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Σχολές 1
ου

 Πεδίου 

 

Ομάδες Σχολών 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 

Βαλκανικών Σπουδών 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών 

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Ελληνικής Φιλολογίας 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 

Θεατρικών Σπουδών 

Θεολογίας 

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Ιστορίας Αρχαιολογίας 

Ιστορίας και Εθνολογίας 

Ιταλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

Κοινωνικής Διοίκησης 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Κοινωνιολογίας 

Μεσογειακών Σπουδών 

Νομικής 

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Ιόνιο  

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

Πολιτικής Επιστήμης 

Σλαβικών Σπουδών 

Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 

Φιλολογίας 

Φιλοσοφίας 

Ψυχολογίας 

Βιβλιοθηκονομίας 

Κοινωνικής Εργασίας 

Μουσειολογίας 

Στρατολογικό 

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτική 

Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών 
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Μηχανογραφικό 2015 με βάσεις 2014 στη κατηγορία 90% 

ΕΜ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση 

 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου) 

ΙΔΡΥΜΑ Κ.Α 2014 Ε.Π 

3 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 127 19,964 1 
3 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 129 20,759 1 

  3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΚΕΡΚΥΡΑ) 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 342 11,151 1 

  4 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 176 15,498 1&5 

4 5 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 133 5,394 1 
4 6 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 131 11,803 1 
5 7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 135 12,907 1 
5 8 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 137 12,346 1 

  9 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

ΔΠΘ 186 12,009 1 

  10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 124 15,006 1&5 
9 11 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΑΠΘ 147 17,020 1 

  12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ    (ΑΓΡΙΝΙΟ) 

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 368 11,010 1&4 

9 13 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 355 18,178 1 
9 14 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 179 17,745 1 

  15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 154 16,313 1&2 
  16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 174 17,010 1&2 
  17 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ      (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 106 14,388 1 

9 18 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 148 17,989 1 
9 19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 153 17,107 1 

11 20 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ      (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 404 13,618 1&2 
11 21 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 403 16,183 1&2 
11 22 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 402 14,090 1&2 
11 23 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 401 16,766 1&2 
11 24 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 405 14,651 1&2 

  25 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 136 13,650 1&2 

  26 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ      

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΔΠΘ 160 12,523 1&2 

  27 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΑΠΘ 134 15,723 1&2 

  28 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    (ΡΟΔΟΣ) 

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 162 12,165 1&2 

  29 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 146 13,035 1 
  30 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 169 11,659 1 
  31 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 362 11,492 1 
  32 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 168 13,540 1 
  33 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 101 11,584 1 
  34 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 103 11,346 1 
  35 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ    (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.Κ.Τ. 384 13,537 1 

7 36 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 183 4,404 1 
  37 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ      (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 116 14,102 1 
  38 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 110 17,122 1 
  39 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 16,754 1 
  40 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 14,948 1 
  41 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ    (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 108 12,565 1 
  42 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 145 12,415 1 
  43 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 104 13,453 1 
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(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 
  44 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΒΟΛΟΣ) 

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 177 14,812 1 

6 45 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 182 5,180 1 
6 46 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 6,973 1 

  47 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 163 13,429 1&2 
  48 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 187 13,008 1&2 
  49 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ    (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 165 14,668 1 
  50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ    (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 167 11,623 1 
  51 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 105 11,508 1 
  52 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 159 14,133 1 
  53 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ    (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 149 12,804 1 
  54 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 126 15,969 1 
  55 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 348 12,073 1 
  56 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 173 12,976 1&2 
  57 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 181 11,125 1 

2 58 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 409 8,287 1&2 
2 59 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 408 5,272 1&2 
2 60 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 406 6,368 1&2 
2 61 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 407 6,690 1&2 

  62 ΝΟΜΙΚΗΣ      (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 121 18,303 1 
  63 ΝΟΜΙΚΗΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 119 18,615 1 
  64 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 117 18,714 1 

8 65 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 385 17,209 1 
  66 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ      (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 142 13,579 1&2 
  67 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 140 16,345 1&2 
  68 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 130 14,612 1&2 
  69 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 132 14,146 1&2 
  70 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 143 13,200 1&2 
  71 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. 334 13,514 1&2 
  72 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 128 16,860 1&2 
  73 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 15,121 1&2 
  74 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 141 15,244 1&2 
  75 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 178 16,699 1&2 
  76 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 156 13,126 1&2 
  77 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. 341 12,652 1&2 
  78 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 166 13,778 1&2 
  79 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 158 12,827 1&2 
  80 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 107 10,787 1 
  81 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 123 16,994 1 
  82 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 125 15,672 1 
  83 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 351 12,448 1 
  84 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 411 13,784 1 
  85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ    

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΔΠΘ 373 12,401 1 

  86 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ    

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

ΔΠΘ 343 12,359 1 

  87 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 357 16,666 1 
  88 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 354 11,031 1&4 
  89 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 192 14,036 1 
  90 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ    ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΑΘΗΝΑ) 

ΕΚΠΑ 188 13,042 1 

  91 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 367 11,415 1&4 
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  92 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ      (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 115 14,865 1 
  93 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 109 17,525 1 
  94 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 111 17,409 1 
  95 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 15,913 1 
  96 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 189 14,827 1 
  97 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 175 16,349 1 
  98 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 120 16,172 1 
  99 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ    (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 118 16,725 1 
  100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 14,377 1 
  101 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 102 13,395 1 
  102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 138 12,846 1 
  103 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 172 18,197 1 
  104 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 170 18,081 1 
  105 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 171 18,205 1 
  106 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 151 17,811 1 
    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   0    
12 107 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 866 18,908 1 
12 108 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ 875 19,121 1 

    ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΕ)   0    
16 109 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 413 4,624 1 
16 110 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 414 3,537 1 
16 111 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝ 415 3,124 1 
16 112 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 416 4,588 1 
16 113 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΕΑ ΙΩΑΝ 417 3,075 1 

16 114 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 418 1,526 1 

    ΤΕΙ        
  115 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ    

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 601 11,741 1 

  116 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

(ΑΘΗΝΑ) 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 599 12,040 1 

  117 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 694 13,406 1&2 
  118 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 690 14,072 1&2 
  119 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 692 12,214 1&2 
  120 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 602 11,058 1&5 

  121 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ) 

ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 755 10,893 1&5 

  122 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)    (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) 

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 756 10,788 1&5 

  123 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 643 12,223 1 
  124 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 661 14,076 1 
15 125 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 696 10,527 1&2 

1 126 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 748 12,599 1&4 

  127 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 730 10,862 1&5 
  128 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 741 10,593 1&5 
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Α΄ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά 

μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. 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). Ειδικότερα:  

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ" και 

"ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ".  

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ". 

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".  

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".  

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".  

(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".  

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".  

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".  

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (10) Για το τμήμα αυτό 

απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ”.  

(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "∆ΡΟΜΟΣ 

400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 

κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".  

(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των 

Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές 

εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία 

κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις 

προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

αντίστοιχες προκηρύξεις.  

(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να 

παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, 

εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι 

εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και 

αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το 

τμήμα αυτό.  

(15) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, 

πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο 

ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά 

όργανα.  

(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί 

ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες 

υποψήφιοι. 
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127 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  

129 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ06 
 

Πεδίο/α 1 

Έτη Σπουδών 4 

Ειδικό Μάθημα Αγγλικά 

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 24000 

 

Κατευθύνσεις 

127 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής  Σχολής περιλαμβάνει δύο Τομείς, 

τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και τον  Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, και προσφέρει τη δυνατότητα 

εξειδίκευσης στo πλαίσιo δύο Κατευθύνσεων Σπουδών: 

-Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας και  

-Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.  

Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής  Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις 

δύο Κατευθύνσεις και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις  

αγγλικές σπουδές. 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της 

αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και  

εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού  επικεντρώνεται στη μελέτη της 

αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής 

λογοτεχνίας. 

129 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1951 

Το Τμήμα Αγγλικής σήμερα αποτελείται από τέσσερις Tομείς: 

-Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

-Αγγλικής Λογοτεχνίας 

-Αμερικανικής Λογοτεχνίας 

-Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών 

ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β Θεματική Ενότητα 

 

Κλάδος 2007 % 2009 % 

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 
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Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 

131 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  

133 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ05 

 

Πεδίο/α 1 

Έτη Σπουδών 4 

Ειδικό Μάθημα Γαλλικά 

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 24000 

 

Κλάδος 2007 % 2009 % 

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 
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Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

135 -Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  

137 -Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ07 

 

Πεδίο/α 1 

Έτη Σπουδών 4 

Ειδικό Μάθημα Γερμανικά 

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 24000 

 

ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β Θεματική Ενότητα 

 

Κλάδος 2007 % 2009 % 

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 

 

 

182 -Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  

139 -Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ34 

Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β 

Θεματική Ενότητα ήταν 1:77 

 

Πεδία 1 

Έτη Σπουδών 4 

Ειδικό Μάθημα Ιταλικά 

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 24000 

 

 

183 -Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ40 
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385 -ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

(ΚΕΡΚΥΡΑ)  

 

Πεδία 1 

Έτη Σπουδών 4 

Ειδικό Μάθημα Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά 

μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ". 

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 2.4000 

 

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου άρχισε να 

λειτουργεί στη Κέρκυρα το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα 

πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων. 

Η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής και χωρίζεται σε οκτώ εξάμηνα. Τα τέσσερα πρώτα είναι 

κοινά για την ειδίκευση της Μετάφρασης και την ειδίκευση της Διερμηνείας. Από το ακαδημαϊκό 

έτος 1998-99 λειτουργεί και τρίτη ειδίκευση «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός και η διδακτική 

της ως ξένης» με τετραετή διάρκεια σπουδών. Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο 

επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η 

Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η 

Τουρκική, η Ισπανική και η Ιταλική. 

Το Πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη 

διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την 

πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας ενώ προσφέρονται και μαθήματα που ανήκουν στο 

ευρύτερο πεδίο της Γλωσσολογίας, των Ξένων Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, των Διεθνών 

Σχέσεων, του Δικαίου, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των 

διαπολιτισμικών σπουδών κ.ά. Ο δεύτερος κύκλος αφορά τις ευθείες και αντίστροφες Ειδικές 

Μεταφράσεις, όπως την Οικονομική/Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική. Για την εισαγωγή 

κατά το Ε’ εξάμηνο στην ειδίκευση της Διερμηνείας, απαιτείται επιτυχής εξέταση και προσωπική 

συνέντευξη των ενδιαφερομένων φοιτητών. Το Ζ’ εξάμηνο φοίτησης της Ειδίκευσης Μετάφρασης 

γίνεται υποχρεωτικά σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με δαπάνη του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται με τη διοργάνωση 

διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας 

του Τμήματος και του περιοδικού Γλώσσα Πολύτροπος, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

και μονογραφιών, τη συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής και τα 

Εργαστήρια του Τμήματος. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα (π.δ 169 /2002) 
 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών,  Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία, οι οποίο ορίζονται αντιστοίχως και 

ως «πτυχιούχοι μεταφραστές» ή  «πτυχιούχοι διερμηνείς»,  έχουν, ως εξειδικευμένοι 

επιστήμονες όλα τα εδάφια και τη δυνατότητα  (ι)  της  μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της  

μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε από άποψη τεχνικής, 

νομικής, οικονομικής ή πολιτικής από την ελληνική γλώσσα προς  μια ή περισσότερες από τις 

άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και  

(ιι)  της αντιμετώπισης ταχύτατα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των 

αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι μεταφραστές  έχουν ως κύρια 

επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση 

οποιωνδήποτε εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών)  ή άλλων κειμένων για λογαριασμό 

οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για 

την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη 

μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη μετάφραση, είτε ως νοηματική διαδικασία, 

είτε ως τελικό αποτέλεσμα. Αντιστοίχως, οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν ως κύρια επαγγελματική 

ενασχόληση τη διερμηνεία, όπου και όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, και τη συμμετοχή τους σε 

ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, είτε ως 

νοηματική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσμα.  

α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

σύμφωνα με τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς 

όπως ο  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η 

UNESCO, ο ΟΟΣΑ,  το ΝΑΤΟ,  σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι 

δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί 

οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές 

οργανώσεις. 
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186 -Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης 

(Κομοτηνή) 

Στο site του τμήματος αναφέρεται: 

Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα (90/2000) , έχει ως κύρια 

αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την 

έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των 

λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγ

επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, 

την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως 

Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται 

ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση 

γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ω

διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες 

σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στ

ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

Εξωτερικό.  

Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:

Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και 

εμπειρογνώμονες. 

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύ

επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 

της Εγγύς Ανατολής. 

Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι 

Τύπου, εμπειρογνώμονες. 

Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης κ

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των 

Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.

Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς 

τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δ

και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και 

προσφύγων. 
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Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης 

του τμήματος αναφέρεται:  

το Ιδρυτικό του Διάταγμα (90/2000) , έχει ως κύρια 

αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την 

έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των 

λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση 

επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, 

την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως 

Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται 

ελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση 

γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι 

διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες 

σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων». 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στ

ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν: 

Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και 

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 

Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι 

Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των 

Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική. 

ρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς 

τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες 

και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και 

6/9/2015 

αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την 

έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των 

ωγής και την κατάρτιση 

επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, 

την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως 

Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται 

ελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση 

ς εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι 

διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον 

σσουν επιχειρηματικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 

Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι 

αι Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των 

ρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 

 

Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς 

υνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες 

και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και νέο 
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Θεολογίας 

 
101 -Θεολογίας Αθήνας  

103 -Θεολογίας Θεσσαλονίκης 

105 -Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα) 

107 -Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης 
 

 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων ) 

 

 

Στο Κλάδο ΠΕ 01 Θεολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 01.00] εντάσσονται όσοι έχουν: 

Πτυχίο Θεολογίας (κωδ. 0101) ή Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0102) ή Ποιμαντικής (κωδ. 0103) ή 

Ποιμαντικής και  Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0104) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο 

αντίστοιχης ειδικότητας  της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης (κωδ. 0105) [ΦΕΚ 515 

ΑΣΕΠ/2008] 
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20 Τμήματα που οδηγούν στο κλάδο ΠΕ02 

 

Τμήματα Β.2014 Β.2013 Μετ Εισ.15 Εισ.14 Μετ 

109 -Φιλολογίας Αθήνας 17525 17314 211 310 300 10 

111 -Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 17409 17375 34 235 250 -15 

110 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας 17122 16724 398 200 150 50 

112 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 16754 16687 67 170 175 -5 

118 -Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
Αθήνας 16725 16333 392 270 250 20 

175 -Φιλολογίας Πάτρας 16349 15923 426 180 175 5 

120 -Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 16172 16133 39 175 175 0 

113 -Φιλολογίας Ιωαννίνων 15913 15911 2 230 250 -20 

114 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) 14948 14421 527 280 200 80 

115 -Φιλολογίας (Ρέθυμνο) 14865 15344 

-

479 180 200 -20 

189 -Φιλολογίας (Καλαμάτα) 14827 14549 278 170 150 20 

177 -Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 14812 14508 304 105 100 5 

106 -Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 14388 14346 42 210 225 -15 

122 -Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

Ιωαννίνων 14377 14254 123 280 300 -20 

116 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) 14102 13784 318 165 175 -10 

104 -Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) 13453 13009 444 140 125 15 

102 -Φιλοσοφίας Πάτρας 13395 13229 166 170 175 -5 

138 -Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

Κρήτης (Ρέθυμνο) 12846 12465 381 185 200 -15 

108 -Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) 12565 12429 136 200 200 0 

145 -Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 12415 11982 433 170 150 20 

(Εισ=Εισακτέοι 2015 /ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004-2014 / Ο.Σ=Οδηγοί 
Σπουδών)  

 

118 -Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας  

122 -Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 

Τα τμήματα δεν εκπαιδεύουν ψυχολόγους, αφού δεν δίνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. 

