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Το παρόν αποτελεί προϊόν που έχει παραχθεί αποκλειστικά για τον/την αναφερόμενο/η και 
είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας προσωπικών απαντήσεων. Λόγω της αυστηρά προσωπικής 
φύσης του παρόντος και του τρόπου κατασκευής του, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
από κανέναν άλλο εκτός του/της αναφερομένου/ης.  
 

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2121/1993 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται 
απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του συγγραφέα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) 
αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, 
αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. 
 

CCooppyyrriigghhtt  @@  22001122  EEdduuJJoobb  RReesseeaarrcchh  aanndd  BBuussiinneessss  
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Η EduJob είναι εταιρεία που παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες πληροφόρησης και καθοδήγησης 
(e-Mentoring) στην εκπαίδευση και την εργασία.  
H EduJob έχει πραγματοποιήσει τεράστιο έργο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και 
γνώσης που σχετίζονται με την εργασία, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις εκπαιδευτικές 
επιλογές που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι η 
κατασκευή μιας βάσης δεδομένων στην οποία άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων μπορούν 
να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να αναζητούν εύκολα πληροφορίες για: 

 σπουδές όλων των επιπέδων (προοπτικές σπουδών, υποτροφίες και τρόπους 
χρηματοδότησης σπουδών, χρηστικές πληροφορίες για τις σπουδές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό κ.λπ.) 

 αγορά εργασίας και επαγγέλματα (τρόπους αναζήτησης εργασίας, πληροφορίες για 
την εύρεση εργασίας στην Ευρώπη, επαγγέλματα με προοπτικές κ.λπ.) 

 ειδικές πληροφορίες για τα ΜΒΑs και MPAs. 

Επιπλέον, μπορεί να βρει κανείς και εκτενή αρθρογραφία σχετικά με τις εξελίξεις στην 
εκπαίδευση και την εργασία. 
 
Η EduJob παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες σε τρεις ηλικιακές ομάδες: 
 

 Μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν τις ορθότερες δυνατές αποφάσεις σχετικά 
με την πρώτη τους επαγγελματική και εκπαιδευτική επιλογή. 

 Φοιτητές/φοιτήτριες, Σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να λάβουν την 
ορθότερη δυνατή απόφαση σε σχέση με την επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος ή 
άλλου είδους μετεκπαίδευσης. 

 Άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση (MBA /MPA) και να εξασφαλίσουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες εισόδου στο μεταπτυχιακό της επιλογής τους. 

 Ενήλικες που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική και την εκπαιδευτική τους εξέλιξη και 
τον επαναπροσδιορισμό τους.   

 
Οι υπηρεσίες της EduJob προς όλες τις ομάδες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 
ενδιαφερομένους να εξασφαλίσουν ότι τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους θα 
μετατραπούν σε επαγγελματικές επιλογές που θα συνδυάζουν αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων και των κλίσεών τους και ταυτόχρονα έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής σε 
οικονομικούς όρους στο μέλλον.  

 
Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ό ς  Τ όπ ο ς :  w w w . e d u j o b . g r  
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Η Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού 
 
Η Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα εργαλείο 
που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις επαγγελματικές σας κλίσεις και τις δεξιότητές σας και να 
πάρετε τις καταλληλότερες και ασφαλέστερες για το μέλλον σας επαγγελματικές και ακαδημαϊκές 
αποφάσεις. Στο παρόν αποτυπώνονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν 
από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσατε και σας προτείνονται επαγγέλματα και αντίστοιχες 
σπουδές που φαίνεται να ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ και ταυτόχρονα έχουν 
ζήτηση από την αγορά εργασίας. 
Επίσης, σας παρουσιάζεται το προφίλ των ανθρώπων που ακολούθησαν την ίδια διαδικασία 
(ερωτηματολογίων) με εσάς και σήμερα δηλώνουν ότι έκαναν μια ιδανική επαγγελματική επιλογή.  
Με αυτόν το τρόπο μπορείτε να δείτε τις πτυχές της συμπεριφοράς των ανθρώπων που σήμερα 
δηλώνουν ότι πέτυχαν τους επαγγελματικούς τους στόχους. 
 
 
Το Ιστορικό Δημιουργίας της Προσωπικής σας Αναφοράς 

Σε διάστημα 15 ημερών συμπληρώσατε με την καθοδήγηση του Mentor σας τα ακόλουθα 

ερωτηματολόγια: 

 Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Επιρροών στην επαγγελματική σας επιλογή 

 Ερωτηματολόγιο Τρόπου Λήψης Απόφασης στην επαγγελματική σας επιλογή 

 Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Αξιών και Κινήτρων στην επαγγελματική σας επιλογή 

 Ερωτηματολόγιο  Αυτοεκτίμησης 

 Ερωτηματολόγιο Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων 

 Τεστ Αριθμητικής Σκέψης και Ικανότητας 

 Τεστ Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης 

 Τεστ Χωρικής και Μηχανολογικής Σκέψης  

 Τεστ Γλωσσικών Δεξιοτήτων  

 Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων 

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν σταδιακά από τον προσωπικό σας 
Mentor, συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερωτηματολογίων και συνοψίστηκαν στην 
Προσωπική  Αναφορά που κρατάτε στα χέρια σας και αφορά μόνο εσάς. 
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Η Χρησιμότητα της Αναφοράς του Προσωπικού σας Προσανατολισμού 
και ο Τρόπος Χρησιμοποίησής της 
Η Αναφορά του Προσωπικού Προσανατολισμού σας βοηθάει να προετοιμάσετε το 
επαγγελματικό σας μέλλον και να προσανατολίσετε τη σκέψη σας σε συγκεκριμένα κριτήρια και 
παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επαγγελματική και εκπαιδευτική επιλογή: 
 

