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5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 
 

Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός 
Μόνο στο 5ο Πεδίο 32  2 
Κοινές με 1ο Πεδίο 2  0 
Κοινές με 2ο Πεδίο 0  0 
Κοινές με 3ο Πεδίο 0  0 
Κοινές με 4ο Πεδίο 6  0 
Σύνολο 40  2 

  

Οι προοπτικές των πτυχιούχων Οικονομικών τμημάτων είναι θετική . 
Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση Αγγλικής και η απόκτηση μεταπτυχιακών. 
 

Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου 
Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου » 

http://modip.uom.gr/images/docs/economic_dpts_comparison.pdf 

Στην τελευταία σελίδα (50)  δίνεται η κατάταξη των τμημάτων με βάση κάθε έναν από αυτούς 
τους δείκτες. Η μέση κατάταξη (τελευταία σειρά του πίνακα) είναι: 

1.63 ΟΠΑ 
2.58 Κύπρου 
4.32 ΕΚΠΑ 
4.47 Μακεδονίας 
4.95 Κρήτης 
5.53 Πάτρας 
6.47 ΑΠΘ 
6.84 Πελοποννήσου 
7.84 Θεσσαλίας 
9.74 Ιωαννίνων 
10.21 Πειραιώς 

 
Εντύπωση προκαλεί η τελευταία θέση που καταλαμβάνει το Οικονομικό του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς! 

Κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων με βάση το ερευνητικό έργο στην πενταετία 2002-06: 
http://greekuniversityreform.wordpress.com/2007/10/20/ 

Models for ranking European institutions of higher learning with an application to data from 
Greece 
http://129.3.20.41/eps/get/papers/0503/0503010.pdf 

Σχόλια για τη Βιβλιομετρική αξιολόγηση ελληνικών οικονομικών τμημάτων 
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ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 

353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 

326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) 
Γεωπονικό 
Παν.Αθηνών 

176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 

336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

124 Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΤΕΙΟ 

271 Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 

161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 

150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών (Αθήνα) Οικ. Παν.Αθηνών 

352 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

346 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων 
(Αγρίνιο) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 

240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Οικ. Παν.Αθηνών 

347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) Οικ. Παν.Αθηνών 

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Πειραιάς) Οικ. Παν.Αθηνών 

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

144 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα) XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΙΟ 

312 Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα) Οικ. Παν.Αθηνών 

315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

309 Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ (Αθήνα) ΕΚΠΑ 

350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

311 Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 

317 Οικονομικών Επιστημών ΠΜΑΚ (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 

345 Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

97 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 

319 Οικονομικών Επιστημών Πάτρας ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 

361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (Αθήνα) Οικ. Παν.Αθηνών 

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 

316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
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314 -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ  
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορά 
στην ισορροπία μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στο Πρόγραμμα Σπουδών 
συνυπάρχουν μαθήματα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή 
Έρευνα, Σχεδιασμός Διαφήμισης, κ.λπ., με μαθήματα ποιοτικά/συμπεριφορικά, όπως Βιομηχανική 
Ψυχολογία, Συμπεριφορά Οργανώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της Τέχνης, κ.λπ. Το 
δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία μεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. 
Η απόκτηση Πτυχίου προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε σαράντα (40) συνολικά μαθήματα. Όλοι οι 
φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν τα τρία πρώτα χρόνια ένα κοινό Πρόγραμμα με τριάντα 
(30) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και δέκα (10) μαθήματα επιλογής. Επιπλέον, απαιτούνται έξι 
(6) μαθήματα ξένης γλώσσας, εκτός αν υπάρχει αναγνωρισμένο Δίπλωμα ξένης γλώσσας. Τα 
μαθήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους και κάθε ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. 
Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: 
�Μάρκετινγκ 
�Επικοινωνία 
�Μικτή κατεύθυνση 
 
Προοπτικές Απασχόλησης 
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 στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών σε αρκετούς τομείς. 
Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας 
Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. 
Επίσης, το υπόβαθρο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των 
πτυχιούχων σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος 
έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, 
στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών. 
 

364 -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ)  
Σύμφωνα  με το νόμο 3255/2004: 
γ. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών: 
αα) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης 
δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης 
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, 
προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων, 
ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους 
για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, 
γγ) τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με 
εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 
δ. Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας: 
αα) να καλλιεργεί και να προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογικές 
γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων. 
Να καταρτίζει φοιτητές σε τομείς σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, 
μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου 
τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής 
αλλαγής, 
ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους 
για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, 
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γγ) τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με 
εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 
 
 
 

161 -ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (5) 
 
Στο siteτου Τμήματος αναφέρεται [ http://goo.gl/0pskG ]: 
 
Επαγγελματικές δυνατότητες πτυχιούχων 
 
Α.  Συνέχιση σπουδών 
 
1.      Μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, ενδεικτικά στα 
κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:            
Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική Θεωρία, Οικονομική Θεωρία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, Διεθνή Οικονομικά, Περιφερειακή Οικονομική, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές Εμπόριο, 
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή  Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη και Πρακτική, 
Πολιτική Ανάλυση και Συμπεριφορά, Χρηματοοικονομική, Στρατηγικές Σπουδές, Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ελληνική Οικονομία, Σύγχρονη Διπλωματία, Οικονομική 
Ανάπτυξη, Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία, Αναπτυσσόμενος Κόσμος, Διεθνές Δίκαιο, 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 
 
2.      Διπλωματική Ακαδημία 
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη 
Διπλωματική Ακαδημία  η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.  Η φοίτηση στη Σχολή είναι 
ενός έτους.  Οι απόφοιτοι της Ακαδημίας έχουν τη δυνατότητα να βρουν απασχόληση στις 
πρεσβείες και στα προξενεία. 
 
3.      Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην 
ΕΣΔΔ.  Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής.  Οι απόφοιτοι της Σχολής εξειδικεύονται στη Γενική 
Διοίκηση, στην Κοινωνική Διοίκηση (υπηρεσίες υγείας, οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής), στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και στο Εμπόριο. 
 
