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Κοινές Σχολές 1ου και 2ου Πεδίου 

Οι κοινές σχολές 1ου και 2ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ 

ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΕΙ 

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας (Τρίκαλα) ΑΕΙ 

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) ΑΕΙ 

401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας ΑΕΙ 

4031 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

4032 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες) ΑΕΙ 

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) ΑΕΙ 

134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) ΑΕΙ 

163 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) ΑΕΙ 

173 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας ΑΕΙ 

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΕΙ 

408 Μουσικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΙ 

406 Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) ΑΕΙ 

128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας ΑΕΙ 

143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος) ΑΕΙ 

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) ΑΕΙ 

164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) ΑΕΙ 

140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) ΑΕΙ 

130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ΑΕΙ 

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) ΑΕΙ 

141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας ΑΕΙ 

178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος) ΑΕΙ 

341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) ΑΕΙ 

156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων ΑΕΙ 

136 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πάτρας ΑΕΙ 

166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) ΑΕΙ 

158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) ΑΕΙ 
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Στο Μηχανογραφικό του 2013 υπήρχαν στο 1ο Πεδίο 13 τμήματα ΤΕΙ 

Τα κοινά ΤΕΙ 1ου & 2ου είναι τα παρακάτω: 

Κωδ. Τμήμα ΒΑΘ Β.2013 

690 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 14.006 

694 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 13.252 

692 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Ιωαννίνων ΤΕΙ 12.016 

696 Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) ΤΕΙ 10.141 
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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 μετάθεση 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 

-η κατάταξη των πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2012-2013 θα γίνει με βάση το 

βαθμό πτυχίου 
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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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Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
 

 

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 

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] 
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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 απασχολούνται81% 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). 

 

 

Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου 

178 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  

Έχει δύο (2) κατευθύνσεις: 1) κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 

2) κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει 

τις εμφάσεις: α) Αυτισμού, β) Μαθησιακών δυσκολιών, γ) Νοητικής υστέρησης, δ) 

Προβλήματα ακοής, και ε) Προβλήματα όρασης. Οι Δάσκαλοι εντάσσονται στο ΠΕ71 

ΕΑΕ και οι Νηπιαγωγοί στο ΠΕ61 ΕΑΕ. 

Διορίζονται σε ειδικά σχολεία ΣΜΕΑ , ΕΕΕΚ και ΚΕΔΥ 

Δεν εντάσσονται στο ΠΕ70 Δάσκαλοι ούτε στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. 
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Δάσκαλοι (9) 

 

 

Εντάσσονται στο ΠΕ70 Δάσκαλοι 

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. 

 

 

 

  



http://sep4u.gr 

 

Καλοδήμος Δημ.  –ΚΕΣΥΠ Λαμίας                                              [8]                                                      19-Μαϊ-15 

Νηπιαγωγοί (9) 

 

 

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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Ανεργία Δασκάλων και Νηπιαγωγών 

 

 Με μόρια       Χωρίς μόρια     Σύνολο 

ΠΕ 70 Δασκάλων         2.219 5.051 7.270 

ΠΕ 60 Νηπιαγωγών 4.309 4.417 8.726 

 

Από αυτούς έως τις 11/2/2013 εργάζονται 3.334 δάσκαλοι (2.781 Γ.Λ.Κ και 553 ΕΣΠΑ) 
και 1.604 νηπιαγωγοί (1.559 Γ.Λ.Κ. και 5 ΕΣΠΑ). 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία 3.936 δάσκαλοι και 7.122 νηπιαγωγοί εγγεγραμμένοι 
στους πίνακες αναπληρωτών είναι εκτός σχολείου.  11.058 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, 
πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων είναι άνεργοι. 
Οι προβλέψεις και για το 2013-14 είναι δυσοίωνες αφού προβλέπονται μηδενικοί μόνιμοι 
διορισμοί και ελάχιστες προσλήψεις . 
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Μουσικοί (4) 

407 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  5έτη 

408 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  5έτη 

406 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  5έτη 

409 -ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  4έτη 

 

Πεδίο/α 1&2 

Έτη Σπουδών 5 

Ειδικό Μάθημα1 Αρμονία 

Ειδικό Μάθημα2 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 24000 
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173 -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Ι.Θ.Ε.) 

