδών τους πριν 
από την είσοδο στο πανεπιστήµιο, αλλά αποφοιτούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό (48%) µε βαθµό 
πτυχίου «καλώς». Το ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι το 
χαµηλότερο µεταξύ όλων των επιστηµονικών κλάδων σπουδών. Πέντε έως επτά έτη µετά την 
αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων φυσικής αγωγής και αθλητισµού είναι 
λίγο υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο, το ποσοστό ανεργία ισούται µε αυτόν, αλλά µόνο 
75% των πτυχιούχων έχουν αποκτήσει εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Οι απασχολούµενοι 
απόφοιτοι του κλάδου είναι µοιρασµένοι µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ενώ το ποσοστό 
αυτοαπασχολουµένων είναι χαµηλό και ανέρχεται στο µισό του γενικού µέσου όρου. 
Χαρακτηριστικά της µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο είναι η υψηλή συχνότητα προσωρινών 
συµβάσεων εργασίας, µερικής απασχόλησης και χαµηλών αποδοχών και τα σχετικά πολύ 
χαµηλά ποσοστά µισθωτών και συµβασιούχων έργου που δηλώνουν ότι έχουν θετικές 
προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης στην τρέχουσα εργασία τους. Ο βαθµός και η ποιότητα 
επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από 
τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της εκπαίδευσης, της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
και της δηµόσιας διοίκησης, όπου βρέθηκαν να απασχολούνται 81% των πτυχιούχων των ετών 
1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι πολύ υψηλή. Ανέρχεται σε 44% του 
συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 32%των µισθωτών και 
συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (2) 
174 -Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Μπορεί να ενταχθούν στα ΠΕ71, ΠΕ72 , ΠΕ10 
Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» 
1. Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε 
αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008: 
«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα 
διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του συνιστώµενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών 
Ενηλίκων). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση 
ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων πολιτών µε ή χωρίς αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραµµατεία 
∆ια βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλο επίσηµο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη 
σχεδιασµού και εκπόνησης ανάλογων προγραµµάτων». 
Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες». 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία 
ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008: 
«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» έχει τα 
τυπικά προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του συνιστώµενου κλάδου ΠΕ 71 
(∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 
71 τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση ή απόσπαση σε δηµοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε 
τµήµατα ένταξης των δηµοτικών σχολείων, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, 
παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια 
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 
Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να 
τοποθετηθούν µε µµετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ∆∆Υ». 
Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄). Στο τελευταίο ΑΣΕΠ [2009] αντιστοιχούσε 1 θέση 
ανά 35 συµµετέχοντες 
187 -Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 
Ίδιο όνοµα µε τµήµα του ΑΠΘ αλλά διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών και 
διαφορετικά επαγγελµατικά δικαιώµατα,  
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ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων 

Κλάδος 2007 % 2009 % 
ΠΕ 03   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

1:7 14,3 1:14 7,1 

ΠΕ 0401 ΦΥΣΙΚΩΝ 1:10 10,0 1:15 6,7 
ΠΕ 0402 ΧΗΜΙΚΩΝ 1:10 10,0 1:16 6,3 
ΠΕ 0403 ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1:9 11,1 1:15 6,7 
ΠΕ 0405 ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1:12   8,3 1:18 5,6 
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287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Εντάσσονται στο ΠΕ04.05 Γεωλόγων για την εκπαίδευση. 
Επίσης , µπορούν να απασχοληθούν στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σε χώρους όπως η ∆EH, η 
∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, ο ∆ηµόκριτος, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Ινστιτούτο 
Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(IΓME), το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών. 
 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