4.      Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ)     
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη 
ΣΕΛΕΤΕ.  Η φοίτηση στη σχολή είναι ενός έτους.  Οι απόφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ μπορούν να διδάξουν 
στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.  
 
Υποτροφίες: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μας μπορούν να αναζητήσουν υποτροφίες στα ακόλουθα 
ιδρύματα: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
Ίδρυμα Κόκκαλη, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (για παιδιά 
ναυτικών), Βρετανικό Συμβούλιο, ΝΑΤΟ, ΟΑΕΔ, European University Institute (Firenze Italia), 
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, Αυστραλία, Βουλγαρία, Ινδονησία, Ιαπωνία, 
Μεξικό, Ρουμανία, UNESCO, FULBRIGHT. 
 
Β.  Επαγγελματική απασχόληση 
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Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας και των δύο Κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (άδεια άσκησης και κατοχύρωση επαγγέλματος) και 
της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δύνανται να βρουν εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.  
Ειδικότερα: 
1.      Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Πολιτισμού, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άμυνας κτλ. 
 
2.      ΔιεθνείςΟργανισμοί: ΟργανισμόΗνωμένωνΕθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty Organization 
(NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Monetary Fund 
(IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά. 
 
3.      Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Συμβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Το κέντρο 
αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
4.      Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και 
κοινότητες), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες, 
πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας».  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, 
αναδιανομή εισοδήματος και πολιτικές αποκέντρωσης. 
 
5.      Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, 
συμπεράσματα κτλ). 
 
6.      Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και ανάλυση 
συγκεκριμένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης συγκεκριμένου 
προγράμματος, σύνταξη προϋπολογισμών, διαδικασία υποβολής πρότασης και απαραίτητα 
δικαιολογητικά, επαφές με φορείς χρηματοδότησης). 
 
7.      Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές. 
 
8.      Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ). 
 
9.      Μ.Μ.Ε. 
 
10.    Πολιτικοί αναλυτές, Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας. 
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150 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία 
από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος: 
�Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και 
�Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία. 
 

349 - ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. είναι ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ισότιμο των υπολοίπων Οικονομικών 
Τμημάτων της Χώρας. Με δύο έτη σπουδών (Α΄ και Β΄ έτος - 4 εξάμηνα) κοινά για όλους τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες, προσφέρει από το 3ο έτος και μετά και μέχρι το τέλος του Πτυχίου (Γ΄ 
και Δ΄ έτος - 4 εξάμηνα) τρεις βασικές κατευθύνσεις σπουδών επιχειρώντας να προσφέρει στους 
φοιτητές του, που από το Ε΄ εξάμηνο επιλέγουν κατεύθυνση, μία γνώση περισσότερο ειδική στα 
αντικείμενα: 
-Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων 
-Oικονομικής Συνεργασίας και των Διαβαλκανικών Σχέσεων 
-Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων. 
 

 

155 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Στο siteτου τμήματος αναφέρεται: 
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377. 
Ιδιαίτερα 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 μικροϋπολογιστών κ.λ.π. 
 

 

337 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
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347 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ (5) 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, 
έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα 
πρότυπα των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της 
Αμερικής. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει 
στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της 
χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα. 
Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία 
των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τα 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 
2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα 
μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, 
Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν 
τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του 
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης 
προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη 
δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς. 
Για τη λήψη Πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση 
σε 41 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα είκοσι-ένα (21) είναι μαθήματα κορμού. Από τα 
υπόλοιπα είκοσι (20), τα δέκα-τρία (13) είναι υποχρωτικά της κατεύθυνσης που επιλέγει ο 
φοιτητής και τα επτά (7) είναι μαθήματα επιλογής. Επιπλέον, προσφέρονται τα μαθήματα 
Διδακτική και Παιδαγωγική ως επιλογή, τα οποία όμως δεν προσμετρούν στη λήψη πτυχίου. Από 
το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Λογιστικής 
και την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση είναι 
δέκα τρία (13) και τα επιλογής επτά (7). Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών 
διδάσκονται τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα. 
Προοπτικές Απασχόλησης 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη 
στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών, λογιστηρίων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων Xρηματοπιστωτικών και 
Xρηματοοικονομικών Oργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, 
επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι 
αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, τους δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, 
να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. 
Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την 
παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα. 
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157 -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
180 -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

315 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
312 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ  
319 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
311 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
317 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
321 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
345 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)  
097 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
 

 

ΚΩΔ TMHMAΤΑ ΟΠΑ ΠΕΔ 

150 AEI>Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών 5 

240 AEI>Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) 4&5 

347 AEI>Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 5 

314 AEI>Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 5 

312 AEI>Οικονομικής Επιστήμης 5 

313 AEI>Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 

333 AEI>Πληροφορικής 2&4 

329 AEI>Στατιστικής 2 

 

 

ΚΩΔ TMHMAΤΑ ΠΜΑΚ ΠΕΔ 

176 AEI>Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 1&5 

161 AEI>Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 5 

174 AEI>Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) 1&2 

335 AEI>Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) 2&4 

337 AEI>Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) 5 

409 AEI>Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) 1&2 

317 AEI>Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) 5 

322 AEI>Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) 5 
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309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  

 
 
Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και σκοπό έχει να βοηθήσει το φοιτητή στο 
σχεδιασμό του προγράμματος των σπουδών του. Ο φοιτητής μπορεί να καταρτίσει το δικό του πρόγραμμα 
σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες.  
 
