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5ο Πεδίο Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 
 

Αρθ. Τµηµάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός 
Μόνο στο 5ο Πεδίο 32  2 
Κοινές µε 1ο Πεδίο 2  0 
Κοινές µε 2ο Πεδίο 0  0 
Κοινές µε 3ο Πεδίο 0  0 
Κοινές µε 4ο Πεδίο 6  0 
Σύνολο 40  2 

  

Οι προοπτικές των πτυχιούχων Οικονοµικών τµηµάτων είναι θετική . 
Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση Αγγλικής και η απόκτηση µεταπτυχιακών. 
 

Έρευνα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε τίτλο: «Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου 
Τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίων Ελλάδας και Κύπρου » 

http://modip.uom.gr/images/docs/economic_dpts_comparison.pdf 

Στην τελευταία σελίδα (50)  δίνεται η κατάταξη των τµηµάτων µε βάση κάθε έναν από αυτούς 
τους δείκτες. Η µέση κατάταξη (τελευταία σειρά του πίνακα) είναι: 

1.63 ΟΠΑ 
2.58 Κύπρου 
4.32 ΕΚΠΑ 
4.47 Μακεδονίας 
4.95 Κρήτης 
5.53 Πάτρας 
6.47 ΑΠΘ 
6.84 Πελοποννήσου 
7.84 Θεσσαλίας 
9.74 Ιωαννίνων 
10.21 Πειραιώς 

 
Εντύπωση προκαλεί η τελευταία θέση που καταλαµβάνει το Οικονοµικό του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς! 

Κατάταξη των ελληνικών πανεπιστηµίων µε βάση το ερευνητικό έργο στην πενταετία 2002-06: 
http://greekuniversityreform.wordpress.com/2007/10/20/ 

Models for ranking European institutions of higher learning with an application to data from 
Greece 
http://129.3.20.41/eps/get/papers/0503/0503010.pdf 

Σχόλια για τη Βιβλιοµετρική αξιολόγηση ελληνικών οικονοµικών τµηµάτων 
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314 -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ  
Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
Το Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορά 
στην ισορροπία µεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στο Πρόγραµµα Σπουδών 
συνυπάρχουν µαθήµατα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηµατικά, Επιχειρησιακή 
Έρευνα, Σχεδιασµός ∆ιαφήµισης, κ.λπ., µε µαθήµατα ποιοτικά/συµπεριφορικά, όπως Βιοµηχανική 
Ψυχολογία, Συµπεριφορά Οργανώσεων, Συµπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της Τέχνης, κ.λπ. Το 
δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία µεταξύ της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. 
Η απόκτηση Πτυχίου προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε σαράντα (40) συνολικά µαθήµατα. Όλοι οι 
φοιτητές του Τµήµατος παρακολουθούν τα τρία πρώτα χρόνια ένα κοινό Πρόγραµµα µε τριάντα 
(30) υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού και δέκα (10) µαθήµατα επιλογής. Επιπλέον, απαιτούνται έξι 
(6) µαθήµατα ξένης γλώσσας, εκτός αν υπάρχει αναγνωρισµένο ∆ίπλωµα ξένης γλώσσας. Τα 
µαθήµατα είναι ισοδύναµα µεταξύ τους και κάθε ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδοµάδα. 
Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν µία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: 
�Μάρκετινγκ 
�Επικοινωνία 
�Μικτή κατεύθυνση 
 
Προοπτικές Απασχόλησης 
Οι επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων του Τµήµατος διαφαίνονται εξαιρετικές σύµφωνα µε 
όλες τις δηµοσιευµένες έρευνες, καθώς η ζήτηση στελεχών στο χώρο του Μάρκετινγκ και της 
Επικοινωνίας είναι εξαιρετικά έντονη. Πιο συγκεκριµένα, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να 
ξεκινήσουν τη σταδιοδροµία τους ως στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισµών σε αρκετούς τοµείς. 
Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τοµείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, ∆ιαφήµισης, Έρευνας 
Αγοράς, ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. 
Επίσης, το υπόβαθρο των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των 
πτυχιούχων σε συµβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηµατίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
έχουν τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, 
στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηµατικών σπουδών. 
 

364 -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Ε∆ΕΣΣΑ)  
Σύµφωνα  µε το νόµο 3255/2004: 
γ. Το Τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών: 
αα) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τοµείς µάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης 
δικτύων διανοµής, εξαγωγών, διαφήµισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης 
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασµού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, 
προβλέψεων ζήτησης, προγραµµατισµού παραγωγής, διαχείρισης αποθεµάτων, 
ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους 
για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία, 
γγ) τη διοργάνωση µεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστηµόνων µε 
εξειδικευµένες γνώσεις σε επί µέρους γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. 
δ. Το Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας: 
αα) να καλλιεργεί και να προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογικές 
γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστηµάτων. 
Να καταρτίζει φοιτητές σε τοµείς σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, 
µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου 
τεχνολογικών τµηµάτων επιχειρήσεων και οργανισµών, διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής 
αλλαγής, 
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ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους 
για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία, 
γγ) τη διοργάνωση µεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστηµόνων µε 
εξειδικευµένες γνώσεις σε επί µέρους γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. 
 
 
 

161 -∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (5) 
 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται [ http://goo.gl/0pskG ]: 
 
Επαγγελµατικές δυνατότητες πτυχιούχων 
    
Α.  Συνέχιση σπουδών 
 
1.      Μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήµια του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, ενδεικτικά στα 
κάτωθι γνωστικά αντικείµενα:            
Πολιτική Επιστήµη, Πολιτική Θεωρία, Οικονοµική Θεωρία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, ∆ιεθνή Οικονοµικά, Περιφερειακή Οικονοµική, ∆ιεθνείς Σχέσεις, ∆ιεθνές Εµπόριο, 
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή  Πολιτική, ∆ηµόσια Οικονοµική, Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη και Πρακτική, 
Πολιτική Ανάλυση και Συµπεριφορά, Χρηµατοοικονοµική, Στρατηγικές Σπουδές, Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ελληνική Οικονοµία, Σύγχρονη ∆ιπλωµατία, Οικονοµική 
Ανάπτυξη, Εξωτερική Πολιτική και ∆ιπλωµατία, Αναπτυσσόµενος Κόσµος, ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. 
 
2.      ∆ιπλωµατική Ακαδηµία     
 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη 
∆ιπλωµατική Ακαδηµία  η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.  Η φοίτηση στη Σχολή είναι 
ενός έτους.  Οι απόφοιτοι της Ακαδηµίας έχουν τη δυνατότητα να βρουν απασχόληση στις 
πρεσβείες και στα προξενεία. 
 
3.      Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης           
 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην 
ΕΣ∆∆.  Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής.  Οι απόφοιτοι της Σχολής εξειδικεύονται στη Γενική 
∆ιοίκηση, στην Κοινωνική ∆ιοίκηση (υπηρεσίες υγείας, οργανισµοί κοινωνικής πολιτικής), στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και στο Εµπόριο. 
 
4.      Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ)     
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη 
ΣΕΛΕΤΕ.  Η φοίτηση στη σχολή είναι ενός έτους.  Οι απόφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ µπορούν να διδάξουν 
στα Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας.  
 
Υποτροφίες: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µας µπορούν να αναζητήσουν υποτροφίες στα ακόλουθα 
ιδρύµατα: Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ίδρυµα Αλέξανδρος Ωνάσης, Ίδρυµα Μποδοσάκη, 
Ίδρυµα Κόκκαλη, Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (για παιδιά 
ναυτικών), Βρετανικό Συµβούλιο, ΝΑΤΟ, ΟΑΕ∆, European University Institute (Firenze Italia), 
Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών, Αυστραλία, Βουλγαρία, Ινδονησία, Ιαπωνία, 
Μεξικό, Ρουµανία, UNESCO, FULBRIGHT. 
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Β.  Επαγγελµατική απασχόληση 
 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας και των δύο Κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µέλη 
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (άδεια άσκησης και κατοχύρωση επαγγέλµατος) και 
της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης. 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατός µας δύνανται να βρουν εργασία στο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Τοµέα.  
Ειδικότερα: 
1.      Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Πολιτισµού, Γεωργίας, ∆ηµόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άµυνας κτλ. 
 
2.      ∆ιεθνείς Οργανισµοί: Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement 
(NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International 
Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά. 
 
3.      Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Συµβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Το κέντρο 
αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
4.      Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήµοι και 
κοινότητες), Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ∆ιοικητικές Περιφέρειες, 
πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας».  Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, 
αναδιανοµή εισοδήµατος και πολιτικές αποκέντρωσης. 
 