Οι συνολικές θέσεις εισακτέων ΠΕ02  στα Ελληνικά ΑΕΙ το 2010 ήταν :   4370 . 

Θέσεις στον ΑΣΕΠ 2008 για τον κλάδο ΠΕ02 : 480 [ ΦΕΚ 515/8-10-2008] 

Αναλογία θέσεων /συμμετεχόντων : 1 προς 32 
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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: 

 

Φιλολογία–Φιλοσοφία 
Η φιλολογία-φιλοσοφία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών. Οι 

γυναίκες αποτελούσαν 86% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Το εκπαιδευτικό επίπεδο και το 

οικογενειακό εισόδημα των γονέων των φοιτητών είναι από τα χαμηλότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους 

επιστημονικούς κλάδους, ενώ οι φοιτητές του κλάδου εκδηλώνουν ισχυρή προτίμηση για το Τμήμα 

σπουδών τους πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο και παρουσιάζουν σχετικά μικρή καθυστέρηση ως 

προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Το ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί 

μεταπτυχιακές σπουδές είναι χαμηλότερο από τον γενικό μέσο όρο. Πέντε έως επτά έτη μετά την 

αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του κλάδου είναι σχετικά ικανοποιητικό, όμως το 

ποσοστό ανεργίας είναι πάνω από τον γενικό μέσο όρο, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποφοίτων δεν 

έχει ακόμα αποκτήσει εμπειρία σημαντικής απασχόλησης και δεν έχει εξασφαλίσει σταθερή απασχόληση. 

Εντυπωσιάζουν το πολύ υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ως μισθωτών ή συμβασιούχων 

έργου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι πολύ χαμηλές αποδοχές τους, τα πολύ υψηλά ποσοστά 

μερικής απασχόλησης και τα πολύ χαμηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης και ικανοποίησης από την 

απασχόληση. Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την 

αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στα 

εκπαιδευτικά επαγγέλματα και στον κλάδο της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 

66% και 74% των αποφοίτων αντίστοιχα. Η ετεροαπασχόληση είναι μέτρια προς υψηλή. Ανέρχεται σε 17% 

του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και σε 35% των μισθωτών και 

συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών). 
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ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β Θεματική Ενότητα 

Κλάδος (http://sep4u.gr ) 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 (http://sep4u.gr ) 1:1,3 76,9 1:1 100 
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Τμήματα Β.2014 Β.2013 Μετ Εισ.15 Εισ.14 Μετ 

117 -Νομικής Αθήνας 18714 18571 143 420 425 -5 

119 -Νομικής Θεσσαλονίκης 18615 18400 215 370 375 -5 

121 -Νομικής (Κομοτηνή) 18303 17914 389 420 400 20 
 

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ13 
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: α) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ασκώντας δικηγορία. 

Για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του δικηγόρου θα πρέπει να κάνει 18άμηνη πρακτική άσκηση σε 

δικηγορικό γραφείο και να επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις στα Εφετεία. β) Ως δικαστικοί λειτουργοί. Για να 

μπει κανείς στον δικαστικό κλάδο θα πρέπει να δώσει τις σχετικές εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης 

τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας εξάσκησης της δικηγορίας. γ) Ως συμβολαιογράφοι, όπου θα πρέπει 

να λάβουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις δύο χρόνια μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο υποψήφιος 

πρέπει να τελειώσει τη Νομική και να δουλέψει για δύο χρόνια δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός. Οι 

θέσεις των συμβολαιογράφων είναι λίγες και το υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε χρόνο προκηρύσσει 

διαγωνισμό για την πλήρωση των θέσεων. δ) Ως υπάλληλοι στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε ειδική 
κατηγορία. ε) Στην εκπαίδευση (πολύ μικρός αριθμός νομικών διορίζονται στη μέση εκπαίδευση ως ΠΕ13). 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο παρατηρείται μια αλματωδώς αυξανόμενη υπερπροσφορά δικηγόρων που 

κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό. 

Στην Ελλάδα οι δικηγόροι είναι περίπου 27.000 και αντιστοιχεί ένας σε κάθε 376 Ελληνες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (∆ΣΑ) από τους περίπου 21.000 μάχιμους, μία 

παράσταση στα δικαστήρια πραγματοποίησαν τον προηγούμενο χρόνο 10.350 δικηγόροι. Από είκοσι έως 

τριάντα παραστάσεις πραγματοποίησαν 6.000 δικηγόροι, ενώ περίπου 11.000 δικηγόροι δεν έχουν καμία 

παράσταση. Ενδεικτικό είναι ότι στις εξετάσεις για 34 θέσεις δικηγόρων στο ΙΚΑ συμμετείχαν περίπου 

1.300 υποψήφιοι, από τους οποίους περισσότεροι από 100 διέθεταν μεταπτυχιακό ή άλλο 

πανεπιστημιακό τίτλο. 
Μεγάλη είναι η ζήτηση για το Δικαστικό όπως και για το Διπλωματικό Σώμα. Συγκεκριμένα, στις εξετάσεις 

το 2009 για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών, τις 61 θέσεις διεκδίκησαν 344 απόφοιτοι νομικών 

σχολών. 

 

Άρθρο του Απόστολου Λακασα  στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την  23/12/209  με τίτλο: 

«Δύσκολος καιρός για Δικηγόρους…» 

http://www.kathimerini.gr/380100/article/epikairothta/ellada/dyskolos-kairos-gia-dikhgoroys 
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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: 

Νομική επιστήμη 

Η νομική επιστήμη αποτελεί έναν επιστημονικό κλάδο σπουδών όπου πλειοψηφούν οι γυναίκες. Οι 

τελευταίες αποτελούσαν 66% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Μεταξύ όλων των επιστημονικών 

κλάδων σπουδών, η νομική εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων των φοιτητών, 

την ισχυρότερη προτίμηση για το Τμήμα σπουδών πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο και το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών κατά την έναρξή τους. Οι φοιτητές του κλάδου 

ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές με σχετικά μεγάλη καθυστέρηση, ενώ πάνω από ένας στους 

δύο αποφοίτους πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο 

από τον γενικό μέσο όρο. Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των 

πτυχιούχων νομικής είναι εξαιρετικά υψηλό και το ποσοστό ανεργίας ασήμαντο, ενώ πάνω από εννέα 

στους δέκα αποφοίτους του κλάδου έχουν αποκτήσει εμπειρία σημαντικής απασχόλησης. Η νομική είναι ο 

επιστημονικός κλάδος με το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων. Πάνω από επτά 

στους δέκα αποφοίτους νομικής είναι αυτο απασχολούμενοι, ενώ εννέα στις δέκα επιχειρήσεις των 

τελευταίων έχουν θετικές προοπτικές. Αλλά και οι απόφοιτοι που εργάζονται ως μισθωτοί απολαμβάνουν 

καλής ποιότητας απασχόληση. Τα ποσοστά σταθερής και πλήρους μισθωτής απασχόλησης είναι 

συντριπτικά, πάνω από τους μισούς μισθωτούς και συμβασιούχους έργου που απασχολούνται κυρίως σε 

έναν εργοδότη απολαμβάνουν πάρα πολύ υψηλές αποδοχές και πάνω από οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι 

η απασχόλησή τους τούς παρέχει θετικές επαγγελματικές προοπτικές. Ο βαθμός και η ποιότητα 

επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις 

ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 

των εκμισθώσεων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπου δραστηριοποιούνται 85,5% των 

πτυχιούχων των ετών1998-2000 κυρίως ως αυτοαπασχολούμενοι. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι 

σχετικά χαμηλή. Ανέρχεται σε 5,5% του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή)και σε 

21% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών). Το πρώτο 

ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ και το δεύτερο είναι αρκετά χαμηλότερο από τον γενικό μέσο όρο. 

