
Παρουσιαση 



Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: 
 Αθηνών (Επικοινωνίας & ΜΜΕ) 
Τομείς: 
 1. Κοινωνικής & Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, 
 2. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών & Τεχνολογίας,  
3. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών & Σχεδιασμού. 
 Πάντειο (Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού) 
Τομείς 
: 1. Επικοινωνίας,  
2. Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,  
3. Πολιτιστικής Διαχείρισης. 

 Κατευθύνσεις:  
1. Μέσων Επικοινωνίας,  
2. Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης,  
3.  Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων. 

 Θεσσαλονίκης (Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) 
Κατευθύνσεις: 1. Δημοσιογραφίας, 2. Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

 



Σκοπός: Η δημιουργία στελεχών Μ.Μ.Ε., 
επικοινωνίας και ενημέρωσης με επιστημονική 
κατάρτιση, για να ασκήσουν τόσο την κλασική 
όσο και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία. 

Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. 

Ενδεικτικά Μαθήματα: Κοινωνική θεωρία, 
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Θεωρία 
της Επικοινωνίας, Ψυχολογία της 
Επικοινωνίας, Γλωσσολογία, Ιστορία της 
Τέχνης, Πολιτική θεωρία, Αισθητική και 
Επικοινωνία, Διεθνείς Σχέσεις, κ.α.  

Για την εισαγωγή στα τμήματα απαιτείται εξέταση σε μία από 
τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. 

 

 

 



Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
 
 α)Επικοινωνίας & ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών: 
ΠΜΣ με κατευθύνσεις: 1. Ευρωπαϊκές 

Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές, 2. 
Πολιτισμικές Σπουδές, 3. Κοινή Γνώμη και 
Δημόσια Επικοινωνία, 4. Συγκρούσεις: 
Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία, 5. 
Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 
Αλληλεπίδρασης 

 β)Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού Πάντειου 
Πανεπιστημίου: 
-Πολιτιστική Διαχείριση 
-Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

παν/μιου Θεσ/κης  
-Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 

(Διατμηματικό) 
 



Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: 
 
 

-Δημόσιος Τομέας: Σε κρατικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 
-Ιδιωτικός Τομέας: Στελέχη δημοσίων σχέσεων, 
σύμβουλοι επικοινωνίας, διαφήμιση. 
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες: στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο. 



Γενική Περιγραφή: 
 Η φροντίδα των ασθενών, των τραυματιών και 

αναπήρων στα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι το 
αντικείμενο της εργασίας του. Προσφέρει 
νοσηλεία και συμβουλές στους ασθενείς, όπως και 
κάθε άλλος νοσηλευτής με τη μόνη διαφορά ότι 
εργάζεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο και όχι σε 
πολιτικό. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους 
ασθενείς, βοηθάει το γιατρό σε όλες τις ιατρικές 
πράξεις και φροντίζει να τηρούνται όλες οι 
ιατρικές οδηγίες. Σε καιρό πολέμου προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε νοσοκομεία, ιατρεία και κέντρα 
αποκατάστασης απωλειών υγείας (ΚΑΑΥ) της 
πρώτης γραμμής ή των μετόπισθεν κάτω από 
συνθήκες επικίνδυνες.  



Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
 
 Για να γίνει κάποιος Αξιωματικός 
Νοσηλευτικής πρέπει να φοιτήσει στη Σχολή 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), που 
εδρεύει στο Βύρωνα (Στρατόπεδο Σακέτα), 
στην οποία η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια. 
Οι απόφοιτοι δεν μπορούν να παραιτηθούν πριν 
περάσουν δώδεκα χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δηλώσουν τη σχολή στο 3ο 
επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας και 
Πρόνοιας) του μηχανογραφικού δελτίου. 



Απαιτούμενες Δεξιότητες:  
 
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, προσεκτικός και 
υπομονετικός. Πάνω απ’ όλα πρέπει να αγαπάει τον 
άνθρωπο και να έχει τη διάθεση να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, προκειμένου να ανακουφίσει τον 
ανθρώπινο πόνο. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι 
ευγενικός και ανεκτικός με τους ασθενείς και να έχει 
σωματική και ψυχική αντοχή. Πρέπει επίσης να έχει 
καλές γνώσεις ιατρικής, πειθαρχία και επιπλέον να 
διαθέτει όλα εκείνα τα προσόντα και τα γνωρίσματα 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν αξιωματικό. 