1ο εξάμηνο 
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι 
Στατιστική Ι 
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι 
Γενική Οικονομική Ιστορία 
Οικονομική Ανάπτυξη 
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου 
Ιδιωτικό Δίκαιο Ι 
Αρχές Πολιτικής Επιστήμης 
Αρχές Κοινωνιολογίας 
Εισαγωγή στους Η/Υ 
 
2ο εξάμηνο 
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ 
Στατιστική ΙΙ 
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ 
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος 
Οικονομική Κοινωνιολογία 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Ποιότητα στην εκπαίδευση 
 
3ο εξάμηνο 
Μικροοικονομική Θεωρία Ι 
Μακροοικονομική Θεωρία Ι 
Διεθνής Οικονομική 
Οικονομική Γεωγραφία 
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Μαρξιστική Οικονομική Ι 
 
4ο εξάμηνο 
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 
Χρήμα και Τραπεζική  
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης 
Ιδιωτικό Δίκαιο ΙΙ 
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική 
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ 
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ 
Επιχειρηματικότητα 
 
5ο εξάμηνο 
Βιομηχανική Οργάνωση 
Οικονομετρία Ι 
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης 
Δημόσια Οικονομική Ι 
Οικονομική της Εργασίας 
Οικονομική των Επιχειρήσεων 
Αγροτική Οικονομική 
Δίκαιο και Οικονομικά 
 
6ο εξάμηνο 
Οικονομετρία ΙΙ 
Δημόσια Οικονομική ΙΙ 
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 
Αξιολόγηση Επενδύσεων 
Εφαρμογές Η/Υ 
Χρηματοδοτική Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής 
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 
 
7ο εξάμηνο 
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας 
Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών 
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική 
Χρηματοοικονομικά και Ασφαλιστικά Μαθηματικά 
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις 
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 
Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής Ενοποίησης 
Ε.Ε.: Θεσμικό Πλαίσιο και Οικονομική Πολιτική  
 
8ο εξάμηνο 
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής 
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση 
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης 
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική 
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας 
 
Ξένες Γλώσσες 
Αγγλικά Ι , II , III , IV , V , VI -Γαλλικά Ι , II , III , IV , V , VI  Γερμανικά Ι , II , III , IV , V , VI 
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152 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ  
Στο siteτου τμήματος αναφέρεται: 
Oι επαγγελματικές προοπτικές 
Oι πτυχιούχοι του Tμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης έχουν δυνατότητες 
επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Eγγράφονται στο Oικονομικό 
Eπιμελητήριο Eλλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του 
οικονομολόγου. Eπίσης έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Eλλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), 
που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε 
περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Tομέα, 
προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ. 
Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως 
στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως 
οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. 
Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Tοπικής 
Aυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Nομαρχιακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Kεντρικής 
Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την 
ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν 
δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο 
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα 
ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
322 -ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
313 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (5) 
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 
 

313 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (5) 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης των 
διαφόρων λειτουργιών της επιχείρισης, όπως το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα 
Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Τα μαθήματα του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και 
κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Από το 5ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει την 
κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις: 
�Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 
�Μάρκετινγκ, 
�Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ), 
�Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Προοπτικές Απασχόλησης 
 
Η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και Oργανισμών είναι 
πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ). Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το Τμήμα ΟΔΕ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτική παράδοση στη Διοίκηση των 
Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, 
Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση 
Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.). 
Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την Οικονομική και τη Νομική Επιστήμη, οι οποίες είναι 
καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Το 
Τμήμα ΟΔΕ κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Στο siteτου τμήματος αναφέρεται: 
Δυνατότητες απασχόλησης αποφοίτων 
Το ΤΟΔΕ προετοιμάζει τους φοιτητές του για να εργασθούν κυρίως σε επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Όμως, η ποικιλία των εξειδικευμένων περιοχών που καλύπτει, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για 
πιθανότητες σταδιοδρομίας. Οι κυριότερες δυνατότητες απασχολήσεως, όχι απαραίτητα με 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς: 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες, διάφορες 
Τράπεζες 
Εμπορικές επιχειρήσεις 
Αυτοαπασχόληση 
Δημόσια Διοίκηση 
Τουριστικές επιχειρήσεις 
Μεταφορικές επιχειρήσεις 
Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαίδευση των αποφοίτων μας τους βοηθά να απασχολούνται σε τομείς 
όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου 
η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου. 
Ειδικότερα, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι: 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς 
Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών 
Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί 
Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, κ.λ.π. 
Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως. 
Η κατάρτιση των αποφοίτων μας τους καθιστά ακόμη ικανούς να εργασθούν ως: 
-Επαγγελματίες λογιστές 
-Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές 
-Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων 
-Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και ως διευθυντές προσωπικού 
τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων.   Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων 
-Ερευνητές, κ.λ.π. 
Η παιδεία των αποφοίτων μας τους στηρίζει να απασχοληθούν με επιτυχία, όπως ήδη αναφέραμε, 
σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπου η κατανόηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός των 
νόμων καθώς και η αίσθηση της διαφάνειας πρέπει να συνδυάζονται με την ανάγκη για 
αποτελεσματικότητα. Τους καθιστά επίσης ικανούς να χειρίζονται με ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών 
και διεθνών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν: 
-Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς 
-Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες 
-Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
-Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας 
-Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες 
-Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς 
-Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
-Εκπαίδευση (ως καθηγητές οικονομικών και συναφών μαθημάτων). 
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400 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)  
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης εγγράφονται στο 
Οικονομικό Επιμελητήριο. 

http://tinyurl.com/6hnpj52 
 

346 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤ. 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (5) 
Γενικά - Στόχος του Τμήματος 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων προέρχεται από  την 
μετονομασία (Π.Δ. 110/2006  ΦΕΚ 109/5-6-2006 τεύχος Α΄) του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που ιδρύθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) ως τμήμα του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την πόλη του Αγρινίου.  Μαζί με το Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα πάλι το Αγρίνιο 
συνιστούν τη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Το 1998 δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του και από τότε συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία 
του διαγράφοντας μια σημαντική ανοδική πορεία που κατοχυρώνει τη θέση του στο επιστημονικό 
χάρτη της χώρας 
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 διακίνηση-πώληση 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. 
Eλάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δέκα (10) εξάμηνα. 
Επαγγελματικές Προοπτικές 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν: 
Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε 
μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων 
Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες ) 
Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς 
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις 
Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών. 
Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα 
Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης 
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144 -ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)  
Κύριος τομέας απασχόλησης των  πτυχιούχων είναι η Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. 
Στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 2004 και 2006 διορίστηκαν όλοι οι επιτυχόντες ενώ στο   
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008 διορίστηκαν  8 στους 10  επιτυχόντες 
 

