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Σχολές 1ου Πεδίου 
 
127 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
129 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ06 
131 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
133 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ05 
135 -Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
137 -Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ07 
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 
183 -Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ40 
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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 ∆ιάταγµα (90/2000) , έχει ως κύρια 
αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, µε τη διδασκαλία και την 
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 ως 
στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γ
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 ιδρ
µεταφραστές κειµένων». 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
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:

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

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 
της Εγγύς Ανατολής. 

Στο ∆ιπλωµατικό Σώµα ως µορφωτικοί και εµπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, 
εµπειρογνώµονες. 

Σε ∆ιεθνείς 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.

Σε ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ε

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 
νεοπροσφύγων. 
 

101 -Θεολογίας Αθήνας  
103 -Θεολογίας Θεσσαλονίκης
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων )
107 -Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων )
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Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης 

του τµήµατος αναφέρεται:  
Το Τµήµα σύµφωνα µε το Ιδρυτικό του ∆ιάταγµα (90/2000) , έχει ως κύρια 
αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, µε τη διδασκαλία και την 
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, 

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 ως εµπειρογνώµονες ή ως σύµβουλοι διπλωµατικών αποστολών στις 
προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήµονες σε ερευνητικά ιδρύµατα ή ως 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν στο δηµόσιο και στον 
ιδιωτικό τοµέα και σε διεθνείς οργανισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

Ειδικότερα µπορούν να απασχοληθούν: 
ε 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 ∆ιπλωµατικό Σώµα ως µορφωτικοί και εµπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, 

Σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε µη 
Κυβερνητικούς Οργανισµούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 

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 δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες 
και τον πολιτισµό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και 

Θεολογίας Θεσσαλονίκης 
(Θεολόγων ) 

Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων ) 

                              Καλοδήμος Δημ.                               

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης 

αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, µε τη διδασκαλία και την έρευνα 
της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού των λαών των 

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

εωργία, 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 

ύµατα ή ως 

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν στο δηµόσιο και στον 

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 

Στο ∆ιπλωµατικό Σώµα ως µορφωτικοί και εµπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, 

Κυβερνητικούς Οργανισµούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης των 

Σε ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 
 

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 
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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. 
120 -Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 
138 -Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυµνο) 
102 -Φιλοσοφίας Πάτρας 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
109 -Φιλολογίας Αθήνας  
111 -Φιλολογίας Θεσσαλονίκης  
113 -Φιλολογίας Ιωαννίνων  
115 -Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
175 -Φιλολογίας Πάτρας  
189 -Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαµάτα) 
106 -Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
104 -Ιστορίας Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Πελοποννήσου 
(Καλαµάτα)  
177 -Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)  
145 -Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)  
110 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας  
112 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης  
114 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων  
116 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
108 -Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
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ΠΕ02 

Κοδ Τµήµα B2012 Β2011 MET ΒΑΘ ΠΕ∆ 

109 Φιλολογίας Αθήνας 17781 17261 520 ΑΕΙ 1 

171 Φιλοσοφ. Παιδ. και Ψυχολ. (Προγ. Ψυχολ.) Αθήνας 18115 17496 619 ΑΕΙ 1 

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 17745 17247 498 ΑΕΙ 1 

110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας 17074 16431 643 ΑΕΙ 1 

175 Φιλολογίας Πάτρας 15845 15713 132 ΑΕΙ 1 

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 16661 16033 628 ΑΕΙ 1 

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 16432 16039 393 ΑΕΙ 1 

112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 16524 15845 679 ΑΕΙ 1 

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 15861 15399 462 ΑΕΙ 1 

189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαµάτα) 14509 14952 -443 ΑΕΙ 1 

115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο) 15114 14901 213 ΑΕΙ 1 

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 14600 14539 61 ΑΕΙ 1 

122 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων 14821 14489 332 ΑΕΙ 1 

114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων 14234 13943 291 ΑΕΙ 1 

177 
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Θεσσαλίας (Βόλος) 14551 14207 344 ΑΕΙ 1 

116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο) 13402 13546 -144 ΑΕΙ 1 

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13635 -248 ΑΕΙ 1 

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυµνο) 12553 13229 -676 ΑΕΙ 1 

104 
Ιστορίας Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών 
Πελοποννήσου (Καλαµάτα) 13036 13177 -141 ΑΕΙ 1 

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 12723 12877 -154 ΑΕΙ 1 

145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 12306 12917 -611 ΑΕΙ 1 

Παιδαγωγικά ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (∆άσκαλοι) 
 140 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 17415 17710 -295 ΑΕΙ 1&2 

128 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας 17731 17806 -75 ΑΕΙ 1&2 

164 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος) 16410 16953 -543 ΑΕΙ 1&2 

141 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας 16376 16911 -535 ΑΕΙ 1&2 

130 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 15916 16561 -645 ΑΕΙ 1&2 

