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ΦΟΛΔ 2ΟΤ ΠΔΔΙΟΤΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ-ΣΔΙ
ΚΠΗΙΑΛΑΘΖ ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ
ΘΔΤΠ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΙΟΤ 51 ΘΑΗ ΘΙΔΗΣΟΡΟ
ΣΖΙ 2105741999, 6977018936
ENHMEΡΩΖ ΔΠ ΘΟΗΛΩΛΗΘΟ
ΦΡΟΛΣΗΣΖΡΗΟ ΔΤΑΓΓΔΙΗΣΡΗΑ
ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 19-5-17
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ΑΝΩΣΑΣΕ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ

419

1.

6.235

40

6.526

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

420

1.

50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ
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Οη πηπρηνχρνη ησλ ΑΔΑ πξνζιακβάλνληαη απνθιεηζηηθψο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ
Διιάδα.
Δηδηθφηεξα: Οη ρεηξνηνλνχκελνη θαηαηάζζνληαη ζηελ Α΄ κηζζνινγηθή θαηεγνξία εθεκεξίσλ θαη
εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ (Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο), νη δε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Ηεξαηηθψλ πνπδψλ εγγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνο αξρηεξαηείαλ εθινγίκσλ.
Σν Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθψλ Θεηκειίσλ θαηαξηίδεη επηζηεκνληθά ηνπο θνηηεηέο ζηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πάζεο θχζεσο Δθθιεζηαζηηθψλ Θεηκειίσλ,
φπσο :
μπινγιύπησλ
πθαζκάησλ
ακθίσλ
ζθεπώλ
εληύπσλ
παιαηηύπσλ
καξκάξσλ θαη γιππηώλ
ςεθηδσηώλ
πιηθώλ θαη ηερληθώλ επεκβάζεσλ απνθαηάζηαζεο
εθηηκήζεσο θεηκειίσλ
ρξπζνθεληεηηθήο
θεξακηθώλ
αγηνγξαθίαο θαη ζπληήξεζεο εηθόλσλ
επηγξαθηθήο θαη παιαηνγξαθίαο
κεζφδσλ απνηππψζεσλ θαη γεληθψο ζηε ζπληήξεζε έξγσλ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Σέρλεο.
ε φια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ δηδάζθνληαη θαη’ επηινγήλ ηξεηο μέλεο γιψζζεο (αγγιηθά – γαιιηθά –

γεξκαληθά). Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ είλαη δηάξθεηαο νθηψ Αθαδεκατθψλ
Δμακήλσλ θαη ε θνίηεζε ζε απηά είλαη ππνρξεσηηθή.
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ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΕ)

ΠΕΔΙΑ: 1,2,5
17.896

869

16388
ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΕ)

870
872

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΝΟΜΙΑ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ)

16.650
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Α/Α

ΑΓΩΛΗΚΑ

ΟΡΗΟ

ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ

1

Γξφκνο 100 κ.

16΄΄

1 πξνζπάζεηα

2

Γξφκνο 1000 κ.

4΄ 20΄΄

1 πξνζπάζεηα

3

Άικα ζε χςνο

1,05 κ.

3 πξνζπάζεηεο

4

Άικα ζε κήθνο

3,60 κ.

3 πξνζπάζεηεο

5

θαίξα

4,5 κ.

3 πξνζπάζεηεο αλά ρέξη

6
ΔΗΓΗΘΔ ΘΑΖΓΟΡΗΔ:
ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.
1481/1984 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
ππάγνληαη νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο
ππνςεθίσλ:
α) Πνιύηεθλνη θαη ηέθλα ηνπο.
β) ηέθλα αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ,
θαζψο θαη ηέθλα αλαπήξσλ ή ζπκάησλ ελ
ελεξγεία ή ελ ζπληάμεη αζηπλνκηθνχ
πξνζσπηθνχ εηξεληθήο πεξηφδνπ.
γ) ηέθλα αλαγλσξηζκέλσλ ζύκθσλα κε
ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία σο
αγσληζηώλ ηεο Εζληθήο Αληίζηαζεο.
δ)ηέθλα ή ελ ρεξεία ζύδπγνη αζηπλνκηθνύ
πξνζσπηθνχ πνπ έραζε ηε δσή ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ή εμαηηίαο
ηεο ππεξεζίαο.
ε) Έλα ηέθλν Ειιήλσλ πνιηηώλ πνπ έραζαλ
ηε δσή ηνπο ή έρνπλ αληθαλόηεηα ζε
πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 67% ζπλεπεία
ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο.
ζη) Γνλείο ηξηώλ δώλησλ ηέθλσλ θαη ηέθλα
ηνπο.
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ΧΟΛΕ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΕΔΙΑ: 1,2,5

.Π.Α (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΡΟΒΕΣΕ)
ΧΟΛΗ
ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ

ΚΩΔ. 871

.Π.Α.(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΣΕ)
17929

ΧΟΛΗ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΩΝ

ΧΟΛΗ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ
.Π.Α.