5.      Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισµός, απολογισµός, ανάλυση αποτελεσµάτων, 
συµπεράσµατα κτλ). 
 
6.      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). 
 
7.      Οργανωµένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Λογιστές. 
 
8.      Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ). 
 
9.      Μ.Μ.Ε. 
 
10.    Πολιτικοί αναλυτές, Σύµβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας. 
 
 

150 Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα µεγαλύτερης εξειδίκευσης σε µία 
από τις δύο κατευθύνσεις του Τµήµατος: 
�∆ιεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική, και 
�∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονοµία. 
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349 - ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                              
Το Τµήµα ∆.Ο.Σ.Α. είναι ένα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ισότιµο των υπολοίπων Οικονοµικών 
Τµηµάτων της Χώρας. Με δύο έτη σπουδών (Α΄ και Β΄ έτος - 4 εξάµηνα) κοινά για όλους τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες, προσφέρει από το 3ο έτος και µετά και µέχρι το τέλος του Πτυχίου (Γ΄ 
και ∆΄ έτος - 4 εξάµηνα) τρεις βασικές κατευθύνσεις σπουδών επιχειρώντας να προσφέρει στους 
φοιτητές του, που από το Ε΄ εξάµηνο επιλέγουν κατεύθυνση, µία γνώση περισσότερο ειδική στα 
αντικείµενα: 
-∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων 
-Oικονοµικής Συνεργασίας και των ∆ιαβαλκανικών Σχέσεων 
-∆ιεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων. 
 

 

155 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. & ΤΡΑΠΕΖ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής δηµιουργήθηκε το 1989 µε το Π.∆. 377. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος που το κάνουν να ξεχωρίζει, είναι ότι δίνει κυρίως 
έµφαση στον ρόλο του οικονοµικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των 
τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηµαταγορών, στην λειτουργία επενδυτικών 
τραπεζικών οργανισµών, στην διεθνή τραπεζική, στη χρησιµοποίηση µικροϋπολογιστών κ.λ.π. 
 

 

337 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
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347 Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΟΠΑ (5) 
Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
Το Τµήµα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστηµονικό πεδίο µε µεγάλη ζήτηση, 
έχει δηµιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δοµηµένο Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα 
πρότυπα των αντίστοιχων Προγραµµάτων των καλύτερων Πανεπιστηµίων της Ευρώπης και της 
Αµερικής. Το Πρόγραµµα αυτό είναι προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα και αποβλέπει 
στην κάλυψη των επαγγελµατικών αναγκών του λογιστικού και χρηµατοοικονοµικού τοµέα της 
χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραµµα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα σχετικά µε τη 
χρηµατοοικονοµική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου Τοµέα. 
Επιπλέον, οι φοιτητές του Τµήµατος αποκτούν εξειδικευµένες γνώσεις σχετικές µε τη λειτουργία 
των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυµάτων, καθώς και των Αγορών Χρήµατος και Κεφαλαίου. Τα 
µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος διακρίνονται σε µαθήµατα υποδοµής (1ου, 
2ου, 3ου και 4ου εξαµήνου) και µαθήµατα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαµήνου). Τα 
µαθήµατα υποδοµής του Προγράµµατος περιλαµβάνουν γνωστικά αντικείµενα όπως: Μάνατζµεντ, 
Μαθηµατικά-Στατιστική, Επιστήµη των Υπολογιστών, ∆ίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν 
τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρµογές για την πληρέστερη κατανόηση του 
περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα µαθήµατα κατεύθυνσης 
προσφέρουν επιστηµονικές γνώσεις αιχµής στα γνωστικά αντικείµενα της Λογιστικής και της 
Χρηµατοοικονοµικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία µε την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη 
δυνατότητα εµβάθυνσης στους αντίστοιχους τοµείς. 
Για τη λήψη Πτυχίου στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής απαιτείται επιτυχής εξέταση 
σε 41 µαθήµατα συνολικά, από τα οποία τα είκοσι-ένα (21) είναι µαθήµατα κορµού. Από τα 
υπόλοιπα είκοσι (20), τα δέκα-τρία (13) είναι υποχρωτικά της κατεύθυνσης που επιλέγει ο 
φοιτητής και τα επτά (7) είναι µαθήµατα επιλογής. Επιπλέον, προσφέρονται τα µαθήµατα 
∆ιδακτική και Παιδαγωγική ως επιλογή, τα οποία όµως δεν προσµετρούν στη λήψη πτυχίου. Από 
το 5ο εξάµηνο το Πρόγραµµα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Λογιστικής 
και την κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα σε κάθε κατεύθυνση είναι 
δέκα τρία (13) και τα επιλογής επτά (7). Όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών 
διδάσκονται τέσσερις ώρες ανά εβδοµάδα. 
Προοπτικές Απασχόλησης 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη 
στελέχωση των οικονοµικών υπηρεσιών, λογιστηρίων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και µεγάλων Xρηµατοπιστωτικών και 
Xρηµατοοικονοµικών Oργανισµών, όπως εµπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηµατιστηριακών, 
επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η σύγχρονη επιστηµονική τους κατάρτιση, καθώς και οι 
αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τµήµα Λογιστικής 
και Χρηµατοοικονοµικής, τους δίνουν τη δυνατότητα, µεταξύ άλλων, να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των ταχύτατα µεταβαλλόµενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, 
να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηµατοοικονοµικές µελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά 
µεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιµοποιώντας σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου µεγάλων επιχειρήσεων. 
Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστηµονική υποδοµή που θα τους επιτρέψει την 
παρακολούθηση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού και την ενασχόλησή τους µε την επιστηµονική έρευνα. 
157 -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
180 -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)  
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315 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
312 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ  
319 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
311 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
317 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
321 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
345 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)  
 
 

Τα Τµήµατα Σπουδών του: Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που ανήκουν στο 5ο Ε.Π  
Οικονοµικής Επιστήµης 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
 

Τα Τµήµατα Σπουδών του: Πανεπιστηµίου Μαδεδονίας που ανήκουν στο 5ο Ε.Π  
Οικονοµικής Επιστήµης 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (έδρα: Ε∆ΕΣΣΑ) 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 
∆ιοίκηση  Τεχνολογίας (Νάουσα) 
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309 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  

 
 
Η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική και σκοπό έχει να βοηθήσει το φοιτητή στο 
σχεδιασµό του προγράµµατος των σπουδών του. Ο φοιτητής µπορεί να καταρτίσει το δικό του πρόγραµµα 
σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες και επιθυµίες.  
 
1ο εξάµηνο 
Εισαγωγή στην Οικονοµική Ανάλυση Ι 
Στατιστική Ι 
Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους Ι 
Γενική Οικονοµική Ιστορία 
Οικονοµική Ανάπτυξη 
Θεωρία και Πολιτική ∆ιεθνούς Εµπορίου 
Ιδιωτικό ∆ίκαιο Ι 
Αρχές Πολιτικής Επιστήµης 
Αρχές Κοινωνιολογίας 
Εισαγωγή στους Η/Υ 
 
2ο εξάµηνο 
Εισαγωγή στην Οικονοµική Ανάλυση ΙΙ 
Στατιστική ΙΙ 
Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους ΙΙ 
Αρχές Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
Οικονοµική Ιστορία της Ελλάδος 
Οικονοµική Κοινωνιολογία 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Ποιότητα στην εκπαίδευση 
 
3ο εξάµηνο 
Μικροοικονοµική Θεωρία Ι 
Μακροοικονοµική Θεωρία Ι 
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∆ιεθνής Οικονοµική 
Οικονοµική Γεωγραφία 
Μαρξιστική Οικονοµική Ι 
 
4ο εξάµηνο 
Μικροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 
Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ 
Χρήµα και Τραπεζική  
Μεθοδολογία Οικονοµικής Επιστήµης 
Ιδιωτικό ∆ίκαιο ΙΙ 
Προχωρηµένη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 
Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους ΙΙΙ 
Μαρξιστική Οικονοµική ΙΙ 
Επιχειρηµατικότητα 
 
5ο εξάµηνο 
Βιοµηχανική Οργάνωση 
Οικονοµετρία Ι 
Ιστορία Οικονοµικής Σκέψης 
∆ηµόσια Οικονοµική Ι 
Οικονοµική της Εργασίας 
Οικονοµική των Επιχειρήσεων 
Αγροτική Οικονοµική 
∆ίκαιο και Οικονοµικά 
 
