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Δημήτριος Νίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατέχει την πρώτη θέση 
μεταξύ των Ανώτατων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την τρίτη 
μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων και 
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας λόγω του ιδιαίτερα 
μεγάλου μεγέθους του, αποτελούμενο από 
πέντε Σχολές, με τριάντα έξι συνολικά 
Τμήματα. 
Στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας σήμερα εργάζονται 600 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, 
1.700 έκτακτοι εκπαιδευτικοί, 350 διοικητικοί 
υπάλληλοι και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, 
ενώ ο αριθμός των σπουδαστών ανέρχεται 

σε 35.000 περίπου. Η έδρα του βρίσκεται 
στο Αιγάλεω καταλαμβάνοντας μια μεγάλη 
έκταση όπου στεγάζονται οι κεντρικές 
διοικητικές υπηρεσίες και τα περισσότερα 
Τμήματα των Σχολών. Τα τελευταία χρόνια ο 
διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών 
κατέστησε επιτακτική την ανάγκη στέγασης 
ορισμένων αιθουσών διδασκαλίας και 
Γραμματειών σε γειτονικές περιοχές (Ίλιον, 
Λεωφ. Αθηνών, Λεωφ. Θηβών). Το Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες 
για την αναβάθμιση των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συνέβαλε 
αποφασιστικά στην θεσμική τους εξέλιξη και 
καταξίωση. Κυρίαρχος στόχος του ήταν και 
εξακολουθεί να είναι η συνεχής βελτίωση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσα από την ανανέωση των 
προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων 
και τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής 
υποδομής, ώστε τελικά να ανταποκρίνεται 
στις αυστηρές επιταγές της σύγχρονης 
αγοράς εργασίας. Ο λόγος ύπαρξης και η 
διαδρομή μέσα στο χρόνο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
υπήρξαν πάντοτε άρρηκτα δεμένα με την 
πορεία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 
η οποία θέτει τις προϋποθέσεις στις 
οποίες το Ίδρυμά μας φροντίζει πάντοτε να 
ανταποκριθεί άμεσα, ώστε να συμβαδίζει 
με τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί. Η 
παρούσα έκδοση αποτελεί το επιστέγασμα 
των προσπαθειών ενός σημαντικού αριθμού 
μελών του Ιδρύματός μας, οι οποίοι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολήθηκαν 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Δημήτριος Νίνος
Καθηγητής

με την καταγραφή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών, των σχετικών με τη δομή, την 
οργάνωση, τη λειτουργία και τις επιμέρους 
δραστηριότητες κάθε Τμήματος. Είμαστε 
λοιπόν σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας 
παρουσιάσουμε έναν Ενημερωτικό Οδηγό, 
ευανάγνωστο και λειτουργικό, ο οποίος θα 
δίνει στον αναγνώστη την εικόνα όλων των 
πτυχών του Ιδρύματος. Προσπαθήσαμε να 
είναι αρκετά λεπτομερής, ώστε να παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς 
να κουράζει, και ιδιαίτερα εύχρηστος, 
ώστε άμεσα να απαντά σε όλα τα καίρια 
ερωτήματα που θα μπορούσε να θέσει τόσο 
ένα μέλος της επιστημονικής κοινότητας όσο 
και ένας απλός πολίτης. Ελπίδα όλων μας 
είναι η ιδιαίτερα επιμελημένη αυτή έκδοση να 
συμβάλει στην αναβάθμιση της εικόνας του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας μέσα στην ελληνική κοινωνία, 
που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη και κριτή 
του έργου μας. 

Δημήτριος Νίνος
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Το παρόν έντυπο αποτελεί μια πλήρη 
απεικόνιση όλου του φάσματος των 
δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Ανάμεσα στην παράδοση και την εξέλιξη, 
την Επιστήμη και την Τεχνολογία, την 
Εκπαίδευση και την ευρύτερη Παιδεία, 
το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με 35 ετών ιστορία, 
προσπαθεί πάντα να προσφέρει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο σπουδών 
στις νέες γενιές. 

 Δημήτριος Νίνος 
Αντώνιος Καμμάς

 Μιχαήλ Μπρατάκος 

   Ελένη Βαβουράκη
Περικλής Καρανάσιος

 Νικόλαος Κολλιόπουλος 
Γεώργιος Παναγιάρης 

Δημήτριος Τυμπής 

 Κωνσταντία (Ντία) Ρουφάνη 
Βασιλική (Βίκυ) Αλετρά 

 Ελένη Γκλίνου 

Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Καθηγήτρια Σ.Ε.Υ.Π.
Καθηγητής Σ.Δ.Ο.
Καθηγητής Σ.Τ.ΕΦ.
Καθηγητής Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.
Καθηγητής Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Καλλιτεχνική επίβλεψη - Καθηγήτρια Γραφιστικής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΟΥ

Ευστρατία (Έφη) Παναγιωτίδη 
Γεωργία Καλπακή 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα  

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5385100

Ô Å.É. 

Απόφοιτοι Γραφιστικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
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Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ανήκει στην ενιαία 

Ανώτατη εκπαίδευση. Είναι Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως 

αυτοδιοικούμενο 1. Η οργάνωση και 

η λειτουργία του διέπονται από τις 

διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα 

θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό 

κανονισμό του. 

 Είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών 

ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας μας (35.000 χιλιάδες και πλέον 

φοιτητές), με πέντε Σχολές και τριάντα 

έξι συνολικά Τμήματα, που καλύπτουν 

όλους σχεδόν τους τομείς της Επιστήμης 

και της Τεχνολογίας. Έχει άρτιο 

εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονα 

εκπαιδευτικά μέσα. Στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

απασχολούνται περισσότερα από 2.300 

άτομα (μόνιμο και έκτακτο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό όλων των βαθμίδων, 

Διοικητικό Προσωπικό και Ειδικό Τεχνικό 

Προσωπικό). 

1. άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος

ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο

ΧΑΡΤΗΣ
  Τ.Ε.Ι. και 
   Παραρτημάτων 

Σπέτσες
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Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας βρίσκεται στη Δυτική 
Αττική, στον ιστορικό δήμο του Αιγάλεω. To 
όνομα Αιγάλεω είναι σύνθετο, προερχόμενο 
από το αίγες (κύματα) και το λάας (λίθος, 
βράχος) και υποδηλοί το βράχο πάνω στον 
οποίο σπάζουν τα κύματα. Όσο και αν 
αυτή η επωνυμία φαντάζει δυσνόητη για 
τη σημερινή τοπογραφία του Αιγάλεω, θα 
πρέπει να λάβει ο αναγνώστης υπόψη ότι 
το όρος Αιγάλεως ή Αιγάλεων της αρχαίας 
Αττικής, που αποτελούσε το νοτιότερο 
τμήμα της Πάρνηθας και είχε ύψος μόλις 463 
μέτρα, κατέληγε στο Πέραμα και πραγματικά 
αποτελούσε κυματοθραύστη για την 
υπόλοιπη Δυτική Αττική. 
Κατά τον Ηρόδοτο, από τη νοτιοδυτική πλευρά 
του όρους αυτού παρακολουθούσε ο Ξέρξης, 
τον Σεπτέμβριο του 480 π.Χ., τη ναυμαχία 
της Σαλαμίνας και κατέγραφαν οι ακόλουθοί 
του Πέρσες τριήραρχους που διέπρεπαν σ’ 
αυτήν. Ο Δήμος του Αιγάλεω τέμνεται από 
έναν των ιστορικότερων δρόμων, την Ιερά 
Οδό, η οποία στην αρχαιότητα είχε μήκος 22 
χιλιομέτρων, αρχίζοντας από την ιερή πύλη του 
νεκροταφείου του Κεραμεικού και καταλήγοντας 
στην είσοδο του ιερού της Ελευσίνας.  
Από την οδό αυτή, περνούσε η πομπή των 
Μεγάλων Ελευσινίων, και τις πλευρές της 

ÁéãÜëåù
Áðü ôá áñ÷áßá ÷ñüíéá...

Βιβλιογραφικές παραπομπές.
Παυσανία «Ελλάδος περιήγησις - Αττικά»
Βουγιούκα Μ., Μεγαρίδη Β., «Οδωνυμικά. Η σημασία των ονομάτων 
των οδών της Αθήνας» έκδοση γ ,́ τόμος Α ,́ σ. 73, Αθήνα, 1977    
Ηροδότου «Ιστορία» 

κοσμούσαν μνημεία επιφανών Αθηναίων, 
όπως του στρατηγού Μολοττού, του 
κιθαρωδού Ταραντίνου Νεοκλέους, του 
Κηφισοδώρου, αλλά και της εταίρας 
Πυθιονίκης, που ανήγειρε προς τιμήν της ο 
φίλος της Άρπαλος. 
Η Ιερά Οδός περνούσε πάνω από τον 
Ελευσινιακό Κηφισό με μια γέφυρα που έκτισε 
ο Αυτοκράτορας Αδριανός και διασώζεται 
μέχρι σήμερα, και συναντούσε στην πορεία 
της τους Ρυτούς, τη σημερινή λίμνη του 
Κουμουνδούρου, στην οποία μόνο οι ιερείς 
της Δήμητρας είχαν το δικαίωμα της αλιείας. 
Το κεντροδυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου 
της Αττικής διασχίζεται και σήμερα από τον 
Κηφισό ποταμό, μία των διακλαδώσεων 
του οποίου περνούσε από την περιοχή του 
σημερινού Αιγάλεω και πότιζε ένα σημαντικό 
τμήμα του «Ελαιώνα», μιας γνωστής από την 
αρχαιότητα περιοχής της Δυτικής Αττικής, 
έκτασης περίπου 9.000 στρεμμάτων. 
Στην πεδιάδα του Κηφισού βρισκόταν στην 
αρχαιότητα, αλλά και μέχρι τον 20ο αιώνα, 
οι εξοχικές κατοικίες, τα λιόδεντρα και τα 
περιβόλια των Αθηναίων. Αυτή η έκταση 
αποτελούσε τμήμα του «Λόγγου» των Αθηνών, 
που από την εποχή του Πεισίστρατου κάλυπτε 
το λεκανοπέδιο, ιδίως προς το δυτικό τμήμα 
του, κατά μήκος της ανατολικής όχθης του 
Κηφισού. Τους επόμενους αιώνες η περιοχή 
του σημερινού Αιγάλεω ακολούθησε τη 
γενικότερη ιστορική πορεία της Αττικής. 

Ουσιαστικά,όλη η Δυτική Αττική παρέμεινε 
για αιώνες μια τεράστια, για τα Ελληνικά 
δεδομένα, παρθένα ύπαιθρος περιοχή, και το 
μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της ανήκε σε 
μεγαλοκτηματίες που όφειλαν τις ιδιοκτησίες 
τους σε «συμβόλαια» με προύχοντες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Το Αιγάλεω άρχισε να αναπτύσσεται οικιστικά 
στις αρχές του 20ου αιώνα, με τρόπο άναρχο, 
χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και, φυσικά, χωρίς 
την παραμικρή υποδομή. Ο πληθυσμός 
αυξήθηκε περισσότερο σε ολόκληρη τη Δυτική 
Αττική, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή 
και την εγκατάσταση σ’ αυτήν την περιοχή 
του λεκανοπεδίου, χιλιάδων προσφύγων που 
προτίμησαν, όπως μας πληροφορεί ο Γάλλος 
γεωγράφος G. Burgel «την ήπια πλευρά του 
Αιγάλεω σε αντίθεση με τις απότομες πλαγιές 
του Υμηττού». 
Σήμερα στο Αιγάλεω ζουν και εργάζονται 
περίπου 120.000 άνθρωποι, μικρομεσαίου 
κυρίως εισοδήματος. Το ένα τέταρτο του δήμου 
είναι βιομηχανική περιοχή ενώ σε αυτόν 
υπάρχουν και λειτουργούν Δημοτικό Θέατρο, 
Πνευματικό Κέντρο, Εικαστικό Εργαστήριο και 
πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις.
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Τον Φεβρουάριο του 1974 λειτούργησαν 
τα πρώτα Κ.Α.Τ.Ε.( Κέντρα Ανώτερης 
Τεχνικής Εκπαίδευσης) – πέντε στον 
αριθμό- με συνολικά 2.569 σπουδαστές. 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1976-77, τα 
Κ.Α.Τ.Ε. μετονομάστηκαν σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
(Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης). Η μετονομασία αυτή μπορεί 
να μην αναβάθμιζε τα Ιδρύματα ουσιαστικά,  
περιείχε όμως ένα θετικό σημείο, το 
χαρακτηρισμό της τεχνικής εκπαίδευσης 
ως τριτοβάθμιας. Το 1983 τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
μετασχηματίζονται σε Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), με δομή που 
προσομοιάζει με εκείνη των Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων 1. Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, 
τα Τ.Ε.Ι. είναι πλέον αυτοδιοικούμενα, με 
εσωτερικό κανονισμό. Ιδρύεται το Συμβούλιο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) και 
παράλληλα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, 
η σύνθεση και η λειτουργία του. Ο θεσμός 
αυτός, εισάγει τη διαδικασία της συμμετοχής 
του κοινωνικού ελέγχου στις επιλογές και την 
ανάπτυξη της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  