Σχόλιο: Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία 

∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (∆ΣΑ) σχετικά με την απασχόληση τωνΔικηγώρων!Η αποψή μου είναι 

ότι η πραγματική εικόνα είναι αυτή που προκύκπτει από τα στοιχεία του ΔΣΑ. 
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146 -Θεατρικών Σπουδών Αθήνας  

169 -Θεατρικών Σπουδών Πάτρας  

362 -Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)  

168 -Θεάτρου Θεσσαλονίκης  

Εντάσσονται στο ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών 
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β Θεματική 

Ενότητα ήταν 1:45 

 

159 -Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου 

Ασχολείται με την μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση 

των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, 

με τελικό στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 

342 -Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου (Κέρκυρα) 

Στο site του Τμήματος αναφέρεται: 

Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα 

που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε 
ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της επιστήμης της 

Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 

θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της 

πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με 

την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, 

αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. 

Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την 

στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, 

μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας και γνώσεις 

πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση επιστημόνων ικανών να 

κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τόσο ως 

επαγγελματίες, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς. 
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355 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά

179 -Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου

 

Πεδίο/α 1 

Έτη Σπουδών 4 

Ειδικό Μάθημα απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 22.000

 

Για τους αποφοίτους του Τμήματος ΔΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τμήματος πεδία απασχόλησης συνιστούν μεταξύ άλλων:
τα Όργανα Διεθνών Οργανισμών 

τα Όργανα της ΕΕ 

η Δημόσια Διοίκηση και οι Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσι

οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο

τα ΜΜΕ 

τα Όργανα άλλων Ευρωπαικών Οργανισμών.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι 

στη Διπλωματική Ακαδημία μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον 

περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών 

έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους 
περιλαμβάνονται τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας

Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τμήματος στον Πειραιά που επιλέγουν την 

κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας» εγγράφονται στο Οικονομικό 

Επιμελητήριο, ενώ οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
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Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου 

απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

22.000 

Για τους αποφοίτους του Τμήματος ΔΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Οργανισμοί 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τμήματος πεδία απασχόλησης συνιστούν μεταξύ άλλων:
τα Όργανα Διεθνών Οργανισμών  

η Δημόσια Διοίκηση και οι Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο

τα Όργανα άλλων Ευρωπαικών Οργανισμών. 

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι 

μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον 

περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών 

έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους 
τα μαθήματα που εξετάζονται στις εξετάσεις της Ακαδημίας 

Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τμήματος στον Πειραιά που επιλέγουν την 

και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας» εγγράφονται στο Οικονομικό 

οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. 

6/9/2015 

απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" 

Για τους αποφοίτους του Τμήματος ΔΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών στην επαγγελματική 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τμήματος πεδία απασχόλησης συνιστούν μεταξύ άλλων: 

οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο 

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για το διπλωματικό σώμα προτιμούν αυτά τα τμήματα. Nα διευκρινίσουμε ότι 

μπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου εφόσον 

περάσουν με επιτυχία τα έξι μαθήματα των εξετάσεων. Όμως , οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών 

έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, διότι στο πρόγραμμα των σπουδών τους 

Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τμήματος στον Πειραιά που επιλέγουν την 

και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας» εγγράφονται στο Οικονομικό 
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123 -Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας  

411 -Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)  

125 -Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 

351 -Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)  

357 -Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης  

373 -Πολιτικών Επιστημών Θράκης (Κομοτηνή) 

 

Εντάσσονται στο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Στο Κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: [Κωδικός: ΠΕ 13.00] εντάσσονται όσοι έχουν: Πτυχίο 

Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή 

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με 

κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 

Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συμμετεχόντων στη Β Θεματική 

Ενότητα ήταν 1:24 

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: 

Πολιτική Επιστήμη 

Η πολιτική επιστήμη είναι ένας επιστημονικός κλάδος σπουδών όπου υπερτερούν οι γυναίκες, που 

αποτελούσαν 59% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Είναι ο κλάδος με το υψηλότερο οικογενειακό 

εισόδημα των γονέων των φοιτητών και το υψηλότερο ποσοστό φοιτητών που δεν έχουν καθόλου ή 

μικρό ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών κατά την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Το ποσοστό 

αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές είναιλίγο χαμηλότερο από τον γενικό μέσο όρο. 

Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων πολιτικής επιστήμης 
είναι το τρίτο χαμηλότερο μεταξύ των πτυχιούχων όλων των επιστημονικών κλάδων, το ποσοστό ανεργίας 

τους πολύ υψηλό, αν και περισσότεροι από οκτώ στους δέκα αποφοίτους του κλάδου έχουν αποκτήσει 

εμπειρία σημαντικής απασχόλησης. Οι πτυχιούχοι της πολιτικής επιστήμης εμφανίζουν πολύ υψηλότερο 

από τον γενικό μέσο όρο ποσοστό απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

και ασήμαντο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Από την άλλη, τα ποσοστά των σταθερά και πλήρως 

απασχολούμενων μισθωτών και συμβασιούχων έργου σε έναν εργοδότη είναι υψηλά. Οι απόφοιτοι του 

κλάδου απολαμβάνουν ως μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου μεσαίες αποδοχές, ενώ, μεταξύ των 

τελευταίων, λίγο περισσότεροι από επτά στους δέκα δηλώνουν ότι οι επαγγελματικές προοπτικές στην 

τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. 

Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την 
αποφοίτηση υπερ καθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους 

κλάδους της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, του 

εμπορίου και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκμισθώσεων και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, όπου απασχολούνται 79% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση 

των αποφοίτων πολιτικής επιστήμης είναι πάρα πολύυψηλή. Ανέρχεται σε 39% του συνόλου των 

απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή)και σε 63% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου 

(αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών). 
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181 -Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) 

* Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλο  

223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και 

νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της 
Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο». 

Το τμήμα βγάζει αποφοίτους που γνωρίζουν καλά τις γλώσσες χωρών της Μεσογείου π.χ. 

τουρκικά, εβραϊκά, αραβικά κ.ά. Μπορούν να επιδιώξουν την απορρόφησή τους στο διπλωματικό 

σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες κτλ. 