334 
Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ∆υτ. Μακεδονίας 
(Φλώρινα) 14743 15889 

-
1146 ΑΕΙ 1&2 

132 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυµνο) 15319 16249 -930 ΑΕΙ 1&2 

142 
Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Θράκης 
(Αλεξανδρούπολη) 14506 15581 

-
1075 ΑΕΙ 1&2 

143 Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου (Ρόδος) 13847 15247 
-

1400 ΑΕΙ 1&2 

 

 

ΠΕ02 
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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117  -Νοµικής Αθήνας  
119 -Νοµικής Θεσσαλονίκης  
121 -Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή) 
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 ∆ικαιοσύνης 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 
∆ικαιοσύνης 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 ∆ικαστικό όπως και για το ∆ιπλωµατικό Σώµα. Συγκεκριµένα, 
στις εξετάσεις το 2009 για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών, τις 61 θέσεις 
διεκδίκησαν 344 απόφοιτοι νοµικών σχολών. 
 

Κατατακτήριες 

1. Οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι εσωτερικού και ισότιµων ιδρυµάτων εξωτερικού και παραγωγικών Σχολών Αξιωµατικών 

και Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο 
Β΄ εξάµηνο σπουδών και µετά από εξετάσεις, σε ποσοστό 2% επί του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα (Ν. 

3027/02, αρ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 και Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 Υπουργικές Αποφάσεις) . 
2. Οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. εσωτερικού και ισότιµων ιδρυµάτων εξωτερικού, κατατάσσονται στο Β΄ εξάµηνο 

σπουδών και µετά από εξετάσεις, σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα  (Ν. 3027/02, 
αρ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 και Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 Υπουργικές Αποφάσεις) . 

3. Κατατάξεις πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών, κατατάσσονται στο Β΄ εξάµηνο σπουδών 
και µετά από εξετάσεις, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα  (Ν. 3027/02, αρ. 
Φ2/121871/Β3/3.11.2005 και Φ.151/65680/Β6/8-6-2011 Υπουργικές Αποφάσεις) . 

Τα εξεταζόµενα µαθήµατα και για τις δύο κατηγορίες, είναι: 
 
Αρχές   Αστικού ∆ικαίου                Α΄ εξαµήνου 
Συνταγµατικό ∆ίκαιο                      Α΄ εξαµήνου 
 Ιστορία  ∆ικαίου                            Α΄ εξαµήνου 
 
   Η ύλη των µαθηµάτων είναι η διδασκόµενη στα αντίστοιχα εξάµηνα του Τµήµατος, και µπορείτε να την πληροφορηθείτε 
από τον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, στη διεύθυνση www.law.uoa.gr 
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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 αυτοαπασχολούµενοι, 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 ετών 1998-2000 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 των 
∆ικηγώρων! Η αποψή µου είναι ότι η πραγµατική εικόνα είναι αυτή που προκύκπτει από 
τα στοιχεία του ∆ΣΑ. 
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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 -∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
179 -∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου
Για τους αποφοίτους του Τµήµατος ∆ΕΣ 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί
Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τµήµατος πεδία απασχόλησης συνιστούν 
τα Όργανα ∆ιεθνών Οργανισµών 
τα Όργανα της ΕΕ 
η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οι Οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
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 ∆ιπλωµατική 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 ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τµήµατος στον Πειραιά που 
επιλέγουν την κατεύθυνση «∆ιεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Πυλώνας» εγγράφονται στο 
Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωµα.
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∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου 

Για τους αποφοίτους του Τµήµατος ∆ΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσµα επιλογών στην 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τµήµατος πεδία απασχόλησης συνιστούν 
τα Όργανα ∆ιεθνών Οργανισµών  

η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 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 στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία µπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι 
πανεπιστηµίου εφόσον περάσουν µε επιτυχία τα έξι µαθήµατα των εξετάσεων. Όµως , οι 

ν τµηµάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων, διότι 
στο πρόγραµµα των σπουδών τους περιλαµβάνονται τα µαθήµατα που εξετάζονται στις 

Το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τµήµατος στον Πειραιά που 
επιλέγουν την κατεύθυνση «∆ιεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Πυλώνας» εγγράφονται στο 

οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωµα.

                              Καλοδήμος Δημ.                               

ανοίγεται ένα ευρύ φάσµα επιλογών στην 

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 στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία µπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι 
πανεπιστηµίου εφόσον περάσουν µε επιτυχία τα έξι µαθήµατα των εξετάσεων. Όµως , οι 

ν τµηµάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων, διότι 
στο πρόγραµµα των σπουδών τους περιλαµβάνονται τα µαθήµατα που εξετάζονται στις 

Το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τµήµατος στον Πειραιά που 
επιλέγουν την κατεύθυνση «∆ιεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Πυλώνας» εγγράφονται στο 

οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωµα. 
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123 -Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Αθήνας  
411 -Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών 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 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 είναι λίγο 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 υπερκαθορίζονται 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 πολύ υψηλή. Ανέρχεται σε 39% του 
συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 63% των µισθωτών και 
συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 

 

 

 

 



http://sep4u.gr  

 

22/2/2013 7:08:41 μμ                                                                   11                                               Καλοδήμος Δημ.                               