6ο εξάµηνο 
Οικονοµετρία ΙΙ 
∆ηµόσια Οικονοµική ΙΙ 
Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης 
Αξιολόγηση Επενδύσεων 
Εφαρµογές Η/Υ 
Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
Θεωρία Οικονοµικής Πολιτικής 
Νοµισµατική Θεωρία και Πολιτική 
 
7ο εξάµηνο 
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας 
Ανάλυση Χρηµαταγορών και Κεφαλαιαγορών 
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική 
Χρηµατοοικονοµικά και Ασφαλιστικά Μαθηµατικά 
∆ιεθνείς Νοµισµατικές Σχέσεις 
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 
Θεωρία και Πρακτική της Οικονοµικής Ενοποίησης 
Ε.Ε.: Θεσµικό Πλαίσιο και Οικονοµική Πολιτική  
 
8ο εξάµηνο 
Θέµατα ∆υναµικής Οικονοµικής 
Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία 
Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οργάνωση 
Θεωρία Οικονοµικής Μεγέθυνσης 
Περιφερειακή και Αστική Οικονοµική 
∆ιάρθρωση και Προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας 
 
Ξένες Γλώσσες 
Αγγλικά Ι , II , III , IV , V , VI -Γαλλικά Ι , II , III , IV , V , VI  Γερµανικά Ι , II , III , IV , V , VI   
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152 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ  
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Oι επαγγελµατικές προοπτικές 
Oι πτυχιούχοι του Tµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης έχουν δυνατότητες 
επαγγελµατικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα. Eγγράφονται στο Oικονοµικό 
Eπιµελητήριο Eλλάδος και έχουν όλα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του επαγγέλµατος του 
οικονοµολόγου. Eπίσης έχουν δικαίωµα ένταξης στο Σύνδεσµο Eλλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), 
που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε 
περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και στο ∆ηµόσιο Tοµέα, 
προσδιορισµού ειδικοτήτων για τη σύνθεση οµάδων µελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ. 
Στον ιδιωτικό τοµέα οι πτυχιούχοι του Tµήµατος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι µελετητές, ως 
στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέµατα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως 
οικονοµολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. 
Στο δηµόσιο τοµέα οι πτυχιούχοι του Τµήµατος απασχολούνται ως στελέχη της Tοπικής 
Aυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθµιας και Nοµαρχιακής), της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, της Kεντρικής 
∆ιοίκησης και των ∆ηµοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισµών σε αντικείµενα σχετικά µε την 
ανάπτυξη, τον προγραµµατισµό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν 
δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής οικονοµίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τµήµατος 
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο 
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισµών που έχουν ως αντικείµενο θέµατα 
ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο. 
 

191 -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ)  
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Επαγγελµατικές δυνατότητες 
Το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι πρωτοποριακό στον Τοµέα των 
Οικονοµικών Επιστηµών, καθώς το πρόγραµµά του καλύπτει τους συνεχώς αναπτυσσόµενους 
νέους κλάδους και ανάγκες της Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης. 
Με την έννοια αυτή, εξασφαλίζει πολύ καλές επαγγελµατικές προοπτικές στους πτυχιούχους 
καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιµους να ανταπεξέλθουν στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του επιστηµονικού χώρου της Οικονοµίας. 
Οι δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δηµόσιο 
τοµέα όσο και στον τοµέα της έρευνας. Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να 
ασχοληθούν: 
Στο ∆ηµόσιο τοµέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μεταφορών, Τουρισµού, 
Εθνικής Οικονοµίας, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.). 
Σε ερευνητικά Ινστιτούτα για τη σύνταξη και υλοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών ή 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων. 
Στον ιδιωτικό τοµέα για τη σύνταξη µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, τουριστικών εκµεταλλεύσεων. 
Οι καλές επαγγελµατικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τµήµατος προκύπτουν και από το 
γεγονός ότι το Τµήµα πρωτοτυπεί κατά το ότι καλύπτει υφιστάµενο κενό σε προγράµµατα 
σπουδών συγγενών πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Έτσι, το Τµήµα θα δώσει τη δυνατότητα 
απασχόλησης των πτυχιούχων του σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και ως µέλη οµάδων µελετών σε 
θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης και προγραµµατισµού, αλλά και σε θέσεις εργασίας σχετικές µε 
την ανάπτυξη, τον προγραµµατισµό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

322 -ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
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313 Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (5) 
Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος στοχεύει στην παροχή εξειδικευµένης γνώσης των 
διαφόρων λειτουργιών της επιχείρισης, όπως το Μάνατζµεντ, το Μάρκετινγκ, τα 
Χρηµατοοικονοµικά, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. Τα µαθήµατα του 
Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και 
κατανέµονται σε οκτώ (8) εξάµηνα σπουδών. Από το 5ο εξάµηνο ο φοιτητής επιλέγει την 
κατεύθυνση των σπουδών που επιθυµεί. 
Το Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις: 
�Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, 
�Μάρκετινγκ, 
�∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζµεντ), 
�∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
Προοπτικές Απασχόλησης 
 
Η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων και Oργανισµών είναι 
πτυχιούχοι του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε). Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το Τµήµα Ο∆Ε έχει δηµιουργήσει εκπαιδευτική παράδοση στη ∆ιοίκηση των 
Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείµενα της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, 
Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζµεντ, ∆ιοίκηση 
Προσωπικού, ∆ιοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήµατα, Βιοµηχανικές Σχέσεις κ.λπ.). 
Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την Οικονοµική και τη Νοµική Επιστήµη, οι οποίες είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την ποιότητα των διοικητικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Το 
Τµήµα Ο∆Ε κατέχει σηµαντική θέση µεταξύ των αντίστοιχων Τµηµάτων των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
∆υνατότητες απασχόλησης αποφοίτων 
Το ΤΟ∆Ε προετοιµάζει τους φοιτητές του για να εργασθούν κυρίως σε επιχειρηµατικό περιβάλλον. 
Όµως, η ποικιλία των εξειδικευµένων περιοχών που καλύπτει, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για 
πιθανότητες σταδιοδροµίας. Οι κυριότερες δυνατότητες απασχολήσεως, όχι απαραίτητα µε 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, βρίσκονται στους ακόλουθους τοµείς: 
Βιοµηχανία 
Υπηρεσίες, διάφορες 
Τράπεζες 
Εµπορικές επιχειρήσεις 
Αυτοαπασχόληση 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
Τουριστικές επιχειρήσεις 
Μεταφορικές επιχειρήσεις 
Επίσης, η συγκεκριµένη εκπαίδευση των αποφοίτων µας τους βοηθά να απασχολούνται σε τοµείς 
όπου γίνεται χειρισµός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων 
µερών και των οικονοµικών ιδρυµάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου 
η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου. 
Ειδικότερα, τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι: 
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 
Γραφεία συµβούλων και έρευνας της αγοράς 
Τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών 
Ενώσεις, επιµελητήρια, συνεταιρισµοί 
Εκδόσεις οικονοµικής και παρόµοιας φύσεως, κ.λ.π. 
∆ιεθνείς οργανισµοί πάσης φύσεως. 
Η κατάρτιση των αποφοίτων µας τους καθιστά ακόµη ικανούς να εργασθούν ως: 
-Επαγγελµατίες λογιστές 
-Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές 
-Οικονοµικοί σύµβουλοι επιχειρήσεων 
-Υπεύθυνοι δηµοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισµών και ως διευθυντές προσωπικού 
τέτοιων οργανισµών και επιχειρήσεων.   Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων 
-Ερευνητές, κ.λ.π. 
Η παιδεία των αποφοίτων µας τους στηρίζει να απασχοληθούν µε επιτυχία, όπως ήδη αναφέραµε, 
σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς, όπου η κατανόηση της νοµοθεσίας και ο σεβασµός των 
νόµων καθώς και η αίσθηση της διαφάνειας πρέπει να συνδυάζονται µε την ανάγκη για 
αποτελεσµατικότητα. Τους καθιστά επίσης ικανούς να χειρίζονται µε ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών 
και διεθνών ιδρυµάτων µε τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαµβάνουν: 
-∆ιεθνή ιδρύµατα και οργανισµούς 
-Κεντρικές και περιφερειακές δηµόσιες υπηρεσίες 
-Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
-Ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία και άλλες µονάδες υγείας 
-Πολιτισµικά κέντρα και υπηρεσίες 
-Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισµούς 
-Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
-Εκπαίδευση (ως καθηγητές οικονοµικών και συναφών µαθηµάτων). 
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320 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)  
352 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
374 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  
 