 Τι θέλω να γίνω;  Ποιο επάγγελμα φαίνεται ότι πρέπει να ακολουθήσω και ποιο φαίνεται 

ότι θα με ευχαριστούσε να ακολουθήσω; 

 Τι μπορώ να κάνω; Ποιες ικανότητες απαιτούνται και ποιες πρέπει να καλλιεργήσω για να 

πετύχω στο επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα με βοηθήσουν στην ορθότερη 

δυνατή επαγγελματική επιλογή και ποια είναι τα δικά μου χαρακτηριστικά; 

 Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω; Θα μου εξασφαλίσει 

δυνατή παρουσία στην αγορά εργασίας; 

 
Για την ευκολότερη μελέτη των αποτελεσμάτων σας, η Αναφορά  είναι διαθέσιμη σε δύο μορφές: 
 

 Την έντυπη έκδοση που περιέχει τα κυριότερα σημεία του αποτελεσμάτων σας, και  

 Την ηλεκτρονική έκδοση που περιέχει όλα τα αναλυτικά συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την διαδικασία στην οποία συμμετείχατε. 

Για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να δώσετε τον απαιτούμενο χρόνο 
και την προσοχή και στη μελέτη της ηλεκτρονικής έκδοσης, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση των 
αποτελεσμάτων σας, περισσότερα επαγγελματικά περιγράμματα και εκπαιδευτικές επιλογές.  Η 
ηλεκτρονική έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο σε εσάς (με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης) και για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμη προς λήψη/αποθήκευση και εκτύπωση. 
Σημειώνουμε ότι στη Συνοπτική Προσωπική Έκθεση θα βρείτε τα συνολικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσατε. 
Προτείνουμε να την μελετήσετε προσεκτικά προτού προχωρήσετε στη μελέτη των 
αναλυτικών αναφορών για τα επιμέρους ερωτηματολόγια. 
 
 

Σας παραδίδουμε ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τη σκέψη σας στη διερεύνηση 
των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών σας επιλογών. 

Το παρόν δεν μπορεί να είναι ο αυτόματος καθοδηγητής του μέλλοντός σας. 
Εσείς θα είστε ο μοναδικός διαμορφωτής του. 

Ωστόσο, o Οδηγός θα σας βοηθήσει στις σκέψεις σας αυτές. 
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  Συνοπτική Προσωπική Έκθεση 

 
I. Αναλυτικές Αναφορές Αυτοδιερεύνησης 

 Eισαγωγή 
 I. 1.  Η Επίδραση των Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος  

         στην Επαγγελματική σας Επιλογή 
 I. 2. Ο Προσδιορισμός του Ρόλου των Αξιών και των Κινήτρων 

στην Επαγγελματική σας Επιλογή  

 I. 3.  Ο Τρόπος Λήψης Απόφασης στην Επαγγελματική σας Επιλογή 
 I. 4.  Αξιολόγηση της Αυτοεκτίμησής σας 
 I. 5.  Αξιολόγηση των Επικοινωνιακών σας Δυνατοτήτων 

         ΙI. Αναλυτικές Αναφορές Ενδιαφερόντων και Δεξιοτήτων 
 Eισαγωγή 
 ΙI. 1. Αξιολόγηση των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων σας 
 ΙI. 2.  Αξιολόγηση της Αριθμητικής Σκέψης και Ικανότητάς σας 
 ΙI. 3.  Αξιολόγηση της Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης σας 
 ΙI. 4.  Αξιολόγηση της Χωρικής και Μηχανολογικής Σκέψης σας 
 ΙI. 5.  Αξιολόγηση των Γλωσσικών Δεξιοτήτων σας 

 
 Παράρτημα: Οι Πιθανές Σχολές και Οργανισμοί φοίτησης για τα 
επαγγέλματα που φαίνεται να σας ενδιαφέρουν 
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ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΠΠρροοσσωωππιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη  
γγιιαα  ττοονν  κκ..  ΕΕλλεευυθθέέρριιοο  ΡΡάάππττηη  

 

Εισαγωγή 
Στο μέρος αυτό, συνοψίζονται τα συμπεράσματα από όλες τις επιμέρους αναφορές των 
ερωτηματολογίων που συμπληρώσατε και παρατίθεται μια σύντομη και ουσιαστική έκθεση που 
αποτυπώνει τα εξής: 
 

 Με ποιον τρόπο επηρεάζουν τις επαγγελματικές σας επιλογές και την επαγγελματική σας 
πορεία οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι αξίες και τα κίνητρά σας, ο 
βαθμός αυτοεκτίμησής σας, οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες και η στρατηγική λήψης 
αποφάσεων.  

 Ποιες είναι οι επαγγελματικές κατηγορίες που μπορείτε να ακολουθήσετε με βάση τον 
επαγγελματικό σας τύπο και προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις σας. 

 Ποιες είναι οι επαγγελματικές κατηγορίες που μπορείτε να ακολουθήσετε με βάση τις 
δεξιότητές σας. 

 Ποια είναι τα επαγγέλματα που ταυτόχρονα ικανοποιούν τις επιθυμίες σας, 
ανταποκρίνονται στις δεξιότητές σας και έχουν ζήτηση από την αγορά εργασίας. 

 Ποιες είναι εκπαιδευτικές διαδρομές προς τις επαγγελματικές κατηγορίες που 
ανταποκρίνονται στις κλίσεις σας και τις δεξιότητές σας. 

 

Η σύλληψη για την κατασκευή της Αναφοράς του Προσωπικού σας Προσανατολισμού 
απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα που θα χρειαστεί να μελετήσετε προσεκτικά 

προτού προχωρήσετε στη μελέτη του παρόντος.  
 