181 -Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) 
* Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.∆. 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.  
 

343 Κοινωνικής ∆ιοίκησης Θράκης 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης 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.∆. 304/94, το Tµήµα Kοινωνικής ∆ιοίκησης 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. 
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148 -Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Αθήνας  

Στο site του 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. 
 

153 -Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού Παντείου 
Στο site του 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 ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων 
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 -∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης  
Το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991 
(Π∆ 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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184 -Βαλκανικών Σπουδών ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 
Το τµήµα 
Το Τµήµα ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 1999 ως Τµήµα εξαρτώµενο από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µετά από απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. τον Ιούνιο του 
1997. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ, φύλλο αρ. 179, σκοπός του Τµήµατος είναι να καλλιεργεί και 
να προάγει την επιστηµονική έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευµα, 
τη γλώσσα και λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονοµία, τις κοινωνικές και 
πολιτικές δοµές και τον πολιτισµό των Βαλκανικών Λαών, να προάγει τις διαθρησκειακές και 
διαπολιτισµικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισµού γενικότερα µε τους λαούς της 
Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου κατά τρόπο που να ευνοούν 
την καλή γειτονία και την επικοινωνία, καθώς επίσης να παρέχει στη δηµόσια διοίκηση 
τεκµηριωµένες πληροφορίες και επιστηµονικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούν 
αποτελεσµατικότερη τη συνεργασία της µε τις όµορες βαλκανικές χώρες, τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου 
Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Tο άνοιγµα πολλών ελληνικών εταιρειών στα Βαλκάνια δίνει µια καλή προοπτική 
απασχόλησης στους αποφοίτους αυτών των τµηµάτων, ως στελέχη επιχειρήσεων σε θέσεις 
τις οποίες θα µπορούν να καταλάβουν µε µεγάλες προοπτικές εάν έχουν κάνει και 
µεταπτυχιακές σπουδές στα οικονοµικά (ή στην πληροφορική). Επίσης, οι απόφοιτοι των 
παραπάνω σχολών µπορούν να εισαχθούν στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (ύστερα φυσικά από 
επιτυχή εισαγωγή στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία), ενώ µπορούν να απασχοληθούν σε δηµόσιες 
επιχειρήσεις και σε διεθνείς οργανισµούς. 

 

192 -Σλαβικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ 
Οι Σλαβικές Σπουδές αφορούν, σύµφωνα και µε τo Π.∆. 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, ∆υτικών 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 
∆εν λειτουργεί το σκέλος των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Το τµήµα παρέχει 
µόνο τουρκικές σπουδές. 
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171 -Φιλοσοφ. Παιδ. και Ψυχολ. (Προγ. Ψυχολ.) Αθήνας 
172 -Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης  
151 -Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
170 -Ψυχολογίας Παντείου 
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 κα ισυµβασιούχων 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. ∆ιαφορετικώς, 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 ∆΄. 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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385 -ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ -ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  

Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά µαθήµατα "ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 

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. 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα (π.δ 169 /2002) 

 

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών,  Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας 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 
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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. 

 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ -ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  

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

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΣΚΤ)  
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ΤΕΙ 
599 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ   
601 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   
Επαγγελµατικά δικαιώµατα 
Π.∆. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α'.) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας σχολής ∆ιοίκησης 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 (∆ηµοτικές 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)   
641 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ   
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.∆.4018/1959, Π.∆. 
50/ΦΕΚ23, τ. Α, 26.1.1998, Π.∆. 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 ∆ήµων, στα ΚΑΠΗ, 
στο Πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι, σε Νοµαρχιακές ∆ιευθύνσεις 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 ΟΑΕ∆, 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 ] 

 

743-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 
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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  
   
 

 

602 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)   

 
 

598 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
 
 

  



http://sep4u.gr  

 

22/2/2013 7:08:41 μμ                                                                   21                                               Καλοδήμος Δημ.                               

 

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 
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Κατηγοριοποίηση πανεπιστηµιακών τµηµάτων και µερικά αποτελέσµατα της µελέτης της καθ. Μ. 
Καραµεσίνη πάνω στα στοιχεία των Γραφείων ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων για τους 
απόφοιτους των ετών 1998-2000 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ): 
 

Πίνακας Ε.1 

Κατηγορίες 
Ποσοστό 

εργαζόµενω
ν 

Σταθερ
ή 

εργασί
α 

Πλήρη 
απασχόληση 

Αντιστοιχί
αµε πτυχίο 

Ικανοποιµ 
µε 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 ∆ιοίκησης 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 

 
 

 