 

400 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)  
Οι Πτυχιούχοι του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραµµα οικονοµικής κατεύθυνσης εγγράφονται στο 
Οικονοµικό Επιµελητήριο. 

http://tinyurl.com/6hnpj52  
 

346 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΥΤ. 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (5) 
Γενικά - Στόχος του Τµήµατος 
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων προέρχεται από  την 
µετονοµασία (Π.∆. 110/2006  ΦΕΚ 109/5-6-2006 τεύχος Α΄) του Τµήµατος Οργάνωσης και 
∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων που ιδρύθηκε το 1998 (Π.∆. 96/98) ως τµήµα του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε έδρα την πόλη του Αγρινίου.  Μαζί µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε έδρα πάλι το Αγρίνιο 
συνιστούν τη Σχολή ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 
Το 1998 δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του και από τότε συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία 
του διαγράφοντας µια σηµαντική ανοδική πορεία που κατοχυρώνει τη θέση του στο επιστηµονικό 
χάρτη της χώρας 
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων  (∆.Ε.Α.Π.Τ.) στοχεύει 
στην εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να ασχολούνται µε την αγροτική οικονοµία, τη διαχείριση 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την διακίνηση-πώληση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση-διαχείριση 
µεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα και επιχειρήσεων τροφίµων, την οικονοµία και 
διαχείριση των αγροτικών συνεταιρισµών, την ανάπτυξη νέων µοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων, 
την ορθολογική αξιοποίηση των αγροτικών πόρων µε στόχο την οµοιόµορφη  περιφερειακή 
αγροτική ανάπτυξη. 
Eλάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δέκα (10) εξάµηνα. 
Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος όσον αφορά τις επαγγελµατικές προοπτικές µπορούν να εργαστούν: 
Στον ιδιωτικό τοµέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τοµέα και σε 
µεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων 
Σε δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες ) 
Σε Οργανισµούς και Συνεταιρισµούς 
Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες δηµιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις 
Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων και γραφεία µελετών. 
Ως επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα 
Ως εισηγητές σε προγράµµατα κατάρτισης 
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144 -ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)  
Κύριος τοµέας απασχόλησης των  πτυχιούχων είναι η ∆ευτεροβάθµια Εκπ/ση. 
Στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ 2004 και 2006 διορίστηκαν όλοι οι επιτυχόντες ενώ στο   
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ 2008 διορίστηκαν  8 στους 10  επιτυχόντες 
 

318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 

Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 5ου Πεδίου 
124 -∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου (κοινό Τµήµα του 1ου και 
5ου Πεδίου) εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο 
ΑΟΘ). 
176 - Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
 

Κοινά Τµήµατα ΑΕΙ  4ου και 5ου Πεδίου (6) 
 

326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
271 -∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 
240 -∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
336 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
365 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) 
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326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
 

353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) (4&5) 
∆ιάρκεια Σπουδών : ∆έκα εξάµηνα (5 χρόνια) 
Αποστολή του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήµη της 
Γεωπονίας µε προσανατολισµό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήµη αυτή, τις εξελίξεις 
στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών - ακριτικών περιοχών (ΦΕΚ 179/6-9-
1999 Π.∆. 208 άρθρο 1). 
Η Γεωπονία µε αντικείµενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως 
επιστήµη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνεργάζεται µε πολλές βασικές επιστήµες όπως 
η Χηµεία, τα Μαθηµατικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η Οικονοµία και η Οικολογία. Για 
παράδειγµα η Χηµεία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρµακολογίας 
και της Λιπασµατολογίας, τα Μαθηµατικά για την κατανόηση των Οικονοµικών, η Φυσική για τη 
Μηχανολογία. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
 

271 -∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (4&5) 
∆ιάρκεια Σπουδών : ∆έκα εξάµηνα (5 χρόνια) 
Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσµοθετήθηκε το 1998 (Π.∆. 96/15-4-
1998) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999. Ο σκοπός 
της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τµήµατος ήταν η προαγωγή της επιστήµης του 
περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 
την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη 
διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, 
την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση 
χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Είναι µάλλον προφανές πως τα αντικείµενα αυτά κατ’ εξοχήν αφορούν την επιστήµη του µηχανικού 
περιβάλλοντος. 
 

 

365 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) (4&5) 
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας έχει ως αποστολή:  
i) να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασµό (α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
και (β) τεχνολογικές γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των 
ψηφιακών συστηµάτων. Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι σε τοµείς σχεδίασης και 
προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τµηµάτων επιχειρήσεων και 
οργανισµών, διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής αλλαγής. ii) να παρέχει στους φοιτητές/τριες 
τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστηµονική και 
επαγγελµατική σταδιοδροµία.  
iii) τη διοργάνωση µεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστηµόνων µε 
εξειδικευµένες γνώσεις σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. 
Σύµφωνα µε τo υπ'αριθµόν Φ/2/10523/14-12-09 έγγραφο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 
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Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 
γίνονται µέλη στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. 
 

240 -∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Σήµερα και πολύ περισσότερο στο µέλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί βρίσκονται µπροστά σε 
νέες προκλήσεις οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε στελέχη των παραδοσιακών 
εξειδικεύσεων.  Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσής τους στους τοµείς της 
∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηµατοοικονοµική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, ∆ιοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ.) θα µπορούν να διαχειρισθούν και να χρησιµοποιούν τη σύζευξη της 
∆ιοικητικής Επιστήµης µε τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, 
Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να µπορούν να αντιλαµβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
ολοκληρωµένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήµατα καθώς και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος λόγω του ολοκληρωµένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού 
τους θα είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύµβουλοι σε: 
Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας όπως: 

• Μάρκετινγκ 

• ∆ιοίκηση Παραγωγής 

• Χρηµατοοικονοµικά 

• ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ. 

Ειδικότητες αιχµής όπως: 

• Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων 

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Επιχειρησιακή Στρατηγική 

• ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων / Οργανωσιακή Συµπεριφορά 

• Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 

• ∆ιαχείριση Γνώσης και Μάθησης 

• ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

• Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζµεντ 

• Ψηφιακή Οικονοµία, Κοινωνική Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Καινοτοµίας 

• Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια ∆ιανοµών και Πωλήσεων 

• ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστηµάτων 

• ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

• ∆ιοίκηση Μεταφορών 

• Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 

• ∆ιοικητική των Πωλήσεων 

• Προγραµµατισµός και ∆ιαχείριση Έργων 

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών και Παραγωγής 

• Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 
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365 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) (4&5) 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Σε µια κοινωνία και οικονοµία που βασίζεται στη γνώση, η τεχνογνωσία, και ειδικότερα η 
κατανόηση των νέων ή αναδυόµενων τεχνολογιών, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για µια 
επιχείρηση ή έναν οργανισµό ώστε αυτός να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά ή 
και απλά να λειτουργεί αποδοτικά και ανταγωνιστικά, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τοµέα της οικονοµίας. Έτσι η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας αποτελεί κρίσιµο τµήµα της στρατηγικής 
σκέψης µιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισµού.  
Η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας έχει ως κεντρικό στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς 
να αναδιοργανωθούν και να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πάντα µε βάση και 
αναφορά στην τεχνολογία. Με άλλα λόγια η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας ασχολείται µε τη ∆ιαχείριση της 
Καινοτοµικής Αλλαγής τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν επιχειρήσεις και 
οργανισµοί, όσο και στους ίδιους τους φορείς στο σύνολό τους.  
Το στέλεχος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας συνδέει τις στρατηγικές λειτουργίες µε όλες τις λειτουργικές 
περιοχές µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ της στρατηγικής - 
επιχειρηµατικής λογικής από τη µια πλευρά και της επιστηµονικής - τεχνολογικής προσέγγισης από 
την άλλη. Η δουλειά του είναι να συνδέει και να συντονίζει συστηµατικά την επιστήµη και 
τεχνολογία µε την επιχειρησιακή ή οργανωσιακή στρατηγική.  
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας δίνει έµφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής 
για επιχειρήσεις και οργανισµούς µε έντονο τεχνολογικό προσανατολισµό, τόσο στη δοµή και 
οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, µε άξονα πάντοτε τις ψηφιακές 
και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.  
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό κείµενο του Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
θα πρέπει να συνδυάζουν  
(α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισµών, και  
(β) τεχνολογικές γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των 
ψηφιακών συστηµάτων.  
Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι σε τοµείς σχεδίασης και προτυποποίησης, έρευνας και 
ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων, µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τµηµάτων επιχειρήσεων και 
οργανισµών, διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής αλλαγής, µελετών επιχειρηµατικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης κ.λ.π.  
Εποµένως, ένας µακροσκελής αλλά πιο πλήρης τίτλος του Τµήµατος είναι "Τµήµα ∆ιοίκησης 
παραγωγής και προώθησης καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης τεχνολογικής 
αλλαγής επιχειρήσεων και οργανισµών, µε την υποστήριξη της ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής 
Τεχνολογίας". 
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Τ.Ε.Ι.  
 

