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Σχολές και Τμήματα



Πώς επιλέγουμε σχολές

Αυτογνωσία - Τεστ
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Ασφάλειας: 82 %
Μηχανικών: 55 %
Φυσικές: 50 %
Περιβάλλοντος: 50 %
Υπολογιστών: 45 %
Εκπαίδευσης: 45 %
Αθλητισμού: 42 %
Επικοινωνίας: 41 %
Νομικές: 36 %
Αρχιτεκτονικής: 36 %
Γεωπονικές: 36 %
Ζωής: 35 %
Οικονομίας: 32 %
Υπηρεσίες: 28 %
Κοινωνικές: 23 %
Ανθρωπιστικές: 18 %
Υγείας: 18 %
Τέχνες: 14 %
Μαθηματικές: 14 %
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Πρακτικός: 55 %
Ερευνητικός: 50 %
Καλλιτεχνικός: 32 %
Κοινωνικός: 59 %
Επιχειρηματικός: 73 %
Συμβατικός: 9 %
Αλήθεια: 84 %



Ναυτιλιακών Σπουδών

 Τμήματα: Αθήνα (16350 με ειδ. μαθ.), Χίος (11.614)
 Σκοπός: να παρέχει στους φοιτητές την 
επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την 
εμπειρική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν ως 
διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της 
Ναυτιλίας και των Μεταφορών.

 Ενδεικτικά μαθήματα: Διοίκηση επιχειρήσεων, 
Διεθνής ναυτιλιακή, Οικονομικές αρχές, 
Πληροφορική.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης 

 Όσον αφορά το δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι μπορούν να 
εργαστούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, σε Τράπεζες κ.ά.

 Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εργαστούν ως ανώτερα 
και ανώτατα στελέχη σε Ναυτιλιακές εταιρίες και 
επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.

 Αγορά εργασίας: καλή

 Συναφή Τμήματα : Διοίκησης Eπιχειρήσεων, 
Nαυπηγικής, Oικονομικά Tμήματα.



Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Μάρκετινγκ και Επικ/νιας

 Τμήμα: Μάρκετινγκ και Επικ/νιας (14.933)
 Σκοπός: η προσφορά γνώσεων, η ανάπτυξη της 
έρευνας και η κάλυψη των αναγκών των Ελληνικών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε τρεις ειδικούς 
τομείς: α)Επιχειρησιακή Έρευνα / Διοικητική 
Επιστήμη, β)Μάρκετινγκ, γ)Επικοινωνία και 
Δημόσιες Σχέσεις.

 Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματικά, Στατιστική, 
Μαθήματα Η/Υ, Οικονομικά, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη 
επιχειρήσεων και οργανισμών σε αρκετούς τομείς, 
όπως: Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, 
Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκησης 
Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυσης Συστημάτων και 
Ανάπτυξης Μηχανογραφκών Συστημάτων.

 Αγορά εργασίας για απόφοιτους: καλή
 Συναφή τμήματα: Μάρκετινγκ Πειραιά, 
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου.



Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Τμήμα Οικονομικών

 Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης (16.370)
 Σκοπός: η σπουδή και προαγωγή της οικονομικής 
επιστήμης καθώς και η εξειδίκευση σε γνωστικά 
αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
οικονομικές απαιτήσεις τόσο της Ελληνικής όσο και 
της Διεθνούς Οικονομίας.

 Ενδεικτικά μαθήματα: Στατιστική, 
Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Ανάπτυξη, 
Διεθνής οικονομική.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν 
σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη 
διεθνή οικονομία, νομισματικά θέματα, το φορολογικό 
σύστημα, την πολιτική της απασχόλησης και ως 
καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

 Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εργαστούν σε Τράπεζες 
και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ως σύμβουλοι 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών ή ανώτεροι υπάλληλοι σε 
λογιστήρια.

 Αγορά εργασίας: καλή
 Συναφή τμήματα: Οικονομικό Πειραιά, Οικονομικών 
Επιστημών ΕΚΠΑ, Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Παντείου.



Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας

 Τμήμα: Αθήνα (18.206)
 Σκοπός: Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την 
εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση 
όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

 Το διδακτικό προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς 
και των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, απαρτίζεται από διακεκριμένους 
καθηγητές Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες και 
Αξιωματικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας.

 Στη διδασκόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται μαθήματα 
Πανεπιστημιακών Σχολών καθώς και πρακτικών 
αστυνομικών εφαρμογών.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Ελληνική αστυνομία
 Αγορά εργασίας: άριστη
 Συναφή τμήματα: Αστυφυλάκων



Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμ.Πληροφορικής

 Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής (14.715)
 Σκοπός: η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης 
της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των 
δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των 
σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 Ενδεικτικά μαθήματα: Υπολογιστικά Μαθηματικά, 
Πιθανότητες, Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές 
Τηλεματικής, Προγραμματισμός Ι, II, Ηλεκτρονική, 
Σήματα και Συστήματα, Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική 
Υπολογιστών, Στατιστική, Γλώσσες Προγραμματισμού.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στους 
τομείς της εκπαίδευσης (e-learning),της οικονομίας 
(e-business), της διοίκησης (e-government), της 
υγείας (e-health), των μεταφορών (Advanced 
Transport Telematics) κ.λπ.

 Αγορά εργασίας: καλή
 Συναφή τμήματα: Πληροφορικής ΑΣΟΕΕ και 
Πειραιά



ΕΚΠΑ Τμήμα Πληροφορικής

 Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
(16.707)

 Σκοπός: είναι η προετοιμασία επιστημόνων 
Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους 
επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την 
εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε 
όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας.

