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Κοινές Σχολές 1ου και 2ου Πεδίου 
 

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

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (2) 
174 -Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Μπορεί να ενταχθούν στα ΠΕ71, ΠΕ72 , ΠΕ10 
Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» 
1. Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008: 
«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα 
διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του συνιστώµενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών 
Ενηλίκων). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση ή 
απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και επιµόρφωσης ενηλίκων πολιτών µε ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ια βίου Μάθησης ή 
από οποιονδήποτε άλλο επίσηµο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασµού και 
εκπόνησης ανάλογων προγραµµάτων». 
Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες». 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008: 
«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά 
προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του συνιστώµενου κλάδου ΠΕ 71 
(∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 
τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση ή απόσπαση σε δηµοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τµήµατα 
ένταξης των δηµοτικών σχολείων, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, παροχής 
διδασκαλίας στο σπίτι και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 
Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να 
τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ∆∆Υ». 
Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄). Στο τελευταίο ΑΣΕΠ [2009] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 
συµµετέχοντες 
-η κατάταξη των πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2012-2013 θα γίνει µε βάση το 
βαθµό πτυχίου 
 

187 -Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 
Ίδιο όνοµα µε τµήµα του ΑΠΘ αλλά διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών και διαφορετικά 
επαγγελµατικά δικαιώµατα,  
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Γυµναστές(5) 
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)  
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  

Για τα τµήµατα αυτά 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". 
ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β Θεµατική Ενότητα: 
2007: 1/83 
2009: 1/124 [3Π/2008] 

Φυσική Αγωγή–Αθλητισµός 

Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

 

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός είναι ένας µικτός ως προς το φύλο των φοιτητών 

επιστηµονικός κλάδος σπουδών, όπου οι γυναίκες αποτελούσαν 55% των αποφοίτων των ετών 

1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς µε το σχετικάχαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα των 

γονέωντων φοιτητών, που εκδηλώνουν ισχυρή προτίµηση για το Τµήµα σπουδών τους πριν 

από τηνείσοδο στο πανεπιστήµιο, αλλά αποφοιτούν σεπολύ µεγάλο ποσοστό (48%) µε βαθµό 

πτυχίου«καλώς». Το ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι το 

χαµηλότερο µεταξύ όλων των επιστηµονικών κλάδωνσπουδών.Πέντε έως επτά έτη µετά την 

αποφοίτηση, τοποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων φυσικήςαγωγής και αθλητισµού είναι 

λίγο υψηλότεροαπό τον γενικό µέσο όρο, το ποσοστό ανεργία ισούται µε αυτόν, αλλά µόνο 

75% των πτυχιούχων έχουν αποκτήσει εµπειρία σηµαντικήςαπασχόλησης. Οι απασχολούµενοι 

απόφοιτοιτου κλάδου είναι µοιρασµένοι µεταξύ ιδιωτικούκαι δηµόσιου τοµέα, ενώ το ποσοστό 

αυτοαπασχολουµένων είναι χαµηλό και ανέρχεται στοµισό του γενικού µέσου όρου. 

Χαρακτηριστικάτης µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο είναιη υψηλή συχνότητα προσωρινών 

συµβάσεωνεργασίας, µερικής απασχόλησης και χαµηλώναποδοχών και τα σχετικά πολύ χαµηλά 

ποσοστάµισθωτών και συµβασιούχων έργου που δηλώνουν ότι έχουν θετικές προοπτικές 

επαγγελµατικής εξέλιξης στην τρέχουσα εργασία τους.Ο βαθµός και η ποιότητα 

επαγγελµατικήςένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από 

τις ευκαιρίεςαπορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της εκπαίδευσης, της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

και της δηµόσιαςδιοίκησης, όπου βρέθηκαν να απασχολούνται81% των πτυχιούχων των ετών 

1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι πολύ υψηλή.Ανέρχεται σε 44% του 

συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 32%των µισθωτών και 

συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου 

178 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
Έχει δύο (2) κατευθύνσεις: 1) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 
2) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής ∆ασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει 
τις εµφάσεις: α) Αυτισµού, β) Μαθησιακών δυσκολιών, γ) Νοητικής υστέρησης, δ) 
Προβλήµατα ακοής, και ε) Προβλήµατα όρασης. Οι ∆άσκαλοι εντάσσονται στο ΠΕ71 
ΕΑΕ και οι Νηπιαγωγοί στο ΠΕ61 ΕΑΕ. 
∆ιορίζονται σε ειδικά σχολεία ΣΜΕΑ , ΕΕΕΚ και ΚΕ∆Υ 
∆εν εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι ούτε στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. 

∆άσκαλοι (9) 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [2Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων 
στη Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:1 
Μέχρι και το 2010 κανένας αδιόριστος! 
Στο τελευταίο ΑΣΕΠ [2Π/2008] από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά 
να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων .   Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν 
µόνο 2.310 υποψήφιοι και από αυτούς µόνο 962 είναι τελικά οι δάσκαλοι που 
περιλαµβάνονται στον προσωρινό πίνακα διοριστέων και έµειναν 1.158 θέσεις κενές. 
Βέβαια και αυτή που έγραψαν κάτω από τη βάση διορίστηκαν από τον Ενιαίο Πίνακα. 
 

Νηπιαγωγοί (9) 
154 -ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)  
166 -ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
158 -ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
156 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΑΤΡΑΣ  
341 -ΠΑΙ∆. ΝΗΠΙΑΓ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη 
Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:12 
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Ανεργία ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών 

 

 Με µόρια       Χωρίς µόρια     Σύνολο 

ΠΕ 70 ∆ασκάλων         2.219 5.051 7.270 

ΠΕ 60 Νηπιαγωγών 4.309 4.417 8.726 

 

Από αυτούς έως τις 11/2/2013 εργάζονται 3.334 δάσκαλοι (2.781 Γ.Λ.Κ και 553 ΕΣΠΑ) 
και 1.604 νηπιαγωγοί (1.559 Γ.Λ.Κ. και 5 ΕΣΠΑ). 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία 3.936 δάσκαλοι και 7.122 νηπιαγωγοί εγγεγραµµένοι 
στους πίνακες αναπληρωτών είναι εκτός σχολείου.  11.058 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, 
πτυχιούχοι παιδαγωγικών τµηµάτων είναι άνεργοι. 
Οι προβλέψεις και για το 2013-14 είναι δυσοίωνες αφού προβλέπονται µηδενικοί µόνιµοι 
διορισµοί και ελάχιστες προσλήψεις . 
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Μουσικοί (4) 
407 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  
408 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
406 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
409 -ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
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173 -ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Ι.Θ.Ε.) 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης από το 
2008 εντάσσονται στο Π.Ε. 33, (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης). 
(ΑΣΕΠ 3Π/2008/ ΦΕΚ 516/2008). ∆εν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. 
(ΑΣΕΠ/2Π/2008/ΦΕΚ 515/2008) 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη 
Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:14 
Γιατί  να  σπουδάσω Ιστορία  και  Φιλοσοφία της Επιστήµης;  
Γιατί θέλεις να αποκτήσεις µια ολοκληρωµένη και συγκροτηµένη ιστορικο-φιλοσοφική 
παιδεία µε κεντρικό σηµείο αναφοράς τις επιστήµες. Η ιστορία και φιλοσοφία της 
επιστήµης ασχολείται µε τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις  της επιστήµης εν 
γένει αλλά και των συγκεκριµένων  επιστηµών  (φυσικές  επιστήµες,  κοινωνικές  και  
ανθρωπιστικές  επιστήµες, επιστήµες της ζωής, µαθηµατικά και λογική). Μελετά την 
επιστήµη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισµικό φαινόµενο και αναδεικνύει τις 
φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και των µεθόδων της.  
  
