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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

 

Σας  γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ. αριθμ. 260 – 22/7/2014 Συνεδρίασή της, μετά από 

διεξοδική συζήτηση, όρισε τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016, ως ακολούθως: 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(που οδηγούν σε πτυχίο) 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Προσφερόμενες θέσεις: 1100 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή 

αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Διακόσιες είκοσι (220) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από 

υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη 

χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του 

προγράμματος.    

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Προσφερόμενες θέσεις: 1000 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή 

αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Διακόσιες (200) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη 

χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του 

προγράμματος.    

 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 90 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου 

τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη 

γνώση της Ισπανικής σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και 
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β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

επάρκεια στην Ελληνική. 

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση 

με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

 Σημείωση:   Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της Ισπανικής δεν αναγράφει το 

επίπεδο Β2, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την Ισπανική 

Πρεσβεία ή το Ιnstituto Cervantes που να δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.      

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 120 

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων των  Τμημάτων Αγγλικής 

Φιλολογίας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου 

από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που 

συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η 

ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει 

σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 70 

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, 

αναγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που 

συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η 

ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να 
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αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους 

της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 45 

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Φιλολογίας των ελληνικών 

Πανεπιστημίων καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας ή Λογοτεχνίας  

Πανεπιστημίων ομοταγών της αλλοδαπής. 

 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που 

συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η 

ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει 

σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Προσφερόμενες θέσεις: 90 

Γίνονται δεκτοί: 
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α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Θεολογικών Σχολών.   

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 40% των προσφερόμενων 

θέσεων (36 θέσεις). 

 β) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.   

 Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 60% των προσφερόμενων 

θέσεων (54 θέσεις).  

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 215 

 

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω Θ.Ε. στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ε.Α.Π. που 

οδηγούσαν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης: 1) Aνοικτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση, 2) Εκπαίδευση Ενηλίκων, 3) Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων, 4) Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον, 5) Εκπαιδευτική 

Έρευνα στην Πράξη. Προηγούνται όσοι συμπλήρωσαν 3 Θ.Ε., έπονται όσοι 

συμπλήρωσαν 2 Θ.Ε., ακολουθούν όσοι συμπλήρωσαν 1 Θ.Ε. Εφόσον ο αριθμός των 

ενδιαφερόμενων σε κάποια κατηγορία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων 

που έχουν απομείνει, μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας διεξάγεται κλήρωση.  

 

β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οι οποίοι εργάζονται 

ή εργάστηκαν 

• στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) ή 

• στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ή 

• στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ή 

• σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ή 

• σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ή 

• σε προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων, ή 
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• σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή 

• σε Κ.Ε.ΣΥ.Υ. πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ  ή 

• σε Ν.Ε.Λ.Ε., ή 

• στις Διαχειριστικές Αρχές/Ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών  

• στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Επίσης, 

• όσοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 100 

ωρών, ή 

• είναι εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένοι από Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ, ή Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή 

• είναι εγγεγραμμένοι στο εισαγωγικό μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή 

• εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας ή 

• στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή 

• στο Μητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή 

• στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ 

 

γ) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 

Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Αγγλικής Φιλολογίας ή 

Γαλλικής Φιλολογίας ή Γερμανικής Φιλολογίας ή Ιταλικής Φιλολογίας ή Ισπανικής 

Φιλολογίας ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή κάτοχοι πτυχίων 

ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ή απόφοιτοι των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ 

«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ή «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» ή 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» ή «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός». 

 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (α) καταλαμβάνουν 5 θέσεις, της κατηγορίας (β) 

καταλαμβάνουν 100 θέσεις και της κατηγορίας (γ) 110 θέσεις.  

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, τουλάχιστον της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

Σημείωση: 

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι Ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 
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Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούνται Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και η 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προσφερόμενες θέσεις: 700 

 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω Θ.Ε. στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ε.Α.Π. που 

οδηγούσαν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης: 1) Aνοικτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση, 2) Εκπαίδευση Ενηλίκων, 3) Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων, 4) Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον, 5) Εκπαιδευτική 

Έρευνα στην Πράξη. Προηγούνται όσοι συμπλήρωσαν 3 Θ.Ε., έπονται όσοι 

συμπλήρωσαν 2 Θ.Ε., ακολουθούν όσοι συμπλήρωσαν 1 Θ.Ε. Εφόσον ο αριθμός των 

ενδιαφερόμενων σε κάποια κατηγορία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων 

που έχουν απομείνει, μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας διεξάγεται κλήρωση. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (α) καταλαμβάνουν 10 θέσεις. 