318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 

Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 5ου Πεδίου 
124 -Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου (κοινό Τμήμα του 1ου και 
5ου Πεδίου) εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο 
ΑΟΘ). 
176 - Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
 

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ  4ου και 5ου Πεδίου (6) 
 

326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  ΔΕΝ Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  ΔΕΝ Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
271 -ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 
240 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
336 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
365 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) 
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326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  ΔΕΝ Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
 

353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (4&5) 
Διάρκεια Σπουδών : Δέκα εξάμηνα (5 χρόνια) 
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 (ΦΕΚ 179/6-9-
1999 Π.Δ. 208 άρθρο 1). 
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 πτυχιούχοι του Τμήματος  ΔΕΝ Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
271 -ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (4&5) 
Διάρκεια Σπουδών : Δέκα εξάμηνα (5 χρόνια) 
Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/15-4-
1998) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Ο σκοπός 
της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τμήματος ήταν 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. 
Είναι μάλλον προφανές πως τα αντικείμενα αυτά κατ’ εξοχήν αφορούν την επιστήμη του μηχανικού 
περιβάλλοντος. 
365 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)(4&5) 
Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας έχει ως αποστολή:  
i) να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασμό (α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
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 τεχνολογικών προϊόντων, μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής. ii) να παρέχει στους φοιτητές/τριες 
τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και 
επαγγελματική σταδιοδρομία.  
iii) τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με 
εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 
Σύμφωνα με τo υπ'αριθμόν Φ/2/10523/14-12-09 έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο. 
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240 -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
Στο site του Τμήματος αναφέρεται: 
Επαγγελματικές Προοπτικές 
Σήμερα και πολύ περισσότερο στο μέλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται μπροστά σε 
νέες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με στελέχη των παραδοσιακών 
εξειδικεύσεων.  Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσής τους στους τομείς της 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ.) θα μπορούν να διαχειρισθούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της 
Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, 
Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού 
τους θα 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 Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ. 

Ειδικότητες αιχμής όπως: 

• Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Επιχειρησιακή Στρατηγική 

• Διαχείριση Ανθρωπίνων 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 (Logistics) 

• Διοίκηση Μεταφορών 

• Χρηματοοικονομική Μηχανική 

• Διοικητική των Πωλήσεων 

• Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων 

• Διαχείριση Διαδικασιών και Παραγωγής 

• Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 
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365 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) (4&5) 
Στο site του Τμήματος αναφέρεται: 
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". 
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Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Κωδ. Τμήμα 

596 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) 

751 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) 

603 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας 

585 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) 

631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Αθήνα) 

734 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 

770 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας  

602 Διοίκηση Επιχειρήσεων  (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων 

610 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας  

593 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 

611 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας  

777 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Επιχειρήσεων 

605 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας 

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) 

591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκησης Επιχειρήσεων 

609 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας  

771 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας 

764 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκησης Επιχειρήσεων 

765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) 

766 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) 

715 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) 

604 Διοίκηση  Επιχειρήσεων (Πειραιάς) 

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) 

594 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Διοίκ. Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

584 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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730 -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
741 -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  
 

586 -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 

580 -ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος  περιγράφονται στο Π.Δ 174 ΦΕΚ 184 
Α /2006: 
΄Αρθρο 1 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (T.E.I.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, 
δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι 
εν λόγω πτυχιούχοι είτε 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και μελέτες σε θέματα εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Στα πλαίσια της 
άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να 
ασκήσουν 
τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: 
α. Οργάνωση − διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 
β. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης 
επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου. 
γ. Ανάλυση θεμάτων διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης. 
δ. Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και 
εξωτερικού 
εμπορίου. 
ε. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών 
ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
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740 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ)  
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 7 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο 
το  φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την οργάνωση και διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε 
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και μελέτες σε θέματα εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός 
τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω 
επαγγελματικές δραστηριότητες: 
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, 
διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων. 
β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση 
ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής 
υλικών και προϊόντων. 
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου 
δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
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549 -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)  
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 8 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Διακίνησης και Τυποποίησης 
Προϊόντων 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, 
δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την τυποποίηση προϊόντων και διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε 
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και μελέτες σε θέματα τυποποίησης προϊόντων και εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της 
άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να 
ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: 
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, 
διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων. 
β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση 
ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής 
υλικών και προϊόντων. 
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου 
δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.   
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων . 
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584 -ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Στο siteτου τμήματος αναφέρεται: 
Επαγγελματικά Δικαιώματα 
 
Αναλυτικά, το Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) 
του ΤΕΙ Καλαμάτας, εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα : 
* στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των 
εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας. 
* στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των 
οργανισμών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών. 
* στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εμπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον 
σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς 
αυτούς. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους 
ασχολούνται, επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με 
τη μελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής 
πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τη δυνατότητα 
: 
* Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
* Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής 
ανάπτυξης . 
* Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες. 
* Να συμμετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του 
προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής. 
* Να συμμετέχουν ενεργά και κρίσιμα στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων των μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον 
σχεδιασμό & υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
* Να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην διάδοση έγκυρης πληροφορίας, μέσα από τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 
Γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τις 
Νομαρχίες σε θέματα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πρακτικής. 
* Να παρέχουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης του 
έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλοι Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 Να ληφθεί υπόψη πως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι απολύτως κατοχυρωμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ 54/Α'/7-3-2000. Επιπλέον 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσονται θέσεις μονίμου προσωπικού 
ΤΕ22 ('ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης') τις οποίες καταλαμβάνουν μόνο απόφοιτοί του Τμήματος 
 

 

 



http://sep4u.gr 

 

24/9/2014 7:41 πμ                                                  26                            Καλοδήμος Δημ./ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 

 

631 -ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  
594 -ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Στο siteτου τμήματος της Αθήνας αναφέρεται: 
Το περιεχόμενο σπουδών  του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας καλύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο των επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με εξειδίκευση και εφαρμογή 
στη διοίκηση-διαχείριση των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας στους ακόλουθους τομείς: 
α) Σχεδίαση και εφαρμογή σύγχρονων οργανωτικό-διοικητικών και οικονομικό-διαχειριστικών 
μεθόδων διοίκησης-διαχείρισης νοσοκομείων και υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προνοιακών 
φορέων και υπηρεσιών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, κλάδων υγείας - πρόνοιας 
ασφαλιστικών ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας γενικότερα.   
β) Ανάπτυξη μεθόδων κοινωνικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των συστημάτων υγείας και 
πρόνοιας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός). 
 