 

348 -Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)  

149 -Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)  

126 -Κοινωνιολογίας Παντείου 

Μεγάλη ανεργία και ετεροαπασχόληση 

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας 
προσδιορίζεται στο ΦΕΚ: 199Α/2009 

H Κοινωνιολόγοι διορίζονται και ως Εκπαιδευτικοί στο κλάδο ΠΕ10 

Στο κλάδο ΠΕ10 συμμετέχουν οι έχοντες: Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής  ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής [ΦΕΚ  ΑΣΕΠ 516Β/2008] 

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009[3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες  στη Β 

Θεματική Ενότητα (περίπου 3%) 

 

167 -Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)  

165 -Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργασθούν: α) στον δημόσιο τομέα και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, σε υπηρεσίες προγραμματισμού, β) στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες διαφήμισης, 

δημοσκοπήσεων και έρευνας της αγοράς, γ) σε ευρύτερους χώρους διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

μουσεία, ινστιτούτα ερευνών, δ) ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Εντάσσονται 

στο κλάδο ΠΕ10.  
Στο κλάδο ΠΕ10 συμμετέχουν οι έχοντες: Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής  ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής [ΦΕΚ  ΑΣΕΠ 516Β/2008] 

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες  στη Β 

Θεματική Ενότητα (περίπου 3%) 
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343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού, κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τμήματα των ΤΕΙ της 

κοινωνικής εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα). 
Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ. 304/94, το Tμήμα Kοινωνικής Διοίκησης έχει ως αποστολή: 

* Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής 

και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα. 

    * Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια 

κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

    * Nα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του 

επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. 

    * Nα καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική 

διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν 

προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. 

 

148 -Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας  

Στο siteτου τμήματος αναφέρεται: 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του παλαιότερου και μεγαλύτερου 

Πανεπιστημίου της χώρας. Άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 

αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των 

επικοινωνιακών σπουδών στη χώρα. Τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια λειτουργεί και αναπτύσσεται 

και έχει τη χαρά να βλέπει ότι πολλοί από τους φοιτητές και φοιτήτριες του διαπρέπουν στα 

έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της ελληνικής 

κοινωνίας και του πολιτισμού. 
Σήμερα, το Τμήμα μας στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η 

πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η ιστορία της 

τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η 

δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. Υποστηρίζαμε, ότι το πρόγραμμα των σπουδών του Τμήματός μας προσφέρει μέσα 

από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιμες 

και αναλυτικές ικανότητές τους και εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις θεμελιώδεις και 

αμετάβλητες απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του 
Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας. 
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153 -Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου 

Στο siteτου τμήματος αναφέρεται: [http://cmc.panteion.gr] 

To Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

σε ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί από το 1990. Στις δύο σχεδόν δεκαετίες λειτουργίας του, συνέβαλε 
στην αναγνώριση της σημασίας των δημοσιογραφικών σπουδών, ανέπτυξε σημαντική πολιτιστική 

δραστηριότητα, ενώ το εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων αναγνωρίζεται από τους 

σημαντικότερους επαγγελματικούς και κλαδικούς φορείς του χώρου. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυσιογνωμίας του είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και η 

ενασχόληση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Οι φοιτητές μας 

μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να συμμετέχουν με ουσιαστικό λόγο και συνέπεια στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό στις απαιτήσεις των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, της διαφήμισης και του πολιτισμού. 

 

147 -Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991 

(ΠΔ 331/29-7-91). Από το Σεπτέμβριο του 2002 στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο 

στην οδό Εγνατίας 46. 

[http://www.jour.auth.gr ] 
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Βαλκανικών Σπουδών 

192 -Σλαβικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ 

Οι Σλαβικές Σπουδές αφορούν, σύμφωνα και με τo Π.Δ. ίδρυσης του Τμήματος, τη Γλώσσα, 

τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλαβικών λαών.Το Τμήμα Σλαβικών 

Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: Ανατολικών, 

Δυτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και 
για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται η κατεύθυνση) και έχει διεπιστημονικό 

χαρακτήρα.Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν φοίτηση 

οκτώ εξαμήνων. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που επιθυμούν. 

Στα δύο πρώτα εξάμηνα το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και δίνεται έμφαση στη 

Ρωσική γλώσσα. Από τα επόμενα εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά μία από τις 

προσφερόμενες γλώσσες, οι οποίες στην πρώτη φάση είναι κατ’ αλφαβητική σειρά οι 

ακόλουθες: Βουλγαρική, Ουκρανική, Πολωνική, Σερβική/Κροατική και Τσεχική. 

Στο όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποβάλλουν προς κρίση διπλωματική εργασία σε 

μάθημα επιλογής τους. 

 

188 -Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 

Δεν λειτουργεί το σκέλος των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Το τμήμα παρέχει μόνο 

τουρκικές σπουδές. 
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171 –Ψυχολογίας  Αθήνας [18.115] 

172 -Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης [18.204] 

151 -Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) [18.184] 

170 -Ψυχολογίας Παντείου [17.626] 
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: 
Ψυχολογία 
Η ψυχολογία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών. Οι γυναίκες 

αποτελούσαν 87% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με μεσαίο 

εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα γονέων των φοιτητών και σχετικά μικρή καθυστέρηση 

των τελευταίων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά 

του κλάδου είναι η ισχυρή προτίμηση των φοιτητών του για το Τμήμα σπουδών πριν από την είσοδο 

στο πανεπιστήμιο, το πολύ υψηλό ποσοστό αριστούχων και το τεράστιο ποσοστό αποφοίτων που 

πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές και το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των 

επιστημονικών κλάδων σπουδών. Συγκεκριμένα, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, δύο στους τρεις 

πτυχιούχους ψυχολογίας έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Πέντε έως 

επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων ψυχολογίας βρίσκεται κοντά 
στον γενικό μέσο όρο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα τους έχει αποκτήσει εμπειρία σημαντικής 

απασχόλησης. Ο κλάδος έχει υψηλότερα του μέσου όρου ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και 

αυτοαπασχόλησης μεταξύ των αποφοίτων και χαμηλότερες από τον μέσο όρο αποδοχές μισθωτών. Είναι 

εντυπωσιακό το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των απασχολούμενων αποφοίτων δηλώνει ότι έχει θετικές 

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 

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 

υγείας και κοινωνικής μέριμνας και της εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 78% των πτυχιούχων 

ψυχολογίας των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά περιορισμένη. Ανέρχεται 

σε 9%του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και σε 20% των μισθωτών και 
συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών). 
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Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου 

 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα: 

Απαιτείται η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για την «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» 

άσκησή του. Διαφορετικώς, ασκείται παρανόμως, από «αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα». 

«Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, 

που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός 

του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις 

καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους». 

Με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την 

άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για την χορήγηση άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος»: «Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος 

Ψυχολογίας». 

Πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας στην Ελλάδα παρέχουν τα: 

• Τμήμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης 

• Τμήμα Ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

• Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

• Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών]. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τμήμα Δ΄. Αριθμός Απόφασης: 4026/2008/31.12.2008. που 
αφορά τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του 

ψυχολόγου: http://www.psy.gr/first.php?mid=14&subid=15&ssid=5&id=13718 

πηγή:http://www.psy.gr/ 

http://www.gpsa.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=9  

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας 

http://psychology.gr.tripod.com/psychologist.htm 
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384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΣΚΤ)  

 

Ίδρυση και Αποστολή του Τμήματος 

 

Το νεοσύστατο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 486/1991 

και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Με το ΠΔ 129/2009 το Τμήμα 

μετονομάστηκε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ενώ μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός 

εξαμήνων φοίτησης από δέκα σε οκτώ. Ο νέος τίτλος εκφράζει με ενάργεια το επιστημονικό περιεχόμενο 

της αποστολής και των σύνθετων ακαδημαϊκών στόχων του Τμήματος. 