 
* Προτείνονται περισσότερες από μία επαγγελματικές επιλογές 
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Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήσατε: 
1ο Στάδιο: Η Ποιότητα της Επαγγελματικής σας Επιλογής: 
Ανιχνεύεται και παρουσιάζεται ο τρόπος που: 

 Οι επιρροές του περιβάλλοντος (Οικογένεια, Σχολείο, Κοινωνία, Οικονομία), και  
 Τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά (Αξίες/Κίνητρα, Αυτοεκτίμηση, Τρόπος Λήψης 
Απόφασης, Επικοινωνιακή Συμπεριφορά) που μπορούν να οδηγήσουν σε μια Ιδανική 
επαγγελματική επιλογή. 

 
2ο Στάδιο: Ο Επαγγελματικός σας Τύπος, τα Ενδιαφέροντα, οι Δεξιότητες και 
οι Επαγγελματικές σας Επιλογές:  
Ανιχνεύονται: 

 Ο επαγγελματικός σας τύπος 
 Τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα 
 Οι δεξιότητές σας (Αριθμητική, Κριτική & Αφαιρετική, Χωρική& Μηχανολογική Σκέψη και 
Γλωσσική Ικανότητα) 

 Οι επαγγελματικές κατηγορίες και τα επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στον 
τύπο σας και τις δεξιότητές σας 

 
3ο Στάδιο: Οι Απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Διαδρομές για τις Επαγγελματικές Επιλογές σας 
Παρουσιάζονται: 

 Οι εκπαιδευτικές διαδρομές προς τις επαγγελματικές επιλογές σας 
 
4ο Στάδιο: Ζητούμενα Επαγγέλματα την Επόμενη Δεκαετία 
Παρουσιάζονται: 

 Οι επαγγελματικές κατηγορίες που προβλέπεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη την 
επόμενη δεκαετία 

 
5ο Στάδιο: Οι Επικρατέστερες Επαγγελματικές σας Κατηγορίες 

 Ο συνδυασμός των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων σας με την προοπτική 
ζήτησης της επόμενης δεκαετίας καταλήγει στις Επικρατέστερες Επαγγελματικές 
σας Κατηγορίες 

 
1ο Στάδιο: Η ποιότητα της Επαγγελματικής σας Επιλογής 
 
Προσδιορισμός των Επιρροών Εξωτερικού Περιβάλλοντος στην επαγγελματική 
σας επιλογή 
 
Το επίπεδο των εξωτερικών επιρροών είναι σχετικά χαμηλό. Οι οικογενειακοί και κοινωνικοί 
παράγοντες έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα υποκειμενικά και προσωπικά κριτήριά 
σας. Γενικά, η επαγγελματική επιλογή θα πρέπει να στηρίζεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά 
όπως οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, οι αξίες. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη 
και οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος στο βαθμό που μπορούν να συμβάλλουν προς 
μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή. 
Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα και το προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι 
έχουν κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Επίδραση των 
Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος στην Επαγγελματική σας Επιλογή» (σελ. ...) 
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Ο Προσδιορισμός του Ρόλου των Αξιών και Κινήτρων στην επαγγελματική σας 
επιλογή 
 
Τα «Οικονομικά οφέλη», δηλαδή η οικονομική αναγνώριση και οι υλικές ανταμοιβές, παίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας επιλογή. Είναι για εσάς απαραίτητη προϋπόθεση 
μιας επαγγελματικής επιλογής.  
Τα «Ενδιαφέροντα», δηλαδή ο βαθμός αξιοποίησης των ενδιαφερόντων σας και των κλίσεών 
σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνετε, είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επαγγελματική σας επιλογή. 
Η «Συντροφικότητα/συνεργασία» είναι μέτριας σημασίας για την επαγγελματική σας επιλογή, 
που σημαίνει ότι δεν θα απορρίπτατε μια επαγγελματική πρόταση εάν το εργασιακό περιβάλλον ή 
τα εργασιακά σας καθήκοντα δεν ικανοποιούσαν αυτό το κριτήριο. 
Η «Σταθερότητα/ασφάλεια» είναι μικρής σημασίας για την επαγγελματική σας επιλογή, δηλαδή 
δεν θα αναζητούσατε μια εργασία που θα σας εξασφάλιζε σταθερότητα ή μονιμότητα. 
Οι «Συνθήκες εργασίας», δηλαδή το εργασιακό περιβάλλον, δεν καταλαμβάνει κανένα μερίδιο 
στο σύστημα των εργασιακών σας αξιών και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία 
της επαγγελματικής σας επιλογής.   
 
Συμπερασματικά, οι οικονομικές και υλικές ανταμοιβές καθώς και η αξιοποίηση των 
ενδιαφερόντων και των κλίσεών σας παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία της 
επαγγελματικής σας επιλογής. Αναζητάτε μια επαγγελματική επιλογή που θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις δύο αυτές παραμέτρους. 
Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα και το προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Επίδραση των Αξιών και των 
Κινήτρων στην επαγγελματική σας επιλογή» (σελ. ...) 
 
Αξιολόγηση της Αυτοεκτίμησής σας ως κριτήριο της επαγγελματικής σας 
επιλογής  
 
Είστε ένα άτομο με σχετικά θετική εικόνα για τον εαυτό σας. Έχετε αρκετά καλή σχέση με τον 
εαυτό σας και με τους γύρω σας και χαρακτηρίζεστε από συναισθηματική σταθερότητα. 
Αισθάνεστε ότι μπορείτε να αντιμετωπίζετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις δυσκολίες που σας 
παρουσιάζονται. Τείνετε να είστε δημιουργικοί και αισιόδοξοι και κάνετε τις επιλογές σας με 
υποκειμενικά-προσωπικά κριτήρια, καθώς πιστεύετε ότι σε γενικές γραμμές διαθέτετε τις 
ικανότητες που απαιτούνται για το επάγγελμα που έχετε επιλέξει. 
Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις που δώσατε, η εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας 
αναλύεται ως εξής: 
Θετικά στοιχεία: 

 Χαρακτηρίζεστε από υψηλό βαθμό αυτογνωσίας (γνωρίζετε τι θέλετε) και 
αποφασιστικότητα. 