β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 

Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή Ελληνικής Φιλολογίας ή 

Αγγλικής Φιλολογίας ή Γαλλικής Φιλολογίας ή Γερμανικής Φιλολογίας ή Ιταλικής 

Φιλολογίας ή Ισπανικής Φιλολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών ή  Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

ή Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας ή 

Αρχαιολογίας ή Θεολογίας ή Ψυχολογίας ή Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής ή 

Χημείας ή Βιολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες (Ε.Α.Π.) ή Γεωλογίας ή 

Φυσιογνωστικών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Γεωγραφίας 

ή Θεατρολογίας ή Μουσικολογίας ή Μουσικής Επιστήμης ή Καλών Τεχνών ή 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Κινηματογράφου ή Κοινωνιολογίας ή 

Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό (Ε.Α.Π.) ή Σπουδών 

στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Ε.Α.Π.) ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Οικιακής Οικονομίας ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).  

γ) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων που είναι και 

κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων 

ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ).  

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (β) και (γ) καταλαμβάνουν 690 θέσεις. Εκατόν πενήντα 

(150) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη 

δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος.  



 7 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

 Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(που οδηγούν σε πτυχίο) 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 200 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή 

αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη 

χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Προσφερόμενες θέσεις: 900 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή 

αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη 

χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 320 
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Γίνονται δεκτοί: 

α)  Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Χημικών Μηχανικών ή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Οικονομίας 

και Διοίκησης ή Μηχανικοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή απόφοιτοι Τ.Ε.Ι του 

Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής 

καταλαμβάνουν το 80% (256 θέσεις) των προσφερόμενων θέσεων. Πενήντα (50) 

από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή 

επαγγελματική εμπειρία. 

 

β) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών 

Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας 

ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Τοπογραφίας ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης 

Κτιρίων. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 20% (64 θέσεις) 

των προσφερόμενων θέσεων. Δέκα τέσσερις (14) από αυτές καταλαμβάνονται από 

υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 370 

 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Πτυχιούχοι:  

Πανεπιστημίων Πολυτεχνικών Σχολών ή Γεωπονικών και Γεωτεχνικών Σχολών ή 

Σχολών Θετικών Επιστημών ή Στρατιωτικών Σχολών και συγκεκριμένα Ευελπίδων ή 

Ικάρων ή Ναυτικών Δοκίμων ή Κτηνιατρικών Σχολών ή τμημάτων καθώς και 

τμημάτων: Στατιστικής και Βιοστατιστικής ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ή Διοικητικής Επιστήμης ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης ή Τεχνολογίας ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή 

Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Επιστημών 

Τροφίμων και Διατροφής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Πληροφορικής ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας ή Βιολογικών Εφαρμογών ή Φαρμακευτικής ή 

Οικονομικών Επιστημών ή Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Ναυτιλιακών 
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Σπουδών ή Επιστημών της Θάλασσας ή Γεωγραφίας ή Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 

Αναλογιστικών ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Οικονομικών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή των 

προγραμμάτων σπουδών Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ή Πληροφορική ή Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ή πτυχιούχοι των ακόλουθων 

Τμημάτων Τ.Ε.Ι.: Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & 

Τροφίμων ή Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος ή Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ ή Τεχνολογίας Πληροφορικής 

& Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής & Επικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικής ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Λογιστικής ή Διοίκησης 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.  

Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., που θα γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα πρέπει να εγγράφονται και 

να ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα «Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας» 

της προπτυχιακής Θεματικής Ενότητας ΔΙΠ 40 «Μαθηματικά και Μηχανολογική 

Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας» κατά το πρώτο έτος σπουδών τους. Επίσης, 

ταυτόχρονα με  το μάθημα «Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας» μπορούν να 

επιλέξουν να παρακολουθήσουν και τη Θ. Ε. ΔΙΠ51 «Προγραμματισμός για την 

Ποιότητα». Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν μπορούν ταυτόχρονα με το μάθημα 

«Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας» να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και 

τη Θ.Ε. ΔΙΠ50 «Βασικά εργαλεία και μέθοδοι για τον έλεγχο της Ποιότητας». 