730 -∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
741 -∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  
 

586 -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 

580 -∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του τµήµατος  περιγράφονται στο Π.∆ 174 ΦΕΚ 184 
Α /2006: 
΄Αρθρο 1 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των Πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ιεθνούς Εµπορίου 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιεθνούς Εµπορίου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (T.E.I.) µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, 
δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών, σε όλο το φάσµα 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το διεθνές εµπόριο στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Οι 
εν λόγω πτυχιούχοι είτε 
αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και µελέτες σε θέµατα εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου. Στα πλαίσια της 
άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να 
ασκήσουν 
τις παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
α. Οργάνωση − διοίκηση εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου συµπεριλαµβανοµένης της 
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. 
β. Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων δράσης 
επιχειρήσεων και οργανισµών σε θέµατα ∆ιεθνούς Εµπορίου. 
γ. Ανάλυση θεµάτων διεθνούς χρηµατοοικονοµικής διοίκησης. 
δ. ∆ιενέργεια εµπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, το 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των τελωνειακών και τραπεζικών εργασιών ενδοκοινοτικού και 
εξωτερικού 
εµπορίου. 
ε. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων διεθνούς µάρκετινγκ και άλλων προωθητικών 
ενεργειών, συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα, 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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740 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΘΗΒΑ)  
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 7 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ιοίκησης Συστηµάτων 
Εφοδιασµού 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών σε όλο 
το  φάσµα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την οργάνωση και διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε 
αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και µελέτες σε θέµατα εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός 
τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω 
επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανοµής, 
διακίνησης παραγγελιών, προµηθειών και προϊόντων. 
β. Εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση 
ποιότητας, διαχείριση αποθεµάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση µηχανισµών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής 
υλικών και προϊόντων. 
δ. ∆ιαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων προγραµµατισµού, παρακολούθησης και ελέγχου 
δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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549 -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)  
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 8 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ιακίνησης και Τυποποίησης 
Προϊόντων 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, 
δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών σε όλο το φάσµα 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την τυποποίηση προϊόντων και διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε 
αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και µελέτες σε θέµατα τυποποίησης προϊόντων και εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της 
άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να 
ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανοµής, 
διακίνησης παραγγελιών, προµηθειών και προϊόντων. 
β. Εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση 
ποιότητας, διαχείριση αποθεµάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση µηχανισµών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής 
υλικών και προϊόντων. 
δ. ∆ιαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων προγραµµατισµού, παρακολούθησης και ελέγχου 
δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.   
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων . 
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584 -ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
 
Αναλυτικά, το Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ∆Ο) 
του ΤΕΙ Καλαµάτας, εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευµένα στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιµετωπίζουν θέµατα που αφορούν ιδιαίτερα : 
* στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισµών της Αυτοδιοίκησης, των 
εξαρτώµενων από αυτήν επιχειρήσεων (∆ηµοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας. 
* στην αξιολόγηση, σχεδιασµό και χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων των 
οργανισµών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθµιση των τοπικών κοινωνιών. 
* στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εµπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον 
σχεδιασµό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται µέσα από τους φορείς 
αυτούς. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Τ.Ε.Ι Καλαµάτας µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους 
ασχολούνται, επαγγελµατικά, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µε 
τη µελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της σύγχρονης αναπτυξιακής 
πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέµατα Περιφερειακής και Τοπικής 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν τη δυνατότητα 
: 
* Να ασκούν καθήκοντα διοίκησης, προγραµµατισµού και οργάνωσης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
* Να ασκούν δραστηριότητες σχεδιασµού προγραµµατισµού και υλοποίησης της τοπικής 
ανάπτυξης . 
* Να διοικούν και να εποπτεύουν το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
εξαρτώµενων από αυτούς οργανισµών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την 
εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων στις τοπικές κοινωνίες. 
* Να συµµετέχουν στην κατάρτιση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του 
προϋπολογισµού των µονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασµό και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής. 
* Να συµµετέχουν ενεργά και κρίσιµα στον προγραµµατισµό, την οργάνωση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων των µονάδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον 
σχεδιασµό & υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
* Να συµµετέχουν ενεργά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
των µονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην διάδοση έγκυρης πληροφορίας, µέσα από τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 
Γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και τις 
Νοµαρχίες σε θέµατα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και πρακτικής. 
* Να παρέχουν συµβουλές σε θέµατα σχεδιασµού, υλοποίησης και χρηµατοδότησης του 
έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύµβουλοι Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 Να ληφθεί υπόψη πως τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι απολύτως κατοχυρωµένα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 54/Α'/7-3-2000. Επιπλέον 
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκηρύσσονται θέσεις µονίµου προσωπικού 
ΤΕ22 ('ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης') τις οποίες καταλαµβάνουν µόνο απόφοιτοί του Τµήµατος 
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631 -∆ΙΟΙΚ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  
594 -∆ΙΟΙΚ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Στο site του τµήµατος της Αθήνας αναφέρεται: 
 Το περιεχόµενο σπουδών  του Τµήµατος ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας καλύπτει 
το γνωστικό αντικείµενο των επιστηµών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας µε εξειδίκευση και 
εφαρµογή στη διοίκηση-διαχείριση των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας στους ακόλουθους 
τοµείς: 
α) Σχεδίαση και εφαρµογή σύγχρονων οργανωτικό-διοικητικών και οικονοµικό-διαχειριστικών 
µεθόδων διοίκησης-διαχείρισης νοσοκοµείων και υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προνοιακών 
φορέων και υπηρεσιών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, κλάδων υγείας - πρόνοιας 
ασφαλιστικών ταµείων και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας γενικότερα.   
β) Ανάπτυξη µεθόδων κοινωνικού σχεδιασµού και αξιολόγησης των συστηµάτων υγείας και 
πρόνοιας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός). 
 

 

 

585 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
596 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
587 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  
591 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
589 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
715 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
595 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
597 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  
593 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
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582 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 2 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης 
Έργων 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών µε το 
αντικείµενο της ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων και Λειτουργιών από πλευράς καθορισµού 
και επίτευξης στόχων, προγραµµατισµού και ελέγχου χρόνου και πόρων, διαχείρισης κόστους, 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, υλικών και περιβαλλοντικών πόρων στον ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναµα  είτε σε συνεργασία µε άλλους 
επιστήµονες, µπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και µελέτες, σε θέµατα διοίκησης και 
διαχείρισης έργων. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω 
αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελµατικές 
δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων. 
β. Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση (απόκτηση, διάθεση και κατανοµή) των πόρων 
που χρησιµοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναµικού, 
εξοπλισµού, υλικών κ.ά.). 
γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση µηχανισµών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της 
πορείας έργων και προγραµµάτων (ελέγχου κόστους, ελέγχου χρονοδιαγράµµατος, ελέγχου 
ποιότητας κ.ά.). 
δ. ∆ιαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων παρακολούθησης έργων και προγραµµάτων. 
ε. Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράµµατα. 
στ. Ανάλυση προβληµάτων χρηµατοδότησης έργων. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα, 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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731 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
732 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 5 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και 
Ελεγκτικής 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών σε όλο 
το φάσµα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τη λογιστική − ελεγκτική και 
χρηµατοοικονοµική διοίκηση 
στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναµα είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και µελέτες σε 
θέµατα χρηµατοοικονοµικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω 
αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελµατικές 
δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση χρηµατοοικονοµικών µελετών και παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών. 
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισµών και λοιπών οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών, 
καταστάσεων και αναφορών. 
γ. ∆ιενέργεια οικονοµικών και διαχειριστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς ως 
οικονοµικοί ελε γκτές − λογιστές, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος δύνανται να ασκούν το επάγγελµα του λογιστή − 
φοροτεχνικού, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
 
 

583 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
581 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
526 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)  
745 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)  
726 -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
(ΦΛΩΡΙΝΑ)  
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602 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)  
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
Άρθρο 3 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών 
στη ∆ιοίκηση και το Εµπόριο 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και το Εµπόριο των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και 
θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισµών είτε αυτοδύναµα, σε θέσεις εργασίας που απαιτούν εντατική χρήση 
εξειδικευµένης 
γνώσης ξένων γλωσσών σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων και εµπορίου στον ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι 
πτυχιούχοι µπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
α. Να συµµετέχουν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισµών που 
δραστηριοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηµατικής ή υπηρεσιακής 
επικοινωνίας. 
β. Να παρέχουν υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας στους τοµείς διοίκησης και εµπορίου 
και για τις γλώσσες που έχουν εκπαιδευτεί. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων.  
 