Επαγγελματικές Προοπτικές: 
 
 
 Η ζήτηση που υπάρχει, συνήθως, 
καλύπτεται από τον αριθμό των 
εισαγομένων στη σχολή. Γενικά, το 
επάγγελμα αυτό θεωρείται ότι έχει πολύ 
καλές προοπτικές απασχόλησης, με πολύ 
θετικό ισοζύγιο ζήτησης στην αγορά 
εργασίας.  



Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
 
 Εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες τόσο σε 
καιρό πολέμου αλλά και σε περίοδο ειρήνης. 
Αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τους 
νοσηλευτές των πολιτικών νοσοκομείων. Το ωράριο 
εργασίας είναι εναλλασσόμενο και εργάζεται με 
βάρδιες ακόμη και τη νύχτα, τις αργίες ή μέρες 
εορτών, γιατί το απαιτεί η ειδική φύση του 
επαγγέλματος και τις περισσότερες ώρες εργάζεται 
όρθιος. Θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός όταν 
έρχεται σε επαφή με το αίμα ασθενών ή άλλες ουσίες, 
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης και μετάδοσης 
επικίνδυνων ασθενειών. 



Γενική Περιγραφή:  

 

Στελεχώνει τα Σώματα του Υγειονομικού 
(γιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, 
φαρμακοποιός), του Στρατολογικού, του 
Δικαστικού και του Οικονομικού Κλάδου των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 



Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
 
 Για να γίνει κάποιος αξιωματικός σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων 
πρέπει να φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων 
(ΣΣΑΣ), που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και συνεργάζεται με τα 
αντίστοιχα τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
στα οποία και εκπαιδεύονται οι σπουδαστές. Η διάρκεια των σπουδών 
κυμαίνεται ανάλογα με την ειδικότητα, π.χ. οι σπουδές στο Ιατρικό 
Τμήμα διαρκούν έξι χρόνια, στο Οδοντιατρικό πέντε χρόνια και στα 
υπόλοιπα τμήματα τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι ονομάζονται 
ανθυπολοχαγοί (ανθυπίατροι αν πρόκειται για Υγειονομικό), 
σημαιοφόροι ή ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων 
Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται. Είναι υποχρεωμένοι να 
παραμείνουν στο στράτευμα επί 18 χρόνια. Το τμήμα, εκτός των άλλων, 
έχει ως σκοπό τη στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα 
εξειδικευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά γιατρούς. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την παραπάνω σχολή στο 1ο 
επιστημονικό πεδίο (Στρατολογικό), στο 3ο επιστημονικό πεδίο 
(Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Φαρμακευτικό) και στο 5ο 
επιστημονικό πεδίο (Οικονομικό).  



Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
 
 Ο Αξιωματικός Σωμάτων Ενόπλων Δυνάμεων θα 
πρέπει να διαθέτει: 
•Άριστη σωματική και ψυχική υγεία 
•Ανάστημα πάνω από 1,65 μ. και οπτική οξύτητα 
10/10 χωρίς διόρθωση για τους μάχιμους και με 
διόρθωση για τους μηχανικούς 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Αυταπάρνηση και υψηλό πατριωτικό φρόνημα 
•Πειθαρχία, πνεύμα συνεργασίας, ευστροφία και 
αποφασιστικότητα 
•Κοινωνικότητα και  δυνατότητα διατήρησης καλών 
σχέσεων με τους προϊσταμένους αλλά και με τους 
υφισταμένους του. 



Επαγγελματικές Προοπτικές: 
 
 Ο αριθμός των εισακτέων στη σχολή 
καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
στρατεύματος στις συγκεκριμένες ειδικότητες, 
γεγονός που αποτελεί αριθμητικό περιορισμό 
για εκείνους που ενδιαφέρονται να 
σταδιοδρομήσουν σ’ αυτές. Μετά την 
αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν στον 
ιδιωτικό τομέα ως γιατροί, δικηγόροι, 
οικονομολόγοι, λογιστές κ.λπ. Οι προοπτικές 
απασχόλησης σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι 
ευνοϊκές. 



Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
 
 Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με την 
ειδικότητά του. Ο στρατολόγος στελεχώνει τις 
στρατολογικές υπηρεσίες και εργάζεται σε συνθήκες 
γραφείου. Ο γιατρός απασχολείται στα στρατιωτικά 
νοσοκομεία και στα ιατρεία των μονάδων. Ο δικαστικός 
αναλαμβάνει τις νομικές υποθέσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και ο 
οικονομικός αξιωματικός ασχολείται με οικονομικές 
υποθέσεις, όπως μισθοδοσία, αγορές και έλεγχο 
εξοπλισμού. 
 