 

Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους 

που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:  

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.    

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Προσφερόμενες θέσεις: 100 

 

Γίνονται δεκτοί:  

 

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων: Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής 

και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Φυσικής ή Βιολογίας ή 
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Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστήμης Υλικών ή Χημείας ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων 

και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή 

Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών 

Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 

ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή 

Τεχνολογίας Συστημάτων Παραγωγής ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Βιοχημείας και Τεχνολογίας ή 

Οικονομικών Σπουδών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Διεθνών Ευρωπαϊκών 

και Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής Επιστήμες και Πολιτισμός της 

κατεύθυνσης Χρήσεις και Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή οι Μάχιμοι 

και Μηχανικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων ή απόφοιτοι των σχολών Ικάρων ή Ευελπίδων.  

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού 

υλικού είναι στα αγγλικά. 

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει γνώσεις πληροφορικής όπως αυτές 

παρέχονται αφενός από το σημερινό πρόγραμμα Λυκείου και αφετέρου από τα 

σημερινά συνήθη πανεπιστημιακά προγράμματα Μαθηματικών, Φυσικών και 

Μηχανικών τα οποία περιλαμβάνουν 2 τουλάχιστον εξαμηνιαία μαθήματα 

πληροφορικής. Εναλλακτικά τέτοιες γνώσεις μπορεί να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές 

από πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέσεις πληροφορικής. Συγκεκριμένα, η άνεση στη 

χρήση προσωπικού υπολογιστή, η γνώση προγραμματισμού, η κατανόηση της 

αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και η μαθηματική ωριμότητα είναι βασικές 

προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. 

Η πρόσβαση σε Η/Υ και η άνετη πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. Δυνατότητα δίνεται για πρόσβαση σε Η/Υ και στο 

διαδίκτυο και στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

 Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
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Προσφερόμενες θέσεις: 120 

 

 α)  Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίων των 

Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων 

Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή 

Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή 

Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γεωλογίας ή Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 

Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ή Περιβάλλοντος ή Γεωγραφίας 

ή Επιστημών της Θάλασσας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής 

Ανάπτυξης ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικοί Απόφοιτοι 

Στρατιωτικών Σχολών.  

 

γ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. στην ειδικότητα Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. 

 

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) και (β) καταλαμβάνουν το 90% των θέσεων (108 

θέσεις). Είκοσι (20) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν το 10% των θέσεων (12 θέσεις). Δύο 

(2) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη 

δεκαετή επαγγελματική εμπειρία..  

 

Η εμπειρία σε έργα υποδομής (μελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα βοηθήσει 

καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Προσφερόμενες θέσεις: 140 

 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Διπλωματούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίου Τμημάτων 

Αρχιτεκτονικής και αρχιτέκτονες τοπίου από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με 

αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η εμπειρία σε 

κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή 

σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή 

παρακολούθηση του προγράμματος. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (α) 

καταλαμβάνουν το 50% των θέσεων (70 θέσεις). Δέκα πέντε (15) θέσεις από αυτές 

καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή 

επαγγελματική εμπειρία. 

 

β)  Διπλωματούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή 

Μηχανολόγων Ναυπηγών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών 

Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικοί Απόφοιτοι 

Στρατιωτικών Σχολών. Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε 

μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα 

βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. Οι 

υποψήφιοι της κατηγορίας (β) καταλαμβάνουν το 30% των θέσεων (42 θέσεις). 

Οκτώ (8) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν 

αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

γ)   Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Γεωπόνοι ή Δασολόγοι ή και Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. στην 

ειδικότητα Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου ή Αρχιτεκτονική Κήπων και 

Τοπίου ή Αρχιτεκτονική Τοπίου. Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και 

εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού 

σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του 

προγράμματος. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν το 20% των 

θέσεων (28 θέσεις). Έξι (6) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   
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Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 85 

 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών. Οι απόφοιτοι 

της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν εβδομήντα (70) θέσεις. 

β) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι των τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων 

Υποδομής. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν δέκα πέντε (15) 

θέσεις.  

Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. και ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα 

πρέπει να σταθμίσουν με μεγάλη προσοχή τις δυσκολίες του προγράμματος, 

εξετάζοντας αναλυτικά,  πριν αποφασίσουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτό 

το πρόγραμμα, το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων και του διδακτικού υλικού από 

την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στο διαδίκτυο (www.eap.gr/Εκπαίδευση /Προγράμματα που 

οδηγούν σε ΜΔΕ και www.eap.gr / Εκπαιδευτικό Υλικό). 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

Προσφερόμενες θέσεις: 30 

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Φυσικής ή απόφοιτοι του 

προπτυχιακού προγράμματος του Ε.Α.Π. "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες". 

Η πολύ καλή  γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού 

υλικού είναι στα αγγλικά. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

http://www.eap.gr/
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α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 45 

 

Γίνονται δεκτοί: 

Απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ ή 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Φυσικής ή 

Φυσικών Επιστημών ή Επιστήμης Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή 

Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και 

Γενετικής  ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστημών της 

Θάλασσας ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  ή  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  ή 

Πολιτικών Μηχανικών ή  Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή  Μηχανολόγων Μηχανικών ή 

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή 

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή 

Σχολών Μηχανικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή Γεωπονίας  ή Επιστήμης Φυτικής 

Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονικής 

Βιοτεχνολογίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών 

Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 

καθώς και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Τεχνολογίας 

Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος 

και Μηχανικών Αντιρρύπανσης. 

 

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση 

του προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   
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Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Προσφερόμενες θέσεις: 90 

 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μαθηματικών ή Τμημάτων  

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.   

Η πολύ καλή  γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού 

υλικού είναι στα αγγλικά. 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Προσφερόμενες θέσεις: 60 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Φυσικής ή Χημείας ή 

Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Επιστήμης των Υλικών ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή απόφοιτοι του 

προπτυχιακού προγράμματος του Ε.Α.Π. "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες" ή 

Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών που είναι και κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή 

ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Η πολύ καλή  γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού 

υλικού είναι στα αγγλικά.  

Επιπλέον, η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα όσον 

αφορά σε χρήση του διαδικτύου είναι απαραίτητη για την επιτυχή παρακολούθηση των 

σπουδών.  
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Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προσφερόμενες θέσεις: 280 

 

Γίνονται δεκτοί: 

Α) Απόφοιτοι τμημάτων Πανεπιστημίων:  

Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Νοσηλευτικής ή Φαρμακευτικής ή 

Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Χημικών Μηχανικών ή 

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή 

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών ή Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Κτηνιατρικής ή 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και 

Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων 

και Γεωργικής Μηχανικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Επιστήμης των Υλικών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Βιολογικών 

Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Μηχανικών Ορυκτών 

Πόρων ή Περιβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας ή Γεωγραφίας ή Γεωλογίας ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 

και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή 

Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή 

Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανολόγων 

Μηχανικών Βιομηχανίας ή Σχολών Μηχανικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σπουδών 

στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ. 

 

 

Β) και των ακολούθων τμημάτων ΤΕΙ: 

Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Τοπογραφίας ή  Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή 

Ηλεκτρονικής ή  Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή 

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή  Δημόσιας Υγιεινής ή Πολιτικών Δομικών Έργων 
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ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωϊκής Παραγωγής ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας Αλιείας-

Υδατοκαλλιεργειών ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Δασοπονίας και Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή 

Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Θερμοκηπιακών 

Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τεχνολογίες Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Τεχνολογίας 

Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωτεχνολογίας  και 

Περιβάλλοντος ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 

Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 

ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας Αλιείας και 

Υδατοκαλλιεργειών ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Γεωργικών Μηχανών 

Αρδεύσεων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Οικολογίας 

και Περιβάλλοντος ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας. 

 

Πενήντα πέντε (55) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους 

που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 90 

 

Γίνονται δεκτοί: 

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και 
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Τηλεπικοινωνιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης 

Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Οι υποψήφιοι 

της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 90% των προσφερομένων θέσεων (81 

θέσεις). 

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς το διδακτικό υλικό είναι 

στην αγγλική. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ θεωρείται σημαντική η γνώση ανάπτυξης 

λογισμικού στη γλώσσα προγραμματισμού Java. 