ΚΩΔ.877

ΚΩΔ. 876

16689

8

Ζ ρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ έρεη σο θχξην
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαηαξηηζκέλσλ θαη
ηθαλψλ Τπαμησκαηηθψλ.
Οη Γφθηκνη Αξρηππξνζβέζηεο
εθπαηδεχνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θαη
δηνηθεηηθά ζέκαηα.
Σα καζήκαηα ηεο ρνιήο δηεμάγνληαη είηε
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Αθαδεκίαο ζηελ Θάησ Θεθηζηά είηε ζε
απηέο ησλ Βηιίσλ
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• Η Σρνιή Ππξνζβεζηώλ αλήθεη ζηελ αλψηεξε
βαζκίδα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή
νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,
παξέρνληαο ηζφηηκε εθπαίδεπζε θαη ρνξεγψληαο
ηζφηηκα πηπρία κε ηηο αληίζηνηρεο
κεηαδεπηεξνβάζκηεο ζρνιέο.
• Η θνίηεζε ζηε Σρνιή δηαξθεί πέληε (5)
εμάκελα. Οη απφθνηηνη είλαη αλαθξηηηθνί
ππάιιεινη, εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά κέρξη θαη ην
βαζκφ ηνπ Ππξνλφκνπ γηα θάιπςε πθηζηάκελσλ
θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ.
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ΣΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-2ο
ΠΕΔΙΟ
ΔΩΣΔΡΗΘΖ
ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ,
ΓΗΑΘΟΚΖΖ ΘΑΗ
ΥΔΓΗΑΚΟΤ
ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ

ΓΡΑΦΗΣΗΘΖ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΣΔΥΛΟΙΟΓΩΛ
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΣΔ
(ΕΑΘΤΛΘΟ) ΤΛΣΖΡΖΖ
ΠΟΙΗΣΗΚΗΘΖ
ΘΙΖΡΟΛΟΚΗΑ ΣΔ

ΤΛΣΖΡΖΖ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΛ ΘΑΗ
ΔΡΓΩΛ ΣΔΥΛΖ

ΠΟΙΗΣΗΘΩΛ
ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΣΔ

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ &
ΟΠΣΗΘΟΑΘΟΤΣΗΘΩΛ
(ΑΘΖΛΑ)

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΚΟΤΗΘΖ
ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΘΑΗ
ΑΘΟΤΣΗΘΖ ΣΔ

ΙΑΗΘΖ &
ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ
ΚΟΤΗΘΖ (ΑΡΣΑ)ΣΔΗ
ΖΠΔΗΡΟΤ
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ΚΩΔ
ΣΕΙ

ΕΙΑΚΣΕΟΙ

ΠΕΔΙΟ

ΝΕΟ

528

1. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
ΣΟΠΙΟΤ (ΔΡΑΜΑ)

ΒΑΕΙ 2016

120

2

12

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ
• ΠΟΤΓΔ
• Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνγήο ηερληθψλ, βηνινγηθψλ, θπζηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζηελ αεηθνξηθή θαη πνιπιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε,
βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ Αζηηθνχ θαη Πεξηαζηηθνχ Σνπίνπ, θαζψο θαη
ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ
θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.
• ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΔ ΓΤΛΑΣΟΣΖΣΔ
• Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηεο ρνιήο
Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ησλ Σ.Δ.Η. έρνπλ δηθαίσκα απαζρφιεζεο είηε σο
ζηειέρε κνλάδσλ είηε σο απηναπαζρνινχκελνη ζε φιν ην θάζκα ηεο
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη
εηδηθφηεξα ζηα εμήο αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο.
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1. ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ
(ΑΘΗΝΑ) –
ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ
ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ

521

11.697
90

2,5

517
1. ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ
(ΑΘΗΝΑ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

5.688
90

2,5
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ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ
απαξαίηεηε αηζζεηηθή θαηάξηηζε πάλσ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαζψο
επίζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο θαη λα ηνπο εμαζθαιίζεη κηα πιήξε
γλψζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην αληηθείκελν, θαζηζηψληαο ηνπο
ηθαλνχο ζηνπο ηνκείο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ηεο Γηαθήκηζεο Δλεκέξσζεο, ηεο δηακφξθσζεο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ κέρξη ηνλ
έληππν θαη εθδνηηθφ ηνκέα γεληθφηεξα.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε νη βαζκνί
ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Ειεύζεξνπ θαη ηνπ
Γξακκηθνύ ζρεδίνπ.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

ε δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξίεο θαη ζε εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ. ην δεκφζην ηνκέα,
ζηα ΛΠΓΓ θαη θνηλσληθνπνηεκέλν ηνκέα, ζε επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν (ζρεδηαζκφο ηίηισλ, επηκέιεηα ηίηισλ θαη ζηαηηζηηθψλ
πηλάθσλ θιπ.).
ε ηκήκαηα πνιπκέζσλ εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο.
ηελ εθπαίδεπζε, σο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλTE01.14
ΓΡΑΦΗΘΩΛ ΣΔΥΛΩΛ.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
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519 100