 

Αποστολή 
 

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθμιση των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα μέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της 

Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές 
τους παραδόσεις. Η επιστήμη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως 

ειδικευμένος και σαφώς προσδιορισμένος (σύμφωνα με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που ισχύουν 

διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελματικόςπροσανατολισμός. Η ερευνητική εμβέλεια του συγκεκριμένου 

γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σημαντικόαριθμόεπιστημονικώναντικειμένων, όπως η 

Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η 

Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού 

όσο και του νεοελληνικού πολιτισμού με δεδομένη ωστόσο προοπτική ανοιγμάτων σε άλλους 

πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους. 

 

Επιστημονικός στόχος και κοινωνική προοπτική     
 

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του μέλημα την κάλυψη ενός σημαντικού κενού 

που χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή αλλά και πολιτισμική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνομιακή 

γειτνίασή του με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της 

καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αλλά και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές θα μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστημονική τους πείρα σε Πανεπιστήμια, 

Επιστημονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη 

Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης 

της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.  
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ΤΕΙ 
599 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ   

601 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   

Επαγγελματικά δικαιώματα 

Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α'.) 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές 

γνώσεις τους απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 

επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις 

που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην 
οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική - Κεντρικές (Βουλής 

κ.λ.π.), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (Δημοτικές κοινοτικές 

κ.λ.π.), Ειδικής έρευνας, Κέντρα τεκμηρίωσης. 

Αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι: 

α) Ο καθορισμός των στόχων της βιβλιοθηκονομίας. 

β) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης. 

γ) Η επιλογή και η πρόσκτηση του κατάλληλου υλικού (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, μη έντυπο 

υλικό, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.). 

δ) Η οργάνωση του υλικού για χρήση δηλαδή η καταλογογράφηση, η ταξινόμηση και η 

ευρετηρίασή του. 
ε) Η εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης, μέσα από την πληροφοριακή εργασία, με τη 

σύνταξη βιβλιογραφιών, επιτομών, ευρετηρίων κ.λ.π. 

στ) Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και ομιλιών και η παρουσίαση βιβλίων, 

ανάλογα με το είδος και τους στόχους της βιβλιοθήκης. 

ζ) Η παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και σε άλλους χώρους εκτός βιβλιοθήκης, όπως 

νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, εργοστάσια. 

η) Η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

θ) Η αναζήτηση πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των χρηστών μέσα από τράπεζες 

πληροφοριών και βάσει δεδομένων, στον εθνικό και διεθνή χώρο. 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα 
που δεν κατονομάζονται ρητά παραπάνω και που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της 

Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Τεκμηρίωσης. 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε 

θέματα της ειδικότητάς τους. 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών 

δικαιωμάτων, με την απόκτηση του πτυχίου τους. 
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661 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ   

643 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας  παρέχουν προπτυχιακή εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία, η 

οποία θεσμικά αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του 

κοινωνικού λειτουργού. 

Βασικός σκοπός της κοινωνικής εργασίας ανά τον κόσμο είναι να διευκολύνει την κοινωνική 

ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που 
βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. 

Στην Ελλάδα το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός 

κλάδος της κοινωνικής εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα (Ν.Δ.4018/1959, Π.Δ. 50/ΦΕΚ23, τ. 

Α, 26.1.1998, Π.Δ. 23(2)/20.1.1992).  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σ΄ ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών του 

δημόσιου, του ιδιωτικού, του μη κυβερνητικού, του εθελοντικού και του εκκλησιαστικού τομέα. 

Ενδεικτικά, εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, στα ΚΑΠΗ, στο Πρόγραμμα βοήθεια στο 

σπίτι, σε Νομαρχιακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, σε 

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας - Ψυχικής Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, σε Μονάδες 

Απεξάρτησης, σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε Κοινωνικές Υπηρεσίες 
Επιμελητών Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Φυλακών, σε Υπηρεσίες για Μετανάστες - 

Πρόσφυγες κ.ά. 

[Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο site του ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας ] 
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748 -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 

  

Το Τμήμα «Προστασία και Συντήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, με έδρα τη Ζάκυνθο, έχει ως αντικείμενο τόσο την παροχή των 
απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων με στόχο την αναγνώριση και διαχείριση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς του παρελθόντος, όσο και των απαραίτητων τεχνολογικών γνώσεων για την 

αποκατάσταση και προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ανωτέρω θεωρητικές γνώσεις, σε 

συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές στους χώρους των πλήρως εξοπλισμένων επιστημονικών 

εργαστηρίων, διαμορφώνουν πτυχιούχους με ολοκληρωμένο επιστημονικό υπόβαθρο και 

ευρύτερη παιδεία σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, εντοπισμού και ερμηνείας αφ’ενός και 

ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης αφ’ετέρου. Το Τμήμα έτσι παρέχει : 

Σε βάθος θεωρητική παιδεία σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού, προκειμένου οι απόφοιτοι να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν την πολιτισμική κληρονομιά, καθιστώντας 

την ζωντανό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. 
Συνδυασμένη καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, ώστε οι πτυχιούχοι, με επιστημονική 

κατάρτιση, να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων 

τέχνης.Μαθήματα: 

Γενικές Αρχές Χημείας 

Ιστορία Πολιτισμού Ι  

Ιστορία της Τέχνης Ι 

Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων  

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα Ι  

Αισθητική 
Γενικές αρχές και μεθοδολογία συντήρησης  

Ιστορία Πολιτισμού ΙΙ  

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ  

Γενικές Αρχές Φυσικής  

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Πολιτισμού και την Κοινωνιολογία 

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα ΙΙ  
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Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας 

730 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά) 

741 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά) 

http://kastoria.teikoz.gr/dmc/  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα μπορούν να 
βρουν απασχόληση ως: 

• στελέχη Επικοινωνίας σε γραφεία ή τμήματα επικοινωνίας επιχειρήσεων και 
οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

• στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεων και 
Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς 
τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των 
οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας, 

• στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών 
Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που 
ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων, 

• στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, 
μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει 
ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες, 

• στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή 
βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους. 

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

• διευθυντικά στελέχη τμήματος Επικοινωνίας Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, 
• διευθυντές εταιρειών Επικοινωνίας, διαφημιστικών εταιριών, μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων, 
• σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και 
• σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, 

πολιτικές προσωπικότητες 
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Κατηγοριοποίηση πανεπιστημιακών τμημάτων και μερικά αποτελέσματα της μελέτης της καθ. Μ. 

Καραμεσίνη πάνω στα στοιχεία των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων για τους απόφοιτους των 

ετών 1998-2000 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ): 

 

Πίνακας Ε.1 

Κατηγορίες 
Ποσοστό 

εργαζόμενων 

Σταθερή

εργασία 

Πλήρη 

απασχόληση 

Αντιστοιχίαμ

ε πτυχίο 

Ικανοποιμμε 

εργασία 

Φιλολογία-Φιλοσοφία 81,9 44,1 61,8 58,0 51,9 

Θεολογία 71,5 78,3 86,0 58,4 50,8 

Επιστήμες Αγωγής 88,4 75,3 94,3 88,1 76,5 

Ψυχολογία 85,0 68,9 88,5 85,0 66,4 

Ιστορία-Αρχαιολογία 72,0 43,9 67,5 74,3 46,4 

Ξένες Γλώσσες 89,0 41,4 68,1 80,5 65,3 

Καλές Τέχνες 90,1 77,5 68,6 75,9 59,0 

Νομική Επιστήμη 95,7 92,9 94,5 94,1 68,2 

Οικονομική Επιστήμη 81,8 86,9 97,3 74,4 69,4 

Επιστήμες Διοίκησης 84,9 92,1 98,2 76,2 70,7 

Πολιτική Επιστήμη 72,7 81,1 94,5 55,8 57,8 

Κοινωνιολογία-Κοινωνική 

Πολιτική-Ανθρωπολογία 
78,0 76,7 90,1 54,0 56,6 

Επιστήμες Επικοινωνίας 90,2 83,4 90,0 71,1 65,5 

Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός 86,5 57,7 56,8 74,5 50,4 
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124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 

http://pubadmin.panteion.gr/ 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

λειτουργεί από το έτος 1963. Από τότε προσφέρει στην ελληνική κοινωνία στελέχη διοίκησης του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αναμφισβήτητα, το Τμήμα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της δημόσιας 

διοίκησης της χώρας μας και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της κατά τις τελευταίες πέντε 

δεκαετίες. Είναι το μεγαλύτερο  ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των 

φοιτητών του και χορηγεί πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, της δημόσιας οικονομικής και των δημόσιων 

θεσμών, οι απόφοιτοι των οποίων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Παράλληλα, έχει δύο 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος.   
Οι επιμέρους στόχοι του Τμήματος, καθώς και ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός του προσανατολισμός, 

προσδιορίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων τομέων του και συγκεκριμένα του Τομέα 

Οικονομίας, του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και του Τομέα Φορολογίας 

και Ελεγκτικής. 