 

729 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
525 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 
(ΑΜΑΛΙΑ∆Α)  
733 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΛΕΥΚΑ∆Α)  
734 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)  
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571 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
561 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
569 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
567 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
565 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
579 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
563 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
559 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
575 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  
577 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  
578 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)  
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις,  ικανότητες και δεξιότητες στα γνωστικά αντικείµενα 
της Χρηµατοοικονοµικής και ∆ιοικητικής Λογιστικής,  Κοστολόγησης,  Φορολογικού 
Προγραµµατισµού και Φοροτεχνικών,  Ελεγκτικής,  Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης,  
Οικονοµικών,  Νοµικών,  ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας.  
Εποµένως, µπορούν να απασχολούνται ως:  
-Λογιστές 
-Κοστολόγοι 
-Φοροτεχνικοί 
-Ελεγκτές 
-Οικονοµικοί ∆ιευθυντές   
-Σύµβουλοι ∆ιοικήσεως 
-Σύµβουλοι Επενδύσεων και Χρηµατοδοτήσεων   
-Χρηµατοοικονοµικοί Αναλυτές 
-Σύµβουλοι Μηχανοργάνωσης 
Ειδικότερα,  οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες ή στελέχη οικονοµικών  µονάδων και οργανισµών του ιδιωτικού και 
δηµοσίου τοµέα σε δραστηριότητες όπως 
-Λογιστική και διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισµών 
-Κατάρτιση κάθε είδους χρηµατοοικονοµικών και φορολογικών αναφορών 
-∆ιενέργεια οικονοµοτεχνικών µελετών και διαχείριση έργου   
-Εφαρµογή εξειδικευµένων συστηµάτων κοστολόγησης βιοµηχανικών και επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών   
-Εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά λογιστικά,  φορολογικά,  εµπορικά και εργατικά 
θέµατα 
-∆ιενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και 
εταιρικής διακυβέρνησης   
-Αποτίµηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών µονάδων   
-Λήψη αποφάσεων διοικήσεως,  επενδύσεων,  χρηµατοδοτήσεων και αξιοποίησης των 
επιχειρησιακών πόρων   
-Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου    
-Αξιολόγηση,  επιλογή,  εγκατάσταση,  λειτουργία και χρήση λογιστικών πληροφοριακών 
συστηµάτων και εφαρµογών 
 
Ο Νόµος 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α/28.6.06) καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
Λογιστή-Φοροτεχνικού σε πτυχιούχους Τµήµατος Λογιστικής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Συγκριµένα στο άρθρο 17 αναφέρει: 
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Άρθρο 17 
Ρυθµίσεις για το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 
1. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
«β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως χορηγείται από 
το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στα µέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως 
οικονοµολογικού επαγγέλµατος, στους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ∆ι− 
οίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και στους πτυχιούχους 
των Τµηµάτων Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών 
Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι., που ασκούν επί τετραετία από 
τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελµα του Λογιστή. 
γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται από το 
Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στα µέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως 
οικονοµολογικού επαγγέλµατος µετά από διετή άσκηση του επαγγέλµατος Λογιστή 
Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι. µετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλµατος Λογιστή 
Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
των Τ.Ε.Ι. µετά από τριετή άσκηση του επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως. 
δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως χορηγείται στα µέλη 
του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος και ασκούν επί 
τριετία το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως και στους πτυχιούχους του 
Τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως.» 
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603 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
604 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)  
607 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
605 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια της άσκησης του 
επαγγέλµατος τους, µπορούν να ασχολούνται µε τα παρακάτω αντικείµενα και 
δραστηριότητες: 
• Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών µονάδων. 
• Προµήθεια υλικών και εξοπλισµού. 
• Προγραµµατισµό επιχειρηµατικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων. 
• Χρηµατοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων. 
• Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών. 
• ∆ηµόσιες σχέσεις. 
• Εποπτεία ορόφων. 
• Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων. 
• Έρευνα αγοράς – πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. 
• ∆ιαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια,καφετέριες κ.λ.π.), µπαρ, κέντρων 
διασκεδάσεως και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία 
Πολυτελείας και Α’. 
• Κατάρτιση Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων. 
• Οι πτυχιούχοι του τµήµατος, επίσης ασκούν τις πιο πάνω αναφερόµενες δραστηριότητες 
όταν αυτές αφορούν τµήµατα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων. 
• Παροχή τουριστικών πληροφοριών. 
• Έκδοση εισιτηρίων. 
• Σχεδιασµός και σύνθεση τουριστικού πακέτου. 
• Σχεδιασµός και εκτέλεση µαζικής διακίνησης ατόµων. 
• Προγραµµατισµός και εκτέλεση µαζικής διακίνησης ατόµων. 
• Καθοδήγηση ταξιδιωτικών οµάδων. 
 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος, ασκούν τις δραστηριότητες των έξι παραπάνω άρθρων και όταν 
αφορούν τουριστικά, ταξιδιωτικά τµήµατα καθώς και τµήµατα αεροπορικών, ναυτιλιακών και 
σιδηροδροµικών εταιρειών. 
• Άσκηση επαγγέλµατος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης. 
• Άσκηση επαγγέλµατος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων. 
• Παροχή υπηρεσιών στη ∆/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές 
∆ιευθύνσεις του. 
• Οι πτυχιούχοι του τµήµατος καλύπτουν όλο το φάσµα της ∆ιοικητικής ιεραρχίας στους 
τοµείς της ειδικότητάς τους. 
• Επίσης, µπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεµάτων της ειδικότητάς τους. Με την 
απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα, είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούµενοι. 
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558 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
 
Άρθρο 4 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικών 
Εφαρµογών 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών, σε όλο 
το 
φάσµα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση και ανάπτυξη 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε 
αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µπορούν να απασχολούνται σε 
έρευνες και µελέτες σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής. 
Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι πτυχιούχοι 
µπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση χρηµατοδοτικών αναλύσεων όπως: 
αα. Κατάρτιση προϋπολογισµών 
ββ. Παρακολούθηση ταµειακών ροών 
γγ. ∆ιαχείριση επενδυτικών προγραµµάτων 
δδ. Χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση κ.ά. 
β. Σχεδιασµός και ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και προϊόντων. 
γ. Εκπόνηση µελετών αποτίµησης της αξίας εισηγµένων στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος δύνανται να ασκούν το επάγγελµα του λογιστή − 
φοροτεχνικού, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα 
στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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527 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
Μεταξύ όλων των άλλων επαγγελµατικών δικαιωµάτων που εξασφαλίζουν οι σπουδές στο 
τµήµα, οι πτυχιούχοι αποκτούν και άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
17/17-2-2011, Τεύχος Πρώτο. Στο Τµήµα λειτουργεί επίσης µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
Masters στην Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική σε σύµπραξη µε το Παν/µιο του Πόρτσµουθ 
της Αγγλίας, αναγνωρισµένο από το ΥΠ∆Μ, στο οποίο οι απόφοιτοι µπορούν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους. 
Τα επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα καθορίζονται στο ΦΕΚ 184Α /2006 
 