2,5

750 100

2,5

8.056

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ,

ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
(ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ,
ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
(ΕΡΡΕ) ΣΕΙ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΕΟ
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ
ζηηο απαξαίηεηεο ηέρλεο θαη ηερληθέο, κε ηηο νπνίεο γίλνληαη ηθαλνί
λα δηαθνζκνχλ θαη λα δηακνξθψλνπλ γεληθά ηνπο εμσηεξηθνχο θαη
εζσηεξηθνχο ρψξνπο. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία απνθνίησλ κε
ρσξηθή, θαιιηηερληθή θαη ηερλνινγηθή παηδεία.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε νη
βαζκνί ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ
Ειεύζεξνπ θαη ηνπ Γξακκηθνύ ζρεδίνπ.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζε ππεξεζίεο πξνβνιψλ θαη εθζέζεσλ,
ζηνλ ΔΟΣ θηι.
• ε ηερληθά θαη αξρηηεθηνληθά γξαθεία, ζε θαηαζηήκαηα, ζε
βηνκεραλίεο θηι.
• ε εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηε δηαθφζκεζε επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ,
εθζέζεσλ θαη θαηνηθηψλ.
• ην ρψξν ηνπ ζεάκαηνο (δηαθήκηζε, ηειεφξαζε θηι.).
• Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
• Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
• TE01.12
• ΓΗΑΘΟΚΖΣΗΘΖ

19
696

1. ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ
ΜΟΤΙΚΗ (ΑΡΣΑ)ΣΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΤ

10.735

120

ΟΛΑ
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ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνάγεη
ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ
ζηνλ ηνκέα κειέηεο ηνπ ιατθνχ κνπζηθνχ
πνιηηηζκνχ θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα
απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα
θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. Μαζήκαηα
γεληθήο ππνδνκήο:
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ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζε δεκφζηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο. Κνπζηθά θαη ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα δήκσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ.
Κνπζηθά Γπκλάζηα, Ιχθεηα, Ωδεία, Κνπζηθέο ρνιέο θ.α. ρνιέο ρνξνχ. Δκπνξία, θαηαζθεπή
θαη ζπληήξεζε ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Θιάδνο ΠΔ16.02

Ωο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο - κνπζηθνί ζηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηνπο.

ε εθδνηηθνχο νίθνπο, δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη ζηα ΚΚΔ
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1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΤΙΚΗ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΕ (ΡΕΘΤΜΝΟ)

3.021

150

23

697

1. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΤ &
ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΛΗΞΟΤΡΙ)

5.859

190

2,5

24

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηελ
εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηε ζχλζεζε, παξαγσγή θαη
δηαρείξηζε ηνπ κνπζηθνχ ήρνπ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ζα έρνπλ
απνθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
απαζρνιεζνχλ απηνδχλακα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο ζηε
κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε κνπζηθή,
ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ κνπζηθνχ ήρνπ, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο
ηεο ηερλνινγίαο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη
ρξήζεο ηεο κνπζηθήο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο
κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κνπζηθψλ
νξγάλσλ. ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηεο κνπζηθήο. ε studio
ερνγξάθεζεο. ε ρψξνπο δηαζθέδαζεο. ε κνπζηθνχο νίθνπο. ε Κ.Κ.Δ.,
ηειεφξαζε, ζέαηξν θιπ.
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1. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ (ΑΘΗΝΑ)

5.863

70

26

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερψλ
εηδηθεπκέλσλ ζηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε έξγσλ ηέρλεο,
αξραηνηήησλ θαη αληηθεηκέλσλ ηζηνξηθήο ζεκαζίαο πνπ θαιχπηνπλ
φιεο ηηο κνξθέο πνπ πήξε ε ηερληθή θαη ε ηερλνινγία απφ ηελ
πξντζηνξία κέρξη ηα λεφηεξα ρξφληα. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην
ηκήκα ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε νη βαζκνί ηνπ
ππνςεθίνπ θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Ειεύζεξνπ θαη ηνπ
Γξακκηθνύ ζρεδίνπ.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα TE01.17
• ΤΛΣΖΡΖΣΔ ΔΡΓΩΛ ΣΔΥΛΖ

27

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία.

ε κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο.
ε εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο.

ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
ε κεγάιεο ηδησηηθέο ζπιινγέο.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.

