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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  19.326- (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  19.874

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  13.331- (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  11.700

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  11.559- (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  12.615

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 5.200 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  5.652

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  8.835

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.  14.924 (πεδία 1+5)

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  14.221

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  13.287

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  16.124

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  18.229 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 17.938 - (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ  17.409

ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.372 – (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.380 - (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.895- (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 13.666 – (ΠΑΤΡΑ) 15.197- (ΡΕΘΥΜΝΟ) 14.166 - (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 13.593

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  15.671- (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.059 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.380 - (ΠΑΤΡΑ) 13.092- (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.612

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ  12.130

ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  16.000 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  15.851 - (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13.851 - (ΡΕΘΥΜΝΟ) 13.501

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ  12.787

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  12.381

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ  12.934

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  14.252

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  13.982 ( σε όλα τα πεδία)



ΨΥΧΟΛΟΓΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 17.725- ΠΑΝΤΕΙΟ  17.381- (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.517- (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17.121

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.  16.340 (πεδία 1+4)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ  13.207(πεδία 1+4)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ  11.682

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ  14.805

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΠΘ  13.005

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΠΘ  13.108

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ  14.538

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 15.408 - (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 12.010 - (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.742

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  17.349

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ  16.570

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  16.569

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και άλλα παρόμοια…

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  16.357

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ  15.579 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.215- (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.517

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ  14.039

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ  12.334

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ  17.987 (πεδία 1+5)

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 17.587 (πεδία 1+5)



ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 13.333- (ΝΑΥΠΛΙΟ) 11.338 - (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 11.752

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΌΛΑ 13.609

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΌΛΑ 14.890

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. ΌΛΑ 15.750

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 13.352 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 13.608 - (ΚΕΡΚΥΡΑ) 11.605

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 11.515 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ  11.275

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10.726

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ  10.962

ΤΕΦΑΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 17.793- (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 17.098- (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 15.033

- (ΣΕΡΡΕΣ) 15.411- (ΤΡΙΚΑΛΑ)15834

Εκτός κατηγορίας…
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  11.352

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.Κ.Τ.  13.417

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 1 11.433

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΌΛΑ 8.617

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΌΛΑ 12.056



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ  19.146
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ  19.043

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ 1,2,5 17.896
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ 1,2,5 16.388

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ 1,2,5 16.650

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α. 1,2,5 17.929
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α. 1,2,5 16.689

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α. 1,2,5 14.852

Τ.Ε.Ι.
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1 12.403 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  11.832

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  14.543- (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12.544

• ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΌΛΑ 10.735

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 8.467

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 12.412

• ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 5.904

• ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1,5 6.056

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ )
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 1,5 12.378
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΣΤΕ 1,5 12.465



Τμήματα Νομικής
Αθήνα ( 18229), Θεσσαλονίκη (17938), Κομοτηνή (17409)
Σκοπός: Γνώση του περιεχομένου των επιμέρους κλάδων του δικαίου και εξοικείωση με την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων για 
προετοιμασία νομικών επιστημόνων.
Νομικά επαγγέλματα: 

• Δικηγόρος: 18 μηνη πρακτική άσκηση + εξετάσεις στον Άρειο Πάγο
• Συμβολαιογράφος: κλειστό επάγγελμα, με προκαθορισμένο αριθμό θέσεων στην περιφέρεια κάθε Εφετείου. Ο ενδιαφερόμενος

πρέπει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται (1φορά το χρόνο) προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις -
διορισμός από Υπουργείο Δικαιοσύνης

• Δικαστικός Λειτουργός (εισαγγελέας) μετά από εξετάσεις φοιτά στη Εθνική Σχολή Δικαστών, διορίζεται σε θέση δικαστικού
λειτουργού σε δικαστήριο, σε έναν από τους κλάδους που παρακολούθησε (προϋποθέσεις: 2ετη προϋπηρεσία, 28-45 ετών)

• Διπλωμάτης: οι απόφοιτοι μπορούν να απορροφηθούν από το διπλωματικό σώμα μετά από επιτυχή εξέταση στις εξετάσεις που
διενεργούνται (1 φορά το χρόνο) για την εισαγωγή στη Σχολή Διπλωματών (άριστη γνώση αγγλικής κ γαλλικής γλώσσας,
επιλέγονται λίγα άτομα)

• Νομικός Σύμβουλος σε εταιρείες – επιχειρήσεις & marketing κ.α
• Δημόσιος Τομέας: δυνατότητα η εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την καριέρα στη Διοίκηση

ή στο διπλωματικό σώμα. Από τους 10.000 ενδιαφερόμενους μόλις 100 είναι συνήθως οι τυχεροί που εισάγονται στην ΕΣΔΔ.
• Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Εγκληματολογία ανοίγουν την πόρτα για την απασχόληση στην Εθνική Εγκληματολογική

Υπηρεσία ή ακόμα και σε διεκδίκηση θέσεων αξιωματικών της αστυνομίας.
Οι νομικές σπουδές ανοίγουν αμέτρητες πόρτες για απασχόληση σε ποικίλους τομείς και γνωστικά αντικείμενα. Απαιτείται 

ακαταπόνητη δουλειά, πάθος και φιλοδοξία προσωπικής καταξίωσης!!!