Από το 1989, σύμφωνα με το Π.Δ. 377/89, η Σχολή μετονομάστηκε σε Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα: 

1. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. 

2. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. 

3. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

4. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 
5. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

6. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

7. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 

8. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. 

9. Τμήμα Ψυχολογίας. 

10. Γενικό Τμήμα Δικαίου. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της 

Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων Θεσμών. Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς: Δημοσίου 

Δικαίου, Οικονομίας, Διοικητικής Επιστήμης και  Φορολογίας και Ελεγκτικής. Από τους Τομείς αυτούς 
αυτοδύναμα λειτουργούν οι δύο πρώτοι. Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) όλοι οι 

πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της 

Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) …….του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών…. εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση με έξι 

κατευθύνσεις (Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, 

Φορολογίας και Ελεγκτικής, Παραγωγής και Διαχείρισης Στατιστικής Πληροφορίας, Σύγχρονων Μεθόδων 

Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης - Δημόσιο Management – ΦΕΚ 324/11.02.04/τ.Β΄ ) -, από τις οποίες 

λειτουργούν ήδη οι τέσσερις πρώτες καθώς και Π.Μ.Σ. «Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών 

Σχέσεων» (ΦΕΚ 1132/27.07.04-τ.Β΄). Τέλος, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος πρόκειται να λειτουργήσει σε 
σύμπραξη με το Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) Π.Μ.Σ. με τίτλο: 

«Διοίκηση-Διαχείριση Οργανισμών Κοινωνικής Προστασίας». 
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[176] Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. 

 
Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( Β.Σ.Α.Σ ) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα. Ιδρύθηκε 

με το Π.Δ. 363/20-9-96 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Ο τρόπος 

εισαγωγής και ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων ορίζεται με τις κείμενες διατάξεις περί 

εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με το ιδρυτικό του 

διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την 

ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να 

αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα» 

(Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).  

Η αποστολή αυτή, με κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα 

(Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), περιλαμβάνει τρία σκέλη: 

Α) Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονομικό χώρο που περιλαμβάνει τις 

οικονομικές και νομικές επιστήμες. 

Β) Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο που περιλαμβάνει τις 

κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήμες. 

Γ) Την διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Στόχος του Τμήματος, έτσι όπως ορίζεται από το ιδρυτικό του διάταγμα, είναι η οργάνωση 

μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις 

σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, απονέμοντας τίτλους μέχρι και διδακτορικό 

δίπλωμα.  

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   

          Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά την διάρκεια των 

σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής: 

Α) Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών. 

Β) Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα  

Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής  γλώσσας. 

Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των 

σύγχρονων οικονομικο-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής 

Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

Δ) Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας. 

Ε) Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση του 

σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

ΣΤ) Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις για την 

επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής 

Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 
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Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και 

σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να 

απασχοληθούν:  

Α) Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες. 

Β) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.  

Γ) Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες. 

Δ) Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 

Ευρωπαϊκή Προοπτική.  

Ε) Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

ΣΤ) Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 
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(165)-(AEI)-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1)-ΠΑΝΤΕΙΟ 

(167)-(AEI)-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) (1)-ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

(126)-(AEI)-Κοινωνιολογίας (1)-ΠΑΝΤΕΙΟ 

(348)-(AEI)-Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) (1)-ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

(149)-(AEI)-Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) (1)-ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 

 

(343)-(AEI)-Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή) (1)-ΔΠΘ 

 

(159)-(AEI)-Κοινωνικής Πολιτικής (1)-ΠΑΝΤΕΙΟ 
 

 

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Σκοπός των τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας, της κοινωνικής γεωγραφίας και της κοινωνικής πολιτικής. Τα τμήματα μελετούν και 

αναλύουν τις κοινωνικές δομές και τις τάσεις μετασχηματισμού της κοινωνίας και επιδιώκουν να 
συμβάλουν στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. Ανάμεσα στα επιστημονικά θέματα που καλύπτει ο τομέας της κοινωνικής ανθρωπολογίας είναι: 

Μεθοδολογία, έρευνα για την ιστορία των κοινωνικών θεωριών και κινημάτων. Κοινωνική Γεωγραφία 

(κατανομή πληθυσμού). Θεσμοί και κοινωνικές δομές. Διεπιστημονική μελέτη των διαδικασιών 

συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν, στην πλειονότητά τους, το φάσμα της 

ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης και της υποαπασχόλησης. Γι' αυτό και είναι ουσιαστικά υποχρεωμένοι 

να προσπαθήσουν να αποκτήσουν εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακά. Μπορούν να ακολουθήσουν 

οποιονδήποτε κλάδο του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και να απασχοληθούν σε σχεδόν ίδιες θέσεις με 

τους αποφοίτους του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου, όπως αναφέρονται παραπάνω. 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ). 

Τα τμήματα κοινωνιολογίας στοχεύουν στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, των κοινωνικών θεσμών 

και των δομών της. Μελετούν τη διαδικασία συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης 

κοινωνίας. Εστιάζουν επίσης στην κατανόηση της κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ διερευνούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος ως μέλος ενός κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα 

τμήματα κοινωνιολογίας καλλιεργούν επίσης τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη 

διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων. Στο παραπάνω πλαίσιο εκπαιδεύονται κοινωνιολόγοι, 

επιστήμονες ικανοί να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές όσο και τις τρέχουσες 

αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες. Το 
πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 8 εξάμηνα, ενώ τα μαθήματα των τμημάτων Κοινωνιολογίας, με μικρές 

παραλλαγές, διακρίνονται σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατ' επιλογή, ελεύθερης επιλογής. Οι φοιτητές 

μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σεμινάρια ή να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. 

Το επάγγελμα του κοινωνιολόγου 

Ποικίλοι εναλλακτικοί δρόμοι επαγγελματικής αποκατάστασης ανοίγονται για τους αποφοίτους των 

τμημάτων κοινωνιολογίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η έρευνα είναι το «εργαλείο» του 

κοινωνιολόγου. Ερευνά τη συμπεριφορά, τις σχέσεις και τις αντιδράσεις αυτών των ομάδων, 

παρακολουθεί την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους και αναλύει την επίδραση της ομάδας στα άτομα-μέλη. 

Συγκεντρώνει και αναλύει τα δεδομένα των ερευνών του για να παρουσιάσει τις γενικότερες τάσεις, τις 

μεταβολές και τα κοινωνικά προβλήματα (αστυφιλία, μετανάστευση, μειονοτικά προβλήματα κ.τ.λ.). 
Πρέπει να ενδιαφέρεται για τη συστηματική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, να έχει 

παρατηρητικότητα, αναλυτική σκέψη, άνεση στις κοινωνικές σχέσεις. 