585 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
596 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
587 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  
591 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
589 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
715 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
595 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
597 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
593 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
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582 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 2 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχωντου Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης 
Έργων 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με το 
αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Λειτουργιών από πλευράς καθορισμού 
και επίτευξης στόχων, προγραμματισμού και ελέγχου χρόνου και πόρων, διαχείρισης κόστους, 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, υλικών και περιβαλλοντικών πόρων στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες, σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης έργων. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω 
αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές 
δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. 
β. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση (απόκτηση, διάθεση και κατανομή) των πόρων 
που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναμικού, 
εξοπλισμού, υλικών κ.ά.). 
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της 
πορείας έργων και προγραμμάτων (ελέγχου κόστους, ελέγχου χρονοδιαγράμματος, ελέγχου 
ποιότητας κ.ά.). 
δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων. 
ε. Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα. 
στ. Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
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731 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
732 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 5 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχωντου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Ελεγκτικής 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικήςκαι Ελεγκτικής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικέςκαι θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σεόλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τηλογιστική − ελεγκτική και χρηματοοικονομική 
διοίκηση 
στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε 
συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε 
θέματα χρηματοοικονομικής. Στα πλαίσιατης άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω 
αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές 
δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχήχρηματοοικονομικών συμβουλών. 
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών και χρηματοοικονομικών, 
καταστάσεων καιαναφορών. 
γ. Διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχωνσε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως 
οικονομικοί ελε γκτές − λογιστές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσανομοθεσία. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανταινα ασκούν το επάγγελμα του λογιστή − 
φοροτεχνικού,σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονταιστο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση τουπτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο 
πλαίσιο τωνπαραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 
 

583 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
581 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
526 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)  
745 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)  
726 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΦΛΩΡΙΝΑ)  
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602 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)  
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 3 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών 
στη Διοίκηση και το Εμπόριο 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και 
θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών είτε αυτοδύναμα, σε θέσεις εργασίας που απαιτούν εντατική χρήση 
εξειδικευμένης  γνώσης ξένων γλωσσών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και εμπορίου στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω 
αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές 
δραστηριότητες: 
α. Να συμμετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή υπηρεσιακής 
επικοινωνίας. 
β. Να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου 
και για τις γλώσσες που έχουν εκπαιδευτεί. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.  
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571 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
561 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
569 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
567 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
565 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
579 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
563 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
559 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
575 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  
577 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
578 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)  
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες 
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις,  ικανότητες και δεξιότητες στα γνωστικά αντικείµενα 
της Χρηματοοικονομικής και ∆ιοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης,  Φορολογικού 
Προγραµµατισµού και Φοροτεχνικών,  Ελεγκτικής, Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης,  
Οικονοµικών,  Νοµικών,  ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας.  
Εποµένως, µπορούν να απασχολούνται ως:  
-Λογιστές 
-Κοστολόγοι 
-Φοροτεχνικοί 
-Ελεγκτές 
-Οικονοµικοί ∆ιευθυντές   
-Σύµβουλοι ∆ιοικήσεως 
-Σύµβουλοι Επενδύσεων και Χρηµατοδοτήσεων   
-Χρηµατοοικονοµικοί Αναλυτές 
-Σύµβουλοι Μηχανοργάνωσης 
Ειδικότερα,  οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες ή στελέχη οικονοµικών  µονάδων και οργανισµών του ιδιωτικού και 
δηµοσίου τοµέα σε δραστηριότητες όπως 
-Λογιστική και διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισµών 
-Κατάρτιση κάθε είδους χρηµατοοικονοµικών και φορολογικών αναφορών 
-∆ιενέργεια οικονοµοτεχνικών µελετών και διαχείριση έργου   
-Εφαρµογή εξειδικευµένων συστηµάτων κοστολόγησης βιοµηχανικών καιεπιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών   
-Εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά λογιστικά,  φορολογικά,  εµπορικά καιεργατικά θέµατα 
-∆ιενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικούελέγχου και 
εταιρικής διακυβέρνησης   
-Αποτίµηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των οικονοµικώνµονάδων   
-Λήψη αποφάσεων διοικήσεως,  επενδύσεων,  χρηµατοδοτήσεων καιαξιοποίησης των 
επιχειρησιακών πόρων   
-Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου    
-Αξιολόγηση,  επιλογή,  εγκατάσταση,  λειτουργία και χρήση λογιστικώνπληροφοριακών 
συστηµάτων και εφαρµογών 
 
Ο Νόµος 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α/28.6.06) καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
Λογιστή-Φοροτεχνικού σε πτυχιούχους Τµήµατος Λογιστικής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.Συγκριμένα στο άρθρο 17 αναφέρει: 
 