 Ανταποκρίνεστε γρήγορα και ευέλικτα στις αλλαγές που είτε συμβαίνουν στο περιβάλλον 
σας είτε κάνετε εσείς οι ίδιοι 

 Είστε δεκτικοί σε νέες εμπειρίες και ρόλους 
 Έχετε αρκετά υψηλό αίσθημα σημαντικότητας και γενικά αναγνωρίζετε την αξία σας 
 Κάνετε επιλογές που σας εκφράζουν απόλυτα 
 Χαρακτηρίζεστε από επιμονή μέχρι να ολοκληρωθεί ένα έργο που έχετε αναλάβει και δεν 
καταλαμβάνεστε από αισθήματα παραίτησης 

 Πιστεύετε ότι ασκείτε επιρροή στους άλλους 
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Στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση 
 Διστάζετε να εκφράζετε τις προσωπικές σας απόψεις και θέσεις. 
 Αρκετές φορές διακατέχεστε από αισθήματα κατωτερότητας 
 Δεν διαθέτετε ικανότητα παρουσίασης και  δεν αισθάνεστε αυτοπεποίθηση μπροστά σε 
ένα κοινό 

 
 
Ο Τρόπος Λήψης Απόφασης στην επαγγελματική σας επιλογή 
 
Λαμβάνετε κυρίως αποφάσεις με βάση ορθολογικά κριτήρια. Κατά κύριο λόγο ακολουθείτε μια 
συστηματική προσέγγιση όταν παίρνετε μια απόφαση. Η πληροφορία για εσάς αποτελεί δύναμη. 
Ο ορθολογικός τύπος συνήθως ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία όταν παίρνει μια 
απόφαση. Προσδιορίζει το πρόβλημα, καθορίζει τους στόχους, λαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, καθορίζει τις εναλλακτικές λύσεις, αξιολογεί όλες τις λύσεις και τέλος εκτιμά την 
αποτελεσματικότερη λύση. 
 
Οι συναισθηματικές αντιδράσεις παίζουν πολύ μικρότερο ρόλο στον τρόπο που λαμβάνετε 
αποφάσεις. Στηρίζετε τις αποφάσεις σας λιγότερο στη διαίσθηση και περισσότερο στη λογική.  Οι 
αποφάσεις είναι καλά σχεδιασμένες και λιγότερο αυθόρμητες, ενώ δεν χρησιμοποιείτε τόσο 
έντονα την φαντασία και τα συναισθήματά σας, όσο τη λογική σας. Δεν λαμβάνετε τις αποφάσεις 
σας με ταχύτητα καθώς δεν επιτρέπετε στα συναισθήματά σας να σας κινητοποιήσουν στον ίδιο 
βαθμό που επιτρέπετε στη λογική σας. 
  
Εξαρτάστε σε χαμηλό βαθμό από τη γνώμη, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των άλλων. Δεν 
τείνετε να αναθέτετε την προσωπική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων στους άλλους καθώς 
συνειδητοποιείτε ότι, όταν μια επαγγελματική απόφαση ανατεθεί σε άλλους, εμπεριέχει το ρίσκο 
να μην περιλαμβάνει τα θέλω, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες σας.  
 
Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα και το προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή, μπορείτε να ανατρέξετε στον «Τρόπο Λήψης Απόφασης στην 
επαγγελματική σας επιλογή»  (σελ. ...) 
 
 
Αξιολόγηση των Επικοινωνιακών σας Δυνατοτήτων  
 
Η ικανότητά σας να αναπτύσσετε και να διαχειρίζεστε τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές 
σας σχέσεις, να συνεργάζεστε ομαλά και αποτελεσματικά και να επιλύετε συγκρούσεις, είναι 
αρκετά υψηλή. Δείχνετε μια σχετική αδυναμία στον έλεγχο των συναισθημάτων μας και στο 
βαθμό ανταπόκρισής σας σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις καθώς και στη 
δυνατότητά σας να διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά. 
 
Η ικανότητά σας να ακούτε προσεκτικά και ενεργητικά τον συνομιλητή σας, να 
αντιλαμβάνεστε εύκολα και να κατανοείτε τα μηνύματα των άλλων και να βλέπετε τα πράγματα 
και από την οπτική γωνία του συνομιλητή σας είναι αρκετά υψηλή. Δείχνετε, μια σχετική αδυναμία 
να εκφραστείτε σε καταστάσεις που απαιτούν υψηλή επικοινωνιακή δεξιότητα και ψυχραιμία, 
όπως μια συνέντευξη, να μιλήσετε μπροστά σε κοινό, ή να ζητήσετε διευκρινίσεις όταν δεν έχετε 
κατανοήσει τον συνομιλητή σας.  
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Η ικανότητά σας να εκφράζετε τις ιδέες σας με σαφή τρόπο και να αναπτύσσετε έναν διάλογο 
είναι αρκετά υψηλή. Δείχνετε όμως μια σχετική αδυναμία στην ικανότητά σας να εκφράζετε τις 
απόψεις σας σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείτε ή σε άτομα που βρίσκονται σε θέση 
εξουσίας. 
 
Συνολικά κατατάσσεστε στην κατηγορία των ατόμων με  υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε επιμέρους τομείς που αναλύονται παραπάνω. 
Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα και το προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Αξιολόγηση των 
Επικοινωνιακών σας Δυνατοτήτων» (σελ. ...) 
 