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). Δεν 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 

Γιατί  να  σπουδάσω Ιστορία  και  Φιλοσοφία της Επιστήμης;  
Γιατί θέλεις να αποκτήσεις μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη ιστορικο-φιλοσοφική 
παιδεία με κεντρικό σημείο αναφοράς τις επιστήμες. Η ιστορία και φιλοσοφία της 
επιστήμης ασχολείται με τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις  της επιστήμης εν 
γένει αλλά και των συγκεκριμένων  επιστημών  (φυσικές  επιστήμες,  κοινωνικές  και  
ανθρωπιστικές  επιστήμες, επιστήμες της ζωής, μαθηματικά και λογική). Μελετά την 
επιστήμη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο και αναδεικνύει τις 
φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και των μεθόδων της.  
  
 Γιατί να επιλέξω το ΜΙΘΕ;  
Γιατί το ΜΙΘΕ είναι το μόνο πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που υπηρετεί το γνωστικό 
αντικείμενο της ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης (ΙΦΕ).  Επιπλέον  το  Τμήμα  
υπηρετεί  μια  σειρά  από  συναφή  αντικείμενα  όπως η ιστορία της τεχνολογίας και η 
επιστημονική και τεχνολογική πολιτική ενώ προσφέρει το μοναδικό πρόγραμμα 
γνωσιακής επιστήμης στην  
Ελλάδα. Το ΜΙΘΕ χαίρει διεθνούς αναγνώρισης στην έρευνα και τη διδασκαλία της ΙΦΕ. 
Έχει στενή συνεργασία με πολλά τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδρύματα του 
εξωτερικού.  
 Το ΜΙΘΕ σου παρέχει τo καταλληλότερο υπόβαθρο στη φιλοσοφία και τη φιλοσοφία της 
επιστήμης για να εμβαθύνεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτά που θέτει η κλωνοποίηση 
και η γενετική τροποποίηση οργανισμών (βιοηθική), τα φιλοσοφικά προβλήματα που 
αναδεικνύονται από τη γενικευμένη χρήση υπολογιστών (π.χ. τα ζητήματα της “τεχνητής 
νοημοσύνης” και όλα όσα εμπίπτουν στο αντικείμενο της “γνωσιακής επιστήμης”), αυτά 
που προκύπτουν από τη σχέση της επιστήμης και της τεχνολογίας με την ανάδειξη αλλά 
και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης (περιβαλλοντική ηθική), αυτά 
που προϋποθέτει η καλή λειτουργία των κοινωνικών θεσμών και η αποφυγή κρίσεων 
(π.χ. επιχειρηματική ηθική). Κατά την εκπαίδευσή σου στο ΜΙΘΕ θα μελετήσεις τη σχέση 
της επιστήμης  και  της  τεχνολογίας  σε  σημαντικές  ιστορικές  περιόδους  (αρχαιότητα, 
μεσαίωνας, αναγέννηση, διαφωτισμός, ύστερη νεωτερικότητα)  
ενώ  θα  εμβαθύνεις  σε  φαινόμενα  που  σημάδεψαν  τη  διαμόρφωση  του σύγχρονου 
κόσμου ώστε να θεωρούνται από πολλούς επαναστατικά (επιστημονική επανάσταση, 
βιομηχανική επανάσταση).  
  
  
Τι μαθήματα διδάσκονται;  
  
Τα μαθήματα που διδάσκονται εμπίπτουν καταρχήν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Ιστορία 
των Επιστημών και της Τεχνολογίας και Φιλοσοφία των Επιστημών.  Στην  Ιστορία  των  
Επιστημών  περιλαμβάνονται  μαθήματα όπως Ιστορία της Επιστήμης κατά χρονική 
περίοδο (Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, Διαφωτισμός κλπ.), Ιστορία της Βιολογίας, Ιστορία της 
Οικονομικής Σκέψης αλλά και Ιστορία του Πολιτισμού και των Ανθρωπιστικών 
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Επιστημών.  Στην  Φιλοσοφία  των  Επιστημών  περιλαμβάνονται  μαθήματα όπως  
Φιλοσοφία  της  Επιστήμης,  Ιστορία  της  Φιλοσοφίας,  Γνωσιολογία και Μεταφυσική, 
Φιλοσοφία της Φυσικής, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών Επιστημών, της Ιστορίας, 
του Δικαίου, κ.ά.  
 Στα  πρώτα έτη σπουδών διδάσκονται μαθήματα εισαγωγής σε  διάφορα επιστημονικά 
πεδία και φυσικά στη Φιλοσοφία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη  δημιουργία  ενός  
στέρεου  φιλοσοφικού  υπόβαθρου  το  οποίο  θεωρούμε ότι απαιτείται για την κριτική 
σπουδή του επιστημονικού φαινομένου. Επίσης διδάσκονται μαθήματα που αφορούν τις 
επιστήμες της νόησης (Ψυχολογία, Γνωσιακή Επιστήμη, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α.) αλλά 
και μαθήματα  γενικότερου  επιστημονικού  ενδιαφέροντος  (Συγγραφική,  Ιστορία της 
Τέχνης, Παιδαγωγική, Μουσειολογία κ.ά.). Το τμήμα προσφέρει επίσης πολλά και 
ενδιαφέροντα μαθήματα επιλογής.  
  