28
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ΧΕΔΙΑΜΟΤ &
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΤΗ (ΚΙΛΚΙ)

6.017

145

2,5

ΣΔΗ ΘΔΛΣΡ.ΚΑΘΔΓ

5.998

522

ΧΕΔΙΑΜΟΤ &
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕ
(ΚΑΡΔΙΣΑ)
ΣΔΗ ΘΔΑΙΗΑ

125

29

ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΗ

ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ

• Επαγγεικαηηθέο
δπλαηόηεηεο
απνθνίησλ: Ωο ηερλνιφγνη
ελδπκάησλ ζε δηθέο ηνπο
επηρεηξήζεηο. Ωο ζηειέρε ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ
ελδπκάησλ.

• Ωο ζρεδηαζηέο θαη ηερλνιφγνη
παξαγσγήο επίπινπ θαη
μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ. ε
βηνκεραλίεο επίπινπ θαη
μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ. ε
εηαηξίεο εκπνξίαο επίπισλ.

30

748

1. ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ
(ΖΑΚΤΝΘΟ) ΤΝΣΗΡΗΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ

8.467

130

1,2

31

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΤΝΣΗΡΗΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ

•

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο
ζεσξεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο , ψζηε σο επηζηήκνλεο λα είλαη ηθαλνί
ηφζν λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή καο
θιεξνλνκηά, φζν θαη λα απνθαζηζηνχλ έξγα ηέρλεο θαη αξραηφηεηεο. Σν
ηκήκα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θέληξνπ έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζηα
κεγάια δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ πνιηηηζκηθψλ
παξαθαηαζεθψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ ελεξγφ παξνπζία ηνπ ζην
παγθνζκηνπνηεκέλν πιένλ πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα
ηνπ ειεύζεξνπ θαη ηνπ γξακκηθνύ ζρεδίνπ.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
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1.

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ)

1.

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ)

1.

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

1.

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΣΡΙΚΑΛΑ)

1.

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ &
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ &
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ

509

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ &
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ

443

1.

768
445
769

155
140
90
105

4.669

8.665
105

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΕΡΡΕ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ &
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΕΡΡΕ) - ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ

9.602

90

4.263

110

455
1.

7.477

8.066

510
1.

5.799

4.610

110
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ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα δψζνπλ
ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο ηελ απαξαίηεηε
ζεσξεηηθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο
θάλεη ηθαλνχο λα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ,
θαηαζθεπή, κειέηε, ιεηηνπξγία, επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε δνκηθψλ έξγσλ νξηζκέλεο δαπάλεο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα
(ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο
άζθεζεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο)

34

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο
απνθνίησλ: ε ηερληθέο εηαηξίεο θαη γξαθεία
κειεηψλ. ην δεκφζην ηνκέα (ππνπξγεία,
λνκαξρίεο θαη δήκνπο). Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο. Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, κεηά
απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Δξγνιήπηεο
δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ
πηπρίνπ (5 ρξφληα κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ
ηνπο). TE01.05

35

518

1. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ &
ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)

12.412

95

1,2,5

36

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο ζηε βηνκεραληθή,
επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή θσηνγξαθία, ζηε δηαθήκηζε, ζηε
θσηνεηδεζενγξαθία. Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
• ηα ζρεηηθά Τπνπξγεία. ε δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξίεο.
ην ρψξν ηεο κφδαο. Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο

37

ΣΔΙ-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ-2ο ΠΔΔΙΟ
ΣΔΥΛΟΙΟΓΩΛ
ΓΔΩΠΟΛΩΛ

ΔΑΟΠΟΝΙΑ

ΣΔΥΛΟΙΟΓΩΛ
ΣΡΟΦΗΚΩΛ

ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΩΛ
ΦΤΗΘΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ

ΟΗΛΟΙΟΓΗΑΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΟΣΩΛ

ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΑΙΗΔΗΑ
- ΤΓΑΣΟΘΑΙΙΗΔΡΓΔΗΩΛ

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ &
ΦΤΗΘΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΦΤΗΘΩΛ
ΠΟΡΩΛ &
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΣΔ

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ ΘΑΗ
ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΑΛΣΗΡΡΤΠΑΛΖ ΣΔ

38
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1. ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) ΣΕΙ
ΑΘΗΝΑ

5.190

145

ΝΕΟ

553

1. ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (
ΚΑΡΔΙΣΑ)
ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ

40

4.382

551
1. ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΗΙ) ΣΕΙ
Σ.ΕΛΛΑΔΑ

4.382

2,3

160

39

ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
• Σθνπόο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε
εθπαίδεπζε Σερλνιφγσλ Γαζνπνλίαο πνπ ζα
κειεηνχλ θαη ζα εθαξκφδνπλ ηερληθέο θαη
κεζφδνπο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ αχμεζε θαη
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο
ρψξαο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

40

ΔΑΟΠΟΝΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο
απνθνίησλ: ην Τπ. Γεσξγίαο, ζε δηεπζχλζεηο
δαζψλ θαη Λνκαξρηψλ, δαζαξρεία θαη ζε θνξείο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε ηδξχκαηα δαζηθψλ
εξεπλψλ. ε ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα (δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηδησηηθά δάζε
θιπ.). ε δαζηθέο βηνκεραλίεο. Θαζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Ωο ηδηψηεο ζε
δηθφ ηνπο γξαθείν κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ
κέρξη νξηζκέλν φξην δαπάλεο έξγνπ.