Τμήματα Ψυχολογίας
Αθήνα 17725, Θεσσαλονίκη 17517, Πάντειο (Αθήνα)17381, Κρήτης 17121

Σκοπός: Προπαρασκευή ειδικευμένου προσωπικού που ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη
συμπεριφορά του ανθρώπου με συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να επιλύει ενδεχόμενα ψυχολογικά
προβλήματα

Πεδία απασχόλησης: 
 Δημόσιος Τομέας (π.χ. Νοσοκομεία, σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχολεία, θεραπευτικές κοινότητες κ.ά. ),

 Ειδική Αγωγή,
 Ιδιωτικός τομέας (ελεύθερος επαγγελματίας, σε ψυχιατρικές κλινικές, γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων,
εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών κα)

 Ειδικός δημοσίων σχέσεων: στόχος η καθοδήγηση του κοινού σε συγκεκριμένες επιλογές, μελέτη κοινωνικής
ψυχολογίας

Αναγκαία η εξειδίκευση!
Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των 
αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών 
κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων.



Τμήμα Κοινωνιολογίας/Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου
Τμήματα: Αθήνα (15.408), ( 14538), Ρέθυμνο (12742), Μυτιλήνη (12.010)
Σκοπός: Η αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας, η ανάλυση της λειτουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας,
η εξοικείωσή τους με τις μεθόδους και τεχνικές των κοινωνιολογικών ερευνών, που θα τους επιτρέψουν να
προσεγγίζουν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα.
Τομείς απασχόλησης: Ο.Α.Ε.Δ., Σωφρονιστικά Ιδρύματα, Φορείς Συμβουλευτικής, Ερευνητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Δημόσια Εκπαίδευση, Υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, Μ.Κ.Ο., Τμήματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 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.

Συναφή τμήματα! 
Κοινωνική Ανθρωπολογία 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας {και Ιστορίας}: To Τμήμα θεωρείται αντίστοιχο για μετεγγραφή με τα Τμήματα 
Ιστορίας – Αρχαιολογίας με βάση το περσινό ΦΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν 
να εργαστούν ως Κοινωνιολόγοι.
Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτικής Επιστήμης Θράκης - Κοινωνικής Διοίκησης (κοινωνικός Λειτουργός)
Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης Θράκης - Πολιτικής Επιστήμης (Νομικοί Πολιτικών Επιστημών-Ασεπ) 



Τ.Ε.Ι. Κοινωνικής Εργασίας 
Αθήνα (14543)- Ηράκλειο (12.554)

Σκοπός: Η πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, η εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, ο σχεδιασμός, 
η ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας 
καταρτίζουν Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Πεδία/Τομείς:
• Κοινωνικοί Λειτουργοί σε υπουργεία Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης,
Παιδείας κ.ά.

• σε υπηρεσίες επιμέλειας και ιδρύματα ανηλίκων,
• σωφρονιστικά καταστήματα,
• νοσηλευτικά ιδρύματα,
• θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων,
• σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες,
• κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγείας,
• κέντρα νεότητας,
• σε τμήματα επαγγελματικού προσανατολισμού
• στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση



Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πειραιάς (17.987)/Πάντειο - Αθήνα (17.587)

Ειδικό Μάθημα: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά 

Αντικείμενο Σπουδών: Στόχος να προσανατολίσει τους απόφοιτους του για εξεύρεση εργασίας στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής, 
Διπλωματίας, Άμυνας και στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Διεθνείς Σχέσεις, Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Διπλωματία και το Διεθνές Δίκαιο – Εμπόριο είναι βασικοί τομείς ειδίκευσης

Πεδία απασχόλησης: 
 Διεθνείς Οργανισμοί, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο 

των Υπουργών κ.α
 Ελληνική Διπλωματική Υπηρεσία (Διπλωματική Ακαδημία μετά από εξετάσεις -10 άτομα )
 Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Ενασχόληση με την 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).