Β) Απόφοιτοι πανεπιστημίων των τμημάτων Φυσικής. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 

αυτής καταλαμβάνουν το 10% των προσφερομένων θέσεων (9 θέσεις). 

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, είναι απαραίτητη καθώς το διδακτικό υλικό είναι 

στην αγγλική. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, θεωρούνται σημαντικές οι εξής 

προηγούμενες γνώσεις: δίκτυα υπολογιστών, αρχιτεκτονική υπολογιστών, 

προγραμματισμός υπολογιστών, και επιθυμητές οι εξής γνώσεις: αντικειμενοστρεφής 

και διαδικτυακός προγραμματισμός, και βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού και 

βάσεων δεδομένων. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(που οδηγούν σε πτυχίο) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Προσφερόμενες θέσεις: 1500 

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή 

αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 

Τριακόσιες (300) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 
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Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη 

χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Προσφερόμενες θέσεις: 400 

 

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των 

Σχολών Καλών  Τεχνών ή  Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή 

Ελληνικού Πολιτισμού ή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή Ισπανικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Τμημάτων Ιστορίας ή 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και 

Νέων Τεχνολογιών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας 

της Επιστήμης ή Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή 

Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής 

Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας 

ή Θεολογίας ή Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή 

Διοίκησης ή Νομικής ή οικονομικά τμήματα ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών 

ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης στην 

προσχολική Ηλικία ή Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπογεωγραφίας 

ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 

ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

ή Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης ή Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ή Μουσικής ή Μουσικών 

Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της 

Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας ή 

Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Bαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών ή ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής ή ΠΣΕ Επιστήμης και Πολιτισμού 

ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (όλες οι ειδικεύσεις) ή Οικιακής 

Οικονομίας ή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Πολιτικών 

Μηχανικών ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. 

β) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Διοίκησης ή των τμημάτων Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής ή Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή 

Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων ή Ανακαίνισης και 

Αποκατάστασης Κτιρίων ή Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων ή Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων 

Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ή Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ή του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
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Ογδόντα (80) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 

αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Προσφερόμενες θέσεις: 395 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των εξής Σχολών/Τμημάτων: Ιατρικής ή Νοσηλευτικής ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή 

Ψυχολογίας ή  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης ή Οικονομίας.   

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.  

γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφόσον έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία τεσσάρων ετών σε οργανωμένες μονάδες υγείας με αποκλειστικά ιατρικό 

σκοπό, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη 

του πτυχίου.  

 

Ογδόντα (80) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Ειδικά για τους υποψηφίους της 

κατηγορίας (γ) στη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών σε οργανωμένες μονάδες υγείας 

με αποκλειστικά ιατρικό σκοπό, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 
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αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Προσφερόμενες θέσεις: 390 

Γίνονται δεκτοί: 

α) Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Τμημάτων  Τουρισμού καθώς και 

αντίστοιχων με τα αναφερόμενα πιο κάτω Τμήματα της αλλοδαπής με ισοτιμία από το 

ΔΙ..Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

 

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων  Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Διοίκησης ή  Κοινωνιολογίας ή  

Πολιτικών Επιστημών ή  Λογιστικής ή  Χρηματοοικονομικής ή  Μαθηματικών ή  

Στατιστικής ή  Μάρκετινγκ ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή  Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων ή  Νομικής ή  Ναυτιλιακών Σπουδών ή  Μετάφρασης ή  Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας ή  Θεολογίας ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή  

Γεωγραφίας ή  Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή  Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας ή  Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Πολυτεχνικών 

Σχολών ή   Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή  Ελληνικού Πολιτισμού ή  Οικονομικών ή  

Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή  Ψυχολογίας ή  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή  

Πληροφορικής ή  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών ή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας ή Φιλολογίας ή Μεσογειακών 

Σπουδών ή Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και Πτυχιούχοι 

Τ.Ε.Ι Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή  Εμπορίας 

και Διαφήμισης ή  Λογιστικής ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 

Εκμεταλλεύσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή  Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Πολιτικών Δομικών Έργων, ή Εφαρμογών Πληροφορικής 

στη Διοίκηση και Οικονομία, ή Ηλεκτρονικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή Εφαρμογών 

ξένων γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, ή Διπλωματούχοι της σχολής Α.Σ.Τ.Ε. με ισοτιμία Τ.Ε.Ι. 