41
13194

716
1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)

98
7006

546

1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
(ΑΡΓΟΣΟΛΙ)

200
11904

717
1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

110

9049

515
1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)

130
8849

739

1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
(ΚΑΡΔΙΣΑ)

2,3

135

42

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
• θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε
εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηθαλψλ πάλσ ζε
ζέκαηα επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο, πνηνηηθνχ
ειέγρνπ θαη κεραληθήο ηξνθίκσλ, ηππνπνίεζεο,
ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη
δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη
λνκνζεζίαο ηξνθίκσλ, κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ
βηνηερληψλ θαη βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ, θαζψο
θαη εξγαζηεξίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηξνθίκσλ.
• Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

43

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
ην ππνπξγείν γεσξγίαο θαη ζηηο αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο.
ην Υεκείν ηνπ θξάηνπο.
ε αγξνηνβηνκεραληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.
ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ.
ε απνζήθεο ζπληήξεζεο, καδηθήο δηαθίλεζεο θαη θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ.
ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε πιψλ απαξαίηεησλ ζηελ παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε
ηξνθίκσλ, ζηελ εκπνξία εμνπιηζκνχ ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ.
Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
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1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΣΑ)

757

10.908
180

758
1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

11.460
170

12.496

759
250

2,3

760
1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)

1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΑ)

1.

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Δ.ΜΑΚ

11.308

190

761

11.675
240

762

10.946

250
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• θνπφο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη αλάινγα θαη κε ηελ θαηεχζπλζε
ε εθπαίδεπζε Σερλνιφγσλ πνπ ζα αζρνινχληαη:
1) κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε γεσξγηθψλ πξνβιεκάησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηε θπηηθή παξαγσγή (αχμεζε παξαγσγήο,
βειηίσζε πνηφηεηαο θπηηθψλ πξντφλησλ, ζσζηή ιίπαλζε, δηάγλσζε
θαη θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ, επηινγή γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ,
επηινγή θηηξίσλ γηα θχιαμε θπηηθψλ πξντφλησλ θηι.)
2) κε θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ θαη αλζνθνκηθψλ ππφ θάιπςε, ζε
ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη θαηαζθεπέο,
• Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

46

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• ηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνχο
επνπηεπφκελνπο απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο.
• ε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.
• ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. ε ζηαζκνχο γεσξγηθήο έξεπλαο.
• ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε θπηηθή παξαγσγή.
• ε ζεξκνθήπηα, θήπνπο θαη αγξνθηήκαηα.
• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απφ ην 2002, αθνχ
θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο
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698

1. ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ
(ΖΑΚΤΝΘΟ) ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΙΟΝΙΩΝ

6.393

125

2,5

48

ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ) - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

• θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία
ηερληθψλ ζηειερψλ ζηνπο ηνκείο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο κε αληηθείκελα: Σε δηαρείξηζε
θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο
πεξηβάιινληνο. Σε δηνίθεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη
ηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη
πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θηι. Σηο
κνλάδεο αληηξξχπαλζεο θαη ηηο θαζαξέο
ηερλνινγίεο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΖΑΚΤΝΘΟ) –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

ην δεκφζην (Τπνπξγεία, Λνκαξρίεο, Γήκνη). ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ηερληθέο
εηαηξίεο, ζηε βηνκεραλία θιπ.

ε γξαθεία κειεηψλ.
Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ κειεηεηηθνχ θαη
εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο (ηερληθφ γξαθείν). ε άιινπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο
πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα νηθνινγίαο θαη πεξηβάιινληνο
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555
1. ΣΕΧΝΟΛΟΓ
ΙΑ
ΑΛΙΕΙΑ - ε φιν ην θάζκαηεο
αιηεπηηθήο
ΤΔΑΣΟΚΑΛ
παξαγσγήο θαη
ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
αμηνπνίεζεο, είηε
(ΜΕΟΛΟΓ
σο ζηειέρε
ΓΙ)
κνλάδσλ, είηε σο
απηναπαζρνινχκε
λνη.