Άρθρο 17 
Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριοτης Ελλάδος 
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1. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
«β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως χορηγείται από 
το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουνάδεια ασκήσεως 
οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Δι− 
οίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους 
των ΤμημάτωνΕμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων καιΤουριστικών 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης καιΟικονομίας των Τ.Ε.Ι., που ασκούν επί τετραετία από 
τηλήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή. 
γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουνάδεια ασκήσεως 
οικονομολογικού επαγγέλματος μετάαπό διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή 
Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του ΤμήματοςΛογιστικής της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας τωνΤ.Ε.Ι. μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματοςΛογιστή 
Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχουςτων Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της ΣχολήςΔιοίκησης και Οικονομίας 
των Τ.Ε.Ι. μετά από τριετήάσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄τάξεως. 
δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως χορηγείται στα μέλη 
του Ο.Ε.Ε.,που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επίτριετία 
το επάγγελμα του ΛογιστήΦοροτεχνικού Β΄ τάξεως και στους πτυχιούχους του 
Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτωνπου ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του ΛογιστήΦοροτεχνικού Β΄ τάξεως.» 
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603 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
604 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)  
607 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
605 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια της άσκησης του 
επαγγέλματος τους, μπορούν να ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και 
δραστηριότητες: 
• Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων. 
• Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού. 
• Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων. 
• Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων. 
• Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών. 
• Δημόσιες σχέσεις. 
• Εποπτεία ορόφων. 
• Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων. 
• Έρευνα αγοράς – πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. 
• Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια,καφετέριες κ.λ.π.), μπαρ, κέντρων 
διασκεδάσεως και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία 
Πολυτελείας και Α’. 
• Κατάρτιση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων. 
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος, επίσης ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες 
όταν αυτές αφορούν τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων. 
• Παροχή τουριστικών πληροφοριών. 
• Έκδοση εισιτηρίων. 
• Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου. 
• Σχεδιασμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων. 
• Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων. 
• Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων. 
 
Οι πτυχιούχοι του τμήματος, ασκούν τις δραστηριότητες των έξι παραπάνω άρθρων και όταν 
αφορούν τουριστικά, ταξιδιωτικά τμήματα καθώς και τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών και 
σιδηροδρομικών εταιρειών. 
• Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης. 
• Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων. 
• Παροχή υπηρεσιών στη Δ/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές 
Διευθύνσεις του. 
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας στους 
τομείς της ειδικότητάς τους. 
• Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Με την 
απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι. 
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558 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
 
Άρθρο 4 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχωντου Τμήματος Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΧρηματοοικονομικώνΕφαρμογών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές καιθεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνταιως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο 
το 
φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάπτυξη 
χρηματοοικονομικών προϊόντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι ενλόγω πτυχιούχοι, είτε 
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασίαμε άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. 
Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οιπαραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι 
μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση χρηματοδοτικών αναλύσεων όπως: 
αα. Κατάρτιση προϋπολογισμών 
ββ. Παρακολούθηση ταμειακών ροών 
γγ. Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων 
δδ. Χρηματοοικονομική παρακολούθηση κ.ά. 
β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. 
γ. Εκπόνηση μελετών αποτίμησης της αξίας εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανταινα ασκούν το επάγγελμα του λογιστή − 
φοροτεχνικού,σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονταιστο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση τουπτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο 
πλαίσιο τωνπαραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
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527 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
Μεταξύ όλων των άλλων επαγγελματικών δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν οι σπουδές στο 
τμήμα, οι πτυχιούχοι αποκτούν και άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού σύμφωνα με το ΦΕΚ 
17/17-2-2011, Τεύχος Πρώτο. Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Masters στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική σε σύμπραξη με το Παν/μιο του Πόρτσμουθ 
της Αγγλίας, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΜ, στο οποίο οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους. 
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
 