 Ως Πολιτικοί αναλυτές και Σύμβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας.
 Σε Δ.Ε.Κ.Ο, Λογιστήρια, Τράπεζες 
 Σε Μ.Μ.Ε., σε Μ.Κ.Ο. κ.α., 
 Εκπαίδευση (Καθηγητής Νομικών Πολιτικών Επιστημών )  
 Οικονομολόγος: Δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ( Ο.Ε.Ε.) - άρα αποκτούν τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των οικονομολόγων



ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
Σλαβικών σπουδών: Αθήνα (14.221) Θεσσαλονίκη (14924)

Στόχος: Μελέτη πολιτισμού Σλαβικών Χωρών σε επίπεδο γλώσσας, ιστορίας, λογοτεχνίας κ.τ.λ. για αξιοποίηση σε επίπεδο διδασκαλίας αλλά και
μελέτη του εμπορίου και του τουρισμού. 
Στον α΄ κύκλο σπουδών επιδιώκεται η εξοικείωση και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των 
οικονομικών, ενώ στον δεύτερο οι σπουδές εστιάζονται στο γεωγραφικό χώρο και η εκπαίδευση εμβαθύνει καθώς ο φοιτητής επιλέγει κατεύθυνση με 
κριτήριο τη γλώσσα. Επίσης στον δεύτερο κύκλο σπουδών δίνεται η δυνατότητα σε όσους φοιτητές έχουν επιλέξει τη ρωσική γλώσσα και άρα τη 
σλαβική κατεύθυνση να επιλέξουν ανάμεσα σε: πολωνικά, βουλγαρικά, σερβικά. Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την τουρκική γλώσσα, και άρα την 
βαλκανική/ανατολική κατεύθυνση μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε: αραβικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά. Επισημαίνεται ότι, με το νέο 
πρόγραμμα σπουδών, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των «δεύτερων γλωσσών» που δύναται να επιλέξει ο φοιτητής (πηγή: ιστοσελίδα του 
τμήματος). 

Δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος:
 Κυβερνητικούς Οργανισμούς (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες)
 Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρευξείνια τράπεζα, Οργανισμός Ανασυγκρότησης Βαλκανίων)
 Διπλωματικό Σώμα
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, ΑΡΣΙΣ)
 ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, βιβλιοθήκες, μουσεία, ερευνητικά & μεταφραστικά κέντρα
 Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία της Ρωσικής και της Τουρκικής (παρέχει 

γνώσεις σε γλώσσες όπως τα Ρωσικά και τα Τούρκικα καθώς οι φοιτητές, καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επί τέσσερα 
έτη δηλαδή, παρακολουθούν εντατικά μαθήματα (4 ώρες εβδομαδιαίως) της ρωσικής ή της τουρκικής γλώσσας)

 Το εν λόγω τμήμα δίνει επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου καθώς οι απόφοιτοί του εγγράφονται στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο



Μ. Μ. Ε. 

Αθήνα ΕΚΠΑ (17349), Αθήνα Πάντειο (16570), Θεσσαλονίκη (16569)  

Ειδικό μάθημα: Ξένη Γλώσσα

Σκοπός: Να παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική γνώση στην επιστήμη της επικοινωνίας και την 
παραγωγή επικοινωνιακού λόγου (ηλεκτρονικά μέσα, διαφήμιση, διαδίκτυο) - μύηση στις τεχνικές της κλασικής και 
ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.

Πεδία απασχόλησης: 
• Μ.Μ.Ε. 
• Διαφημιστικές Επιχειρήσεις, εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
• Υπουργείο Τύπου, 
• Ψηφιακό marketing, 
• Event management, 
• Διαχείριση περιεχομένου Social Media,
• Ειδικοί δημοσίων σχέσεων

Η διευρυμένη χρήση internet έχει βελτιώσει τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας, αλλά τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των αποφοίτων είναι ασαφή



Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  16.357

Σκοπός: Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε τρεις βασικές διαστάσεις της:
 την Πολιτική Ανάλυση,
 τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και
 τη Διοικητική Επιστήμη.

Τομείς απασχόλησης: 
• υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα: Υπουργείο Εξωτερικών, Τύπου, Εσωτερικών κ.ά., Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης. Επίσης, η ειδικότητά τους τους παρέχει τη δυνατότητα να εργαστούν σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Διεθνών Οργανισμών, σε Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.