 Γιατί να επιλέξω το ΜΙΘΕ;  
Γιατί το ΜΙΘΕ είναι το µόνο πανεπιστηµιακό τµήµα της χώρας που υπηρετεί το γνωστικό 
αντικείµενο της ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήµης (ΙΦΕ).  Επιπλέον  το  Τµήµα  
υπηρετεί  µια  σειρά  από  συναφή  αντικείµενα  όπως η ιστορία της τεχνολογίας και η 
επιστηµονική και τεχνολογική πολιτική ενώ προσφέρει το µοναδικό πρόγραµµα 
γνωσιακής επιστήµης στην  
Ελλάδα. Το ΜΙΘΕ χαίρει διεθνούς αναγνώρισης στην έρευνα και τη διδασκαλία της ΙΦΕ. 
Έχει στενή συνεργασία µε πολλά τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ιδρύµατα του 
εξωτερικού.  
 Το ΜΙΘΕ σου παρέχει τo καταλληλότερο υπόβαθρο στη φιλοσοφία και τη φιλοσοφία της 
επιστήµης για να εµβαθύνεις σε κρίσιµα ζητήµατα, όπως αυτά που θέτει η κλωνοποίηση 
και η γενετική τροποποίηση οργανισµών (βιοηθική), τα φιλοσοφικά προβλήµατα που 
αναδεικνύονται από τη γενικευµένη χρήση υπολογιστών (π.χ. τα ζητήµατα της “τεχνητής 
νοηµοσύνης” και όλα όσα εµπίπτουν στο αντικείµενο της “γνωσιακής επιστήµης”), αυτά 
που προκύπτουν από τη σχέση της επιστήµης και της τεχνολογίας µε την ανάδειξη αλλά 
και την αντιµετώπιση της παγκόσµιας οικολογικής κρίσης (περιβαλλοντική ηθική), αυτά 
που προϋποθέτει η καλή λειτουργία των κοινωνικών θεσµών και η αποφυγή κρίσεων 
(π.χ. επιχειρηµατική ηθική). Κατά την εκπαίδευσή σου στο ΜΙΘΕ θα µελετήσεις τη σχέση 
της επιστήµης  και  της  τεχνολογίας  σε  σηµαντικές  ιστορικές  περιόδους  (αρχαιότητα, 
µεσαίωνας, αναγέννηση, διαφωτισµός, ύστερη νεωτερικότητα)  
ενώ  θα  εµβαθύνεις  σε  φαινόµενα  που  σηµάδεψαν  τη  διαµόρφωση  του σύγχρονου 
κόσµου ώστε να θεωρούνται από πολλούς επαναστατικά (επιστηµονική επανάσταση, 
βιοµηχανική επανάσταση).  
  
  
Τι µαθήµατα διδάσκονται;  
  
Τα µαθήµατα που διδάσκονται εµπίπτουν καταρχήν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Ιστορία 
των Επιστηµών και της Τεχνολογίας και Φιλοσοφία των Επιστηµών.  Στην  Ιστορία  των  
Επιστηµών  περιλαµβάνονται  µαθήµατα όπως Ιστορία της Επιστήµης κατά χρονική 
περίοδο (Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, ∆ιαφωτισµός κλπ.), Ιστορία της Βιολογίας, Ιστορία της 
Οικονοµικής Σκέψης αλλά και Ιστορία του Πολιτισµού και των Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών.  Στην  Φιλοσοφία  των  Επιστηµών  περιλαµβάνονται  µαθήµατα όπως  
Φιλοσοφία  της  Επιστήµης,  Ιστορία  της  Φιλοσοφίας,  Γνωσιολογία και Μεταφυσική, 
Φιλοσοφία της Φυσικής, των Μαθηµατικών, των Κοινωνικών Επιστηµών, της Ιστορίας, 
του ∆ικαίου, κ.ά.  
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 Στα  πρώτα έτη σπουδών διδάσκονται µαθήµατα εισαγωγής σε  διάφορα επιστηµονικά 
πεδία και φυσικά στη Φιλοσοφία. ∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στη  δηµιουργία  ενός  
στέρεου  φιλοσοφικού  υπόβαθρου  το  οποίο  θεωρούµε ότι απαιτείται για την κριτική 
σπουδή του επιστηµονικού φαινοµένου. Επίσης διδάσκονται µαθήµατα που αφορούν τις 
επιστήµες της νόησης (Ψυχολογία, Γνωσιακή Επιστήµη, Τεχνητή Νοηµοσύνη κ.α.) αλλά 
και µαθήµατα  γενικότερου  επιστηµονικού  ενδιαφέροντος  (Συγγραφική,  Ιστορία της 
Τέχνης, Παιδαγωγική, Μουσειολογία κ.ά.). Το τµήµα προσφέρει επίσης πολλά και 
ενδιαφέροντα µαθήµατα επιλογής.  
  