ε κνλάδεο εθηξνθήο
αιηεπκάησλ,
γελλεηηθνχο
ζηαζκνχο
αιηεπκάησλ

150

2,3,5

6.070
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1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ)
Σθνπόο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ
είλαη ε θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ
ζηελ εθαξκνγή ηεο Δπηζηήκεο ηεο
Ζιεθηξνληθήο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο
ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη θχξηα κε
ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο ησλ Ήπησλ Κνξθψλ
Δλέξγεηαο, ηνπ Πεξηβάιινληνο, ησλ
Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη ηνπ Αγξνηηθνχ
Πεξηβάιινληνο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ:
Ωο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κειεηεηέο θαηαζθεπαζηέο - ζπληεξεηέο ηερλνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ.
Ωο εμεηδηθεπκέλνη ηερλνιφγνη κεραληθνί ζε
νξγαληζκνχο - επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ζε εξεπλεηηθά θαη
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηε λνκαξρηαθή θαη
ηνπηθή Απηνδηνίθεζε.
ε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο, νηθνινγηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο.

532

140

3.862
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514
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ
ΣΕ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔ

1.566

200

2.168

721
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ
2.168

.200
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε παξαγσγή
επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζε εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ κε ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ θαη
ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ εθηίκεζεο θαη
αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα.
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• Οη Πηπρηνχρνη έρνπλ δηθαίσκα απηφλνκεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα, ζηνπο εμήο ελδεηθηηθνχο ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο έξγσλ
θαη εξγαζηψλ φπσο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
πνπ ζα απνλέκεηαη απφ ην δηεπξπκέλν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο:
• Οξγάλσζε, επίβιεςε, δηεμαγσγή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε κεηξήζεσλ
θαη πεηξακάησλ ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ.
• Ιεηηνπξγία, έιεγρν θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ πεξηνξηζκνχ
ή δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ ξχπσλ.
• Κειέηε, επίβιεςε κειέηεο βειηηζηνπνίεζεο κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο
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ΣΔΙ-ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ-2ο ΠΔΔΙΟ
ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΩΛ

ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ

ΘΙΩΣΟΤΦΑΛΣΟΤΡΓΩΛ

ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ
ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ

ΑΤΣΟΚΑΣΗΚΟΤ

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΤ &
ΦΤΗΘΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ
ΑΔΡΟΘΑΦΩΛ ΣΔ

ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΩΛ
ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ
ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΟΤ
ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΔ

ΖΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ
ΤΠΟΙΟΓΗΣΗΘΩΛ
ΤΣΖΚΑΣΩΛΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΩΛ

ΛΑΤΠΖΓΩΛ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ
ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΟΤ

1. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗ

230

495

1. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΕΙ
ΔΤΣ.ΜΑΚ

4.026

190

489

1. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ
ΘΕΑΛΙΑ

5.593

140

487

1. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ
ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ

6.229

160

483

1. ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ

10.927

100

499

1.

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)ΣΕΙ ΣΕΡΕΑ

56

5.318

195
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ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα δψζνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο
γλψζεηο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αζρνινχληαη κε ηε κειέηε, ηελ επίβιεςε,
ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ έξγσλ (ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θηλεηήξηα ζπζηήκαηα θηι.).
• ηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηψλ
ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ απνδνηηθά ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο ηερλνινγίαο ηεο Ζιεθηξνινγίαο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

58

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• Σερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σερληθέο εηαηξίεο.
• Βηνκεραληθέο κνλάδεο.
• Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο (γηα ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε,
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο).
• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
• Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ πηπρίνπ

59
501

1. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ

10.180
90

(ΑΘΗΝΑ)

2,5

505
1.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΣΕΙ ΘΕ

8.770
165

2,5

705
1.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ)ΣΕΙ
ΣΕΡΕΑ

4.585

130

2,5

503
1.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

9.291
100

2,5

709
1.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ)

3.756
160

2,5

60

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο,
ψζηε λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα θαη ηε
κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ
εθαξκνγψλ ηεο.
• ηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία απνθνίησλ πνπ ζε επαγγεικαηηθή
βάζε ζα αζρνιεζνχλ ζε φια ηα ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεδίαζε, κειέηε, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ.

Δηάξθεηα θνίηεζεο: 7 ή 8 εμάκελα
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηε
κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο
θαη εηδηθνχο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο (ηειεπηθνηλσληψλ,
νπηηθναθνπζηηθψλ, ξαδηνηειεφξαζεο, ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ
ειέγρνπ, Ζ/Τ)
• θαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ,
ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θιπ

10603

720
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΣΕΙ ΘΕ

120

2,5

714

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

10.555
110

2,5

722
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ
(ΧΑΛΚΙΔΑ)ΣΕΙ ΣΕΡΕΑ

5.802

250

2,5
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63

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ
• Σθνπόο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ
ζπνπδαζηψλ ζηελ αλάιπζε, ζχλζεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ ειέγρνπ.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θαη
εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ε ηερληθέο
ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηε
βηνκεραλία θαη ζε εηαηξίεο φπνπ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα απηφκαηνπ
ειέγρνπ. ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο

64

701

1. ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

7.138

280

65

ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαηάξηηζε εηδηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ζηηο κνλάδεο θισζηεξίσλ, πθαληεξίσλ,
πιεθηεξίσλ, βαθείσλ - ηππνβαθείσλ, κνλάδεο εμεπγεληζκνχ,
ηαπεηνπξγείσλ, ζρνηλνπνηείσλ, θαζψο θαη εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ην δεκφζην ηνκέα, ζηα
Τπνπξγεία Βηνκεραλίαο, Δκπνξίνπ, ζε ηδξχκαηα, λνζνθνκεία, ζηξαηησηηθέο
κνλάδεο θηι. ε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη
εηνίκνπ ελδχκαηνο. ε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη θαηαζηήκαηα ηκαηηζκνχ.
ε εξγαζηήξηα αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξντφλησλ
θισζηνυθαληνπξγίαο θαη πξψησλ πιψλ. Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ηελ θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
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480

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ
(ΑΘΗΝΑ)

100

2,3

11154

67

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ψζηε λα
γίλνπλ ηθαλνί λα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία,
ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επνπηεία ηφζν ησλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη
ζπζθεπψλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, φζν θαη ησλ νξγάλσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο.
ε δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο. ε εηαηξίεο εκπνξίαο,
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηαηξηθψλ νξγάλσλ. Θαζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
• Απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε

68

512

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ (ΑΘΗΝΑ)

10.352

90

69

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ

• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα εθπαηδεχεη
ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί λα
αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή,
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επνπηεία
ηφζν ηνπ κεραλνινγηθνχ φζν θαη ηνπ
ειεθηξνινγηθνχ κέξνπο ηεο παξαγσγήο,
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

70

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ηα Τπνπξγεία
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Βηνκεραλίαο θαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΓΔΖ, ΓΔΠ θηι.). ε εηαηξίεο κε
αληηθείκελν ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ελέξγεηαο.
ε εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξηθψλ
δηθηχσλ θιπ. Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
• O απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο αλαθεξχζζεηαη «Πηπρηνχρνο
Κεραληθφο Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο».
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Κεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο,
γηα ηελ πεξίπησζε θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, μπορούν να
διοριζθούν ζε θέζεις Μητανολόγων ή Ηλεκηρολόγων Τ.Ε.
(αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνινχζεζε ν πηπρηνχρνο),
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10706

713

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

120

2,5

72

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαηάξηηζε εηδηθψλ ηθαλψλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε, ζην ζρεδηαζκφ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη
ζηελ εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο Ζ/Τ,
ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ξνκπφη.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, είηε
απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηε
κειέηε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο,
επηζθεπήο, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ
Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
ειέγρνληαη ή βνεζνχληαη απφ ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ
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1.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΑΘΗΝΑ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΑΡΣΑ)ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ

711

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

725

1.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΚΑΒΑΛΑ) ΑΝ ΜΑΚ.

724

1.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΚΑΣΟΡΙΑ) ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚ

735

1.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ) 506
ΣΕΙΣΕΡΕΑ
723
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ)

1.
1.
1.

1.

1.
1.
1.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΝΑΤΠΑΚΣΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
(ΕΡΡΕ)Κ.ΜΑΚ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ (ΠΑΡΣΗ)

710

712

727
529

7.966

220

10.210

160

12.776

160

9.417

200

185

736

13.642

105

150
240

180
130
160

2,5

8.076
10.233
9.823
9.227
10.810
8.829
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
• θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε θαηάξηηζε εηδηθψλ ζηνλ ηνκέα
ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
κέξνο εθείλν πνπ αθνξά ην ινγηζκηθφ ησλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ
ζπζηήκαηνο Ζ/Τ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα παξέρεη κηα πςειήο
ζηάζκεο εθπαίδεπζε, ζηνρεχνληαο ζηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ηεο
Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε θάζε επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ.
Καηεπζύλζεηο: 1. Μεραληθνί Δηθηύσλ ΤΕ 2. Μεραληθνί Η/Υ
ΤΕ 3. Μεραληθνί Λνγηζκηθνύ ΤΕ

75

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ σο πξνγξακκαηηζηέο θαη αλαιπηέο εθαξκνγψλ, σο
πξνγξακκαηηζηέο θαη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ.
• ε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. ε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο.
• ε άιιεο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηξάπεδεο φπνπ ππάξρεη
ηκήκα κεραλνγξάθεζεο.
• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο
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471

190

3.531

513

190

3.087

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ
ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
(ΚΑΒΑΛΑ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ
ΣΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ
ΑΕΡΙΟΤ ΣΕ

77

532

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΕ (ΧΑΝΙΑ)

140

3.862
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
• Σθνπόο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε
θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο
Δπηζηήκεο ηεο Ζιεθηξνληθήο θαη ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη θχξηα
κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
ησλ Ήπησλ Κνξθψλ Δλέξγεηαο, ηνπ
Πεξηβάιινληνο, ησλ Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη ηνπ
Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ:
• Ωο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κειεηεηέο - θαηαζθεπαζηέο ζπληεξεηέο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ.
• Ωο εμεηδηθεπκέλνη ηερλνιφγνη κεραληθνί ζε νξγαληζκνχο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε εξεπλεηηθά θαη
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηε λνκαξρηαθή θαη ηνπηθή Απηνδηνίθεζε.
ε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο, νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
νξγαλψζεηο.
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514
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ
(ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔ

1.566

200

2.168
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1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ
(ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ

2.168

.200
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ ΣΕ
•

Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ λνκνζεζίαο, πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ
Πηπρηνχρνπ Κεραληθνχ Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔΗ. Οη Πηπρηνχρνη
δχλαληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη:
• ηελ επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ (ή κε εληνιή)
ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδησηηθήο
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο ή ηδηψηε, είηε σο κεκνλσκέλνη επηβιέπνληεο
Κεραληθνί Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο, είηε σο κέιε θιηκαθίσλ επίβιεςεο
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1560

592

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ
(ΚΟΖΑΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ ΔΤΣ ΜΑΚ

190

473
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ (ΚΟΖΑΝΗ)
-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
3.476

190
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕ
• Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο, κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο
γλψζεηο ηνπο, απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα είηε
ζπλεξγαδφκελνη κε άιινπο επηζηήκνλεο, ζηηο
δηάθνξεο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ
ζπζηεκάησλ.
• Δπίζεο, πινπνηνχλ ηα παξαπάλσ κε ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο.
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1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

7.131
130

467
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ)

7.053
150

465
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΠΑΣΡΑ)

8.691
150

461

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

13.081

100
475

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΕΡΡΕ)

6.508
125

479
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
(ΧΑΛΚΙΔΑ)

6.759
200

84

85

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ Σερλνιφγνπο
Κεραληθνχο ηθαλνχο λα εθαξκφδνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε κειέηεο εγθαηάζηαζεο, επίβιεςεο θαη
θαζαξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ ηχπσλ κεραλεκάησλ κίαο παξαγσγηθήο
κνλάδαο (εργοζηάζιο, βιοηετνικό ζσγκρόηημα, ζηαθμός
παραγωγής ηλεκηριζμού κηλ.).
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).

86

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
•
•
•
•

Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
Σερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σερληθέο εηαηξίεο. Βηνκεραληθέο κνλάδεο.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο (γηα ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε, ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο).
Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε,
κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ]
• Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ πηπρίνπ (5 ρξφληα
κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα γίλνπλ εξγνιάβνη
δεκνζίσλ έξγσλ).
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516

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
ΣΕ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

8.426

125

88

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίδεη ηνπο απνθνίηνπο, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζνπλ ή επηζθεπάζνπλ ην κεραλνινγηθφ θαη
ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ νρεκάησλ.
• Έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε
έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ
ηνκέα ησλ νρεκάησλ δξφκνπ θαη αλσκάινπ εδάθνπο.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).

89

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
• Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• ε ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Κεηαθνξψλ & πγθνηλσληψλ θαη
Πεξηβάιινληνο θαη ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ δηαζέηνπλ
νρήκαηα.
• ε εηαηξίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ζπλαξκνιφγεζε, επηζθεπή
θαη εκπνξία νρεκάησλ.
• ε αζθαιηζηηθέο θαη ζε εηαηξίεο νδηθήο βνήζεηαο. Θαζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο
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511

1. ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
(ΑΘΗΝΑ)

11.965

90

91

ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ
• θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηηο
γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε ηε κειέηε, ηε ζρεδίαζε θαη
ηελ θαηαζθεπή πινίσλ ελφο νξηζκέλνπ κήθνπο, θαζψο θαη κε ηελ επηζθεπή,
κεηαζθεπή θαη ζπληήξεζε νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο
• Δηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο).
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• ην Τπνπξγείν Λαπηηιίαο θαη ζην Ιηκεληθφ ψκα.
• ηε λαππεγνθαηαζθεπαζηηθή θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία.
• ε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη γξαθεία. Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
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737

135

8.018

1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη λα εθπαηδεχεη Σερλνιφγνπο
Κεραληθνχο Αεξνζθαθψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε
θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, κεηαζθεπή θαη επηζθεπή αεξνζθαθψλ.
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ε κνλάδεο
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο αεξνζθαθψλ αεξνδξνκίσλ θαη
αεξνιεζρψλ. ηελ Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία.
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ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ
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ΑΠΑΙΣΕ

1.

1.

1.

1.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔ

ΕΙ

ΒΑΕΙ

7.648

497

6.450

100Χ4
507

8.712
477

776

7.160
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ΑΠΑΙΣΔ
ΠΔ17.01ΠΟΙΗΣΗΘΟΗ AΠΑΗΣΔ

ΠΔ17.02ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΟΗ AΠΑΗΣΔ
ΠΔ17.03ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ AΠΑΗΣΔ
ΠΔ17.04ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΟΗ AΠΑΗΣΔ