Τι υπόβαθρο απαιτείται;  
Ένα ανήσυχο και κριτικό πνεύμα, δίψα για γνώση, περιέργεια και ανοικτό μυαλό.  Όλα  
τα  υπόλοιπα  που  χρειάζονται  θα  τα  αποκτήσετε  κατά  τη διάρκεια των σπουδών 
σας.   
 
Τι οφέλη θα έχω από το ΜΙΘΕ;  
Όλα όσα θα πρέπει να περιμένει κανείς από το Πανεπιστήμιο και όλα όσα απαιτούνται  
από  μια  συνεχώς  εξελισσόμενη,  απαιτητική  και  παγκοσμιοποιημένη  αγορά  εργασίας.  
Το  Τμήμα  μας  προσφέρει  υψηλή  ποιότητα σπουδών και γνώσεων αλλά και ουσιαστική 
προετοιμασία για οποιαδήποτε  εργασία  ή  θέση  απαιτεί  δημιουργικότητα,  αναλυτική  
και  συνθετική σκέψη,  επικοινωνιακές  δεξιότητες,  κριτικό  πνεύμα,  ικανότητα  
επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία.  
  
  
Ποιες  είναι  οι  επαγγελματικές  προοπτικές των αποφοίτων;  
Οι  απόφοιτοί  του  ΜΙΘΕ  συμμετέχουν  στις  εξετάσεις  του  ΑΣΕΠ  για  την πρόσληψη  
εκπαιδευτικών  στη μέση  εκπαίδευση  (ΠΕ 33)  και  εργάζονται και διακρίνονται σε 
διάφορους τομείς και πεδία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη δημόσιων και 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών  θεσμών  και  υπηρεσιών,  θεσμών  
διαμόρφωσης  της  κοινής  γνώμης, μουσεία και εκδοτικούς οίκους, θεσμών 
διαμόρφωσης επιστημονικής και  
τεχνολογικής πολιτικής αλλά και ως στελέχη σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις).  
Γίνονται  δεκτοί  στα  καλύτερα  μεταπτυχιακά  προγράμματα στην χώρα μας και στο 
εξωτερικό. 
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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 ΤΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου (4) 

Κωδ. Τμήμα ΒΑΘ Β.2013 

690 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 14.006 

694 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 13.252 

692 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Ιωαννίνων ΤΕΙ 12.016 

696 Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) ΤΕΙ 10.141 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

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 Δημοσίου 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. 
 

Τα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας μετονομάστηκαν το 2013 σε Προσχολικής Αγωγής. 
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696-Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & 

Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατοχυρωθεί με το υπ' αριθμ. 119/19-5-2003 

Προεδρικό Διάταγμα. 

Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, που εντάσσεται στη Σχολή Mουσικής Tεχνολογίας του TEI 
Hπείρου και έχει έδρα την Άρτα, ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 200/6-9-1999) και δέχτηκε τους πρώτους 
φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000–01. Μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την 
ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα 
πρωτότυπο παιδαγωγικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης. 

Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Δείτε τα διαφημιστικά σποτ με τους σπουδαστές του τμήματος: 

   

 Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. 
Πιστοποιήθηκε από το ΙΤΕ (3304/21.12.00) και έκτοτε αναμορφώνεται συστηματικά. Η πρωτοτυπία του 
έγκειται στο ότι υπηρετεί έναν επιστημονικό – ερευνητικό τομέα που δεν είχε ως τώρα αυτόνομη 
υπόσταση μέσα στο ακαδημαϊκό πλαίσιο και επομένως δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί μόνο με βάση την 
πεπατημένη οδό. Η γνώση που το ΤΛΠΜ καλείται να μεταδώσει δεν είναι γνώση κωδικοποιημένη και 
προσβάσιμη με τους συνήθεις ακαδημαϊκούς τρόπους. Είναι γνώση προφορική, διαρκώς μεταλλασσόμενη, 
και σε φυσικές συνθήκες μεταδιδόμενη με τρόπο βιωματικό μάλλον παρά λογικό. Γι’ αυτό και το 
πρόγραμμα σπουδών του ΤΛΠΜ συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική οργανοχρησίας, 
δίχως ωστόσο να διεκδικεί την συστηματοποίηση της μελέτης του μουσικού υλικού με λογικές μουσικής 
ακαδημίας. Προτεραιότητα δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ερευνητική προσέγγιση 
και την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στους διαθεματικούς άξονες, που αναδεικνύουν το μουσικό 
φαινόμενο ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο. Η λειτουργική διάρθρωση διαφόρων μορφών μαθήματος 
(θεωρία, άσκηση, εργαστήριο) επιτρέπει την βέλτιστη οργάνωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, για την 
πραγμάτωση των ως άνω στόχων. 