Άρθρο 6 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και 
Ασφαλιστικής 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές 
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών σε όλο 
το φάσµα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τη λογιστική και χρηµατοοικονοµική διοίκηση 
και την 
ανάπτυξη − διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα. Οι εν 
λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µπορούν να 
απασχολούνται σε έρευνες και µελέτες σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής. Στα πλαίσια 
της άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να 
ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 
α. Εκπόνηση χρηµατοοικονοµικών µελετών και παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών. 
β. Σύνταξη και ανάλυση ισολογισµών και λοιπών οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων και αναφορών. 
γ. Ασφαλιστικοί σύµβουλοι, πράκτορες ασφαλίσεων και εσωτερικοί ελεγκτές σε τµήµατα 
επενδύσεων και εσωτερικού ελέγχου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οργανισµών. 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος δύνανται να ασκούν το επάγγελµα του λογιστή 
−φοροτεχνικού, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της 
Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 
βαθµίδες ιεραρχίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα 
στο πλαίσιο τωνπαραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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543 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Ασχολούνται µε τη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, 
γεωργικών οργανώσεων και µονάδων, εµπορία γεωργικών προϊόντων, ίδρυση και λειτουργία 
καταστηµάτων γεωργικών φαρµάκων, γεωργικών εφοδίων και µηχανηµάτων, καθώς και 
γραφείων συµβούλων αγροτικής ανάπτυξης. 
Αναλυτικότερα, δραστηριοποιούνται στους τοµείς: 
-∆ιοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και γεωργικών 
συνεταιρισµών, λογιστική παρακολούθηση τους, τήρηση και ενηµέρωση όλων των λογιστικών 
βιβλίων γεωργικών συνεταιρισµών, καθώς και υπογραφή των ισολογισµών τους. 
-∆ιοικητική και οικονοµική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, και στελέχωση των 
ιδρυόµενων οργανισµών, όπως: Πιστοποίησης Λογαριασµών, Πληρωµών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Ελέγχου 
Τροφίµων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, στελέχωση των 
Συνεταιρισµών και του Σώµατος Ελεγκτών αυτών. 
-Εµπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρµάκων, γεωργικών µηχανηµάτων και 
εφοδίων. 
-Εκτιµήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγµατογνωµοσύνες σε πάσης φύσεως ζηµιές της 
γεωργικής παραγωγής, και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισµού. 
-Λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων όπως: αγροτικών ασφαλίσεων, φοροτεχνικών 
και άλλων σχετικών µε τη γεωργική ανάπτυξη, συµβούλου Γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων για την αναζήτηση, σύνταξη, και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και 
προγραµµάτων, οικονοµοτεχνικών µελετών, και µελετών ανάπτυξης υπαίθρου, καθώς και 
στην υποστήριξη και αξιολόγησή τους. 
-Στελέχωση όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης των γεωργών. 
Η κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων του Τµήµατος προβλέπεται 
στα Π.∆. 109/1989 και Π.∆. 264/2000. 
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598 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
Tα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων καθορίστηκαν µε το Π.∆. 107/89 (ΦΕΚ 46/10.2.89 τ.Α), 
το οποίο παραθέτουµε στη συνέχεια. 
'Aρθρo 1: Eπαγγελµατικά δικαιώµατα 
1. Oι πτυχιoύχoι τoυ τµήµατoς Στελεχών Συνεταιριστικών Oργανώσεων και Eκµεταλλεύσεων της 
Σχoλής ∆ιoίκησης και Oικoνoµίας των Tεχνoλoγικών Eκπαιδευτικών Iδρυµάτων µε βάση τις 
εξειδικευµένες επιστηµoνικές και τεχνικές γνώσεις τoυς ασχoλoύνται είτε σε συνεργασία µε άλλoυς 
επιστήµoνες είτε αυτoδύναµα µε την επιστηµoνική διαχείριση και διoίκηση Συνεταιριστικών 
Oργανώσεων και Eπιχειρήσεων, τη διακίνηση, εµπoρία και διαχείριση συνεταιριστικών πρoϊόντων, 
συνεταιριστικών εφoδίων και µηχανηµάτων. 
2. Oι πτυχιoύχoι τoυ τµήµατoς έχoυν δικαίωµα απασχόλησης ως στελέχη µoνάδων στoν ιδιωτικό και 
δηµόσιo τoµέα όπως αυτός πρoσδιoρίζεται από τις διατάξεις πoυ κάθε φoρά ισχύoυν είτε ως 
αυτoαπασχoλoύµενoι σε όλo τo φάσµα της διαχείρισης και διoίκησης των συνεταιριστικών 
εκµεταλλεύσεων και µoνάδων. 
A) Eιδικότερα µπoρoύν να ασχoληθoύν ως στελέχη. 
α) Στις πρωτoβάθµιες, δευτερoβάθµιες και τριτοβάθµιες oργανώσεις τoυ Aγρoτικoύ συνεταιριστικoύ 
τoµέα και για oπoιαδήπoτε θέση εργασίας διoίκησης. 
β) Στις επιχειρήσεις των συνεταιρισµών παραγωγής, διαχείρισης, µεταπoίησης, διακίνησης των 
πρoίόντων µε όπoια µoρφή και αν είναι oργανωµένες. 
γ) Στoυς συνεταιρισµoύς και κoινoπραξίες των µικρoµεσαίων επιχειρήσεων. 
δ) Σε όλoυς τoυς συνεταιρισµoύς και τις oργανώσεις (πρωτoβάθµιες κ.λ.π.) τoυ αστικoύ τoµέα. 
ε) Στις κάθε µoρφής συνεταιριστικές εκµεταλλεύσεις. 
στ) Στις εταιρείες πoυ ιδρύoυν oι συνεταιρισµoί µε άλλoυς φoρείς. 
ζ) Στις Tράπεζες πoυ ασκoύν τη χρηµατoδoτική πoλιτική πρoς τoυς συνεταιρισµoύς. 
η) Στις δηµόσιες και διεθνείς υπηρεσίες τις σχετικές µε τα συνεταιριστικά θέµατα. 
θ) Συµµετoχή στo Σώµα Eλεγκτών Aγρoτικών Συνεταιρισµών και τoυς oργανισµoύς Συνεταιρισµών. 
ι) Σε ασφαλιστικές δραστηριότητες. 
B) Oι απόφoιτoι τoυ παραπάνω τµήµατoς ασκoύν και τις παρακάτω αρµoδιότητες: 
α) Eισήγηση των στόχων των συνεταιριστικών oργανώσεων µε την εκπόνηση σχετικών µελετών καθώς 
και τoυς τρόπoυς επίτευξής τoυς. 
β) Eκπόνηση πρoγραµµάτων ανάπτυξής τoυς. 
γ) Kαθoρισµό των διαγραµµάτων κατανoµής τoυ έργoυ πoυ έχoυν να επιτελέσoυν. 
δ) Πρoσανατoλισµό τoυ συνόλoυ των δραστηριoτήτων στoυς πρoκαθoρισµένoυς στόχoυς. 
ε) Eκτέλεση πρoγραµµάτων ανάπτυξης. 
στ) ∆ιεύθυνση επί µέρoυς oικoνoµικών µoνάδων των συνεταιρισµών. 
ζ) Έλεγχoς και αξιoλόγηση της απoτελεσµατικότητας των διαγραµµάτων και γενικότερα της κίνησης 
των διαφόρων συνεταιριστικών µoνάδων και oργανώσεων. 
κ) Kαθoρισµό και συντoνισµό της διαδικασίας χρηµατoδότησης. 
κβ) Aσχoλία µε διαδικασίες διακανoνισµών, τελωνιακές και τραπεζικές διατυπώσεις για εισαγωγές - 
εξαγωγές των συνεταιριστικών oργανώσεων. 
κγ) Koστoλόγηση των πρoϊόντων και εργασίες των. 
3. Oι πτυχιoύχoι τoυ τµήµατoς εξελίσσoνται σε όλo τo φάσµα της ∆ιoικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε 
τoυς τoµείς της ειδικότητάς τoυς. 
4. Oι πτυχιoύχoι τoυ τµήµατoς απασχoλoύνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπ/σης σύµφωνα µε την κάθε 
φoρά ισχύoυσα νoµoθεσία. Eπίσης µπoρoύν να απασχoληθoύν ως µέλη ερευνητικών 
oµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τoυς. 
5. Oι πτυχιoύχoι τoυ τµήµατoς µε την απόκτηση τoυ πτυχίoυ τoυς ασκoύν τo επάγγελµα, στo πλαίσιo 
των παραπάνω επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων. 
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728 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150, ΦΕΚ 194 Τεύχος Α, 1 Οκτωβρίου 2009: 
1.Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και πληροφοριακών Συστηµάτων 
της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) 
Πάτρας, µε βάση τις επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, µπορούν, είτε 
αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες συναφών επιστηµονικών κλάδων, 
είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών, να ασκούν τις εξής επαγγελµατικές 
δραστηριότητες στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία: 
1.1 Εκπόνηση επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων 
και οργανισµών και εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων. 
1.2 ∆ιενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων. 
1.3 Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονοµικών µονάδων. 
1.4 Σχεδιασµό συστηµάτων κατάρτισης προϋπολογισµών και παρακολούθησης ταµειακών 
ροών. 
1.5 Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράµµατα, σύνταξη 
προτάσεων για ISO, πιστοποίηση. 
1.6 Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης. 
 