 
2ο Στάδιο: Ο Επαγγελματικός σας Τύπος, τα Επαγγελματικά σας 
Ενδιαφέροντα και οι Δεξιότητές σας 

Προσδιορισμός του Eπαγγελματικού σας Tύπου  
 
Τα αποτελέσματα για τον επαγγελματικό σας τύπο έχουν βασιστεί στη γνωστή θεωρία του 
ερευνητή και συμβούλου καριέρας John Holland, ο οποίος ανέπτυξε την θεωρία της 
Επαγγελματικής Προσωπικότητας (Vocational Personality Theory). Η προσωπικότητα είναι ένα 
σύνολο χαρακτηριστικών, όπως τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, οι προτιμήσεις, οι ικανότητες, οι 
δεξιότητες και τα ταλέντα, τα οποία ενυπάρχουν στον άνθρωπο και διαμορφώνουν τον 
ανθρώπινο χαρακτήρα. Bασιζόμενος σε αυτά, και έχοντας υπόψη του ότι ο καθένας έχει την 
ιδιαιτερότητά του, προσδιόρισε έξι τύπους προσωπικότητας (επαγγελματικούς τύπους) που 
χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τα διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα: τον πρακτικό, τον ερευνητικό, 
τον καλλιτεχνικό, τον κοινωνικό, τον επιχειρηματικό και τον συμβατικό. 
 
Οι τρεις πρώτοι επαγγελματικοί τύποι -με κυρίαρχο τον πρώτο και βοηθητικούς τους άλλους δύο- 
είναι αυτοί που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέπειας 
μεταξύ της προσωπικότητάς σας και της επαγγελματικής σας επιλογής, οδηγεί στη μέγιστη 
δυνατή εργασιακή ικανοποίηση, επιτυχία και επαγγελματική σταθερότητα. Οι τρεις επαγγελματικοί 
τύποι στους οποίους συγκέντρωσες την υψηλότερη βαθμολογία είναι: 
 
Συμβατικός - Οργανωτικός 
Ο συμβατικός - οργανωτικός χαρακτηρίζεται από εργασίες που απαιτούν πειθαρχία, 
υπολογιστικές, λογιστικές, υπαλληλικές και επιχειρηματικές ικανότητες. Είναι συνήθως 
άνθρωποι επιμελείς, πειθαρχημένοι, προσεκτικοί, τακτικοί, πρακτικοί, ψύχραιμοι, συνεργάσιμοι, 
αξιόπιστοι και εσωστρεφείς, ευσυνείδητοι, μεθοδικοί και οργανωτικοί. 
Διανοούμενος - Ερευνητικός 
Στον ερευνητικό τύπο υπάγονται άνθρωποι με ιδιαίτερη κλίση στις επιστήμες και την έρευνα, 
είναι αρκετά ανήσυχοι και δημιουργικοί, διανοούμενοι ως χαρακτήρες, ευρηματικοί, 
παρατηρητικοί, έως και περίεργοι. Έτσι, στον εργασιακό χώρο σχετίζονται με ενέργειες που 
χρήζουν κατανόηση, καινοτόμα έρευνα και τον έλεγχο των φυσικών, βιολογικών, πολιτιστικών 
και κοινωνικών φαινομένων. 
Πρακτικός - Ρεαλιστής 
Στον πρακτικό τύπο υπάγονται άτομα που διαθέτουν τεχνικές, μηχανολογικές, και 
χειρωνακτικές ικανότητες, χειρίζονται με επιδεξιότητα εργαλεία, μηχανικά συστήματα και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συνήθως στρέφονται σε τεχνικά, τεχνολογικά, μηχανολογικά και 
κατασκευαστικά επαγγέλματα. Στο εργασιακό περιβάλλον είναι άνθρωποι πρακτικοί, ρεαλιστές, 
ειλικρινείς, επίμονοι και αποτελεσματικοί στις πράξεις τους. 
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Τα Eπαγγελματικά σας Eνδιαφέροντα 
 
Οι επαγγελματικοί σας τύποι αντιστοιχούν σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Από τις 
απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, προέκυψαν οι 
επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες φαίνονται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο. 
 
Στους τρεις επαγγελματικούς τύπους στους οποίους συγκεντρώσατε την υψηλότερη 
βαθμολογία, οι επαγγελματικές κατηγορίες που φαίνεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο 
είναι: 
 

Λογιστικά Επαγγέλματα (100%) 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου (100%) 
Θετικές Επιστήμες, μαθηματικά και Στατιστική (86%) 
Επιστήμη - Έρευνα (86%) 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία (86%) 

 
Οι Δεξιότητές σας 
 
Με βάση τους δείκτες επίδοσης και δείκτες ταχύτητας που υπολογίσθηκαν από τις απαντήσεις 
σας στα τεστ δεξιοτήτων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 έχετε σε υψηλό βαθμό δεξιότητες και ικανότητες που σας επιτρέπουν σε σύντομο 
χρόνο να επιλύσετε σύνθετα πρακτικά προβλήματα, να εκτελέσετε αποτελεσματικά 
πράξεις, να αντιληφθείτε και να οργανώσετε εργασίες που έχουν μια συγκεκριμένη λογική 
ακολουθία. 

 έχετε σε μέτριο βαθμό δεξιότητες και ικανότητες που σας επιτρέπουν να 
αντιληφθείτε το χώρο γύρω σας, να είστε ιδιαίτερα παρατηρητικός και να  αντιλαμβάνεστε 
τη γεωμετρία των σχημάτων και του χώρου.   

 έχετε σε υψηλό βαθμό δεξιότητες και ικανότητες που σας επιτρέπουν να εκτελείτε 
με εξαιρετική ταχύτητα απλές πράξεις, χωρίς αριθμητικά λάθη, να εντοπίζετε λάθη και 
διαφορές με έναν γρήγορο έλεγχο, να επιλύετε απλά πρακτικά προβλήματα της 
καθημερινότητας. 