Γενική Περιγραφή:  
 
Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού έχει ως αντικείμενο 

εργασίας την άψογη λειτουργία όλου του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου. Συνεργάζεται 
με το πλήρωμα της μηχανής και με τη βοήθειά του 
ελέγχει όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα 
συστήματα του πλοίου. Είναι υπεύθυνος για την 
αποθήκευση και κατανάλωση των καυσίμων, των 
υλικών λίπανσης και του πόσιμου νερού. Φροντίζει για 
το σωστό χειρισμό, την καλή λειτουργία και τις 
επισκευές των κύριων και βοηθητικών μηχανών και 
συσκευών του πλοίου. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα στο 
πλοί, ο Μηχανικός συντονίζει το πλήρωμα 
φροντίζοντας να εκτελούνται άμεσα οι χειρισμοί που 
διατάσσει ο πλοίαρχος. Επιβλέπει επίσης τις εργασίες 
για την επιδιόρθωση των βλαβών του πλοίου. 



Επαγγελματική Κατοχύρωση: 
 
 Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν 
ρυθμιστεί από το Π.Δ. 243, που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 181 Α’ στις 29-7-1998, το Π.Δ. 295, 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266 Α’ στις 30-11-
1999 και το Π.Δ. 19, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 14 Α’ στις 31-1-2001. 
Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑΛ, 
αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας 
τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των 
ΤΕΕ. 



Απαιτούμενη Εκπαίδευση:  
 
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑΛ) στην ειδικότητα Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού του τομέα Ναυτικός Μηχανικών, όπου η 
διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 
3 (ν.3475/2006). Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ 
έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά 
προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης 
ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.  
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ στην ειδικότητα Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 
εξετάσεις και να εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως 
δόκιμοι μηχανικοί. 



Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
 
 Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 
χρειάζεται να διαθέτει: 
•Αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια 
•Ενδιαφέρον για τις μηχανές του πλοίου 
•Υπευθυνότητα 
•Επινοητικότητα 
•Καλή τεχνική κατάρτιση 
•Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Καλή υγεία και η σωματική αντοχή. 



Επαγγελματικές Προοπτικές:  
 
Ο Μηχανικός Του Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να 
εργαστεί σε πετρελαιοφόρα, πλοία μεικτού τύπου, 
πλοία πολλαπλής χρήσης, φορτηγά, επιβατηγά, 
κρουαζιερόπλοια, ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, 
αλιευτικά, φορτηγίδες. Ο Μηχανικός μπορεί επίσης να 
εργαστεί και ως στέλεχος σε ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες αλλά και ως ελεύθερος 
επαγγελματίας. Οι προοπτικές απασχόλησης, όσον 
αφορά την απασχόληση στα πλοία, είναι απρόβλεπτες 
και εξαρτώνται από τη ζήτηση των ναυλώσεων και 
των προϊόντων που μεταφέρονται από τα πλοία στα 
οποία εργάζεται. 



Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
 
 Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εργάζεται 
στο μηχανοστάσιο του πλοίου αρκετές ώρες σε 
συνθήκες ανθυγιεινές και επικίνδυνες, αφού 
εκεί υπάρχουν αναθυμιάσεις, επικρατούν 
υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και η 
πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα. 
Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από τον πλοίαρχο με 
τον οποίο συνεργάζεται, όπως και με το 
υπόλοιπο προσωπικό της μηχανής του πλοίου. 



Γενική Περιγραφή:  
Ο Φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τεχνικές και φυσικές μεθόδους για 
την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και 
των μερών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον 
πόνο. Συνεργάζεται με το γιατρό για τη θεραπευτική αγωγή του 
πελάτη, με σκοπό την κινητοποίηση και ανάπτυξη των άλλων 
υγιών μυϊκών δυνάμεών του, ώστε να αποκατασταθεί κατά το 
δυνατόν η κινητικότητά του. Συζητά με τον ασθενή τις 
ιδιαιτερότητες της πάθησής του και τον στηρίζει καθόλη τη 
διάρκεια της θεραπείας. Διδάσκει και βοηθά τον πελάτη στην 
εκτέλεση των ασκήσεων, στη χρήση βοηθητικών συσκευών ή 
τεχνητών μελών. Τέλος, καθοδηγεί τον ασθενή και τους συγγενείς 
του για τη συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στο 
σπίτι. Ορισμένοι Φυσιοθεραπευτές προσφέρουν γενικές υπηρεσίες 
στο αντικείμενό τους, ενώ άλλοι εξειδικεύονται σε διάφορες 
θεραπείες για ασθενείς με χρόνιες ή προσωρινές παθήσεις ή 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι Φυσιοθεραπευτές εργάζονται, 
επίσης, για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ατόμων και 
κυρίως αθλητών ή χορευτών. 