Τι υπόβαθρο απαιτείται;  
Ένα ανήσυχο και κριτικό πνεύµα, δίψα για γνώση, περιέργεια και ανοικτό µυαλό.  Όλα  
τα  υπόλοιπα  που  χρειάζονται  θα  τα  αποκτήσετε  κατά  τη διάρκεια των σπουδών 
σας.   
 
Τι οφέλη θα έχω από το ΜΙΘΕ;  
Όλα όσα θα πρέπει να περιµένει κανείς από το Πανεπιστήµιο και όλα όσα απαιτούνται  
από  µια  συνεχώς  εξελισσόµενη,  απαιτητική  και  παγκοσµιοποιηµένη  αγορά  εργασίας.  
Το  Τµήµα  µας  προσφέρει  υψηλή  ποιότητα σπουδών και γνώσεων αλλά και ουσιαστική 
προετοιµασία για οποιαδήποτε  εργασία  ή  θέση  απαιτεί  δηµιουργικότητα,  αναλυτική  
και  συνθετική σκέψη,  επικοινωνιακές  δεξιότητες,  κριτικό  πνεύµα,  ικανότητα  
επίλυσης προβληµάτων και ευελιξία.  
  
  
Ποιες  είναι  οι  επαγγελµατικές  προοπτικές των αποφοίτων;  
Οι  απόφοιτοί  του  ΜΙΘΕ  συµµετέχουν  στις  εξετάσεις  του  ΑΣΕΠ  για  την πρόσληψη  
εκπαιδευτικών  στη µέση  εκπαίδευση  (ΠΕ 33)  και  εργάζονται και διακρίνονται σε 
διάφορους τοµείς και πεδία στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα (ως στελέχη δηµόσιων και 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών  θεσµών  και  υπηρεσιών,  θεσµών  
διαµόρφωσης  της  κοινής  γνώµης, µουσεία και εκδοτικούς οίκους, θεσµών 
διαµόρφωσης επιστηµονικής και  
τεχνολογικής πολιτικής αλλά και ως στελέχη σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις).  
Γίνονται  δεκτοί  στα  καλύτερα  µεταπτυχιακά  προγράµµατα στην χώρα µας και στο 
εξωτερικό. 
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163 -Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κινηµατογράφου είναι 5ετές. 
Το Τµήµα Κινηµατογράφου ιδρύθηκε το 2004 µε το ΦΕΚ 138Α/2004. 
«Το Τµήµα Κινηµατογράφου να καλλιεργεί καινά προάγει την κινηµατογραφική 
τέχνη, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, µε την 
ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη έρευνα και διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές 
τα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την καλλιτεχνική, επιστηµονική 
και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. Ειδικότερα το Τµήµα: 
αα) καλλιεργεί και προάγει την τέχνη του κινηµατογράφου, ως και τη συνάφεια µε τις 
τέχνες της εικόνας και του ήχου, 
ββ) προωθεί τη διδασκαλία του κινηµατογράφου στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
γγ) αναβαθµίζει το πολιτιστικό επίπεδο του κινηµατογραφικού επαγγέλµατος, 
δδ) δηµιουργεί πλήρως καταρτισµένους επαγγελµατίες ικανούς να συµβάλλουν στην 
αναβάθµιση της κινηµατογραφικής παραγωγής, καλύπτοντας τις διαρκώς 
αυξανόµενες ανάγκες σε επιστηµονικά ειδικευµένα στελέχη στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στο χώρο του οπτικοακουστικού προϊόντος. 
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Κοινές Σχολές ΤΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου (5) 