Τα Τ.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα 2. Η 
οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται 
από τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα 
θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό 
κανονισμό κάθε Τ.Ε.Ι.. Η εποπτεία της 
πολιτείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δημοκρατική 
δομή και λειτουργία, με τη συμμετοχή όλων 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 
(εκπαιδευτικών, διοικητικών, φοιτητών) 
στη λήψη των αποφάσεων, το ακαδημαϊκό 
άσυλο, οι ακαδημαϊκές ελευθερίες, η ελεύθερη 
επιστημονική αναζήτηση και η διακίνηση 
ιδεών, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των 
Τ.Ε.Ι. Το 2001, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα εντάσσονται στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση, αποτελώντας τον έναν 
από τους παράλληλους τομείς της και 
συγκεκριμένα τον Τεχνολογικό 3. Στο πλαίσιο 
της αποστολής των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 
της ανώτατης εκπαίδευσης 4 ισχύουν τα 
ακόλουθα: Τα Ιδρύματα του Tεχνολογικού 
Tομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση 
στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής 
στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και 
εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή 
τους: α) αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ 
γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την 
εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και 

1.  νόμος 1404 «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
173/Α’/24-11-83),
2.  άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος.
3.  άρθρο 1 του νόμου υπ’ αριθμ. 2916/2001 που αφορά 
στη «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»
4.  το άρθρο 1 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 
αντιστοίχως στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄)
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των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά 
πεδία, β) μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και 
προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς 
επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές 
στο  χώρο των εφαρμογών. Tα Ιδρύματα 
του Τεχνολογικού Τομέα, συνδυάζουν την 
ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού 
υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου 
εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ 
παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική 
έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και 
καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά 
πεδία. Κάθε Τ.Ε.Ι. αποτελείται από δύο  
τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή από δύο  
τουλάχιστον Τμήματα που αντιστοιχούν σε 
συγγενείς ειδικότητες. Για το συντονισμό της 
διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκονται σε 
πολλά Τμήματα μιας ή περισσοτέρων Σχολών 
ενός Τ.Ε.Ι., είναι δυνατή η ίδρυση Γενικών 
Τμημάτων, τα οποία όμως δεν χορηγούν πτυχίο.
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λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. ασκείται από όργανα που 

εκλέγονται με βάση δημοκρατικές αρχές και 

συλλογικές διαδικασίες και καλύπτουν όλες 

τις μορφές και όλα τα επίπεδα της διδακτικής, 

ερευνητικής και διοικητικής δραστηριότητας. 
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Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 

Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο 
ασκείται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
(Ε.Π.), το οποίο ανήκει σε μια από τις 
παρακάτω βαθμίδες: Καθηγητή, Αναπληρωτή 
Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και 
Καθηγητή Εφαρμογών. 

Ειδικό Διδακτικό προσωπικό: 

Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. διορίζονται με θητεία 
τριών ετών και προσφέρουν ειδικό 
εκπαιδευτικό έργο, που συνίσταται στη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών και φυσικής 
αγωγής στους φοιτητές των Τ.Ε.Ι.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου: 

Για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή 
άλλων επιστημονικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. 
μπορεί να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο ανήκει 
σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 
Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη, 
Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων, 
Επισκέπτη Καθηγητή.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Διοικητικό Προσωπικό του Τ.Ε.Ι.: 

Το Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) του Τ.Ε.Ι. 
αποτελείται από τους διοικητικούς, τεχνικούς 
και βοηθητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν 
στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές 
υπηρεσίες του Ιδρύματος. Προϊστάμενος των 
Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) 
είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι ο 
ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του Τ.Ε.Ι. 
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις διοικητικές, 
οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος και εποπτεύει τις γραμματείες 
των Σχολών σε θέματα διοικητικής και 
γραμματειακής λειτουργίας και οργάνωσης. 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: 

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Π.) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του 
Τ.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές 
υπηρεσίες. Είναι κυρίως υπεύθυνα για τη 
φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού και την εξασφάλιση βοηθημάτων 
για την εκτέλεση των εργαστηριακών, 
φροντιστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, 
σε συνεργασία με τους Καθηγητές Εφαρμογών 
και το λοιπό αρμόδιο Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π..
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Τα όργανα του Τ.Ε.Ι. είναι:
Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., το Συμβούλιο  
του Τ.Ε.Ι., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., οι 
Αντιπρόεδροι του Τ.Ε.Ι.

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του 
Τ.Ε.Ι., τους Διευθυντές των Σχολών, από 
έναν εκπρόσωπο του Ε.Π και του Ε.Ε.Π. 
κάθε Τμήματος, έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. 
του Τ.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. του 
Τ.Ε.Ι., εκπροσώπους των σπουδαστών, σε 
αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των 
υπολοίπων μελών της συνέλευσης, και το 
Γενικό Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Συγκαλείται 
τακτικά μία φορά το εξάμηνο και έκτακτα 
όταν την συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητηθεί 
γραπτά από το 1/3 του συνόλου των μελών 
της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτα ή επείγοντα θέματα.
Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται 
από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, 
τους Διευθυντές των Σχολών και έναν 
εκπρόσωπο των φοιτητών. Στο Συμβούλιο 
μετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του 
Τ.Ε.Ι. αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί 
διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς 
και επί θεμάτων διοικητικού προσωπικού 1. 
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το 
διοικεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο 
του Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος τον Πρόεδρο αναπληρώνουν 
οι Αντιπρόεδροι.  
Οι Αντιπρόεδροι, επικουρούν τον  
Πρόεδρο και είναι υπεύθυνοι για τα 
θέματα σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ασκούν επίσης 
όσες αρμοδιότητες εκχωρούνται σε 
αυτούς με πράξη του Προέδρου. Ä

éï
éê

çô
éê

Þ 
äé

Üñ
èñ

ù
óç

 

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
δ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
β. ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Κ.Π.Σ. .(Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) 
γ. ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΣΕΩΝ 
δ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α. ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
β. ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
γ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
δ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

iv.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
β. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
γ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ii. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ) 

iii. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ) 
iv. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

v. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
vi. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

vii.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
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1.  παρ.8 του άρθρου 12.
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Όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ.), το Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος. 
Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. ή και το 
Ε.Ε.Π. του Τμήματος και εκπροσώπους 
των φοιτητών, σε αριθμό ίσο προς το 
40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. ή 
και του Ε.Ε.Π. του Τμήματος. Η Γ.Σ. έχει 
όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που 
προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό 
κανονισμό του Τ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες που 
ανατίθενται σε άλλα όργανα.
Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος, τους 
υπευθύνους των Τομέων Μαθημάτων 
(Τ.Μ.), έναν εκπρόσωπο των φοιτητών 
και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π., εφόσον 
συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη 
του Ε.Τ.Π. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητες 
οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού 
του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου 
του Τμήματος. Έχει επίσης πειθαρχική 
δικαιοδοσία και ασκεί όσες αρμοδιότητες του 
αναθέτει η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της. 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος προΐσταται 
των υπηρεσιών του Τμήματος και έχει 
διοικητικές αρμοδιότητες και πειθαρχική 
δικαιοδοσία. 
Αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από έναν 
Υπεύθυνο Τ.Μ. του Τμήματος, που ορίζεται ως 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος για ένα ακαδημαϊκό 
έτος από το Συμβούλιο του Τμήματος.

Όργανα της Σχολής είναι το Συμβούλιο και ο 
Διευθυντής της Σχολής. 
Το Συμβούλιο της Σχολής απαρτίζεται από το 
Διευθυντή της Σχολής, τους Προϊσταμένους 
των Τμημάτων και από εκπροσώπους των 
φοιτητών, σε ποσοστό 40% των μελών του 
Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο της Σχολής έχει αρμοδιότητες 
οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού 
του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, 
με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και 
συνεργασία όλων των Τμημάτων της Σχολής. 
Ο Διευθυντής της Σχολής προΐσταται των 
υπηρεσιών της Σχολής και έχει διοικητικές και 
πειθαρχικές αρμοδιότητες. Ο Διευθυντής της 
Σχολής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του 
από έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Σχολής, 
που ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής 
από το Συμβούλιο της Σχολής, για ένα 
ακαδημαϊκό έτος.
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Όργανα του Τομέα Μαθημάτων (Τ.Μ.) 
είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Υπεύθυνος 
του Τομέα. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. και 
δύο εκπροσώπους των φοιτητών, εκλέγει τον 
Υπεύθυνο του Τομέα και τον Αναπληρωτή 
του, κατανέμει το διδακτικό έργο στους 
εκπαιδευτικούς του Τομέα και υποβάλλει 
προτάσεις στη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το 
πρόγραμμα σπουδών. Ο Υπεύθυνος του Τομέα 
έχει ως κύρια αρμοδιότητα να συντονίζει γενικά 
το έργο και να μεριμνά για την εκτέλεση των 
αποφάσεων της Γ.Σ. του Τομέα.  

Áêáäçìáúêü Üóõëï 
ÁêáäçìáúêÝò

åëåõèåñßåò 
Το ακαδημαϊκό άσυλο είναι ιστορικός 
θεσμός που έχει συνδεθεί στενά με τους 
αγώνες του φοιτητικού κινήματος και έχει 
ταυτιστεί με το δικαίωμα της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας. Η νομοθετική και θεσμική 
του κατοχύρωση ικανοποίησε ένα πάγιο 
αίτημα του φοιτητικού κόσμου. Σύμφωνα με 
τον ισχύοντα νόμο 1 καλύπτει όλους τους 
χώρους των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
και απαγορεύει την επέμβαση δημόσιας 
δύναμης στους χώρους αυτούς, χωρίς 
πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου 
του ΤΕΙ, που αποτελείται από τον πρόεδρο 
ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ανά έναν 

εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού διδακτικού 
προσωπικού και των φοιτητών. Το όργανο 
αυτό αποφασίζει για την άρση του ασύλου 
μόνον με ομοφωνία όλων των μελών του.  
Η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ουσιαστικά 
υπεύθυνη για όλες τις άλλες εκδηλώσεις 
που παρακωλύουν τη σωστή λειτουργία 
του Ιδρύματος. Επέμβαση δημόσιας 
δύναμης, χωρίς την άδεια του αρμόδιου 
οργάνου του Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται μόνο εφόσον 
διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή 
αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.

1.  νόμος 1268/82 
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Στα πλαίσια κάθε Σχολής υφίσταται 
σπουδαστικός σύλλογος, με τη μορφή 
Ν.Π.Ι.Δ., εκπρόσωπος του οποίου μετέχει στο 
Συμβούλιο της Σχολής. 
Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων δικαιούνται 
να εγγράφονται ως μέλη του συλλόγου 
της Σχολής όπου ανήκει το Τμήμα τους. 
Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
νόμου, στα συλλογικά όργανα της Σχολής, 
του Τμήματός τους και του Τ.Ε.Ι. Οι φοιτητικοί 
σύλλογοι όλων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
υπάγονται στη Εθνική Σπουδαστική Ένωση 
Ελλάδας (Ε.Σ.Σ.Ε.).

Óðïõäáóôéêïß 
Óýëëïãïé
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1. Τμήματα  Σ.Ε.Υ.Π.
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας.

2. Τμηματα  Σ.Τ.ΕΦ.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.

4. Τμήματα  Σ.Δ.Ο.
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

 Ó
÷ï

ëÝ
ò 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Αισθητικής και Κοσμετολογίας 
Βρεφονηπιοκομίας 
Δημόσιας Υγιεινής 
Επισκεπτών/τριων Υγείας 
Εργοθεραπείας 
Ιατρικών Εργαστηρίων 
Κοινωνικής Εργασίας 
Μαιευτικής 
Νοσηλευτικής Α΄ 
Νοσηλευτικής Β΄ 
Οδοντικής Τεχνολογίας 
Οπτικής 
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 
Φυσικοθεραπείας 
Γενικό Τμήμα Βασικών  Ιατρικών 
Μαθημάτων 

Ενεργειακής Τεχνολογίας 
Ηλεκτρονικής 
Ναυπηγικής 
Πληροφορικής 
Πολιτικών Έργων Υποδομής 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 
Τοπογραφίας
Γενικό Τμήμα μαθηματικών
Γενικό Τμήμα Φυσικής,Χημείας και 
Τεχνολογίας Υλικών

5. Τμηματα  Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
Τεχνολογίας Τροφίμων

3. Τμήματα  Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.
Σχολή Γραφικών Τεχνών 
και Καλλιτεχνικών Σπουδών. 

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Εμπορίας και Διαφήμισης (marketing)
Τουριστικών Επιχειρήσεων

κα
ι Τ

μή
μα

τα
 το

υ Τ
.Ε

.Ι. 
Αθ

ήν
ας

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

1

2
3
4
5

1
2

Γραφιστικής 
Διακοσμητικής 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
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Σχολή Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

Αισθητικής και Κοσμετολογίας
 Βρεφονηπιοκομίας 
Δημόσιας Υγιεινής
Επισκεπτών/τριων Υγείας
Εργοθεραπείας 
Ιατρικών Εργαστηρίων
Κοινωνικής Εργασίας
Μαιευτικής
Νοσηλευτικής Α΄
Νοσηλευτικής Β΄
Οδοντικής Τεχνολογίας
Οπτικής 
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Φυσικοθεραπείας 

 Γενικό Τμήμα Βασικών  
Ιατρικών Μαθημάτων

Σ.Ε.Υ.Π. 1. ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385604, fax: 210-5314877 
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω 
http://www.teiath.gr/seyp/aesthetics 
e-mail: aesthetics@teiath.gr 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αισθη-
τικής και Κοσμετολογίας, καλύπτει το γνωστι-
κό αντικείμενο της εφαρμογής επιστημονικών 
γνώσεων και εξειδικευμένων τεχνικών, που 
αφορούν στη βελτίωση της μορφής και της εμ-
φάνισης του ανθρώπινου σώματος. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοι-
τητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για την επίλυση δερμοαισθητικών 
προβλημάτων με την εφαρμογή τόσο πλαστι-
κών όσο και ηλεκτροθεραπευτικών μεθόδων. 
Επίσης εκπονούν προγράμματα γυμναστικών 
αισθητικών ασκήσεων και ασχολούνται με το 
καλλιτεχνικό μακιγιάζ. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτοδύναμα ή σε 
συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν 
να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή σε επιχειρήσεις πώλησης ή πα-
ρασκευής καλλυντικών, καθώς και σε νοσοκο-
μειακές μονάδες, σε τομείς της ειδικότητάς τους.

2. ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385695, 210-2614721, fax: 210-5314877
Λ. Δημοκρατίας 66, “Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ”, Αγ. Ανάργυροι 
http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education
e-mail: vrefos@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Βρε-
φονηπιοκομίας καλύπτει το γνωστικό αντικεί-
μενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων 
που αφορούν την αγωγή και φροντίδα βρεφών 
και μικρών παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι 
την εγγραφή τους στο Δημοτικό σχολείο.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές 
αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότη-
τες στο χώρο της Βρεφονηπιοκονομίας, όπως 
στην οργάνωση και λειτουργία χώρων προ-
σχολικής αγωγής καθώς και τη διδασκαλία και 
έρευνα στο χώρο της Βρεφονηπιοκονομίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλ-
λους επιστήμονες σε βρεφικούς και παιδικούς 
σταθμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς 
επίσης ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε 
χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.  

3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 

Τηλ.: 210-5385608, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/public_health
e-mail: publichygiene@teiath.gr

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής καλύπτει το γνω-
στικό αντικείμενο της εφαρμογής της επιστήμης 
της Υγιεινής με σκοπό την προστασία και προ-
αγωγή της Υγείας του κοινωνικού συνόλου.   
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα, σε υπηρεσίες με αντικείμενο τη διενέργεια 
μελετών για τη διερεύνηση και την εκτίμηση 
των υγειονολογικών προβλημάτων, τη διασφά-
λιση της καταλληλότητας τροφίμων και ποτών, 
την προστασία και προαγωγή της υγείας ει-
δικών πληθυσμών και των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση υγιεινής ύδρευσης, αποχέτευσης 
και την εν γένει προστασία και αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος.    

4. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385691, fax: 210-5314877  
Λ. Θηβών 274, Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/health_visit
e-mail: helvisit@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Επι-
σκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας καλύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο της προαγωγής υγείας 
με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην 
φροντίδα της υγείας, και στη βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας 
και της κοινότητας. Η αποστολή του τμήματος 
συνίσταται στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
των φοιτητών, ώστε οι πτυχιούχοι να είναι ικα-
νοί να προάγουν την υγεία, την κοινωνία, την 
οικογένεια, το σχολείο και το χώρο δουλειάς με 
στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υγείας. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό 
Τομέα στο χώρο της υγείας και ως καθηγητές 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τμήματα:

5. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385656, fax: 210-5314877
Λ. Καβάλας και Μητρωδόρου, κτίριο ΕΡΓΑΣ, Ακαδημία Πλάτωνος
http://www.teiath.gr/seyp/occupational_therapy
e-mail: ergotherapy@teiath.gr 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εργο-
θεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της 
Εργοθεραπείας ως ανθρωπιστικής επιστήμης 
η οποία μελετά την καθημερινή ζωή του ατόμου 
στους τομείς της αυτοφροντίδας, της παραγωγι-
κότητας και του ελεύθερου χρόνου, εντοπίζει τα 
δυσλειτουργικά στοιχεία και παρεμβαίνει εξειδι-
κευμένα με σκοπό την κατάκτηση του ανωτέρου 
δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προ-
σαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι 
ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους την άρτια 
κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο Τομέα 
στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας, σε ιδρύμα-
τα αγωγής ανηλίκων και φυλακές, σε αναπτυξια-
κά κέντρα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και σε ειδικά  ή μη ειδικά σχολεία.

Γραμματεία: 210-5385601-2, fax: 210-5314887 
e-mail: seyp@teiath.gr
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6. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τηλ.: 210-5385610, 210-5385611, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp
e-mail: tie@teiath.gr

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ιατρι-
κών Εργαστηρίων αφορά στο γνωστικό αντι-
κείμενο των Ιατρικών Εργαστηριακών Δοκι-
μασιών όπως εφαρμόζονται στους Τομείς της 
Αιματολογίας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας, 
Βιοχημείας, Ιστοσυμβατότητας, Παθολογικής 
Ανατομικής, Κλινικής Χημείας, Κυτταρολογίας, 
Ενδοκρινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής. 
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και 
μετάδοση της επιστήμης των Ιατρικών Εργα-
στηρίων μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα 
και να παρέχει στους πτυχιούχους άρτια κα-
τάρτιση για την επιστημονική και επαγγελμα-
τική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν ως τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων 
στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο 
χώρο της υγείας καθώς και ως καθηγητές στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.

7. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385671, fax: 210-5314877
Λ. Θηβών 274, Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork
e-mail: socialwork@teiath.gr  

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κοινω-
νικής Εργασίας αφορά στο γνωστικό αντικείμε-
νο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμέ-
νης κοινωνικής επιστήμης η οποία μελετά την 
πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλη-
μάτων, την εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση 
προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προσφέρει τις 
απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότη-
τες και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε οι πτυχιού-
χοι Κοινωνικοί Λειτουργοί να μπορούν να στα-
διοδρομήσουν και να εξελιχθουν επιστημονικά 
και επαγγελματικά.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν ως κοινωνικοί λειτουργοί στους τομείς 
Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς 
επίσης στις κοινωνικές υπηρεσίες των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

8. ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Τηλ.: Γραμματείας: 210-5385, fax: 210-5314877
Λ. Καβάλας και Μητρωδόρου, κτίριο ΕΡΓΑΣ, Ακαδημία Πλάτωνος
http://www.teiath.gr/seyp/midwifery
 e-mail:midwifery@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευ-
τικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο σε θέ-
ματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, 
οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας 
αγωγής, πρόληψης και αγωγής υγείας. 
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και 
μετάδοση της επιστήμης της Μαιευτικής, μέσα 
από τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευ-
να και την παροχή στους πτυχιούχους  άρτιας 
κατάρτισης  για την επιστημονική και επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους 
ειδικούς επιστήμονες στον ευρύτερο ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα στο χώρο της υγείας και ως κα-
θηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

9. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄

Τηλ.: 210-5385613, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a
e-mail: nursea@teiath.gr

10. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄

Τηλ.: 210-5385616, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/nursing_b
e-mail: nurseb@teiath.gr 

Το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων Νοση-
λευτικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της 
προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης 
της υγείας σε ολόκληρο το φάσμα της νοση-
λευτικής φροντίδας, δηλαδή την πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.   
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών 
μονάδων ή ως αυτοαπασχολούμενοι στον ιδι-
ωτικό και το δημόσιο Τομέα ή ως εκπαιδευτικοί 
για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πιο συγκε-
κριμένα εφαρμόζουν με δική τους ευθύνη νο-
σηλευτικές πράξεις που αφορούν στην υγιεινή, 
την ασφάλεια, την άνεση και την υποβοήθηση 
οργανικών λειτουργιών και παρέχουν ολοκλη-
ρωμένη ή εξειδικευμένη φροντίδα σε όλες τις 
κατηγορίες ασθενών.

34
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11. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385618, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology
e-mail: dentech@teiath.gr 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οδο-
ντικής Τεχνολογίας, καλύπτει το γνωστικό αντι-
κείμενο της εφαρμογής των επιστημονικών και 
τεχνολογικών γνώσεων στο πεδίο των Οδοντο-
προσθετικών εργασιών Ακίνητης και Κινητής 
Προσθετικής, καθώς και την βελτιστοποίηση 
και χρήση των Ορθοδοντικών μηχανημάτων
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη 
και μετάδοση της επιστήμης της Οδοντικής 
Τεχνολογίας, μέσα από τη διδασκαλία και την 
εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους 
πτυχιούχους την άρτια κατάρτισή τους για την 
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία και εξέλιξη. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
ως οδοντοτεχνίτες, στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, καθώς και να λειτουργήσουν δικό 
τους οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 

12. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 210-5385621, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/optics
e-mail: optics@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οπτι-
κής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εκτέ-
λεσης διορθωτικών συνταγών, τη λήψη των 
απαραίτητων μετρήσεων για την εφαρμογή 
οφθαλμικών φακών και φακών επαφής καθώς 
και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρ-
μογής της συνταγής των φακών. 
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την τε-
χνολογία και την επιστήμη της Οπτικής μέσα 
από τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευ-
να και να παρέχει στους πτυχιούχους του τα 
απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελ-
ματική της σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να λει-
τουργήσουν δικό τους κατάστημα οπτικών 
ειδών ή να εργαστούν σε εργοστάσια κατα-
σκευής ή αντιπροσωπείες οπτικών ειδών ή σε 
καταστήματα οπτικών ειδών. 
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14. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τηλ.: 2105385674, fax: 210-5314877
Λ. Καβάλας και Μητρωδόρου, κτίριο ΕΡΓΑΣ, Ακαδημία Πλάτωνος
http://www.teiath.gr/seyp/physiotherapy
e-mail: physicaltherapy@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας καλύπτει την φυσικοθεραπευτική 
αξιολόγηση δυσλειτουργιών και κακώσεων, 
που προκαλούν διαταραχές στο ανθρώπινο 
σώμα, καθώς και την εφαρμογή κατάλληλων 
επιστημονικών μέσων και μεθόδων για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των παθολογικών 
αυτών καταστάσεων.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την 
επιστήμη της Φυσικοθεραπείας μέσα απο την 
διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και 
να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραί-
τητα εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απα-
σχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα στο χώρο της υγείας, σε αθλητικές 
ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ερευνητικά 
κέντρα και στην εκπαίδευση.

15. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τηλ.: 210-5385606, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/general_basic_medical_lessons
e-mail: gtbim@teiath.gr

Το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων 
έχει ως αποστολή την διδασκαλία των ιατρικών 
μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα της 
Σ.Ε.Υ.Π., όπως Χειρουργική, Αναισθησιολογία, 
Παθολογία, Ανατομία, Ουρολογία, Καρδιολο-
γία, Ορθοπαιδική, Ογκολογία, Αλλεργιολογία, 
Διατροφολογία, Νευρολογία, Ψυχιατρική. Το 
Τμήμα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τα 
δεκατέσσερα Τμήματα ειδικότητας της Σχολής, 
όχι μόνο στο τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και 
στην κατάρτιση των περιγραμμάτων των ια-
τρικών μαθημάτων, ώστε να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του αντί-
στοιχου Τμήματος Ειδικότητας. Παράλληλα με 
τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους παρέχει 
υψηλού επιπέδου εργαστηριακή εκπαίδευση, 
προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις των 
Τμημάτων Ειδικότητας. 

 και Πρόνοιας.

Σ.Ε .Υ.Π.
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας

 και Πρόνοιας και Πρόνοιας.

Σ.Σ .Ε .Υ.Π..Υ.Π.
ΣχολήΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας

13. ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ.: 210 5385623, fax: 210-5314877
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/seyp/x-ray_radiology
e-mail: tra@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ραδιο-
λογίας Ακτινολογίας καλύπτει το πεδίο εφαρ-
μογής βιολογικών και φυσικών επιστημών 
στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της 
πυρηνικής ιατρικής  και της  ακτινοθεραπευ-
τικής ογκολογίας.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την 
τεχνολογία και την επιστήμη της Ραδιολογίας- 
Ακτινολογίας, μέσα από τη διδασκαλία και 
την εφαρμοσμένη έρευνα και παρέχει στους 
πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την 
μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν σε ραδιολογικά και ακτινολογικά ερ-
γαστήρια στον ευρύτερο ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα στο χώρο της υγείας και ως καθηγητές 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
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Σχολή Τεχνολογικών 
Εφαρμογών.

Ενεργειακής Τεχνολογίας
Ηλεκτρονικής 
Ναυπηγικής
Πληροφορικής
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
Τοπογραφίας
Γενικό Τμήμα Μαθηματικών
Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας και 
Τεχνολογίας Υλικών

Σ.Τ.ΕΦ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385307, fax:210-5385306
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http:// www.et.teiath.gr
e-mail: energytechnology@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ενερ-
γειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των 
επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και 
Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή 
Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. 
Δίνεται έμφαση στην παραγωγή, μετατροπή, 
μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της 
ενέργειας, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
και νέων πηγών ενέργειας καθώς και στη δια-
χείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θε-
ώρηση της ενέργειας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν σε επαγγελματικούς χώ-
ρους που καλύπτονται από πτυχιούχους των 
Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, 
ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που 
έχουν επιλέξει έχοντας επιπλέον εξειδίκευση 

2. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τηλ.: 210-5385305, fax: 210-5385304
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω 
http://www.ee.teiath.gr
e-mail: elcns@ee.teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ηλεκτρο-
νικής καλύπτει τους τομείς των βιομηχανικών 
αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της πλη-
ροφορικής και των υπηρεσιών της. Το Τμήμα 
αποσκοπεί στην παραγωγή, ανάπτυξη και μετά-
δοση των κατάλληλων γνώσεων, με διδασκαλία 
και εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε οι πτυχιούχοι να 
αποκτήσουν άρτια επιστημονική και επαγγελ-
ματική κατάρτιση στην ειδικότητά τους.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικής 
απασχολούνται στον ιδιωτικό και το δημόσιο 
τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες με τη μελέτη, την έρευνα και την 
εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρο-
νους και ειδικούς τομείς της ειδικότητάς τους. 
Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλε-
ψης, συναρμολόγησης, συντήρησης, ελέγχου 
και παραγωγής ηλεκτρονικών στοιχείων διατά-
ξεων και συστημάτων που περιλαμβάνουν τα 
εξής: τηλεπικοινωνίες, οπτικοακουστική, ραδι-
οτηλεοράσεις, προστασία και πυρασφάλεια, 
βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου καθώς και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης μπορούν 
να απασχοληθούν στην εκπαίδευση ή να διε-
νεργήσουν εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύ-
νες σχετικές με την ειδικότητά τους. 

3. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Τηλ.: 210-5385310, fax: 210-5911442
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/stef/shipbuilding_technology
e-mail :shipbuild@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ναυ-
πηγικής καλύπτει τους τομείς κατασκευής, με-
τασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων 
και πλωτών κατασκευών καθώς και των συ-
στημάτων αυτών. Το Τμήμα έχει ως αποστο-
λή την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στην 
αντίστοιχη τεχνολογία και επιστήμη με τη διδα-
σκαλία και στην εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να 
παρέχεται στους πτυχιούχους άρτια κατάρτιση 
στην ειδικότητά τους. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται 
στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αυτοδύ-
ναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών 
και υπηρεσιών Ναυπηγικού Ναυτιλιακού ή συ-
ναφούς αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα: α) ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες: ασχολούνται με τη 
μελέτη και την επίβλεψη εργασιών ναυπηγι-
κής επισκευής ή μετασκευής πλωτού μέσου, β) 
συμμετέχουν στην πιστοποίηση των ναυπηγι-
κών εργασιών, γ) συμμετέχουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία της ναυπηγικής και 
σε κάθε τομέα της ναυπηγικής και ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις των Ναυπηγείων και Επιθε-
ωρήσεων, δ) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των Ναυπηγείων και των Επιθεωρήσεων ως Νη-
ογνώμονες και Επιθεωρητές εμπορικών πλοίων.

4. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τηλ.: 210-5385312, fax: 210-5910975
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http:/www.cs.teiath.gr
email: pliroforiki@teiath.gr

Αποστολή του Τμήματος Πληροφορικής εί-
ναι η παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής 
παιδείας, η οποία κατατείνει στη δημιουργία 
επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, 
δεξιότητες και εμπειρίες στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Tο Πρό-
γραμμα Σπουδών του Τμήματος στηρίζεται 
στους ακόλουθους θεματικούς άξονες: στην 
Επιστήμη των Υπολογιστών, στις Τεχνολογίες 
του Λογισμικού, των Υπολογιστών και των Επι-
κοινωνιών και στα Πληροφοριακά Συστήματα. 
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δυνατό-
τητες: α) εφαρμογής των αρχών της επιστή-
μης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων 
λογισμικού, ως Προγραμματιστές Συστημά-
των και Εφαρμογών, και  β) ανάλυσης και 
ικανοποίησης των αναγκών των οργανισμών 
και των επιχειρήσεων, μέσω του σχεδιασμού, 
της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της ολοκλή-
ρωσης, της διαμόρφωσης, της διαχείρισης και 
της υποστήριξης των υπολογιστικών τεχνολο-
γιών (λογισμικού, υλικού και επικοινωνιών), 
ως Μηχανικοί Πληροφορικής.

σε ενεργειακά θέματα. Απασχολούνται ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες, στη βιομηχανία, 
σε γραφεία μελετών, σε εταιρίες κατασκευής 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων ή εμπορίας ή 
συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, 
στην εκπαίδευση κ.λπ. Το αντικείμενο της 
απασχόλησής τους μπορεί να είναι α) μελέτη, 
εγκατάσταση, λειτουργία, επίβλεψη, συντή-
ρηση, διαχείριση και αξιολόγηση ενεργειακών 
μονάδων, δικτύων και εγκαταστάσεων, β) με-
λέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εμπορία ενερ-
γειακού εξοπλισμού, γ) ποιοτικός έλεγχος και 
πιστοποίηση ενεργειακών προϊόντων,  δ) διε-
ξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά 
πεδία της ειδικότητας. 

Τμήματα:

Γραμματεία: 210-5385301-81, fax: 210-5911442
e-mail: stef@teiath.gr 
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6. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τηλ.: 210-5385303, fax: 210-5911442
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm
e-mail: ericvent@teiath.gr 

Αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολο-
γίας Ιατρικών Οργάνων αποτελούν τα θεωρη-
τικά και εφαρμοσμένα τεχνολογικά γνωστικά 
επίπεδα που συνθέτουν τον διεπιστημονικό 
κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και αφορά 
οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για 
την παροχή υπηρεσιών υγείας, από το επίπεδο 
της βασικής έρευνας στην Ιατρική και Βιολογία, 
έως και την κλινική πρακτική. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρι-
κών Οργάνων απασχολούνται στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 
με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα 
και εφαρμογή της τεχνολογίας σε σύγχρονους 
και ειδικούς τομείς των ιατρικών οργάνων, την 
παραγωγή ιατρικών οργάνων και λεπτομηχα-
νισμών καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, 
την επισκευή και τη θέση σε ετοιμότητα λει-
τουργίας αυτών με τη συνεργασία και άλλων 
ειδικών επιστημόνων (ιατρών, ακτινοφυσικών, 
βιοχημικών). Σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία, οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσ-
σονται στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία και 
επίσης απασχολούνται στην εκπαίδευση στον 
τομέα της ειδικότητάς τους.

5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τηλ.:  210-5385315, fax: 210-5911442
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/stef/civil_works_technology
e-mail: civil@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Πολιτι-
κών Έργων Υποδομής καλύπτει την ειδικότητα 
των τεχνικών έργων υποδομής εν γένει και ει-
δικότερα τους τομείς των υδραυλικών και συ-
γκοινωνιακών έργων. Αποστολή του Τμήματος 
είναι η άρτια κατάρτιση του πτυχιούχου με τη 
μετάδοση του κατάλληλου θεωρητικού υπόβα-
θρου και στην απόκτηση εμπειρίας πάνω σε 
εφαρμογές της ειδικότητας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολού-
νται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα και εξελίσσονται στη διοικητική και 
τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων ή υπηρε-
σιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Αυτοδύναμα ή ως μέλη μελετητικών γραφείων 
δραστηριοποιούνται με τη μελέτη, επίβλεψη 
και εφαρμοσμένη έρευνα έργων ή εργασιών 
της ειδικότητάς τους. Οι δραστηριότητες που 
εκτελούνται από τους πτυχιούχους του τμή-
ματος περιλαμβάνουν: πραγματογνωμοσύνες, 
αξιολόγηση προσφορών, επιμετρήσεις, ποιο-
τικό έλεγχο υλικού και αποκατάσταση ζημιών 
τεχνικών έργων. Επίσης απασχολούνται στην 
εκπαίδευση και αποτελούν μέλη ερευνητικών 
ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

7. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385316, fax: 210-5911442
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http//www.teiath.gr/stef/topografia 
e-mail: topography@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τοπο-
γραφίας καλύπτει τους τομείς της Τοπογραφί-
ας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της 
Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Το 
Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευ-
σης και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και με-
τάδοση γνώσεων με τη θεωρητική και πρακτική 
διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τα απα-
ραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και εξέλιξη στο εθνικό και διεθνές 
περιβάλλον. Η απασχόληση των πτυχιούχων 
γίνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημό-
σιο τομέα και δραστηριοποιούνται στις τοπο-
γραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών, που 
συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων 
υποδομής, καθώς και στις μεθόδους συλλογής 
- επεξεργασίας, διαχείρισης - παρουσίασης γε-
ωγραφικών πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται στους 
τομείς: α) Τοπογραφικές αποτυπώσεις β) Μελέ-
τες (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογρα-
φικές, κτηματολογικές και διαχείρισης πληρο-
φοριών γης) γ) χαράξεις και μελέτες εφαρμογής 
σε εργοτάξια συγκοινωνιών και υδραυλικών 
έργων δ) δόμηση και συντήρηση συστημάτων 
GIS. Επίσης μετέχουν σε διεπιστημονικές ομά-
δες πολεοδομικών, χωροταξικών και περιβαλ-
λοντικών μελετών και εφαρμογών.
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8. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Τηλ.: 210-5385308, fax: 210-5385308
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/stef/mathematics/frameset_main 
e-mail: math@teiath.gr

Το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών έχει ως απο-
στολή τη διδασκαλία των Μαθηματικών και 
της Στατιστικής στα περισσότερα τμήματα των 
πέντε Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας, στα οποία τα 
μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά και αποτε-
λούν βασικά μαθήματα υποδομής. Το Γενικό 
Τμήμα Μαθηματικών βρίσκεται σε αγαστή συ-
νεργασία με τα τμήματα ειδικότητας, όχι μόνο 
στο διδακτικό τομέα της Εκπαίδευσης αλλά και 
στην κατάρτιση των περιγραμμάτων που αφο-
ρούν τα μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου, 
ώστε να εξυπηρετούν συνολικά τις ανάγκες του 
Προγράμματος Σπουδών του αντίστοιχου Τμή-
ματος Ειδικότητας.
Το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών ενισχύει τη δι-
δασκαλία με εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλία, 
σημειώσεις, πακέτα ασκήσεων και εφαρμο-
γών) και συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέ-
δου σπουδών, στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
παραγωγής και τις εξελίξεις της Τεχνολογίας και 
επίσης συμμετέχει σε διατμηματικά μεταπτυχια-
κά προγράμματα ή εφαρμοσμένη έρευνα.

Το Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολο-
γίας Υλικών, ( Φ.Χ.&Τ. Υ.), έχει ως αποστολή τη 
διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της 
Xημείας και της Τεχνολογίας των Υλικών, που 
αποτελούν βασικά μαθήματα υποδομής για 
τα περισσότερα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Τα 
μαθήματα αυτά έχουν διπλό σκοπό. Συμπλη-
ρώνουν τις γενικές γνώσεις του Λυκείου, ώστε 
αυτές να εναρμονιστούν με το απαιτούμενο 
επίπεδο σπουδών που αρμόζει σε ένα Ανώτα-
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και δημιουργούν την 
κατάλληλη υποδομή γνώσεων, απαραίτητη για 
την πληρέστερη κατανόηση τόσο των μαθημά-
των ειδικότητας, όσο και των μαθημάτων της 
Τεχνολογίας των Υλικών, που διδάσκονται στα 
τελευταία εξάμηνα ορισμένων Τμημάτων. 
Το Τμήμα Φ.Χ.&Τ.Υ., παράλληλα με τη διδασκα-
λία του θεωρητικού μέρους, παρέχει υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση και στα αντίστοιχα ερ-
γαστηριακά μαθήματα. Η εξάσκηση μεγάλου 
αριθμού φοιτητών, από Τμήματα διαφορετικής 
ειδικότητας, έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας 
μεγάλης ποικιλίας εργαστηριακών ασκήσεων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

9. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τηλ.: 210-5385319, fax: 210-5911442
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/stef/physics-chemistry-material_sciences
e-mail: p.c.m.t@teiath.gr
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Γραφιστικής
Διακοσμητικής
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Σχολή Γραφικών Τεχνών 
και Καλλιτεχνικών Σπουδών. 

Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.
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1. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 210-5385403, fax: 210-5987719
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/GR_Grafistiki
e-mail: graphis@teiath.gr

Το Τμήμα Γραφιστικής παρέχει θεωρητικές και 
εφαρμοσμένες γνώσεις, τόσο σε επίπεδο σύν-
θεσης όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας, με 
στόχο τη δημιουργία ξεχωριστών διαφημιστικών 
μηνυμάτων και προτάσεων οι οποίες εκφράζο-
νται γραφιστικά και δημιουργούν πρότυπα προς 
αναπαραγωγή, υψηλών προδιαγραφών. 
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει τη  Γρα-
φιστική ως εφαρμοσμένη τέχνη μέσα από τη θεω-
ρία και την πρακτική και να παρέχει στους πτυχι-
ούχους του Τμήματός του τα απαραίτητα εφόδια 
για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (εκδόσεις, 
διαφήμιση, επικοινωνία, συσκευασία, τηλεόρα-
ση, κινηματογράφο κλπ) ή ως ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες ή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 210-5385405, fax: 210-5987719
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sgtks/diakosmitiki/site/index2
e-mail: decor@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Tμήματος Διακο-
σμητικής καλύπτει τα πεδία της Αρχιτεκτονικής 
και του Design Εσωτερικών Χώρων, της Δια-
μόρφωσης Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμα-
κας, του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Design) 
προϊόντων χρήσης, καθώς και του συνόλου 
των Εφαρμοσμένων Διακοσμητικών Τεχνών. 
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ειδι-
κότητα της Διακοσμητικής μέσα από τη θεωρία 
και την πρακτική και να παρέχει στους πτυχιού-
χους του Τμήματός του τα απαραίτητα εφόδια 
για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (εκπαίδευση, υπη-
ρεσίες προβολών και εκθέσεων, αρχιτεκτονικά 
γραφεία, βιομηχανίες, κλπ).