 Το επίπεδο των γλωσσικών σας δεξιοτήτων είναι ικανοποιητικό. Έχετε επαρκείς 
δυνατότητες στο να αντιλαμβάνεσθε με σχετική ευκολία το γενικό νόημα ενός κειμένου ή 
αποσπάσματος προφορικού λόγου, διαθέτετε ευρύ λεξιλόγιο και αρκετά καλό επίπεδο 
αφαιρετικής προσεγγίσεως του λόγου, ενώ σχετικά καλό είναι και το επίπεδό σας όσον 
αφορά στην ικανότητα επαγωγικής επεξεργασίας του λόγου.  

Με βάση τους τύπους προσωπικότητας, ο τύπος που περιγράφει καλύτερα τις δεξιότητες 
και ικανότητές σας είναι ο Οργανωτικός, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επαγγελματικές κατηγορίες:  

Οργανωτικές Εργασίες  
Λογιστικά Επαγγέλματα 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου  
Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα 
Επαγγέλματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Tεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία 

 
Σημείωση: Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων επαγγελματικών ενδιαφερόντων και 
δεξιοτήτων έχουν στηριχθεί στη θεωρία των επαγγελματικών τύπων. 
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3ο Στάδιο: Οι Απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Διαδρομές για τις 
Επαγγελματικές Κατηγορίες σας 
 
Στον παρακάτω πίνακα, στην πρώτη στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες, στη 
δεύτερη κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές κατηγορίες και 
στην τρίτη τα είδη των εκπαιδευτικών διαδρομών που οδηγούν στα επαγγέλματα αυτά. 
 
Επαγγελματική 
Κατηγορία Επάγγελμα Εκπαιδευτικές Διαδρομές 

Λογιστικά 
Επαγγέλματα  

Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο)  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό)  

Λογιστής - Ειδικός Μηχανογραφημένου 
Λογιστηρίου 

Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό ΤΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΤΕΙ 
Πτυχίο (Κολλέγιο) 
ΙΕΚ (Δημόσιο)  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό)  

Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - 
Βιοτεχνία ΙΕΚ (Ιδιωτικό)  

Επιστήμη – Έρευνα  
Πολιτικός Μηχανικός 

Διδακτορικό ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό AEI 

Πτυχίο ΑΕΙ 

Πτυχίο (Κολλέγιο) 

Τεχνολόγος Πετρελαίου Πτυχίο ΤΕΙ 

Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
Ηλεκτρολογία  

Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με 
Πολυμέσα 

Πτυχίο ΤΕΙ 

Πτυχίο ΤΕΙ 

ΙΕΚ (Δημόσιο)  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό)  

Ηλεκτρολόγος 
ΙΕΚ (Δημόσιο)  

ΙΕΚ (Ιδιωτικό)  

Ηλεκτρονικός 
Διδακτορικό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΤΕΙ 

Υπηρεσίες και 
Επαγγέλματα 
Χρηματοοικονομικού 
Κλάδου  

Οικονομολόγος 

Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο (Κολλέγιο) 

Υπάλληλος Τράπεζας 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 
Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 

Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) 

Μεταπτυχιακό AEI 
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 Χρηματιστής 

Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) 
Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο (Κολλέγιο) 

Θετικές Επιστήμες, 
Μαθηματικά και 
Στατιστική 

Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και 
Δημοσκοπήσεων - Στέλεχος Στατιστικής 
Δημοσκόπησης 

Πτυχίο ΑΕΙ 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 

Μαθηματικός 

Μεταπτυχιακό AEI 
Διδακτορικό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 

Προγραμματιστής Συστημάτων και 
Εφαρμογών Η/Υ 

Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΤΕΙ 
Πτυχίο ΤΕΙ 

Αρχιτεκτόνας 

Διδακτορικό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο (Κολλέγιο) 

Οργανωτικές 
Εργασίες  

Συμβολαιογράφος 

Διδακτορικό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Πτυχίο (Κολλέγιο) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 

Γραμματέας 
Πτυχίο (Κολλέγιο) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 

Τουριστικά και 
Ξενοδοχειακά 
Επαγγέλματα 

Ξεναγός 

Μεταπτυχιακό AEI 
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) 
Πτυχίο ΤΕΙ 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 

Ταξιδιωτικός Συνοδός και Συνοδός δρυμών - 
Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και 
Χώρων Αναψυχής - Τουριστικός Συνοδός 

Πτυχίο ΤΕΙ 

Επαγγέλματα 
Μεταφορών και 
Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

Διαχειριστής Logistics 

Διδακτορικό AEI 
Μεταπτυχιακό AEI 
Πτυχίο ΑΕΙ 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ (Ιδιωτικό) 

 
Για να δείτε: 

 Tις περιγραφές όλων των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες 
επαγγελματικές κατηγορίες και όλες τις Σχολές φοίτησης για τα επαγγέλματα αυτά, 
μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική σελίδα: ......................................... 

 Τον πλήρη κατάλογο με τις σχολές φοίτησης μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα 
(σελ. ...) 
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4o Στάδιο: Ζητούμενες Επαγγελματικές Κατηγορίες και Εκπαιδευτικές 
Διαδρομές 
 
Αγορά Εργασίας 
 
Το ανθρώπινο δυναμικό που θα ζητά η αγορά εργασίας έως το 2020 

 
Έως το 2020, οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια έλλειψη ανθρώπινου 

δυναμικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της τάξεως των 16-18 εκατομμυρίων στελεχών. Η 

διαφορά του 11% μεταξύ προσφοράς και ζήτησης  εξειδικευμένου ανθρώπινου είναι ακόμα 

μεγαλύτερη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), όπου ο 

ρυθμός ολοκλήρωσης των σπουδών είναι χαμηλότερος και ο πληθυσμός είναι σχετικά 

γηραιότερος. Σε αυτές τις χώρες, έως το 2020 θα υπολείπονται 3,5 εκατομμύρια απόφοιτοι σε 

σχέση με τη ζήτηση από την αγορά εργασίας.   