Οι κοινωνιολόγοι όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας πρέπει να οπλίζονται με υπομονή και να είναι 

προετοιμασμένοι να εργαστούν σε οποιονδήποτε άλλο τομέα εκτός από αυτόν στον οποίο... σπούδασαν. 

Ερευνα για την απασχόληση των πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστημίου αποκαλύπτει ότι ένας στους 

πέντε πτυχιούχους κοινωνιολόγους είναι άνεργος, ενώ από όσους εργάζονται το 70% δήλωσαν ότι το 
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επάγγελμά τους έχει από καμία έως ελάχιστη σχέση με τις σπουδές τους. Οι υποψήφιοι κοινωνιολόγοι 

μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς τομείς: από την κοινωνιολογία της παιδείας και της υγείας μέχρι 

την αστική κοινωνιολογία και την κοινωνική ανθρωπολογία. Από την εκπαίδευση και την κατάρτιση μέχρι 

τη δημοσιογραφία Γενικά, οι κοινωνιολόγοι μπορούν να απασχοληθούν: 

• Στις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, στις περιφέρειες και τις νομαρχίες, σε τομείς κοινωνικής 

πολιτικής. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Σε τομείς εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας (δημοσκοπήσεις, έρευνα διαφημίσεων). 
• Ως καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, σε σωφρονιστικά καταστήματα κ.τ.λ. 

• Σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ΔEKO). 

• Σε κέντρα και ινστιτούτα κοινωνικών ερευνών. 

Σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, 

συμβουλευτικής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης, με άλλα 

κοινωνικά προγράμματα, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση κ.τ.λ. 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης στοχεύει στην καλλιέργεια της κοινωνικής επιστήμης στους τομείς της 

κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας μέσω της ακαδημαϊκής και 

της εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Εκτός των άλλων επιδιώκει να καταρτίζει στελέχη διοίκησης 

ικανά να σχεδιάσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως διοικητικοί υπάλληλοι στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικοί λειτουργοί, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση 
ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών. Ως στελέχη στη διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, στους 

τομείς εργασίας κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικών ασφαλίσεων. Σε φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα 

κοινωνικής πολιτικής σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου, των υπερηλίκων και άλλων 

ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. Στην προληπτική θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή 

προγραμμάτων επανένταξης ατόμων σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, νοσοκομεία, φυλακές, κέντρα 

αποτοξίνωσης ναρκομανών. 

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου 

Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής. 

Το τμήμα μελετά και αναλύει τις κοινωνικές δομές και τις τάσεις μετασχηματισμού της κοινωνίας και 
επιδιώκει να συμβάλει στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. 

Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και της κοινωνικής 

ανάπτυξης και της (κρατικής ή μη) οργανωμένης συλλογικής παρέμβασης. 

Επαγγελματικές προοπτικές: Η πολύπλευρη μόρφωση των αποφοίτων του τμήματος διευρύνει τις 

επαγγελματικές δυνατότητες προσφέροντας ποικίλες εναλλακτικές λύσεις. Οι πτυχιούχοι μπορούν να 

απασχοληθούν σε οποιονδήποτε κλάδο του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που απαιτεί επιστημονικά 

εφόδια για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για θέματα κοινωνικής παρέμβασης. Γενικότερα, οι 

απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Ως ερευνητές: Σε δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα 

διεξαγωγής ερευνών. Σε μελετητικά γραφεία. Ως στελέχη: Σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας. Σε διοικητικές περιφέρειες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Ως διδάσκοντες: Σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια στον κλάδο των κοινωνιολόγων, σε IEK, KEK, 

εργαστήρια ελευθέρων σπουδών κ.τ.λ. 
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Σκοπός της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία», τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να 

αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο 

εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής στον τομέα της Αρχαιολογίας και 

να κατανοήσουν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές του θεωρητικού επιστημονικού και τεχνολογικού 

πεδίου γνώσεων, που εμπεριέχει στοιχεία από το αντίστοιχο επαγγελματικό πεδίο. Με τη βοήθεια των 

παραπάνω δεξιοτήτων, οι απόφοιτοι/ες της Ειδίκευσης «Αρχαιολογία» διαθέτουν διευρυμένες 

δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης, που τους επιτρέπουν να απασχολούνται 

τόσο σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Αρχαιολογίας, όσο και σε τομείς που 

σχετίζονται με γενικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν ως Αρχαιολόγοι στις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων. Επιπροσθέτως, και με 

τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, 

εβραϊκά, τουρκικά), υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης σε Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές, Ξένες 

Αρχαιολογικές Σχολές (Ελλάδα και Εξωτερικό), Πολιτιστικά-Μορφωτικά Τμήματα και Διευθύνσεις 

Περιφερειών, Δήμων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών (π.χ. Τράπεζες), σε Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (πολιτιστικό ρεπορτάζ) και φυσικά σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η 

οποία απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Τέλος, υπάρχει πάντα η δυνατότητα συνέχισης 

των σπουδών σε Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό επίπεδο καθώς και συμμετοχής σε αρχαιολογικά και 

αρχαιογνωστικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και 

αλλοδαπής. 
 

Σκοπός της Ειδίκευσης «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», τόσο σε προπτυχιακό όσο και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμπειρία στη μελέτη γλωσσικών 

συστημάτων, στην αξιολόγηση γλωσσολογικών θεωριών, στη διατύπωση κανόνων και αρχών και 

συμπερασμάτων που βασίζονται σε γλωσσικά δεδομένα. Σε συνδυασμό με τη γνώση μιας τουλάχιστον 

από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, 

τουρκικά), οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες της ειδίκευσης αυτής διαθέτουν διευρυμένες δυνατότητες 

επαγγελματικής απασχόλησης και αποκατάστασης που τους επιτρέπουν να απασχολούνται τόσο σε τομείς 

που σχετίζονται άμεσα με τη γλώσσα όσο και σε τομείς που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες: Έρευνα και 

Διδασκαλία σχετικές με τον τομέα της γλωσσολογίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά 
ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Εκδόσεις (δημιουργία λεξικών, γλωσσαρίων, παιδαγωγικών 

γραμματικών, διδακτικών βιβλίων και εποπτικών μέσων ξένων γλωσσών κ.τ.λ.), Διδασκαλία της Γλώσσας 

(σε συνδυασμό με εκπαίδευση της ξένης γλώσσας και φιλολογίας), Λογοθεραπεία (σε συνδυασμό με 

μετεκπαίδευση στη θεραπευτική διαταραχών του λόγου), Μετάφραση και Διερμηνεία (σε συνδυασμό με 

μετεκπαίδευση στην τεχνική της μετάφρασης), Πληροφορική με εφαρμογή στη γλωσσική τεχνολογία 

(αυτόματη μετάφραση, επεξεργαστές κειμένων, ορθογραφικοί ελεγκτές, πολυμέσα κ.τ.λ., σε συνδυασμό 

με γνώσεις πληροφορικής), Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών, με τη γνώση μιας από τις 

γλώσσες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που διδάσκονται στο τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), 
μπορούν να εργαστούν σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς), σε 

Ερευνητικά Κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΕΚ, κ.ά.), σε Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, 

ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, κ.ά.), σε Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις, σε Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται 

στο Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Διπλωματικό Σώμα 

(Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες), με την κατάλληλη όπου χρειάζεται μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και 

αλλοδαπής και σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών 

Σπουδών γενικότερα. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό επίπεδο 