Τμήματα:

Γραμματεία: 210-5385401-81, fax: 210-5987719
e-mail: sgtks@teiath.gr 
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3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ

Τηλ.:  210 5385407, fax: 210-5987719
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://195.130.100.45/saet
e-mail: artconserv@teiath.gr 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύ-
πτει τις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με 
την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προ-
στασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των 
έργων τέχνης.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την 
ανάπτυξη των επιστημονικών, τεχνολογικών 
και καλλιτεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
μέσα από την θεωρητική και πρακτική εκπαί-
δευση και να παρέχει στους πτυχιούχους του 
Τμήματος τα απαραίτητα εφόδια για τη μετέπει-
τα σταδιοδρομία τους και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απα-
σχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
(Υπουργείο Πολιτισμού, εργαστήρια συντή-
ρησης έργων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες), 
ή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
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4. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τηλ.:  210 5385 409, fax: 210-5987719
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sgtks/graphic_arts_technology
e-mail: graphtechn@teiath.gr  

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνο-
λογίας Γραφικών Τεχνών, καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο της μελέτης, του σχεδιασμού, της 
επιμέλειας της έκδοσης, και της παραγωγής 
εντύπων κάθε είδους και μορφής, με την εφαρ-
μογή ειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολο-
γικών γνώσεων, δεδομένων και δεξιοτήτων.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε 
εκτυπωτικές μονάδες, σε επιχειρήσεις Γραφι-
κών Τεχνών, σε καταστήματα εμπορίας ειδών 
Γραφικών Τεχνών, στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση.

5. TMHMA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ KAI 
OΠTIKOAKOYΣTIKΩN TEXNΩN

Τηλ.:  210-5385411, fax: 210-5987719
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sgtks/photography/index.htm
e-mail: photography@teiath.gr

Οι σπουδές του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Oπτικοακουστικών Tεχνών παρέχουν τις εξει-
δικευμένες θεωρητικές, τεχνολογικές και εικα-
στικές γνώσεις για τη σε βάθος μελέτη και κα-
τανόηση των σύγχρονων οπτικών μέσων που 
αφορούν τις φωτογραφικές και οπτικοακουστι-
κές τέχνες και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτη-
ρίζουν τα σημαντικότερα είδη και τους τρόπους 
εφαρμογής τους. 
O πολυσύνθετος χαρακτήρας του γνωστικού 
αντικειμένου και οι πολυάριθμες διαφορετικές 
εφαρμογές του σε όλους τους τομείς των αν-
θρωπίνων δραστηριοτήτων, επιβάλλουν αφ’ 
ενός την διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική 
προσέγγιση και αφ’ ετέρου την ανάλογη συνε-
χώς εκσυγχρονιζόμενη κατάρτιση σε τεχνολο-
γίες και πρακτικές. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε 
στα ΜΜΕ και τον τύπο, καλύπτοντας τους το-
μείς της δημοσιογραφικής, καλλιτεχνικής και 
επιστημονικής φωτογραφίας.
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Σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας.

1

2
3
4
5

Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing)
Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σ.Δ.Ο. 2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τηλ.: 210-5385205, fax: 210-5314878
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sdo/de/home_page/default.htm
e-mail: busadm@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικεί-
μενο της Διοικητικής Επιστήμης στους ακόλου-
θους τομείς: Επιχειρηματικότητα, Χρηματοδοτική, 
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Εφοδιαστική  
και Διαχείριση Έργων και παραγωγής.
Η αποστολή του Τμήματος είναι να δημιουργεί 
στελέχη υψηλής στάθμης ανταγωνιστικά στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα στις παρακάτω εξειδικεύσεις: οργάνωση 
και διοίκηση της επιχείρησης, διαχείριση αν-
θρωπίνων πόρων, θέματα χρηματοδοτικής και 
σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων. 
Επίσης απασχολούνται και ως καθηγητές στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.

1. ΤΜΗΜΑ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Τηλ.: 210-5385203, fax: 210-5314878
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://195.130.100.45/lis
e-mail: librarian@teiath.gr 

Το περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Βιβλι-
οθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του σχεδια-
σμού, της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουρ-
γίας των Βιβλιοθηκών και άλλων Μονάδων 
Πληροφόρησης. Σε αυτό εντάσσονται οι τομείς  
πρόσκτησης και επεξεργασίας πληροφορι-
ών και τεκμηρίων, δημιουργίας βιβλιοθηκών 
και προϊόντων πληροφόρησης σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή καθώς και διοίκησης βι-
βλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Η 
αποστολή του Τμήματος είναι να δημιουργεί 
στελέχη υψηλής στάθμης στη Βιβλιοθηκονομία 
και τα συστήματα πληροφόρησης που να είναι 
ανταγωνιστικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ερ-
γαστούν σε βιβλιοθήκες, σε υπηρεσίες τεκμη-
ρίωσης και συστημάτων πληροφόρησης του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης απα-
σχολούνται και ως καθηγητές στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση.

Τμήματα:

Γραμματεία: 210-5385201-50, fax: 210-5314878
e-mail: sdo@teiath.gr 
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3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τηλ.: 210-5385207, fax: 210-5314878
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sdo/health_care_units_administration
e-mail: dmyp@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοί-
κησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας καλύπτει 
το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών Διοί-
κησης και Οικονομίας με εξειδίκευση και εφαρ-
μογή στη διοίκηση - διαχείριση των υπηρεσιών 
υγείας - πρόνοιας στους ακόλουθους τομείς: 
α) σχεδίαση και εφαρμογή σύγχρονων οργανω-
τικο-διοικητικών και οικονομικο-διαχειριστικών 
μεθόδων διοίκησης / διαχείρισης νοσοκομείων 
και υπηρεσιών φροντίδας υγείας, φορέων πρό-
νοιας και υπηρεσιών ανοικτής κοινωνικής φρο-
ντίδας, ασφαλιστικών ταμείων και υπηρεσιών 
κοινωνικής προστασίας γενικότερα και 
β) ανάπτυξη μεθόδων κοινωνικού σχεδιασμού 
συστημάτων υγείας και πρόνοιας σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο (στρατηγικός και επιχει-
ρησιακός σχεδιασμός).

5. TΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τηλ.: 210-5385211, fax: 210-5314878 
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sdo/tourist_enterprises/index.html
e-mail: touristenterpr@teiath.gr

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων καλύπτει τους τομείς της 
διοίκησης (management) των τουριστικών επι-
χειρήσεων καθώς και τις τουριστικές υπηρεσίες 
και λειτουργίες διαφόρων φορέων, οργανισμών 
και επιχειρήσεων.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την μετάδοση των 
επιστημονικών γνώσεων και την τεχνολογία 
για τη δημιουργία στελεχών υψηλής στάθμης 
στο χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων που να είναι ανταγωνιστικά στο χώρο 
της αγοράς εργασίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν σε τουριστικές επιχειρήσεις και υπηρε-
σίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επίσης 
απασχολούνται και ως καθηγητές στην εκπαί-
δευση και την κατάρτιση.

4. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τηλ.: 210-5385209, fax: 210-5314878
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/sdo/marketing/index.htm
e-mail: marketing@teiath.gr 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εμπο-
ρίας και Διαφήμισης καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο της επιστήμης του Μarketing (προ-
ώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών) και ασχολείται 
με τους εξής επιμέρους εξειδικευμένους τομείς: 
τραπεζικό, βιομηχανικό, διεθνές marketing, 
marketing μη κερδοσκοπικών οργανισμών, 
marketing - management, έρευνα αγοράς, δια-
φήμιση, πωλήσεις,  δημόσιες σχέσεις κ.ά.
 Η αποστολή του Τμήματος είναι να δημιουργεί  
στελέχη υψηλής στάθμης ανταγωνιστικά στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργα-
στούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
στον τομέα του marketing και των πωλήσεων 
σε διαφημιστικά γραφεία, σε γραφεία δημοσίων 
σχέσεων κ.α. Επίσης απασχολούνται και ως κα-
θηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
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1
2 

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
Τεχνολογίας Τροφίμων

Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.
2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τηλ.: 210-5385506, fax: 210-5314874
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology
e-mail: foodtech@teiath.gr

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνο-
λογίας Τροφίμων καλύπτει το γνωστικό αντικεί-
μενο της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων 
και ειδικότερα στη βελτίωση της παραγωγής 
και επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, 
εξέτασης και χρησιμοποίησης των τροφίμων.  
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και της επιστήμης τροφίμων, μέσα 
από τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευ-
να και να παρέχει στους πτυχιούχους του τα 
απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απα-
σχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρή-
σεις με αντικείμενο τα τρόφιμα ή τις ύλες που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τυπο-
ποίηση τροφίμων και στο δημόσιο τομέα, 
σε οργανισμούς και υπηρεσίες με αντικεί-
μενο τα τρόφιμα.

1. ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 

Τηλ.: 210-5385504, fax: 210-5314874
Αγ. Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω
http://athena.teiath.gr/stetrod/oenology
e-mail: Oenology@teiath.gr.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύ-
πτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και 
της τεχνολογίας στην επεξεργασία των στα-
φυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργι-
κής προέλευσης, που μπορούν να υποστούν 
αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων 
απόσταξης και των ζυμώσεων αυτών, για την 
παραγωγή ποτών.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την τε-
χνολογία και την επιστήμη της οινολογίας και 
της τεχνολογίας ποτών, μέσα από την διδασκα-
λία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει 
στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια 
για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία και εξέλιξη. 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δραστηριοποιού-
νται ως οινολόγοι και Τεχνολόγοι ποτών στην 
παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία οίνων 
και ποτών και μπορούν να απασχοληθούν σε 
αμπελοοινικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 
ζυθοποιίας και ποτοποιίας καθώς και σε οινο-
λογικά εργαστήρια.

Τμήματα:

Γραμματεία: 210-5385501-2, fax: 210-5314874
e-mail: stetrod@teiath.gr 
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ÓðïõäÝò
1. Εγγραφή, 2. Ανανέωση εγγραφής,

3. Μετεγγραφή, 4. Κατάταξη, 5. Φοίτηση- 

Κλίμακα βαθμολογίας, 6. Εξετάσεις- 

Βαθμολόγηση, 7. Πτυχιακή εργασία,  

8. Πρακτική άσκηση, 9. Σπουδαστική 

Μέριμνα, 10. Στέγαση και Σίτιση,

11. Στράτευση και Αναβολή
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1. ÅããñáöÞ

Φοιτητής του Τ.Ε.Ι. θεωρείται όποιος 
εγγράφεται σε αυτό μετά από εισαγωγή, 
μετεγγραφή ή κατάταξή του.
 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών 
γίνονται στο οικείο Τμήμα της Σχολής μέσα 
στα χρονικά όρια που ορίζονται από τις 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την 
εισαγωγή νέων φοιτητών. Για την εγγραφή 
όσων προέρχονται από μετεγγραφή ή 
κατάταξη, απαιτείται η έκδοση σχετικής 
απόφασης του Τμήματος. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία κανείς δεν μπορεί να 
είναι εγγεγραμμένος, συγχρόνως, σε δύο 
Τμήματα Σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. ÁíáíÝùóç åããñáöÞò

Ο φοιτητής υποχρεούται σε ανανέωση 
εγγραφής  στην αρχή κάθε εξαμήνου 1. 
Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του 
για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη 
συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, διαγράφεται 
από τα μητρώα του Τμήματος. Αιτήσεις 
επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται, 
κατά περίπτωση, κατά σειρά από το 
Συμβούλιο Τμήματος και της Σχολής, μόνο για 
σοβαρούς λόγους.

3. ÌåôåããñáöÞ

Οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι.  έχουν δικαίωμα 
μετεγγραφής εσωτερικού σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 2.

4. ÊáôÜôáîç

Δικαίωμα κατάταξης σε Τμήμα Σχολής του 
Τ.Ε.Ι. έχουν μόνο πτυχιούχοι τμημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού. 
Η διαδικασία κατάταξης, καθώς και τα 
ποσοστά κατατασσόμενων, ορίζονται από 
το νόμο. Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται 
από τις γραμματείες των Τμημάτων στην 
έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

5. Öïßôçóç - 
Êëßìáêá âáèìïëïãßáò

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, κάθε 
φοιτητής στην αρχή του εξαμήνου δηλώνει 
τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει. 
Αν ο αριθμός ωρών διδασκαλίας που 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα, κατά 
τη διάρκεια ενός εξαμήνου, είναι 
μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου 
στο πρόγραμμα σπουδών, το μάθημα αυτό 
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Η βαθμολογία 
σε κάθε μάθημα γίνεται στην κλίμακα του 
10 με βάση επιτυχίας το 5, όπως 
αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω: 

6. ÅîåôÜóåéò - Âáèìïëüãçóç

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 
πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και δύο 
εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο 
εβδομάδων η καθεμία.
Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό 
εξάμηνο,πραγματοποιείται το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους. Μετά τη λήξη των 
μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και 
κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι 
φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε όλη τη 
διδακτέα ύλη των μαθημάτων. Για την επιτυχή 
παρακολούθηση του εργαστηριακού 
μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού 
μαθήματος απαιτείται ο φοιτητής να έχει 
διεξέλθει με επιτυχία τουλάχιστον το 80% των 
πραγματοποιηθεισών ασκήσεων. Την τελευταία 
εβδομάδα του εξαμήνου, δίνεται η δυνατότητα 
συμπληρωματικών ασκήσεων. Αξιολόγηση του 
εργαστηριακού μέρους πραγματοποιείται κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής του εργαστηρίου.