Ας σημειωθεί ότι για την υλοποίηση του προγράμματος επιστρατεύτηκαν σε ρόλο διδάσκοντα ενεργοί 
μουσικοί, των οποίων η θεσμική ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε με την πρωτότυπη 
διατύπωση νομοθετικού πλαισίου για την νέα κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ), 
που προέκυψε με πρωτοβουλία του ΤΛΠΜ. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ενεκρίθησαν από το ΥΠΕΠΘ την πρώτη χρονιά της 
λειτουργίας του Τμήματος (ΠΔ 119/19-5-2003). 

Σήμερα φιλοξενείται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στο campus των Κωστακιών Άρτας 
και διαθέτει μια πλειάδα εργαστηρίων μουσικής, οργανωμένο εργαστήριο μουσικής πληροφορικής, 
αυτόνομο οργανοποιείο, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο studio ηχογράφησης. 

Η Κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το Αρχείο Μουσικής που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του 
Τμήματος φιλοξενούν πλούσιο έντυπο και ηχητικό υλικό τεκμηρίωσης των γνωστικών πεδίων που αυτό 
θεραπεύει. 

Το Τμήμα δρομολόγησε νωρίς έναν γόνιμο διάλογο με την επιστημονική κοινότητα. Συνέδρια, ημερίδες, 
κύκλοι σεμιναρίων και εκδόσεις απέκτησαν έκτοτε υπόσταση θεσμική, με την υποστήριξη του 
Προγράμματος Αναμόρφωσης ΠΠΣ. Αξιόλογη είναι επίσης η δράση του Τμήματος σε επίπεδο μουσικών 
παραγωγών (κύκλος Ανοιχτών Πυλών, συναυλίες, happenings, ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ.). 



http://sep4u.gr 

 

Καλοδήμος Δημ.  –ΚΕΣΥΠ Λαμίας                                              [16]                                                      19-Μαϊ-15 

Περιγραφή Πτυχιούχου 

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν 
κατοχυρωθεί με το υπ' αριθμ. 119/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες 
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί 
επαγγελματικά σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Ειδικότερα: 
 
α) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική" στα Πολιτιστικά και 
Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, όπου ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ήδη ουσιαστική συνιστώσα 
του διδακτικού προγράμματος 
β) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική" στα ωδεία και μουσικά 
εκπαιδευτήρια κάθε είδους, στα οποία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λαϊκών οργάνων και λαϊκής 
μουσικής 
γ) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική" σε ειδικά προγράμματα 
μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) 
δ) Διδάσκει ελληνικούς χορούς σε τμήματα εκμάθησης χορών κρατικών φορέων ή πολιτιστικών 
συλλόγων 
ε) Διδάσκει σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια το γνωστικό αντικείμενο "κατασκευή και συντήρηση 
λαϊκών οργάνων" 
στ) Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και άλλων ερευνητικών 
Κέντρων και οργανισμών 
ζ) Εξασκεί το επάγγελμα του μουσικού (ή του συντηρητή - κατασκευαστή οργάνων) στον τομέα 
εξειδίκευσής του 
η) Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες προώθησης και προβολής του λαϊκού πολιτισμού και της 
ελληνικής μουσικής παράδοσης γενικότερα 
θ) Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτιστικές πολιτικές και διοργανώνει μουσικές 
εκδηλώσεις με θέμα την ελληνική μουσική 
ι) Ασκεί εξειδικευμένη εργασία ως στέλεχος εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιριών, ραδιο-
τηλεοπτικών σταθμών και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών 
ια) Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ και των πολυμέσων στον χώρο της μουσικής 
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ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β Θεματική Ενότητα 

Κλάδος 2007 % 2009 % 
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1:32  3,1 1:39  2,6 
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1:17  5,9 1:32  3,1 
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1:11  9,1 1:17  5,9 
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1:11  9,1 1:17  5,9 
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1:5 20,0 1:10 10,0 
ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1:18  5,6 1:35   2,9 
ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 1:83  1,2 1:124   0,8 
ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ 1:25  4,0 1:24   4,2 
ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. 1:1,2 83,3 1:2 50,0 
ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1:7 14,3 1:12   8,3 
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1:1,3 76,9 1:1 100 
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174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 

Σκοπός 

Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος 
Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι:  
1. Να προάγει τις επιστήμες 
α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  
β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, 
αξιοποιώντας(επαρκώς/ ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές 
της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  
2. Να συμβάλλει στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών 
και δομών εκπαιδευτικής πολιτικής.  
3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, 
απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
και εξέλιξη. 