 

Για αυτές τις ειδικότητες η ζήτηση θα αυξάνεται κατά 1,6% κάθε χρόνο έως το 2018. Έως το 

2020, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 36% των θέσεων θα είναι απαραίτητο να καλύπτεται από 

αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έναντι του 24% που ισχύει σήμερα. Στην Γαλλία, οι 

θέσεις εργασίας που θα στελεχώνονται από αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα 

αυξάνεται κατά 3,4% κάθε χρόνο έως το 2020.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας του μέλλοντος θα απορροφήσει 

ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και δεξιότητες που θα τους 

επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις των αντίστοιχων επαγγελματικών 

πεδίων. Η επιλογή της κατάλληλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας 

για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εργασιακής ικανοποίησης και επαγγελματικής 

σταθερότητας. 
 
 
Ανάπτυξη επαγγελματικών κατηγοριών έως το 2020 
 
Έως το 2020, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη έλλειψη σε στελέχη-αποφοίτους των εξής 
ειδικοτήτων:  
 

 Επιστήμη    Τεχνολογία    Μηχανολογία    Μαθηματικά  

 Χρηματοοικονομικά    Διοίκηση Επιχειρήσεων  Υγεία 
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Αυτό σημαίνει ότι από τη μια θα υπάρχει υπερπροσφορά θέσεων σε αυτές τις κατηγορίες και από 
την άλλη έλλειψη ατόμων ικανών να στελεχώσουν τις θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα κενό που 
μπορεί να καλυφθεί από ανθρώπους που θα προετοιμαστούν σωστά τώρα, θα κάνουν σωστές 
εκπαιδευτικές επιλογές και θα αποτελέσουν το ανθρώπινο δυναμικό που θα αναζητά η αγορά 
εργασίας. 
 
Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες*, οι τομείς που φαίνεται να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής: 
 

 Τομέας Υγείας και Πρόνοιας  
 Υπηρεσίες Επιχειρήσεων  
 Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας και Φιλοξενίας  

 
Με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζονται οι τομείς: 
 

 Κατασκευαστικός κλάδος  
 Δημόσιος τομέας  
 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες  
 Εκπαίδευση  

 
Με αρνητικούς έως και πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζονται οι τομείς: 
 

 Λιανικό εμπόριο  
 Βιομηχανία  

 
* McKinsey Global Institute (2012), The world at work: Jobs, pay and Skills for 3.5 billion people. 
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5o Στάδιο: Οι Επικρατέστερες Επαγγελματικές Κατηγορίες για εσάς  
 
Τώρα που έχετε συγκεκριμενοποιήσει: 

 Τις επιρροές του περιβάλλοντός σας 

Τώρα που έχετε γνωρίσει: 

 Τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά (αξίες/κίνητρα, τρόπος λήψης απόφασης, 

αυτοεκτίμηση, επικοινωνιακές δυνατότητες) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τον επαγγελματικό σας τύπο  

 τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα 

 τις δεξιότητές σας  

 τη ζήτηση των επαγγελμάτων από την αγορά εργασίας 

 
οι επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν προοπτικές και φαίνεται να ανταποκρίνονται 
περισσότερο στο προφίλ σας είναι οι εξής:  

 Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου  

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία  

 

Σημαντικές Σημειώσεις 
1. Ο τρόπος με τον οποίο το περιβάλλον και τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά εισέρχονται στις 
αποφάσεις σας προσδιορίζεται μόνο από εσάς. 
2. Για τις σχετιζόμενες εκπαιδευτικές διαδρομές μπορείτε να ανατρέξετε στο 3ο στάδιο. 
3. Η εξαγωγή των δύο αυτών επαγγελματικών κατηγοριών έχει στηριχθεί σε στοιχεία της 
αναφοράς σας όπως προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσατε τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τόσο τα ενδιαφέροντα όσο και οι δεξιότητες 
του ανθρώπου εξελίσσονται με βάση τις εμπειρίες που αποκτά και ακολούθως μεταβάλλονται και 
οι επαγγελματικές κατηγορίες που μπορεί να ακολουθήσει. Είναι ενδιαφέρον να 
παρακολουθήσετε πώς και εσείς θα εξελιχθείτε στο μέλλον. 
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Χρήσιμοι Ορισμοί 
 
Επαγγελματικός Τύπος: Είναι ένα σύνολο επαγγελματικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 
Υπάρχουν έξι επαγγελματικοί τύποι (κατά J. Holland) στους οποίους κατατάσσονται άτομα και 
επαγγέλματα.  
 
Επαγγελματική Κατηγορία: Είναι ένας επαγγελματικός τομέας που απαιτεί συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και περιλαμβάνει συγκεκριμένα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, Επαγγελματική 
Κατηγορία: Περιβάλλον, Φύση και Γεωργία. 
 
Επάγγελμα: Είναι η ειδικότητα που μπορεί να ακολουθήσει ένα άτομο και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα καθήκοντα και δεξιότητες.  
 
Επαγγελματική Επιλογή: Είναι οι πιθανές επαγγελματικές κατηγορίες που μπορεί να 
ακολουθήσει ένα άτομο και προκύπτουν από τον επαγγελματικό τύπο, τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του. 
 
Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα: Είναι οι επαγγελματικές κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν 
περισσότερο. Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις 
επαγγελματικές κατηγορίες σας φαίνονται ενδιαφέροντα.  
 
Επαγγελματικές Δεξιότητες: Είναι οι ικανότητες που σας επιτρέπουν να ανταποκριθείτε στις 
απαιτήσεις των διαφόρων επαγγελμάτων. Αποτελούνται από τέσσερις βασικές δεξιότητες: 
Αριθμητική Σκέψη και Ικανότητα, Αφαιρετική και Κριτική Σκέψη, Χωρική και Μηχανολογική Σκέψη, 
Γλωσσικές Δεξιότητες.  
 