1. παρ. 6, άρθρο 27, Ν. 1404/83. 
2. 3282/2004, ΦΕΚ 208 

Από 0.0 – 3.9  κακώς 
Από 4.0 – 4.9  ανεπαρκώς 
Από 5.0 – 6.9  καλώς 
Από 7.0 – 8.4  λίαν καλώς 
Από 8.5 – 10   άριστα 
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οι ομογενείς - αλλοδαποί φοιτητές.
Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους 
φοιτητές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου 
έως και την 5η Ιουλίου του επομένου έτους, 
διακόπτεται όμως κατά τις διακοπές των 
εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και 
διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των 
φοιτητών. Ο χρόνος αυτός ορίζεται ως ο 
αριθμός των ετών φοίτησης, προσαυξανόμενος 
κατά 50%. Οι πληροφορίες για τη δωρεάν 
σίτιση, δίνονται από το Τμήμα Σπουδαστικής 
Μέριμνας (τηλ.210 5385190-2, 
studentcare@teiath.gr).

11.ÓôñÜôåõóç êáé ÁíáâïëÞ 

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται 
αναβολής στράτευσης, για την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους. Η αναβολή κατάταξης για 
λόγους σπουδών, χορηγείται μέχρι τη 
συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας των 
φοιτητών. Προκειμένου να τύχει αναβολής 
στράτευσης ένας φοιτητής, οφείλει να 
προσκομίσει στο αρμόδιο στρατολογικό 
γραφείο πιστοποιητικό εγγραφής από τη 
γραμματεία του Τμήματος που φοιτά. Μετά το 
πέρας των σπουδών του, οφείλει να 
προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών για 
διακοπή της αναβολής του.

7. Ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá

Κάθε φοιτητής, που βρίσκεται στο τελευταίο 
έτος σπουδών, είναι υποχρεωμένος να 
εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που 
πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό 
αντικείμενο του Τμήματος. 
Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής 
εργασίας και ύστερα από την έγκριση του 
επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η πτυχιακή 
εργασία εξετάζεται  ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής που αποτελείται από μέλη του 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος.  

8. ÐñáêôéêÞ Üóêçóç

Είναι γεγονός ότι ο προσανατολισμός του 
Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή θέση στην 
πρακτική άσκηση των φοιτητών. Έτσι 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Τ.Ε.Ι., η 
πρακτική άσκηση συναντάται στο επίκεντρο 
της φυσιογνωμίας τους. Είναι οργανικά 
ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών, αποτελεί 
μέρος του διδακτικού έργου και είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. 
Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) 
και διεξάγεται μετά το 7o εξάμηνο σπουδών με 
την προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο τρίτα του 
συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών και με βάση το περίγραμμα 
προγράμματος πρακτικής άσκησης του κάθε 

Τμήματος. Είναι εποπτευόμενη από την 
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, 
που απαρτίζεται από μέλη του Ε.Π., μετά δε 
την ολοκλήρωσή της αξιολογείται και 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. 
Η άσκηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
τόσο στο δημόσιο τομέα του εσωτερικού αλλά 
και του εξωτερικού, σε θεσμοθετημένες για το 
σκοπό αυτό θέσεις, όσο και στον ιδιωτικό. 
Προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης στον 
ασκούμενο φοιτητή Τ.Ε.Ι., καθώς και 
ασφαλιστική κάλυψή του έναντι 
επαγγελματικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια 
της άσκησής του. Για τους εργαζόμενους 
φοιτητές Τ.Ε.Ι. προβλέπονται διευκολύνσεις, 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική άσκησή τους.

9. ÓðïõäáôéêÞ ÌÝñéìíá

Για τους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. ισχύουν  οι 
ακόλουθες διευκολύνσεις και παροχές: 
- Δελτίο μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου . 
Κάθε προπτυχιακός φοιτητής δικαιούται 
μειωμένη τιμή εισιτηρίου στα οδικά, 
σιδηροδρομικά και θαλάσσια μέσα μαζικής 
μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας. Το 
δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου δεν 
καλύπτει τους φοιτητές Τ.Ε.Ι. που 
προέρχονται από κατάταξη.
- Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο, σε όσους από τους 

φοιτητές δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα. 
- Δωρεάν χορήγηση βιβλίων ή άλλων 
βοηθημάτων για όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα. Επίσης, παρέχεται μέσω του 
διαδικτύου, η δωρεάν πρόσβαση των 
φοιτητών στη σχετική βιβλιογραφία και σε 
πολλές από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. 
Δεν παρέχονται δωρεάν συγγράμματα στους 
φοιτούντες για δεύτερο πτυχίο. 
- Άτοκα δάνεια στους αποδεδειγμένα 
χαμηλού εισοδήματος και εφόσον έχουν 
επιτύχει στα 4/5 των μαθημάτων των 
προηγούμενων δύο εξαμήνων.
- Διευκολύνσεις για τους εργαζόμενους 3. 
Ενημέρωση και εξυπηρέτηση σε θέματα 
εύρεσης εργασίας, υποτροφιών, κ.λπ. 

10.ÓôÝãáóç êáé Óßôéóç 

Σε φοιτητές χαμηλού εισοδήματος παρέχεται 
η δυνατότητα δωρεάν στέγασης με την 
προϋπόθεση ότι έχουν περατώσει επιτυχώς 
το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων 
εξαμήνων. Επειδή το Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν 
διαθέτει φοιτητική εστία, η στέγαση των 
φοιτητών γίνεται σε ξενοδοχεία που 
μισθώνει το Ίδρυμα.
Τα της στέγασης των φοιτητών ρυθμίζονται 
από τη Σπουδαστική Λέσχη του Ιδρύματος. 
Δικαίωμα στη δωρεάν στέγαση, κάτω από 
τις προϋποθέσεις του νόμου, έχουν επίσης 
και οι φοιτητές της κατηγορίας ειδικών 
αναγκών με σοβαρές ασθένειες  καθώς και 3. Προεδρικό Διάταγμα 483/84 
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Το Ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του 
επομένου. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 
δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. 
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν 
την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και 
λήγουν την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. Τα μαθήματα του εαρινού 
εξαμήνου αρχίζουν την τελευταία εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου και λήγουν την τρίτη εβδομάδα του 
Ιουνίου κάθε έτους. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ 
εξάμηνα (επτά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα 
εξάμηνο πρακτικής άσκηση). 

Μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις 
εξής ημέρες: 14η Σεπτεμβρίου - Ύψωση 
του Τίμιου Σταυρού (πολιούχος Αιγάλεω), 
Εθνική γιορτή 28ης Οκτωβρίου, 17η 
Νοεμβρίου, Τις διακοπές των Χριστουγέννων 
από 24 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, 30 
Ιανουαρίου - Τριών Ιεραρχών, τα Θεοφάνεια, 
Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου. Καθαρή 
Δευτέρα, τις διακοπές του Πάσχα από τη 
Μ. Τετάρτη έως την Τετάρτη του Πάσχα, 
1η Μαΐου. Τις διακοπές του καλοκαιριού 
από 6 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Οι 
ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των 
μαθημάτων, καθώς και οι ημερομηνίες των 
εξετάσεων, καθορίζονται από το Συμβούλιο 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Áêáäçìáúêü 
Çìåñïëüãéï
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ÐÑÏÐÔÕ×ÉÁÊÅÓ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 
χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που 
διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής στα 
Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών. Οι γενικές 
προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής για τη 
χορήγηση υποτροφίας ορίζονται κάθε έτος 
από το Ι.Κ.Υ. Πληροφορίες δίνονται από τις 
γραμματείες των Τμημάτων και το Ι.Κ.Υ. 
(www.iky.gr, τηλ. 210 3726300)

ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÅÓ
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό παρέχουν διάφοροι 
φορείς, όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, 
ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί αλλά και 
κάποια πανεπιστήμια. Για τη χορήγηση 
υποτροφιών λαμβάνονται υπ’ όψιν ο βαθμός 
του πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα 
που σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσης 
που αφορά την υποτροφία, η καλή γνώση 
ξένης γλώσσας, καθώς επίσης η καταγωγή 
και η οικονομική κατάσταση του φοιτητή.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται 
κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε ορισμένες, 
η επιλογή γίνεται κατόπιν συμμετοχής σε 
διαγωνισμό. Η χρηματοδότηση σπουδών 
των φοιτητών όμως, μπορεί - εκτός των 
υποτροφιών - να γίνει είτε απευθείας από 
τα Πανεπιστήμια είτε μέσω προγραμμάτων 
δανειοδότησης από τράπεζες.

Τα κληροδοτήματα αποτελούν ένα ιδιαίτερο 
είδος υποτροφιών, για τις οποίες οι ίδιοι οι 
κληροδότες έχουν ορίσει τόσο τον φορέα 
διαχείρισης όσο και τους όρους χορήγησης 
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
πρόκειται για οικονομικές ενισχύσεις που 
δίνονται κάθε έτος για την ολοκλήρωση 
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. 
Υπάρχουν όμως και κληροδοτήματα που 
απονέμονται εφάπαξ, με την μορφή βραβείου.

ÊëçñïäïôÞìáôá
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ÊÅÍÔÑÏ 
ÎÝíùí Ãëùóóþí 
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
έχει την ευθύνη διδασκαλίας τεσσάρων ξένων 
γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και 
Ιταλικά) σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, και 
επιπλέον, της Ελληνικής, ως ξένης γλώσσας 
για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Στόχος της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι να 
καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να καλύψουν 
τις επικοινωνιακές τους ανάγκες (γραπτές και 
προφορικές) σε Τεχνολογικό ή Επιστημονικό 
περιβάλλον της ειδικότητάς τους, μέσω της 
ξένης γλώσσας που έχουν διδαχθεί.

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής σκοπεύει στην 
ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων 

των φοιτητών. Συμμετέχει σε φοιτητικά 
πρωταθλήματα και σε Πανελλήνιες και 

Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, στο χώρο 
τόσο του κλασικού αθλητισμού όσο και 

των ομαδικών αθλημάτων. Από την άνοιξη 
του 1998 λειτουργεί στο  Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

γυμναστήριο, στελεχωμένο με ειδικευμένο 
προσωπικό και εξοπλισμένο με τα πλέον 
σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής. Το 

γυμναστήριο λειτουργεί δωρεάν για τα 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Στο ίδιο χώρο λειτουργούν επίσης αίθουσα 
φυσικοθεραπείας, σάουνα, ντους κ.λπ.

ÔÌÇÌÁ 

ÖõóéêÞò ÁãùãÞò

Ìïõóéêü, Èåáôñéêü 
ÔÌÇÌÁ  
Το Μουσικό και Θεατρικό Τμήμα του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας λειτουργεί με σκοπό την προβολή των 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των φοιτητών.  
Το Μουσικό Τμήμα, περιλαμβάνει τους εξής 
τομείς: Μεικτή Χορωδία, Σύνολο Εγχόρδων, 
Μουσική Έρευνα και Η/Υ.
Το Θεατρικό Τμήμα έχει στόχο την επαφή 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με το 
θέατρο, και σε αυτό μπορεί να λάβει μέρος 
οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από την εμπειρία 
του στον χώρο της θεάτρου και την επιθυμία ή 
δυνατότητά του να εμφανιστεί στη σκηνή ως 
ηθοποιός. Από τον Οκτώβριο του 1998 που 
δημιουργήθηκε, μέχρι σήμερα, έχει ανεβάσει 
έργα Τσέχωφ, Κοκτώ, Σκούρτη, Καμπανέλη κ.ά. 
και έχει συμμετάσχει σε τοπικά και φοιτητικά 
φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων. 
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Åõñù-
ú

ÐñïãñÜììáôá
ðáéêÜ 

Οι διακηρύξεις της Σορβόννης και της 
Μπολόνια επισημαίνουν την ανάγκη 
καθιέρωσης ενός ενιαίου συστήματος 
πιστωτικών μονάδων, το οποίο θα αποτελέσει 
ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την προώθηση 
της κινητικότητας των φοιτητών και την 
ενίσχυση και διευκόλυνση των διαδικασιών 
αναγνώρισης μεταξύ των Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης. 
Το σύστημα το οποίο έχει καθιερωθεί ως το 
πλέον κατάλληλο είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων, γνωστό ως 
ECTS (European Credit Transfer System). 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates- 
Erasmus η ευρωπαϊκή επιτροπή υλοποιεί 
διάφορες δράσεις για την προώθηση του 
ECTS. Το σήμα ECTS (ECTS label) δικαιούνται 
όλα τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν 
στον πρώτο και το δεύτερο ακαδημαϊκό τίτλο. 
Η συμμετοχή στο σύστημα ECTS αναβαθμίζει 
την ταυτότητα του Ιδρύματος όσον αφορά στη 
διαφάνεια και την αξιοπιστία στα πλαίσια 
των ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών.  
Το ECTS βασίζεται στα εξής στοιχεία: 
1. Στις Πιστωτικές Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) 
ή credits που αντιστοιχούν σε καθένα από τα 
μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Οι ΔΜ 
σχετίζονται άμεσα με τον απαιτούμενο φόρτο 
εργασίας του φοιτητή (student workload) για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
2. Στην πληροφόρηση σχετικά με τις ΔΜ 
των Προγραμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων 
προέλευσης και υποδοχής καθώς και 
στην ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή.