Άρθρο 6 
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Ασφαλιστικής 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής των Τεχνολογικών 
ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμώνσε όλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση μετη λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση και 
την 
ανάπτυξη − διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Οι εν 
λόγω πτυχιούχοι,είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να 
απασχολούνται σε έρευνες καιμελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. Στα πλαίσια 
της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να 
ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών. 
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών και χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων καιαναφορών. 
γ. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πράκτορες ασφαλίσεων και εσωτερικοί ελεγκτές σε τμήματα 
επενδύσεων καιεσωτερικού ελέγχου ασφαλιστικών επιχειρήσεων καιοργανισμών. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος δύνανταινα ασκούν το επάγγελμα του λογιστή 
−φοροτεχνικού,σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονταιστο δημόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση τουπτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο 
πλαίσιο τωνπαραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
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543 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Ασχολούνται με τη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, 
γεωργικών οργανώσεων και μονάδων, εμπορία γεωργικών προϊόντων, ίδρυση και λειτουργία 
καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων, καθώς και 
γραφείων συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης. 
Αναλυτικότερα, δραστηριοποιούνται στους τομείς: 
-Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και γεωργικών 
συνεταιρισμών, λογιστική παρακολούθηση τους, τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών 
βιβλίων γεωργικών συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους. 
-Διοικητική και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, και στελέχωση των 
ιδρυόμενων οργανισμών, όπως: Πιστοποίησης Λογαριασμών, Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Ελέγχου 
Τροφίμων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, στελέχωση των 
Συνεταιρισμών και του Σώματος Ελεγκτών αυτών. 
-Εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων και 
εφοδίων. 
-Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της 
γεωργικής παραγωγής, και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού. 
-Λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων όπως: αγροτικών ασφαλίσεων, φοροτεχνικών 
και άλλων σχετικών με τη γεωργική ανάπτυξη, συμβούλου Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων για την αναζήτηση, σύνταξη, και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και 
προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών, και μελετών ανάπτυξης υπαίθρου, καθώς και 
στην υποστήριξη και αξιολόγησή τους. 
-Στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης των γεωργών. 
Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος προβλέπεται 
στα Π.Δ. 109/1989 και Π.Δ. 264/2000. 
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598 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Επαγγελματικά Δικαιώματα 
Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων καθορίστηκαν με το Π.Δ. 107/89 (ΦΕΚ 46/10.2.89 τ.Α), 
το οποίο παραθέτουμε στη συνέχεια. 
'Aρθρo 1: Eπαγγελματικά δικαιώματα 
1. Oι πτυχιoύχoι τoυ τμήματoς Στελεχών Συνεταιριστικών Oργανώσεων και Eκμεταλλεύσεων της 
Σχoλής Διoίκησης και Oικoνoμίας των Tεχνoλoγικών Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημoνικές και τεχνικές γνώσεις τoυς ασχoλoύνται είτε σε συνεργασία με άλλoυς 
επιστήμoνες είτε αυτoδύναμα με την επιστημoνική διαχείριση και διoίκηση Συνεταιριστικών 
Oργανώσεων και Eπιχειρήσεων, τη διακίνηση, εμπoρία και διαχείριση συνεταιριστικών πρoϊόντων, 
συνεταιριστικών εφoδίων και μηχανημάτων. 
2. Oι πτυχιoύχoι τoυ τμήματoς έχoυν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μoνάδων στoν ιδιωτικό και 
δημόσιo τoμέα όπως αυτός πρoσδιoρίζεται από τις διατάξεις πoυ κάθε φoρά ισχύoυν είτε ως 
αυτoαπασχoλoύμενoι σε όλo τo φάσμα της διαχείρισης και διoίκησης των συνεταιριστικών 
εκμεταλλεύσεων και μoνάδων. 
A) Eιδικότερα μπoρoύν να ασχoληθoύν ως στελέχη. 
α) Στις πρωτoβάθμιες, δευτερoβάθμιες και τριτοβάθμιες oργανώσεις τoυ Aγρoτικoύ συνεταιριστικoύ 
τoμέα και για oπoιαδήπoτε θέση εργασίας διoίκησης. 
β) Στις επιχειρήσεις των συνεταιρισμών παραγωγής, διαχείρισης, μεταπoίησης, διακίνησης των 
πρoίόντων με όπoια μoρφή και αν είναι oργανωμένες. 
γ) Στoυς συνεταιρισμoύς και κoινoπραξίες των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων. 
δ) Σε όλoυς τoυς συνεταιρισμoύς και τις oργανώσεις (πρωτoβάθμιες κ.λ.π.) τoυ αστικoύ τoμέα. 
ε) Στις κάθε μoρφής συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις. 
στ) Στις εταιρείες πoυ ιδρύoυν oι συνεταιρισμoί με άλλoυς φoρείς. 
ζ) Στις Tράπεζες πoυ ασκoύν τη χρηματoδoτική πoλιτική πρoς τoυς συνεταιρισμoύς. 
η) Στις δημόσιες και διεθνείς υπηρεσίες τις σχετικές με τα συνεταιριστικά θέματα. 
θ) Συμμετoχή στo Σώμα Eλεγκτών Aγρoτικών Συνεταιρισμών και τoυς oργανισμoύς Συνεταιρισμών. 
ι) Σε ασφαλιστικές δραστηριότητες. 
B) Oι απόφoιτoι τoυ παραπάνω τμήματoς ασκoύν και τις παρακάτω αρμoδιότητες: 
α) Eισήγηση των στόχων των συνεταιριστικών oργανώσεων με την εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς 
και τoυς τρόπoυς επίτευξής τoυς. 
β) Eκπόνηση πρoγραμμάτων ανάπτυξής τoυς. 
γ) Kαθoρισμό των διαγραμμάτων κατανoμής τoυ έργoυ πoυ έχoυν να επιτελέσoυν. 
δ) Πρoσανατoλισμό τoυ συνόλoυ των δραστηριoτήτων στoυς πρoκαθoρισμένoυς στόχoυς. 
ε) Eκτέλεση πρoγραμμάτων ανάπτυξης. 
στ) Διεύθυνση επί μέρoυς oικoνoμικών μoνάδων των συνεταιρισμών. 
ζ) Έλεγχoς και αξιoλόγηση της απoτελεσματικότητας των διαγραμμάτων και γενικότερα της κίνησης 
των διαφόρων συνεταιριστικών μoνάδων και oργανώσεων. 
κ) Kαθoρισμό και συντoνισμό της διαδικασίας χρηματoδότησης. 
κβ) Aσχoλία με διαδικασίες διακανoνισμών, τελωνιακές και τραπεζικές διατυπώσεις για εισαγωγές - 
εξαγωγές των συνεταιριστικών oργανώσεων. 
κγ) Koστoλόγηση των πρoϊόντων και εργασίες των. 
3. Oι πτυχιoύχoι τoυ τμήματoς εξελίσσoνται σε όλo τo φάσμα της Διoικητικής ιεραρχίας της σχετικής με 
τoυς τoμείς της ειδικότητάς τoυς. 
4. Oι πτυχιoύχoι τoυ τμήματoς απασχoλoύνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπ/σης σύμφωνα με την κάθε 
φoρά ισχύoυσα νoμoθεσία. Eπίσης μπoρoύν να απασχoληθoύν ως μέλη ερευνητικών 
oμάδων σε θέματα της ειδικότητάς τoυς. 
5. Oι πτυχιoύχoι τoυ τμήματoς με την απόκτηση τoυ πτυχίoυ τoυς ασκoύν τo επάγγελμα, στo πλαίσιo 
των παραπάνω επαγγελματικών Δικαιωμάτων. 
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728 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150, ΦΕΚ 194 Τεύχος Α, 1 Οκτωβρίου 2009: 
1.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και πληροφοριακών Συστημάτων 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Πάτρας, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μπορούν, είτε 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες συναφών επιστημονικών κλάδων, 
είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, να ασκούν τις εξής επαγγελματικές 
δραστηριότητες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 
1.1 Εκπόνηση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων 
και οργανισμών και εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. 
1.2 Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων. 
1.3 Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. 
1.4 Σχεδιασμό συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών 
ροών. 
1.5 Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα, σύνταξη 
προτάσεων για ISO, πιστοποίηση. 
1.6 Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 
 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
 

530 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)  
Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις οικονομικών 
επιστημών πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες-δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών 
της επιστήμης της πληροφορικής αλλά και με τις απαραίτητες οργανωτικές και ηγετικές 
ικανότητες. 
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος της Επιχειρησιακής Πληροφορικής ,μπορούν να 
απασχοληθούν: 
-Ως στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
συμβούλων επιχειρήσεων. 
-Ως στελέχη σε διευθύνσεις πληροφορικής (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) σε θέσεις 
διευθυντή πληροφορικής, αναλυτή, προγραμματιστή, υπεύθυνου έργου πληροφοριακών 
συστημάτων, διευθυντής μηχανογράφησης. 
-Ως ειδικοί σε ειδικότητες που σχετίζονται με: ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
διαχείριση ηλεκτρονικής πύλης, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά μέσα, ψηφιακό μάρκετινγκ, 
υπεύθυνοι δικτύου, υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης Υπεύθυνοι εξυπηρετητών κλπ. 
 