• σε κέντρα πολιτικής έρευνας και σχεδιασμού είτε αυτά είναι ανεξάρτητα είτε ανήκουν σε πολιτικά κόμματα, σε εταιρείες 
δημοσκοπήσεων κ.ά.

Δυστυχώς, με μόνο το πτυχίο τους οι Πολιτικοί Επιστήμονες είναι δύσκολο ν' αποκατασταθούν επαγγελματικά, εκτός και αν ο στόχος
τους είναι οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπου ως γνωστόν απαιτούνται και άλλα πέρα από τα τυπικά προσόντα. Αν οι απόφοιτοι
σκοπεύουν να κάνουν Ακαδημαϊκή καριέρα ή να στραφούν σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
και η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι στοιχεία απαραίτητα. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει μια σχετική διεύρυνση της αγοράς με
τη δημιουργία εταιρειών δημοσκοπήσεων και κέντρων πολιτικής έρευνας.

Συναφή τμήματα!
• ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 15.579 - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.215- (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.517

• ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ  14.039

• ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ  12.334



Τμήματα Φιλολογίας

Αθήνα (16.372),Θεσσαλονίκη(16.380), Πάτρα (15.197), Ιωάννινα (14.895), Κρήτη (14.166), Καλαμάτα (13.666), 
Κομοτηνή (14.388) 

Σκοπός: Παρέχει επιστημονική γνώση στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών και προβάλλει τις 
Ανθρωπιστικές Σπουδές. Οι απόφοιτοι δύνανται να εργαστούν διδακτικά και ερευνητικά στο χώρο της φιλολογικής 
επιστήμης 

Πεδία απασχόλησης: Δημόσια εκπαίδευση, Ιδιωτική εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε. Εκδοτικοί οίκοι, Εκπαίδευση ενηλίκων, 
Μορφωτικά ιδρύματα, Κέντρα δια βίου μάθησης, Τηλεργασία-Μαθήματα μέσω διαδικτύου, Ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες

Ποιοτικές σπουδές αλλά κορεσμένη αγορά εργασίας!

Συναφή τμήματα!

Όλα τα τμήματα Φιλοσοφίας, ΦΠΨ, Αρχαιολογίας, Ιστορίας δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικών δικαιωμάτων Φιλολόγων ΠΕ2



Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  16.124

Ειδικό μάθημα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά (απαραίτητη η γνώση 2 γλωσσών)

Σκοπός: Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων.

Τομείς απασχόλησης: 
 Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές και διερμηνείς .
 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.

Προβλήματα: 
 Το εν λόγω τμήμα δεν δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους του να εργαστούν στα σχολεία ως καθηγητές ξένων γλωσσών σε 

αντίθεση με τις ξενόγλωσσες φιλολογίες. 

 Το πρόβλημα είναι ότι το επάγγελμα του μεταφραστή χρειάζεται ιδιότητες χαρακτήρα που ορισμένοι ανακαλύπτουν ότι δεν 
τις διαθέτουν παρά μόνο όταν έχει κυλίσει ο καιρός. Είναι επάγγελμα που η μετριότητα δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά, 
καθώς τελικά οι υπηρεσίες του επαγγελματία ελέγχονται καθημερινά και αυστηρά. Χρειάζεται τρομακτική αφοσίωση και 
πειθαρχία, φιλομάθεια και πολυμάθεια, και ικανότητα αποδοχής της κριτικής και αυτοβελτίωσης, δυνατότητα για 
συνεργασία και ομαδική εργασία, κατανόηση και χρήση της τεχνολογίας κ.λπ.



Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας - 4ο πεδίο!
Βόλος (16119) 

Σκοπός: Εκπαίδευση και κατάρτιση στις ειδικές παιδαγωγικές απαιτήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες, 
που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων 
παιδιών.
Ενιαίο Πτυχίο-Κατευθύνσεις :

α) Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 
β) Ειδικής Αγωγής Δασκάλου (αυτισμός, Μαθησιακές δυσκολίες, Νοητικής υστέρησης, προβλήματα 
ακοής/όρασης) 

Τομείς απασχόλησης: 
• Δημόσια και ιδιωτικά Ειδικά Σχολεία, 
• Κέντρα λογοθεραπείας, 
• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, 
• Δομές Κοινωνικής Μέριμνας



1ο - 4ο πεδίο
Σχολές που αξίζει να διερευνήσετε!

 Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών 
Αγρίνιο(10.933) 

 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου (11.031)
 Τεχνών ήχου και εικόνας Ιονίου (11.415) 
 Γλώσσας, Φιλολογίας & πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 
Θράκης (12.009) 

 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (12.846)-
Φιλόλογος 

 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (12.240)
 Σχολές Αστυνομίας – Πυροσβεστικής        παρέχουν 
επαγγελματική αποκατάσταση

Το εν λόγω τμήμα δίνει τη δυνατότητα σε 
μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης να 

ασχοληθούν με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και να εργαστούν ως καθηγητές 
πληροφορικής στη δημόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση, αφού οι απόφοιτοι εντάσσονται 
στον κλάδο 

ΠΕ19 – Πληροφορικής.



Επιστήμη Διατροφής & Διαιτολογίας 3ο πεδίο
Θεσσαλονίκη(16.524), Καρδίτσα(14.551), Σητεία (13.522)

Σκοπός: 
• κατάρτιση επιστημόνων στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και στην εκπαίδευση ομάδων 
πληθυσμού, υγιών ή ασθενών και αθλουμένων. 

• κατάρτιση στη διασφάλιση ποιότητας τροφίμων και τη σύσταση-επεξεργασία τους.

Τομείς απασχόλησης: 
• Ελεύθεροι επαγγελματίες -διαιτολόγοι 
• Νοσοκομεία-κλινικές, 
• Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής
• Κέντρα υγείας, υπηρεσίες προστασίας καταναλωτή
• Κέντρα αποκατάστασης, 
• βιομηχανίες τροφίμων, 
• Καθηγητές στην εκπαίδευση



ΤΕΙ Εργοθεραπείας 3ο πεδίο

Αθήνα (16.990) 

Σκοπός: Προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων για αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και αναπηριών στα άτομα ώστε 
να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής τους. (Αυτοφροντίδα, Εργασία-Παραγωγικότητα, 
Διασκέδαση) 
Ειδικεύσεις: α)Παιδιατρική-αναπτυξιακή, β) Ορθοπεδική-Νευρολογική, γ) Ψυχικής Υγείας δ) Τρίτης Ηλικίας

Πεδία απασχόλησης: 
 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να απασχοληθεί σε Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, 
σχολικές μονάδες και Ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Θεραπευτικές Κοινότητες τοξικοεξαρτημένων 
ατόμων, παιδικούς σταθμούς, σταθμούς κατασκηνώσεις, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, φυλακές, προστατευμένα 
εργαστήρια, γηροκομεία κ.ά.

 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να εργαστεί σε ανάλογα Ιδρύματα και φορείς. 

Η αγορά Εργασίας για τους Εργοθεραπευτές είναι μάλλον περιορισμένη και 
προσφέρει λιγότερες δυνατότητες απ' ό,τι στο Φυσικοθεραπευτή, 
που είναι η πιο συγγενής ειδικότητα.



ΤΕΙ Λογοθεραπείας 3ο πεδίο
Πάτρα (15.777), Ιωάννινα (15.598)  

Σκοπός: Πρόληψη, αξιολόγηση και διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου στο 
παιδί και στον ενήλικα και στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον. 
Αρμοδιότητα για Μαθησιακές Δυσκολίες, Αφασία, η Δυσαρθρία, Προβλήματα ακοής, Νοητική υστέρηση κ.α. 

Απαιτούνται εξετάσεις (λόγου, ακοής, όρασης, νοημοσύνης κ.α.) και συνέντευξη κατά την εισαγωγή στο τμήμα

Πεδία απασχόλησης: 
• ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο,
• νοσοκομεία, 
• ιδρύματα για παιδιά και ενήλικες, 
• κέντρα αποκατάστασης, κέντρα πρώιμης παρέμβασης και ψυχικής υγιεινής, 
• Κέντρα Φροντίδας 
• θεατρικούς οργανισμούς και Μ.Μ.Ε. 
• Ειδική Αγωγή



Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος

Κλίσεις, δεξιότητες, προτιμήσεις, ατομική ευχαρίστηση  

Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση

Επιρροές από περιβάλλον (οικογενειακό, φιλικό)

Προοπτικές επαγγέλματος, αγορά εργασίας, κοινωνικές συνθήκες

Προσωπική ενημέρωση 

Κοινωνική καταξίωση & Αμοιβές



Πηγές εύρεσης πληροφοριών Επαγγελμάτων:

• Επιλέγω σπουδές & Επάγγελμα –Employ 
• Πάμε Πανεπιστήμιο- Οrientum
• www.sep4u.gr
• www.edu4u.gr 
• www.eoppep.gr
• www.aristevein.gr – φροντιστήριο – επαγγελματικός προσανατολισμός

Σας ευχαριστώ!!!