 
Γεωλογία–Φυσιογνωσία 
 
Η γεωλογία-φυσιογνωσία αποτελεί έναν µικτό ως προς το φύλο των αποφοίτων επιστηµονικό 
κλάδο σπουδών, όπου οι γυναίκες αποτελούσαν 57% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. 
Είναι ο κλάδος µε την ασθενέστερη προτίµηση του Τµήµατος σπουδών από τους φοιτητές πριν από 
την είσοδό τους στο πανεπιστήµιο, σχετικά µεγάλο ποσοστό φοιτητών που δηλώνουν απουσία ή 
µικρό ενδιαφέρον για τις σπουδές κατά την έναρξή τους και σχετικά µεγάλη καθυστέρηση των 
φοιτητών στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών. Πάντως, το ποσοστό αποφοίτων 
που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι αρκετά υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. 
Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων γεωλογίας-
φυσιογνωσίας είναι από τα χαµηλότερα µεταξύ των αποφοίτων όλων των επιστηµονικών κλάδων. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε το ποσοστό πτυχιούχων µε εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Ιδιαίτερα 
υψηλά είναι τα ποσοστά ανεργίας και µη συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό. Οι απόφοιτοι 
εµφανίζουν πολύ χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου ποσοστό απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα, 
αλλά τα ποσοστά σταθερά και πλήρως απασχολούµενων µισθωτών και συµβασιούχων έργου και το 
ύψος των αποδοχών των τελευταίων βρίσκονται κοντά στον γενικό µέσο όρο. Επίσης, περίπου επτά 
στους δέκα µισθωτούς και συµβασιούχους έργου θεωρούν ότι οι επαγγελµατικές προοπτικές στην 
τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. 
Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση 
υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, της 
εκπαίδευσης και των κατασκευών, όπου απασχολούνται 65% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. 
Η ετεροαπασχόληση των αποφοίτων γεωλογίας-φυσιογνωσίας είναι πολύ εκτεταµένη: 27% του 
συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και 52% των µισθωτών και 
συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
 

310 -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
356 -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 
Εντάσσονται στο ΠΕ04.05 Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στο ΠΕ Περιβάλλοντος για 
πρόσληψη σε φορείς του ∆ηµοσίου 
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259 -ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
257 -ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
261 -ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
253 -ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
255 -ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Εντάσσονται στο ΠΕ04 Φυσικών 
Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση είναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ σε όποιον 
ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχικά.Το πτυχίο  από µόνο του ∆ΕΝ  αρκεί !!! 
 

269 -ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
267 -ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
270 -ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
263 -ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
265 -ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Εντάσσονται στο ΠΕ04 Χηµικών 
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2o Πεδίο 
Αρθ. Τµηµάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός 
Μόνο στο 1ο 
Πεδίο 

25  0 

Κοινές µε 1ο Πεδίο 32  0 
Κοινές µε 3ο Πεδίο 4  0 
Κοινές µε 4ο Πεδίο 28  11 
Κοινές µε 5ο Πεδίο 0  0 
Σύνολο 89  11 

 
 
248 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ03 
250 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
 
218 -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών 
Αιγαίου (Σάµος) µπαίνουν στον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται στο Οικονοµικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος. 
Εντάσσονται στο ΠΕ09 Οικονοµολόγων. 
∆εν εντάσσονται  στο ΠΕ03 Μαθηµατικών 
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
∆εν εντάσσονται στο ΠΕ03 Μαθηµατικών 
 

249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
Εντάσσονται στο ΠΕ03 Μαθηµατικών 
Τον Ιανουάριο του 2009  δηµοσιεύτηκε µια έρευνα για τα εκατό δηµοφιλέστερα επαγγέλµατα στην 
Αµερική, και την πρώτη θέση καταλάµβαναν οι µαθηµατικοί. 
http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html 
α]Ο Μαθηµατικός  έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη εκπαίδευση  : 
Τα ωρολόγια προγράµµατα  του Γυµνασίου και του Λυκείου περιέχουν µαθηµατικά αρκετές ώρες σε όλες τις 
τάξεις. 
Αναλυτικά: Αγυµν=4ωρ, Βγυµν=4ωρ, Γγυµν=4ωρ, 
Αλυκ=5ωρ, Βλυκ=4ωρ, Βλυκ_θετ=3ωρ, Βλυκ_τεχν=3ωρ, 
Γλυκ=2ωρ , Γλυκ_θετ=5ωρ , Γλυκ_τεχν=5ωρ 
Είναι το πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας (1,3) για το 2ο και 4ο πεδίο , δεύτερο µάθηµα αυξηµένης 
βαρύτητας (0,7) για το 5ο πεδίο και επιλέγετε ως µάθηµα επιλογής σχεδόν απο τους µισούς υποψηφίους (το 
2008 το 46%) 
β]Τα µαθηµατικά είναι η βάση  πάρα πολλών  επιστηµών .  
γ]Μπορείς µε µεταπτυχιακά να ασχοληθείς µε πολλούς τοµείς της επιστήµης : πληροφορική , οικονοµία , 
µετεωρολογία , στατιστική, µοντελοποίηση ,… 
δ]Σχεδόν το σύνολο των µελετών αντιµετωπίζουν σαν µια ενότητα τα επαγγέλµατα : Μαθηµατικός , Φυσικός 
και Χηµικός όµως εµείς που ανήκουµε σε αυτές τις ειδικότητες γνωρίζουµε ότι οι επαγγελµατικές προοπτικές 
τους είναι τελείως διαφορετικές.  