 

690 -ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Το 2007, το Τµήµα µετονοµάζεται από "Βρεφονηπιοκοµίας"  σε "Τµήµα Προσχολικής 

Αγωγής". 

Το πτυχίο του τµήµατος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού, αλλά βρεφονηπιοκόµου. Πτυχίο 

νηπιαγωγού δίνουν µόνο τα Ανώτατα Ιδρύµατα.  

Έχουν τα επαγγελµατικά  δικαιώµατα των Τµηµάτων Βρεφονηπιοκοµίας 

 

692 -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)   
694 -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 203/τ.Α΄ /23.12.1991 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες: α) στη µελέτη, οργάνωση και λειτουργία 
Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών,  
β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι εγγραφής 
τους στο δηµοτικό σχολείο και  
γ) στη διδασκαλία και εφαρµογή της Βρεφονηπιοκοµίας.  
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα 
Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθµούς του Ιδιωτικού και 
∆ηµοσίου τοµέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ 
(νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούµενοι στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες:  
α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι της 
εγγραφής τους στο δηµοτικό σχολείο.  
β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθµών.  
γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας που εµφανίζεται στο αντικείµενο 
της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήµης γενικότερα και του 
κλάδου της Βρεφονηπιοκοµίας ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
4. Εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς 
της ειδικότητάς τους σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύµφωνα 
µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν και σαν µέλη 
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 
6. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας µε την απόκτηση του πτυχίου τους 
ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωµάτων. 
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Κοινές Σχολές ΤΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου 

 

524 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)   
Το Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/17.09.2003) και 
άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 µε έδρα την 
πόλη του Πύργου. Αποστολή του Τµήµατος είναι η κάλυψη του γνωστικού 
αντικειµένου των σύγχρονων τεχνολογιών των Πληροφοριακών Συστηµάτων στα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος καθορίζονται µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ' αριθµ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α). 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις 
απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι 
ώστε να: 
-Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν εφαρµογές πολυµέσων. 
-Παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφηµιστικά, ντοκιµαντέρ, videoclips και υλικά 
παρουσίασης 
-Επεξεργάζονται το παραγόµενο οπτικο-ακουστικό υλικό (post-production) 
-∆ηµιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς επίσης και 
συνθετικές ταινίες (animation) 
-Αναπτύσσουν δικτυακές εφαρµογές και να διαχειρίζονται δικτυακούς ιστοτόπους. 
-Παράγουν ραδιο-τηλεοπτική εκποµπή µέσω διαδικτύου. 
-Έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιµέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία 
κάθε είδους εντύπου (εφηµερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφηµιστικά φυλλάδια, κλπ). 
-Έχουν την γραφιστική επιµέλεια ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας (newsletters, 
παρουσιάσεων κλπ). 
-Χειρίζονται ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης δηµοσιογραφικής ύλης που 
αυτοµατοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας µια εφηµερίδας. 
-Γνωρίζουν τον τρόπο επιτυχούς επικοινωνίας µε τον θεατή, ακροατή αναγνώστη. 
-Προγραµµατίζουν και να αυτοµατοποιούν την λειτουργία και την ροή των εργασιών 
στις µονάδες ΜΜΕ. 
-Εγκαθιστούν, χειρίζονται και προγραµµατίζουν εύρος υπολογιστικών συστηµάτων 
και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο. 
 
 

696 -ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)   
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ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β Θεµατική Ενότητα 

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

 

 
 
 

 