Åõñùðáúêü Óýóôçìá 
ÌåôáöïñÜò Ðéóôùôéêþí 
ÌïíÜäùí (E.C.T.S.)

Åõñùðáúêü Óýóôçìá  ÌåôáöïñÜò Áêáäçìáúêþí ÌïíÜäùí (E.C.T.S.)
1. Ðñüãñáììá  ÓùêñÜôçò - ERASMUS
2. Ðñüãñáììá LEONARDO DA VINCI
3. Ðñüãñáììá  TEMPUS
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1. Ðñüãñáììá  
ÓùêñÜôçò - ERASMUS

Η ενέργεια Erasmus του προγράμματος 
Σωκράτης απευθύνεται είτε στους φοιτητές, 
για την ενθάρρυνση της κινητικότητάς τους, 
είτε στους διδάσκοντες, για να τους δοθεί 
η δυνατότητα συμμετοχής σε ανταλλαγές, 
κατάρτισης μαθημάτων από κοινού, 
προγραμματισμού εντατικών μαθημάτων, 
συμμετοχής στην κατάρτιση θεματικών δικτύων.
Οι φοιτητές Erasmus απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση καταβολής τελών, 
(περιλαμβανομένων των διδάκτρων, τελών 
εγγραφής, εξέταστρων, τελών χρήσης 
εργαστηρίων και βιβλιοθηκών) στο 
Πανεπιστήμιο υποδοχής. Για την διευκόλυνση 
της αναγνώρισης των περιόδων σπουδών τους 
που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, το 
πρόγραμμα Erasmus εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων 
(E.C.T.S.). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το E.C.T.S. 
δεν ρυθμίζει θέματα ποιότητας αλλά αποτελεί 
ένα εργαλείο πιστοποίησης κύκλων σπουδών 
μέσω της χρήσης αποτελεσματικών και 
εφαρμόσιμων μηχανισμών. 
Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει ήδη επιλεγεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος του 
Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus 
University Charter) για τα ακαδημαϊκά έτη 
2003 - 2004 έως 2006 - 2007. Αυτό παρέχει 
στο Ίδρυμα το δικαίωμα να ζητήσει από 
την Επιτροπή χρηματοδοτική ενίσχυση 
για διακρατικά σχέδια Erasmus καθώς και 
χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα 
Συντονισμού για δραστηριότητες κινητικότητας 

Erasmus. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στα πλαίσια 
του προγράμματος Σωκράτης/Erasmus 
έχει περίπου 192 συνεργασίες με επιλέξιμα 
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
εξωτερικού. 
Συγκεκριμένα, από το Ίδρυμά μας, 
μετακινούνται κατ’ έτος, κατά μέσο όρο  
300  φοιτητές και 50 καθηγητές.
Παράλληλα με την κινητικότητα, το Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, συμμετέχει ενεργά ως συντονιστικό 
Ίδρυμα ή εταίρος  σε επιμέρους δράσεις του 
Σωκράτη/Erasmus. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα Θεματικά Δίκτυα (thematic networks- 
Erasmus 3), τα Σχέδια από κοινού Ανάπτυξης 
Προγραμμάτων Σπουδών (CDs), τα Εντατικά 
Προγράμματα (intensive programmes/IPs- 
Erasmus 1).  

2. Ðñüãñáììá 
LEONARDO DA VINCI

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα 
κινητικότητας φοιτητών που βρίσκονται στη 
φάση της πρακτικής τους άσκησης και νέων 
πτυχιούχων να ασκηθούν, για τρεις ή έξι μήνες 
σε επιχειρήσεις χωρών διαφορετικών από 
αυτές στις οποίες σπουδάζουν.
Οι στόχοι αυτού του προγράμματος μπορούν 
να συνοψισθούν στους εξής:
1. Εξοικείωση των φοιτητών ή νέων 
πτυχιούχων με τεχνολογίες και μεθοδολογίες 
εργασίας που χρησιμοποιούνται σε 
επιχειρήσεις, άλλες από αυτές, που έχουν τη 
δυνατότητα να επισκεφθούν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους στη χώρα όπου βρίσκεται 
το εκπαιδευτικό τους Ίδρυμα.

2. Μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσιών από 
το πανεπιστήμιο στην επιχείρηση. 
3. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των 
κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
που αποκτώνται στα αμφιθέατρα ή τα 
εργαστήρια των Σχολών.
4. Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων και 
των γνώσεων για την πολιτιστική ταυτότητα της 
Ευρώπης, των υποτρόφων LEONARDO.
5. Διεύρυνση της επιχειρηματικής αντίληψης 
και νοοτροπίας των φοιτητών.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών ή νέων 
πτυχιούχων στο πρόγραμμα αυτό είναι οι εξής: 
α) Φοιτητές
1. Ανώτερο εξάμηνο σπουδών, πλησιέστερο 
σε αυτό που έχει οριστεί από το Τμήμα ως 
επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
2. Επιτυχής ολοκλήρωση προαπαιτούμενων 
μαθημάτων για πρακτική εξάσκηση και 
ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με το 
επιστημονικό / τεχνολογικό πεδίο της 
πρακτικής άσκησης.
3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας.
β) Νέοι πτυχιούχοι
1. Πρόσφατη απόκτηση του πτυχίου τους.
2. Εργασία για μικρό χρονικό διάστημα.
3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας.

3. Ðñüãñáììá  TEMPUS

To Tempus είναι ένα από τα προγράμματα 
της Ε.Ε. με σκοπό την υποστήριξη της 
διαδικασίας της κοινωνικής και οικονομικής 
μεταρρύθμισης στις χώρες εταίρους. Ξεκίνησε 
ως πρόγραμμα «TEMPUS - PHARE» και 
εκτεινόταν στο γεωγραφικό πεδίο της 
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Ο όρος μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρεται 
σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή και 
εξειδίκευσης των αποφοίτων Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο 
που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την 
προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.  
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη 
χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης 
μεταπτυχιακών σπουδών από πτυχιούχος 
Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι. ενώ, συγχρόνως, 
αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων 
που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή 
ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως 
τυπική απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, 
εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών 
γνώσεων. Οι τάσεις αυτές κάνουν 
επιτακτική την ανάγκη πληροφόρησης για 
τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, 
ώστε οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι να 
μπορούν να επιλέξουν τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται 
στο επίπεδο γνώσεων, στα ενδιαφέροντα 
και στις επαγγελματικές προσδοκίες 
τους. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους 
οποίους οι απόφοιτοι στρέφονται προς τις 
μεταπτυχιακές σπουδές είναι: α) να αυξήσουν 

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ 

Ìåôáðôõ÷éáêþí 
Óðïõäþí

Το ΤΕΙ Αθήνας, ώς ίδρυμα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του ρόλου, του 
σκοπού και της αποστολής του 1, έχει τη 
δυνατότητα σύμπραξης και συνδιοργάνωσης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή 
άλλα ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
τα οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα 
εξειδίκευσης ή και σε διδακτορικό.
Στόχος των Μεταπτυχιακών αυτών 
προγραμμάτων είναι η παροχή σε 
πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης 
εξειδικευμένης γνώσης, εμπειρίας, 
δεξιοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη της 
εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας 
σε τομείς σχετικούς με τα γνωστικά πεδία 
των σχολών και τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Σε αυτά τα πλαίσια λειτουργούν σήμερα 
διατμηματικά ΠΜΣ, με τη σύμπραξη ή/και 
συνδιοργάνωση Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας και Πανεπιστημίων και οδηγούν σε 
μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης ή/και 
διδακτορικό. Φυσικά, το πτυχίο των Τμημάτων 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας δίνει στους κατόχους του 
την δυνατότητα πρόσβασης και σε όλα τα 
άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
που προσφέρονται από ελληνικά και ξένα 
πανεπιστήμια και οδηγούν σε μεταπτυχιακά 
διπλώματα εξειδίκευσης ή/και διδακτορικό.

τις πιθανότητες ανεύρεσης απασχόλησης 
γρήγορα και με τους καλύτερους δυνατούς 
όρους, και β) να βελτιώσουν το επίπεδο 
γνώσεών τους στην επιστήμη στην οποία 
εντάσσονται και οι προπτυχιακές σπουδές 
τους, ή σε κάποια άλλη επιστήμη. Ο φοιτητής 
πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο προκειμένου 
να προχωρήσει στην κατάλληλη για αυτόν 
επιλογή. Αν και δεν υπάρχουν απόλυτα 
κριτήρια για την αξιολόγηση μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων ή Σχολών που μπορούν 
να θεωρηθούν κατάλληλα για όλους τους 
φοιτητές, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες 
που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η καταλληλότερη για τον κάθε υποψήφιο 
επιλογή. Αυτοί οι παράγοντες αφορούν 
τον τύπο και τον τόπο των σπουδών, το 
επίπεδο του Ιδρύματος, τον επιβλέποντα 
καθηγητή, τη δυνατότητα απορρόφησης σε 
εργασία, τις διευκολύνσεις υλικοτεχνικής 
υποδομής, τη γεωγραφική θέση, το κόστος 
σπουδών, τη γλώσσα, την κοινωνική ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 
θέμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτητές στο 
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνα & Μήλου 1, Αιγάλεω 12210 
Τηλ.: 210 5385181, Fax: 210 5385180 
e-mail: career@teiath.gr
website: http://www.career.teiath.gr

Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας. Μετά την 
διαδικασία διεύρυνσης της Ε.Ε., οι χώρες 
που συμμετέχουν στο Tempus, πέραν 
αυτών της Ε.Ε., είναι αυτές των Δυτικών 
Βαλκανίων, της Ανατολικής και Κεντρικής 
Ασίας και της περιοχής της  Μεσογείου.
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τόσο ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και μη 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, 
βιομηχανίες και δημόσιες αρχές.
Η εφαρμογή του προγράμματος εξασφαλίζεται 
μέσω των ακόλουθων μέσων συνεργασίας:
• Ατομικές υποτροφίες κινητικότητας. (IMG).
• Διαρθρωτικά και  Συμπληρωματικά  
Μέτρα  (SCM) 
• Κοινά Ευρωπαϊκά Σχέδια (JEP) 
Πληροφορίες και έντυπα διατίθενται μέσω του 
διαδικτύου: http://www.etf.eu.int/tempus.nsf 
Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει αναπτύξει σημαντική 
δραστηριότητα στα πλαίσια του 
προγράμματος Tempus κατά την τελευταία 
δεκαετία. Συγκεκριμένα έχει συντονίσει τρία 
Κοινά Ευρωπαϊκά Σχέδια και ένα Διαρθρωτικό- 
Συμπληρωματικό Μέτρο. Οι κύριες  
γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας είναι: 
Από την  Κεντρική Ασία: Ουζμπεκιστάν, 
Καζακστάν, Ταζικιστάν, Κιργκιστάν, Ρωσία, 
Ουκρανία, Μογγολία. 
Από τις Βαλκανικές χώρες: Κροατία, 
Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ.
Οι κύριες θεματικές περιοχές εφαρμογής 
είναι η ενέργεια, η πληροφορική, οι κτιριακές 
υποδομές και η τεχνολογία τροφίμων.
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«ΤΙΤΛΟΣ» 
- Φ.Ε.Κ.  
ΦΟΡΕΙΣ ΠΜΣ 
 
«Χημεία και Τεχνολογία Υλικών»
• Φ.Ε.Κ. 1570/Β΄/20-10-04 
• Τμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογιών &Τμ. Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παν/μιο Ιωαννίνων 
• Τμ. Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Συστήματα Επικοινωνιών Δεδομένων» («Data Communications Systems»)
• Φ.Ε.Κ. 738/Β΄/10-05-04 
• Brunel University 
• Τμ. Ηλεκτρονικής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Επιστήμη της Πληροφορίας»
1. Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας
2. Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον»
• Φ.Ε.Κ. 1309/Β΄/12-09-03 
• Τμ. Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας, Ιόνιο Παν/μιο 
• Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Μουσειακές Σπουδές»
• Φ.Ε.Κ. 823/Β΄/25-06-03 
• Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας & Γεωλογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
• Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία»
• Φ.Ε.Κ. 1207/Β΄/05-08-04 
• Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
• Τμ. Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην 
Υγεία» («Environment and Health, Capacity Building for Decision Making»)
• Φ.Ε.Κ. 1990/Β΄/31-12-04  
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
• Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Τμ. Αισθητικής & Κοσμητολογίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας

«Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας»
• Φ.Ε.Κ. 1990/Β΄/31-12-04 
• Ιατρική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Τμ. Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας & Τμ. Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική»
• Φ.Ε.Κ. 222/Β΄/18-02-05 
• Ιατρική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Τμ. Νοσηλευτικής Α,́  της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Αντιμετώπιση του πόνου»
• Φ.Ε.Κ. 442/Β΄/04-03-04 
• Τμ Ιατρικής, Παν/μιο Ιωαννίνων 
• Τμ. Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

«Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας»
• Φ.Ε.Κ. 204/Β΄/17-02-05 
• Τμ. Ιατρικής, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 
• Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής & Νοσηλευτικής Α’, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÌÅÔÁÐÔÕ×ÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ (ÐÌÓ) ÐÏÕ ÇÄÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÏÕÍ
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¸ñåõíá êáé 
Ôå÷íïëïãßá

Η επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 
και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται μέχρι 
σήμερα μεγάλο αριθμό ερευνητικών 
προγραμμάτων στα θεματικά πεδία των 
θετικών επιστημών, των παιδαγωγικών 
επιστημών, των επιστημών της ζωής, των 
επιστημών υγείας και αθλητισμού, των 
ιατρικών επιστημών, των επιστημών τεχνών 
και γραμμάτων, των οικονομικών επιστημών, 
των επιστημών της γης και του διαστήματος, 
της πληροφορικής, της τεχνολογίας, 
του περιβάλλοντος, των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών. Τα ερευνητικά 
προγράμματα που διεξάγονται στο Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία 
με άλλα Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και εσωτερικού, με ερευνητικά 
κέντρα, με δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς, με μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και διεθνείς οργανισμούς, αφορούν κατά 
βάση, εφαρμοσμένη και τεχνολογική 
έρευνα, που έχει ως στόχο τη παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Χρηματοδοτούνται κυρίως από διεθνή 
ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας 
και επίδειξης (π.χ. προγράμματα του 
5ου και 6ου πλαισίου έρευνας της ΕΕ, 
πρόγραμμα Culture κτλ) και από εθνικούς 
φορείς (προγράμματα ΓΓΕΤ, προγράμματα 
«Αρχιμήδης» - ΥΠΕΠΘ). Ένας αριθμός 
ερευνητικών δράσεων χρηματοδοτείται από 
το ίδιο το Τ.Ε.Ι. Αθήνας μέσω του ΕΛΚΕ.