Ογδόντα (80) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι 

τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και 
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αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΚΟΙΝΌ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «MASTER IN 

BUSINESS ADMINISTRATION» (MBA).: 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 450 

 

Γίνονται δεκτοί: 

Απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και Ι.Τ.Ε. 

 

Ενενήντα (90) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Λόγω της διδασκαλίας του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Όλοι οι υποψήφιοι, εκτός από εκείνους 

που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους στη Μεγάλη Βρετανία, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, 

στην Αυστραλία, στη Ν. Ζηλανδία και στην Ιρλανδία, θα πρέπει να αποδεικνύουν την 

πολύ καλή γνώση της Αγγλικής με έναν από τους τίτλους, που αντιστοιχούν στο επίπεδο 

κρατικής γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1/C1 (Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003).» 

 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University 

of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− 

του EDEXCEL. 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY 

COLLEGE LONDON. 
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• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE 

IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 

για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL −EXPERT−και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 

για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC 

AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 

βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 

equivalent level C1). 

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level 

C1). 

• Test of Interactive English, C1 + Level. 

• Test of Interactive English, C1 Level. 

 ΤΟΕFL Internet-based Test (iBT)  σκορ 90 και άνω, computer-based test (CBT) 

σκορ 237 και άνω, Paper-based Test (PBT) σκορ 550 και άνω. 

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  επιπέδου Γ2 (επίπεδο ‘’άριστης γνώσης’’) 

ή Γ1 (επίπεδο ‘’πολύ καλής γνώσης’’) του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, (αν πρόκειται για Έλληνες 

υποψηφίους ή με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αν πρόκειται για  υποψηφίους από 

άλλες χώρες). 

 Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την 

απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ1/C1) είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς 

τούτο εθνική αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα 

(σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το 

προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας 

χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο 

επίπεδο (Γ1/C1). 

 

Σημείωση:  

 

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ: 

Προσφερόμενες θέσεις: 455 

 

Γίνονται δεκτοί: 

Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και  Ι.Τ.Ε. 

 

Εκατό (100) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους 

της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

Προσφερόμενες θέσεις: 60 

 

Γίνονται δεκτοί: 

 

α. Απόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), απόφοιτοι Πανεπιστημίων των 

Tμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ή Τεχνών 

Ήχου και Εικόνας ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

β. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής ή Φωτογραφίας ή 
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Διαχείρισης Πληροφοριών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. 

 

Για την επιτυχέστερη παρακολούθηση του προγράμματος, οι υποψήφιοι φοιτητές θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι δεξιότητες εικαστικής αντίληψης και καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας, εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (κυρίως σε προγράμματα 

λογισμικού σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος) καθώς και χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου θα είναι απολύτως χρήσιμα. 

 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους 

της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

Προσφερόμενες θέσεις: 60 

 

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων-Πολυτεχνείων των τμημάτων Αρχιτεκτονικής ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Φυσικής.  

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 70% των προσφερόμενων 

θέσεων (42 θέσεις). 

Β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, τμημάτων Καλών Τεχνών, ή Εικαστικών τεχνών ή 

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. 

Γ) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών 

Περιβάλλοντος ή Μαθηματικών και των τμημάτων ΤΕΙ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 

Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης 

Κτιρίων, ή Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολογίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 

Οι απόφοιτοι των κατηγοριών (β) και (γ) καταλαμβάνουν το 30% των προσφερόμενων 

θέσεων (18 θέσεις). 

 

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 
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Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους 

της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

 

Προσφερόμενες θέσεις: 30 

 

Α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών 

Αρχιτεκτονικής ή Πτυχιούχοι πανεπιστημίων τμημάτων Φυσικής ή Μουσικών Σπουδών 

ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή απόφοιτοι ΤΕΙ 

τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής.  

Β) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων τμημάτων Μαθηματικών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 

Πληροφορικής ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών  ή 

Κινηματογράφου.  

Γ) Απόφοιτοι TΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και 

Μουσικών Οργάνων ή Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής ή Πληροφορικής & ΜΜΕ. 

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την 

υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

 

Σημείωση:  

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων 

ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους 

της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. 

αντίστοιχα.   

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.   

  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 