Ειδικότητες 
 
Υπάρχουν πολλές ειδικότητες για το Φυσιοθεραπευτή. Οι κυριότερες 
πέντε είναι οι ακόλουθες: 
•Ορθοπεδικός φυσιοθεραπευτής: ασχολείται με βλάβες του 
μυοσκελετικού συστήματος. 
•Γεριατρικός φυσιοθεραπευτής: ασχολείται με προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν άνθρωποι ηλικιωμένοι (αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, 
προβλήματα ισορροπίας κτλ.) 
•Νευρολόγος φυσιοθεραπευτής: ασχολείται με άτομα που πάσχουν 
από νευρολογικά προβλήματα. 
•Καρδιαγγειακή και πνευμονική αποκατάσταση: βοηθάει στην 
αποκατάσταση ατόμων που έχουν υποστεί διάφορες παθήσεις της 
καρδιάς και των πνευμόνων ή έχουν υποστεί κάποια σχετική 
εγχείρηση. Στόχος είναι η βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς 
και η ανεξαρτησία της λειτουργίας των οργάνων αυτών. 
•Παιδιατρική φυσιοθεραπεία: συμβάλλει στην πρόγνωση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων των μυών, των οστών και των 
αρθρώσεων σε βρέφη, παιδιά και εφήβους. 



Εξοπλισμός και Μέσα: 
  
Ο Φυσιοθεραπευτής χρησιμοποιεί στο έργο του 
διάφορες τεχνικές όπως το μασάζ, τα 
θεραπευτικά λουτρά κ.ά. 
 
 
Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: 
  
Στους πτυχιούχους ΤΕΙ χορηγείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία 
εγκατάστασής τους. 



Απαιτούμενη Εκπαίδευση:  
 
 
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του 
Φυσιοθεραπευτή πρέπει να έχει πτυχίο του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ ή, ως 
βοηθός, μπορεί να είναι διπλωματούχος ΙΕΚ ή 
απόφοιτος ΤΕΕ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ μπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ, όπως για 
παράδειγμα στα Τμήματα Ιατρικής ή ΤΕΦΑΑ 
κ.ά., αφού επιτύχουν στις κατατακτήριες 
εξετάσεις του αντίστοιχου τμήματος. 



Απαιτούμενες Δεξιότητες:  
 
 
Ο Φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να έχει: 
•Υπομονή και επιμονή 
•Καλή υγεία, σωματική αντοχή, 
επιδεξιότητα στα χέρια 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτικές ικανότητες. 



Επαγγελματικές Προοπτικές:  
 
 
Το επάγγελμα έχει ικανοποιητική ανάπτυξη στη χώρα 
μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας που προσφέρονται είναι ικανοποιητικός και οι 
επαγγελματίες αμείβονται με καλές αποδοχές, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που διατηρούν ιδιωτικό 
φυσιοθεραπευτήριο. Ο Φυσιοθεραπευτής μπορεί να 
εργαστεί σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, νοσοκομεία, 
κλινικές, ιδρύματα και ασφαλιστικούς φορείς, ινστιτούτα 
αισθητικής, αθλητικά σωματεία και αθλητικά κέντρα, 
ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, οίκους ευγηρίας 
ή γυμναστήρια. 



Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
 
  
Το αντικείμενο εργασίας του Φυσιοθεραπευτή απαιτεί 
κατά περίπτωση διαφορετικούς χειρισμούς και 
προϋποθέτει γνώσεις, εμπειρία και υπευθυνότητα. 
Συχνά ο Φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να είναι όρθιος 
και να χρησιμοποιεί δύναμη στα χέρια του. Επίσης, η 
συνεχής καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήματα μπορεί να 
προκαλέσει ψυχική καταπόνηση. Στα νοσοκομεία 
δουλεύει με συνεχές ωράριο, ενώ όταν διατηρεί δικό του 
φυσιοθεραπευτήριο διαμορφώνει ο ίδιος τις συνθήκες 
και το ωράριο εργασίας του. 