 

Το Πτυχίο και οι Κατευθύνσεις 
 
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευ-θύνσεις:  
α) Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης.  
β) Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  
Οι εισαγόμενοι φοιτητές/-τριες επιλέγουν Κατεύθυνση στο τέλος του Β΄ 
Εξαμήνου Σπουδών.  
Η πρώτη Κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών στα 
πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης. Η δεύτερη 
Κατεύθυνση στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτών για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του 
πτυχίου ορίζεται σε οκτώ(8) εξάμηνα.  
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους, διάρκειας ενός και 
τριών ετών, αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους 
τους/-τις φοιτητές/-τριες. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που 
σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις και αναφέρονται σε γνωστικά αντι-
κείμενα από την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλο-
σοφία, τη διδακτική ειδικών αντικειμένων, την πληροφορική και τις νέες τε-
χνολογίες και τη στατιστική.  
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα Κατεύθυνσης.  
Στην Κατεύθυνση της«Συνεχούς Εκπαίδευσης» διδάσκονται μαθήματα που 
αναφέρονται στην αναγκαιότητα και την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευ-σης 
Ενηλίκων και της Δια βίου Μάθησης στην Ελλάδα και διεθνώς, στους 
θεματικούς άξονες και τους στόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, στο 
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ρόλο των διεθνών οργανισμών καθώς και στη δομή και οργάνωση των φορέ-ων 
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι φοιτητές/-τριες εξειδικεύονται σε 
θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων  
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυ-
ναμικού, ψυχολογίας ενηλίκων, δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
κ.ά.  
Οι φοιτητές/-τριες της Κατεύθυνσης«Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανά-γκες» 
εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την διάγνωση, πρόγνωση,  
πρόληψη, εκπαίδευση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά/ άτομα με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι φοιτητές/-τριες διδάσκο-νται 
μαθήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες των παιδιών με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, νοητική 
καθυστέρηση, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, προβλήματα όρασης 
και ακοής, αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, προβλήματα συμπε-
ριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, αντιληπτικοκινητι-κές/ψυχοκινητικές 
διαταραχές), κ.ά.  
Στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές/-τριες και των δύο Κατευ-
θύνσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το 
οποίο λαμβάνει χώρα είτε σε φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων είτε σε 
φορείς ειδικής αγωγής. Τέλος, οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να 
αναλάβουν, προαιρετικά, την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία μπο-ρεί να 
είναι είτε εμπειρική έρευνα είτε συνθετική μελέτη σε ένα από τα γνω-στικά 
αντικείμενα του Τμήματος.  
 
 
Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος 
 
Α) Κατεύθυνση«Συνεχούς Εκπαίδευσης»  
1. Σύμφωνα με το Νόμο3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»:  
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 ΠΕ72 τοπο-θετούνται 
με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολού-νται στην 
υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλί-κων πολιτών με 
ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης 
ή από οποιονδήποτε άλλο επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού 
και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων».  
2. Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης«Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει ως κύ-ρια 
επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση 
και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Κατέχει, 
επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στη 
διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλικων και στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό. Με τα εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα του, μπορεί 
να απασχοληθεί– είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες– 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως α) υπεύθυνος εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης ή σύμβουλος εκπαίδευσης Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να 
απασχοληθεί:  
- Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Διά βίου 
Μάθηση 
- Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων 
(π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
κ.ά.).  
- Σε οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προ-σανατολισμό ή 
την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων.  
- Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.)  
- Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.  
Β) Κατεύθυνση«Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες».  
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της Κατεύθυνσης έχουν 
κατοχυρωθεί από το Νόμο3699/2008 (Φ.Ε.Κ.199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή 
και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις 
σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24-5-2011) άρθρο56 
παρ.1 & 2:  
«Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου 
κλάδου ΠΕ71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι 
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή 
απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε Τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων, 
σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλία 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 μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ».  
Ο πτυχιούχος της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»  
με τα εξειδικευμένα επιστημονικά προσόντα του, μπορεί να απασχοληθεί α)  
ως ειδικός εκπαιδευτικός στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και β) ως ειδικός 
διάγνωσης και αξιολόγησης ΑΜΕΑ και γ) ως ειδικός στον σχεδιασμό εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών,  
επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων.  
Γ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων(Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ167 Α΄). 