  



http://sep4u.gr 

 

24/9/2014 7:41 πμ                                                  38                            Καλοδήμος Δημ./ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 

 

 
 
Ποια ΤΕΙ του 5ου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
Για τα πτυχία των ΤΕΙ σύμφωνα με το νόμο 3912 (ΦΕΚ 17 Α /2011)  άρθρο 11 : " Υποχρεούνται  
να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος  οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων 
Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και 
Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των 
ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της 
αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου 
επαγγέλματος" 
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ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)  
613 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  
614 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)  
Επαγγελματική αποκατάσταση και δικαιώματα : 
 
A. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, ασχολούνται με τα παρακάτω 
αντικείμενα και δραστηριότητες:  
 
   1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.  
   2. Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.  
   3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.  
   4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.  
   5. Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE)  
   6. Εποπτεία ορόφων.  
   7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.  
   8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.  
   9. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων 
διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας 
και Α'.  
   10. Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων - εξόδων.  
   11. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και 
όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακές - επισιτιστικά κ.λ.π τμήματα επιβατικών  
   12. πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.  
   13. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.  
   14. Έκδοση εισιτηρίων.  
   15. Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.  
   16. Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδίου.  
   17. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.  
   18. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).  
   19. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 
2.12,2.13,2.14,2.15 και 2.17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, 
ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών 
κ.λ.π  
   20. Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.  
   21. Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και 
επισιτιστικές Διευθύνσεις του. 
   22. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.  
 
Β. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Γ. Οι πτυχιούχοι του τμήματος προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, σε θέσεις απόφοιτων 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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23 Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ με Κατευθύνσεις 

 

� Διοίκησης Επιχειρήσεων 

� Μάρκετινγκ 

� Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

� Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

� Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

� Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και στην Οικονομία 

� Διαχείριση Πληροφοριών 

� Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 

� Διοίκηση  Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

� Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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3Π/2008 

 

Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 09.00] 

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κωδ. 0901) ή Οικονομικής Επιστήμης (κωδ. 0902) ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών−Οικονομικών Σπουδών (κωδ. 0903) ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 

(κωδ. 0904) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών−Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση τις 

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (κωδ. 0905) ή Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (κωδ. 0906) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0907) ή  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κωδ. 0908) ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής (κωδ. 0909) ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0910) ή Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0911) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (κωδ. 0912) ή 

Ναυτιλιακών Σπουδών (κωδ. 0913) ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (κωδ. 0914) ή 

Στατιστικής (κωδ. 0915) ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (κωδ. 0916)  

ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κωδ. 0917) ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

(κωδ. 0918) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (ή Βιομηχανικής Διοίκησης και 

Τεχνολογίας, όπως μετονομάστηκε) (κωδ. 0919) ή πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων−Διοικητική Επιστήμη (κωδ. 0920) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων−Μάρκετινγκ Διοίκησης (κωδ. 0921) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων−Λογιστικής (κωδ. 0922) ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων−Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0923) ή πτυχίο 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. (κωδ. 0924). Ειδικότερα για  

τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) 

ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 
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Οικονομικών Επιστημών 
 
Σύνολο=11 

Τμήματα Β.2014 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ Ο.Σ 

312 -Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)  16320 250 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

317 -Οικονομικών Επιστημών Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)  15658 275 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

315 -Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά  15128 275 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

311 -Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)  14510 325 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

309 -Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ)  14336 350 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

350 -Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) 13458 250 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

345 -Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων 13209 275 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

319 -Οικονομικών Επιστημών Πάτρας 13150 325 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

97 -Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)  12422 300 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

321 -Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)  12282 325 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

361 -Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)  12031 250 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

Σύνολο Εισακτέων: 3200  

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Σύνολο=5 

Τμήματα Β.2014 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ Ο.Σ 

313 -Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ  16699 275 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

316 -Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 15186 275 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

322 -Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ 
(Θεσσαλονίκη)  

14531 275 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

352 -Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας  12383 300 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

320 -Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 11128 325 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

Σύνολο Εισακτέων: 1450  
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Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 
Σύνολο=4 

Τμήματα Β.2014 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ Ο.Σ 

355 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά  18178 175 1 4 Ε εδώ  OS 

179 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου 17745 175 1 4 Ε εδώ  OS 

150 -Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών 14578 150 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

161 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών 

(Θεσσαλονίκη)  

12841 150 5 4 Ε εδώ  OS 

Σύνολο Εισακτέων: 650  
Απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", 
"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" εκτός του ΟΠΑ . 
Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του 
μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της 
μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). 
@ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την  
προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης. 
 
 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΕΙ 

 

Σύνολο=3 

Τμήματα Β.2014 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ Ο.Σ 

347 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)  17775 250 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

337 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) 17063 225 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

155 -Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 16269 200 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

(ΕΙΣ=Εισακτέοι 2014 /ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004-2014 / Ο.Σ=Οδηγοί 
Σπουδών)  
Σύνολο Εισακτέων: 675  
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Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 

 
Σύνολο=11 

Τμήματα Β.2014 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ Ο.Σ 

559 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)  12295 150 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

561 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)  11612 150 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

577 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)  10054 250 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

565 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)  9966 190 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

772 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)  9205 200 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

575 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) 8933 200 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

731 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)  8606 200 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

569 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)  7882 200 5 4 ΟΧΙ εδώ  OS 

773 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)  7635 190 5 4 
 

εδώ  

 

774 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)  7565 225 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

775 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)  7296 200 5 4 ΟΧΙ εδώ  

 

(ΕΙΣ=Εισακτέοι 2014 /ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004-2014 / Ο.Σ=Οδηγοί 
Σπουδών)  
Σύνολο Εισακτέων: 2155  
@Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ από το έτος 2013 όλα τα τμήματα Λογιστικής μετονομάστηκαν σε Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 
 