 Ενδεικτικά μαθήματα: Υπολογιστικά Μαθηματικά, 
Πιθανότητες, Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως αναλυτές 
Προγραμματιστές Εφαρμογών και Συστημάτων, 
Διαχειριστές και Αναλυτές Βάσεων Δεδομένων, 
Μηχανικοί Λογισμικού, Διαχειριστές Δικτύων, 
Σύμβουλοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
Καθηγητές στη Β/Βάθμια εκπαίδευση ερευνητές σε 
επιδοτούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα ή καριέρα 
ελεύθερου επαγγελματία.

 Αγορά εργασίας: καλή
 Συναφή τμήματα: Πληροφορικής ΑΣΟΕΕ και Πειραιά



ΑΣΠΑΙΤΕ Τμ.Μηχανολόγων

 Τμήμα: Εκπ/κων Μηχανολόγων Μηχανικών 
(10.482)

 Σκοπός: Η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων ικανών 
να διδάξουν Μηχανολογία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και να εργαστούν ως 
μηχανολόγοι (σχεδιασμός μηχανολογικών 
συστημάτων – συστημάτων παραγωγής)

 Ενδεικτικά μαθήματα: Εφαρμοσμένη Μηχανική,
Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Ηλεκτρικές Μηχανές,
Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές 
Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. -
Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι -Μηχανικοί στο δημόσιο. 
Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εργαστούν σε 
εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες. 

 Αγορά εργασίας: καλή
 Συναφή τμήματα: Πολυτεχνείο Μηχανολόγων, ΤΕΙ 
Μηχανολόγων



Μετσόβειο Τμ.Μηχανολόγων

 Τμήμα: Μηχανολόγων- Μηχ/κων (18.080)
 Σκοπός: Σκοπός: του Τμήματος είναι η κατάρτιση 
τεχνικών επιστημόνων στη μελέτη, εγκατάσταση και 
επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, 
βιομηχανίες. Επίσης οι σπουδαστές εκπαιδεύονται 
στην ενεργειακή μηχανολογία και την 
αεροναυπηγική., βιοτεχνίες, εταιρείες).

 Ενδεικτικά μαθήματα: Φυσική, Μαθηματικά, 
Πολιτική Οικονομία, Δυναμική Μηχανών, Μετρήσεις 
Τεχνικών Μεγεθών.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Διορίζονται σε Υπουργεία (ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας και 
Ενέργειας κ.ά.), σε Οργανισμούς (Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, κ.ά.), σε Νομαρχίες, Δήμους 
Κοινότητες κ.ά.

 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένος επιστήμονας:
 α) Σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και υλικού.

 β) Σε Τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών.
 γ) Σε εταιρείες και καταστήματα εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού και υλικού. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ: Μπορεί να ιδρύσει δικό του Τεχνικό Γραφείο, 
αφού λάβει από τη Γραμματεία Δημοσίων Έργων Μελετητικό Πτυχίο τέσσερα 
χρόνια μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης, μπορεί να 
ιδρύσει δική του Εργοληπτική Εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αφού γίνει 
κάτοχος του Εργοληπτικού Πτυχίου, τρία χρόνια αφότου πάρει την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος.

 Αγορά εργασίας: πολύ καλή

 Συναφή τμήματα: Πολυτεχνείο Μηχανολόγοι Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Μηχανολογίας



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμ.Λογιστικής

 Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (13.167)
 Σκοπός: Οι σπουδαστές του Τμήματος εκπαιδεύονται 
ώστε να είναι ικανοί να ασχοληθούν με το λογιστικό 
μέρος των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων 
μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

 Ενδεικτικά μαθήματα: Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή 
στο Αστικό Δίκαιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Εισαγωγή 
στους Η/Υ, Επεξεργασία Κειμένου, Επιχειρησιακή 
Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δικαίου 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικά Μαθηματικά



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχοι 
λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και 
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε 
ως αυτοαπασχολούμενοι.

 Αγορά εργασίας: καλή

 Συναφή τμήματα: ΤΕΙ λογιστικής, Οικονομικό 
ΑΣΟΕΕ, Πειραιά



ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

 Τμήμα: Αθήνα (15.426)
 Σκοπός: η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη αγωγή 
των μαθητών του, ώστε να καταστούν μόνιμοι 
υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.



Ενδεικτικά πεδία-χώροι απασχόλησης

 Πολεμικό Ναυτικό
 Αγορά εργασίας: Άριστη



Οδηγός έρευνας

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε μαθητής ώστε να ερευνήσει κλήσεις και επαγγέλματα

1. Επιλογή κατεύθυνσης. 
Κριτήρια : Δεξιότητες, Επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέροντος
Εργαλεία : Αυτογνωσία, Τεστ επαγγελμ. Προσανατολισμού *

2. Εκτύπωση Μηχανογραφικού Δελτίου
Αναγνώριση των σχολών που ανήκουν στην κατεύθυνση του μαθητή

3. Μελέτη σχολών
Εργαλεία : βιβλία ανάλυσης σχολών 

διαδικτυακές βάσεις δεδομένων www.edu4u.gr

Τρόπος Ανάλυσης : επιλογή ομάδας 4-6 σχολών, μελέτη όλων των πληροφοριών
συζήτηση με ειδικούς σχετικά με τις σχολές που μελετήθηκαν 
επανάληψη των βημάτων 3-4 ανά 1-2 μήνες

4. Τελική απόφαση
Τελική στόχευση σε 2-3 σχολές. Απόλυτη «γνωριμία» με αντικείμενο σπουδών, αντικείμενο 
εργασίας, επαγγελματικές προοπτικές, μεταπτυχιακά.

Επίσκεψη στις σχολές «πρώτης επιλογής»