2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες 
της Εκπαίδευσης, δηµόσιας και ιδιωτικής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται στο δηµόσιο και στον 
ιδιωτικό τοµέα και να εξελίσσονται στις βαθµίδες ιεραρχίας σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
 

530 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)  
Σκοπός του Τµήµατος είναι η δηµιουργία στελεχών µε βασικές γνώσεις οικονοµικών 
επιστηµών πλαισιωµένες µε γνώσεις και ικανότητες-δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών 
της επιστήµης της πληροφορικής αλλά και µε τις απαραίτητες οργανωτικές και ηγετικές 
ικανότητες. 
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τµήµατος της Επιχειρησιακής Πληροφορικής ,µπορούν να 
απασχοληθούν: 
-Ως στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, παροχών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
συµβούλων επιχειρήσεων. 
-Ως στελέχη σε διευθύνσεις πληροφορικής (στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα) σε θέσεις 
διευθυντή πληροφορικής, αναλυτή, προγραµµατιστή, υπεύθυνου έργου πληροφοριακών 
συστηµάτων, διευθυντής µηχανογράφησης. 
-Ως ειδικοί σε ειδικότητες που σχετίζονται µε: ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονικό εµπόριο, 
διαχείριση ηλεκτρονικής πύλης, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά µέσα, ψηφιακό µάρκετινγκ, 
υπεύθυνοι δικτύου, υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης Υπεύθυνοι εξυπηρετητών κλπ. 
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Ποια ΤΕΙ του 5ου εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Για τα πτυχία των ΤΕΙ σύµφωνα µε το νόµο 3912 (ΦΕΚ 17 Α /2011)  άρθρο 11 : " Υποχρεούνται  
να εγγραφούν ως µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος  οι κάτοχοι πτυχίου τµηµάτων 
Λογιστικής, Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και 
Ασφαλιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 
οι οποίοι είναι και κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στην οικονοµική επιστήµη των 
ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιµου µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στην οικονοµική επιστήµη της 
αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγµένως χρησιµοποιούν το πτυχίο τους ή το µεταπτυχιακό δίπλωµα 
ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ή για την άσκηση ελεύθερου 
επαγγέλµατος" 
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ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.)  
613 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)  
614 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)  
Επαγγελµατική αποκατάσταση και δικαιώµατα : 
 
A. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατος τους, ασχολούνται µε τα παρακάτω 
αντικείµενα και δραστηριότητες:  
 
   1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών µονάδων.  
   2. Προµήθεια τροφίµων, ποτών και εξοπλισµού.  
   3. Προγραµµατισµό επιχειρηµατικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.  
   4. Χρηµατοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.  
   5. Τήρηση λογαριασµών πελατών (MAIN COURANTE)  
   6. Εποπτεία ορόφων.  
   7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.  
   8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.  
   9. ∆ιαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), µπαρ, κέντρων 
διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας 
και Α'.  
   10. Κατάρτιση προϋπολογισµών εσόδων - εξόδων.  
   11. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόµενες δραστηριότητες και 
όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακές - επισιτιστικά κ.λ.π τµήµατα επιβατικών  
   12. πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.  
   13. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.  
   14. Έκδοση εισιτηρίων.  
   15. Σχεδιασµός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.  
   16. Σχεδιασµός και εκτέλεση ταξιδίου.  
   17. Προγραµµατισµός και εκτέλεση µαζικής διακίνησης ατόµων.  
   18. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών οµάδων (TOUR LEADERS).  
   19. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 
2.12,2.13,2.14,2.15 και 2.17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, 
ταξιδιωτικά κ.λ.π τµήµατα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδροµικών εταιριών, τραπεζών 
κ.λ.π  
   20. Άσκηση επαγγέλµατος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.  
   21. Παροχή υπηρεσιών στη ∆ιεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και 
επισιτιστικές ∆ιευθύνσεις του. 
   22. Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων. 
 
Β. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Γ. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος προσλαµβάνονται στο ∆ηµόσιο, σε θέσεις απόφοιτων 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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ΚΩ∆ ΣΧΟΛΗ Β2010 ΒΑΘ ΠΕ∆ 

347 Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 18635 ΑΕΙ 5 

337 Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 18505 ΑΕΙ 5 

240 ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας 18427 ΑΕΙ 5 

313 Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικού Παν. Αθήνας 18161 ΑΕΙ 5 

155 Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής Πειραιά 17847 ΑΕΙ 5 

312 Οικονοµικής Επιστήµης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 17822 ΑΕΙ 5 

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας 17581 ΑΕΙ 5 

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 17394 ΑΕΙ 5 

316 Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 17293 ΑΕΙ 5 

322 Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 17275 ΑΕΙ 5 

317 Οικονοµικών Επιστηµών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 17254 ΑΕΙ 5 

315 Οικονοµικής Επιστήµης Πειραιά 17058 ΑΕΙ 5 

150 ∆ιεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 16972 ΑΕΙ 5 

309 Οικονοµικών Επιστηµών Αθήνας 16589 ΑΕΙ 5 

336 Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά 16523 ΑΕΙ 4&5 

311 Οικονοµικών Επιστηµών Θεσσαλονίκης 16473 ΑΕΙ 5 

352 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας 16266 ΑΕΙ 5 

144 Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα) 16098 ΑΕΙ 5 

161 ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 16022 ΑΕΙ 5 

350 Οικονοµικών Επιστηµών Θεσσαλίας (Βόλος) 15889 ΑΕΙ 5 

318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης Πειραιά 15855 ΑΕΙ 5 

319 Οικονοµικών Επιστηµών Πάτρας 15762 ΑΕΙ 5 

345 Οικονοµικών Επιστηµών Ιωαννίνων 15702 ΑΕΙ 5 

152 Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου 15690 ΑΕΙ 5 

124 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου 15499 ΑΕΙ 1&5 

176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 15473 ΑΕΙ 1&5 

326 Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 15368 ΑΕΙ 4&5 

361 Οικονοµικών Επιστηµών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 15367 ΑΕΙ 5 

321 Οικονοµικών Επιστηµών Κρήτης (Ρέθυµνο) 15273 ΑΕΙ 5 

374 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Θράκης (Κοµοτηνή) 15106 ΑΕΙ 5 

559 Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά 14929 ΤΕΙ 5 

364 Μάρκετιγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας (Έδεσσα) 14795 ΑΕΙ 5 

320 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 14735 ΑΕΙ 5 

585 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 14605 ΤΕΙ 5 

191 Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 14601 ΑΕΙ 5 

349 ∆ιεθνών Οικον. Σχέσεων και Ανάπτυξης Θράκης (Κοµοτηνή) 14481 ΑΕΙ 5 

365 ∆ιοίκησης Τεχνολογιών Μακεδονίας (Νάουσα) 14456 ΑΕΙ 4&5 

180 Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος) 14289 ΑΕΙ 5 

715 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 14264 ΤΕΙ 5 

561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14160 ΤΕΙ 5 

563 Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 13578 ΤΕΙ 5 

577 Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδας 12759 ΤΕΙ 5 

346 Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 12319 ΑΕΙ 5 

589 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας 12213 ΤΕΙ 5 

271 ∆ιαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 12033 ΑΕΙ 4&5 

565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας 11950 ΤΕΙ 5 

597 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας 11922 ΤΕΙ 5 

353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 11855 ΑΕΙ 4&5 

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 10880 ΤΕΙ 5 

400 Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου (Σπάρτη) 10848 ΑΕΙ 5 

591 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας 10423 ΤΕΙ 5 

567 Λογιστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 10340 ΤΕΙ 5 

579 Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολογγίου 9530 ΤΕΙ 5 

569 Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας 9080 ΤΕΙ 5 

593 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 8852 ΤΕΙ 5 

578 Λογιστικής ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) 8015 ΤΕΙ 5 

595 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών 7849 ΤΕΙ 5 

571 Λογιστικής ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 7767 ΤΕΙ 5 

587 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 6911 ΤΕΙ 5 

596 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 5236 ΤΕΙ 5 

590 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι) 3168 ΤΕΙ 5 
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