Η ανάπτυξη της έρευνας και των καινοτόμων 
τεχνολογικών εφαρμογών αποτελεί βασική 

προτεραιότητα του ΤΕΙ Αθήνας.
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ÂéâëéïèÞêç 
Ô.Å.É. ÁèÞíáò 

Στο κεντρικό της τμήμα βρίσκονται,  επίσης, το 
τμήμα περιοδικών και το  τμήμα προσκτήσεων. 
Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας διαθέτει 
πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Παράλληλα, 
διαθέτει μία σειρά βιβλιογραφικών βάσεων 
δεδομένων (EconLit, FSTA, ArtIndex, Urlich, 
Global Books κ.ά.). Όλες οι μονάδες της 
Βιβλιοθήκης είναι ανοικτές τόσο στα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και στους 
εξωτερικούς επισκέπτες, με δυνατότητα 
δανεισμού βιβλίων μόνο για τους 
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του 

Ιδρύματος. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, από το 
1998 διαθέτει σε 24ωρη βάση πληροφορίες 
στους χρήστες της, μέσω του Διαδικτύου στη 
διεύθυνση: http://www.library.teiath.gr. 
Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια 
εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης με την πιο 
σύγχρονη βιβλιογραφία, μέσα από την 
αντίληψη ότι η συνεχής ανανέωση στην εποχή 
μας των επιστημονικών γνώσεων και οι 
τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να είναι άμεσα 
προσπελάσιμες από ολόκληρη την 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι.

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. είναι  
εγκατεστημένη στο κεντρικό κτίριο  

του Ιδρύματος.
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Ôï Ãñáöåßï Äéáóýíäåóçò
Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας θεσμός που 
λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο 
Τ.Ε.Ι. και στους παραγωγικούς φορείς και 
καλείται να απαντήσει στις διαρκώς 
εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Το Γραφείο Διασύνδεσης προετοιμάζει και  
υποστηρίζει τους απόφοιτους στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία, προσφέροντάς 
τους πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές 
και υποτροφίες, ενημερώνοντάς τους για 
προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας 
στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και 
ενισχύοντας τις ατομικές δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη διερεύνηση και εξεύρεση 
εργασίας. Συγχρόνως, το Γραφείο αυτό 

συνδέεται με τους φορείς της αγοράς, 
καταγράφει τις ανάγκες τους και προσπαθεί να 
προσανατολίσει τους φορείς της εκπαιδευτικής 
κοινότητας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κάτω από το 
πρίσμα αυτής της λογικής, το Γραφείο 
Διασύνδεσης ενημερώνει φοιτητές και 
αποφοίτους στα εξής θέματα: Τα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης των 
Ελληνικών και των ξένων Πανεπιστημίων. 
• Τις υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.  
• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
• Τις θέσεις πρακτικής άσκησης στο δημόσιο 

και στον ιδιωτικό τομέα.  
• Τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις 
δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης.
Συγχρόνως παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στους φοιτητές, οι οποίες αποβλέπουν, κυρίως, 
στην ενδυνάμωση των ατομικών τους δεξιοτήτων 
και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την επιτυχή 
αντιμετώπιση των ειδικών καταστάσεων που 
διαμορφώνονται τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο , 
όσο και στους χώρους εργασίας. 
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
μετέχει σε οριζόντιες δράσεις με τα αντίστοιχα 
Γραφεία των υπολοίπων Τ.Ε.Ι. Η ηλεκτρονική 
σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας είναι: www.career.teiath.gr 
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ÊïéíùíéêÞ 
ÓõìâïõëåõôéêÞ 
Õðçñåóßá
Η Κοινωνική συμβουλευτική υπηρεσία 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ιδρύθηκε το 1989 με 
απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος. 
Κύριος σκοπός της είναι η αντιμετώπιση 
προβλημάτων των φοιτητών όπως δυσκολίες 
προσαρμογής στο ακαδημαϊκό περιβάλλον για 
τους νεοεισερχόμενους και τους αλλοδαπούς 
φοιτητές, δυσκολίες διαπροσωπικών 
σχέσεων, προσωπικά προβλήματα, θέματα 
φοιτητών με κινητικά και αισθητηριακά 
προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, κ.λπ. 
Η Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσίας 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι μέλος του Δικτύου 
Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς. Παράλληλα, στηρίζει 
το Πρόγραμμα Υποστήριξης Αλλοδαπών 
και Ομογενών φοιτητών και το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης Βοηθών 
Σπουδών για Κωφούς και Βαρήκοους φοιτητές.

Äßêôõï Ô.Å.É.
To έργο «ΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. Αθήνας» υλοποιήθηκε 

αρχικά στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ και περιελάμβανε τη 
δομημένη καλωδίωση και την εγκατάσταση Δικτύου 

Κορμού στο Τ.Ε.Ι Αθήνας (Backbone Network).
Tο έργο είχε στόχο την δημιουργία της βασικής 

τεχνολογικής υποδομής, με την χρήση τεχνολογίας 
αιχμής, για την διασύνδεση των εσωτερικών 

δικτύων Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι Αθήνας 
και την διασύνδεση του Ιδρύματος σε υψηλές 
ταχύτητες με το Διαδίκτυο και όλα τα Α.Ε.Ι και 

Τ.Ε.Ι της χώρας. Η οριστική παραλαβή του έργου 
έγινε τον Ιούλιο του 1999 και από τότε λειτουργεί 

κανονικά παρέχοντας στην εκπαιδευτική 
κοινότητα του Ιδρύματος μία σειρά από βασικές 

και προηγμένες υπηρεσίες Τηλεματικής. Στα 
πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας 

αναβαθμίστηκε από τεχνολογία ΑΤΜ σε 
τεχνολογία Gigabit με άμεσο στόχο την ευκολότερη 

χρήση του Διαδικτύου και την άμεση πρόσβαση 
στις παγκόσμιες πηγές πληροφοριών από 

φοιτητές, ερευνητές, διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Η μελλοντική εισαγωγή τεχνολογιών 

IP νέας γενιάς, που παρέχουν εγγυήσεις 
ποιότητας υπηρεσιών, επιτρέπει την ποιοτική 

υλοποίηση εφαρμογών πολυμέσων πραγματικού 
χρόνου (ήχος, εικόνα, βίντεο) τόσο σε τοπικό 

επίπεδο (Intranet ΤΕΙ Αθήνας) όσο και μεταξύ των 
ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Έτσι, το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας δεν 
αποτελεί απλά ένα γρήγορο δίκτυο πρόσβασης, 

αλλά γίνεται πραγματικά μία πλατφόρμα 
υλοποίησης, ανάπτυξης και διάχυσης προηγμένων 

εφαρμογών τηλεματικής, όπως η τηλεδιάσκεψη, 
η τηλε-εκπαίδευση και η τηλε-συνεργασία, στην 

υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας.
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ÔìÞìá Äçìïóßùí 

ÔìÞìá Åñåõíçôéêþí ÐñïãñáììÜôùí
Στο τμήμα αυτό υπάγονται η Επιτροπή 
Εκπαίδευσης και Ερευνών και ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών 
συνεργάζεται με άλλα ΤΕΙ, Πανεπιστήμια 
εσωτερικού και εξωτερικού, Ερευνητικά 
Ινστιτούτα, Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, 
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς 
και με διεθνείς οργανισμούς ( Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ΟΗΕ,UNESCOκλπ)που έχουν 
σχέση με την έρευνα και την επιμόρφωση και 
αναλαμβάνει για λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

    

Στο Τμήμα αυτό υπάγονται 

όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την 

καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των Δημοσίων 

Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής 

διαλέξεων, συνεδρίων, τελετών, εορτών και λοιπών πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και της τήρησης της σχετικής εθιμοτυπίας, καθώς επίσης της 

έκδοσης ειδικών πληροφοριακών εντύπων για την προβολή του Τ.Ε.Ι. στο εξωτερικό. 

Παρακολουθεί τα Μ.Μ.Ε. σε θέματα που αφορούν στο Τ.Ε.Ι. και  επιμελείται τις  

ανακοινώσεις και απαντήσεις σε δημοσιεύματα. Μεριμνά για την υπογραφή και 

υλοποίηση συμφωνιών με ξένα Ιδρύματα, τη συγκέντρωση και διάχυση πληροφοριών 

σχετικών με προγράμματα  επιστημονικών  ανταλλαγών, όπως Erasmus, Leonardo, 

Tempus, και την ενημέρωση όλων των μελών του Τ.Ε.Ι., για τις δυνατότητες που 

παρέχουν αυτά τα προγράμματα. Οργανώνει την υποδοχή και παραμονή των 

αλλοδαπών επιστημόνων, που καλούνται από το Ίδρυμα. Τέλος, 

φροντίζει για την τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας, τη 

διενέργεια μεταφράσεων και διερμηνείας, όπου 

αυτές  απαιτούνται.

τη διαχείριση των διατιθεμένων κονδυλίων 
για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και 
αξιοποίηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του Ιδρύματος. 
Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση 
κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε 
πηγή εκτός του Τακτικού Προϋπολογισμού 
και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών 
για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων 
συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και έργων 
για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών 
και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση 
ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, 

μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και 
αναλύσεων, τη παροχή γνωμοδοτήσεων, 
τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό 
τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών 
ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη 
σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με 
την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται 
από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ. 
Μέρος των αδιάθετων κονδυλίων του ΕΛΚΕ 
επαναδιατίθεται, με απόφαση της  Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών, για ερευνητικές 
δραστηριότητες του Ιδρύματος, γεγονός που 
δείχνει ότι η έρευνα έχει σημαντική θέση στις 
προτεραιότητες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.êáé Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí
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ÊÜôïøç 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ðñüóâáóç Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας βρίσκεται στα δυτικά της 
Αθήνας, στο Δήμο Αιγάλεω.
Η Αθήνα συνδέεται με όλα τα μέσα 
συγκοινωνίας με την υπόλοιπη ηπειρωτική και 
νησιωτική Ελλάδα. Η πρόσβαση στο ΤΕΙ 
Αθήνας διευκολύνεται πολύ με τη χρήση του 
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και του μετρό, που 
συνδέουν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, 

το αεροδρόμιο και το λιμάνι με το κέντρο της 
πόλης. Στη στάση «Μεταξουργείο» του μετρό, 
στην γραμμή «Αγ.Αντώνιος - Αγ.Δημήτριος»  
βρίσκεται η αφετηρία των περισσότερων 
λεωφορείων που περνάνε από το Τ.Ε.Ι. 
Οι αφετηρίες και οι τερματικοί σταθμοί αυτών 
των λεωφορείων, καθώς και των υπολοίπων 
λεωφορείων που διέρχονται από το Τ.Ε.Ι. 
αναγράφονται στην διπλανή σελίδα. 
Το επιβατικό κοινό μπορεί να καλέσει για 
περισσότερες πληροφορίες το νούμερο 185 
ή να επισκεφτεί το δικτυακό κόμβο του Ο.Α.Σ.Α. 
(Οργανισμός αστικών συγκοινωνιών Αθήνας): 
www.oasa.gr

στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας
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Πειραιάς - Δάσος (Μέσω Λ. Αθηνών)

Πειραιάς - Ελευσίνα

Πειραιάς - Δάσος (Μέσω Ι. Οδού)

Πειραιάς - Αιγάλεω

Απο Αθήνα  
(αφετηρία από οδό Θ. Δηληγιάννη, Στ. Μεταξουργείου)

Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος - Αττικό   
Νοσοκομείο - Δάσος

Στ. Μεταξουργείου - Δάσος

Στ. Μεταξουργείου - Παλατάκι

Πλατεία Κουμουνδούρου - Ελευσίνα  
(Μέσω Λ. Αθηνών)

Πλατεία Κουμουνδούρου - Χαϊδάρι

Από Πειραιά  
(αφετηρία  Πλ.  Καραϊσκάκη).

802  

845 
 
803
 
831 

075 

Α15
 
Β15 

Β16

812 

Απο Αθήνα  
(αφετηρία από Πλ. Κουμουνδούρου.)

Λεωφόρος Καβάλας

Ιερά οδός

Θηβών

Κηφισός

ΑΙΓΑΛΕΩ

Αεροφωτογραφία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Νομός Αττικής
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