Εκπαιδευτικές Διαδρομές: Είναι οι σχολές φοίτησης και οι οργανισμοί που προσφέρουν 
σπουδές οι οποίες οδηγούν στις επαγγελματικές επιλογές και περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα 
σπουδών.  
 
Προσωπικές Αξίες/Κίνητρα: Είναι οι παράμετροι που λαμβάνει το άτομο υπόψη του όταν 
καλείται να λάβει μια επαγγελματική απόφαση. Οι παράμετροι αυτές είναι: τα οικονομικά οφέλη, η 
σταθερότητα/ασφάλεια, η συνεργασία/συντροφικότητα, οι συνθήκες εργασίας, και η αξιοποίηση 
των ενδιαφερόντων. 
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Ι. Αναλυτικές Αναφορές 
Αυτοδιερεύνησης 
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ΕΕιισσααγγωωγγήή   
 
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Αναλυτικές Αναφορές Αυτοδιερεύνησης. Τα ερωτηματολόγια 
αυτοδιερεύνησης που συμπληρώσατε είναι: 
 

 Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Επιρροών στην επαγγελματική σας επιλογή 

 Ερωτηματολόγιο Τρόπου Λήψης Απόφασης στην επαγγελματική σας επιλογή 

 Ερωτηματολόγιο Προσδιορισμού Αξιών και Κινήτρων στην επαγγελματική σας 
επιλογή 

 Ερωτηματολόγιο  Αυτοεκτίμησης 

 Ερωτηματολόγιο Επικοινωνιακών Δυνατοτήτων 

 
 
Από τις αναλυτικές αναφορές προκύπτει η αποτύπωση του δικού σας προφίλ στους παράγοντες 
που αξιολογούν τα ερωτηματολόγια. Επίσης αποκτάτε μια σχετική εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις των ατόμων που σήμερα 
δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια Ιδανική Επαγγελματική Επιλογή. Τα παραπάνω ερωτηματολόγια 
απαντήθηκαν από μια ομάδα ατόμων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν Ιδανική επαγγελματική 
επιλογή. 

 

Τα ερωτηματολόγια έχουν σταθμιστεί μέχρι στιγμής σε έναν αριθμό 100 ατόμων από ένα αρχικό πλήθος 1.500 
ατόμων οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση ηλικιακά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήτρια και συνεχίζουν να 
σταθμίζονται στον αρχικό αυτό πληθυσμό.  
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ΙΙ..11..    ΗΗ  ΕΕππίίδδρραασσηη  ττωωνν  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  
ΠΠααρρααγγόόννττωωνν  σσττηηνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  
σσααςς  ΕΕππιιλλοογγήή    
 

Εισαγωγή: Τι είναι οι Εξωτερικές Επιρροές και οι Πηγές 
Προέλευσής τους 
Το ερωτηματολόγιο αυτό ασχολείται με την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων στην 
Επαγγελματική σας Επιλογή οι οποίοι σχετίζονται με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον:  

 Οικογένεια  

 Σχολείο  

 Οικονομία  

 Κοινωνία  
 
Οι ισχυρές επιρροές που ασκούνται στο άτομο από το οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον επηρεάζουν την επαγγελματική προσωπικότητα του ατόμου και τις επιλογές 
καριέρας. Η επίγνωση του ατόμου σχετικά με το βαθμό που το εξωτερικό περιβάλλον 
διαμορφώνει την επαγγελματική του ταυτότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου 
να κάνει ορθολογικές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές.  
 
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε αποτελείται από τρία μέρη: 
Α΄ Μέρος:  Οικογενειακό Υπόβαθρο 
Β΄ Μέρος: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 
Γ΄ Μέρος:  Ποσοτικά Στοιχεία 
 
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε δύο βασικά συμπεράσματα: 
1. Βαθμός Επιρροής των Εξωτερικών Παραγόντων στην Επαγγελματική σας επιλογή 

(Μέρος Γ΄ του ερωτηματολογίου) 
 
2. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να έχετε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες του 
Εξωτερικού Περιβάλλοντος επηρεάζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις των ατόμων που σήμερα 
δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή. 
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Συμπεράσματα 
 
Ι. Βαθμός Επίδρασης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος στην 
Επαγγελματική Επιλογή του κ. Ράπτη Ελευθέριου 
Φαίνεται από τις απαντήσεις που δώσατε πως στις επαγγελματικές σας επιλογές το επίπεδο των 
εξωτερικών επιρροών είναι σχετικά χαμηλό. Οι οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες  είναι σε 
δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα υποκειμενικά και προσωπικά κριτήριά σας. Γενικά, η 
επαγγελματική επιλογή θα πρέπει να στηρίζεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως οι κλίσεις, 
τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, οι αξίες. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη και οι 
παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος στο βαθμό που μπορούν να συμβάλλουν προς μια 
Ιδανική επαγγελματική επιλογή. 
 
ΙΙ. Επιμέρους Συμπεράσματα 
Μέρος Α:  Οικογενειακό Υπόβαθρο* 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, και οι δύο γονείς σας εργάζονται. Ο πατέρας σας είναι 
απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η μητέρα σας απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Μέρος Β:  Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 
Οι ερωτήσεις που συμπληρώσατε σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου αφορούν στην επιρροή 
που ασκεί η επαγγελματική κατάσταση των γονέων σας στις επαγγελματικές σας επιλογές. 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις σας δεν επηρεάζεστε από τις επαγγελματικές επιλογές που έκαναν οι 
γονείς σας. 
 
Μέρος Γ: Ποσοτικά Στοιχεία 
Οι ερωτήσεις που συμπληρώσατε σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου αφορούν στο βαθμό 
στον οποίο οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν τις επαγγελματικές σας 
επιλογές. Σχετικά με τις επιρροές που δέχεστε από το περιβάλλον σας, φαίνεται να επηρεάζεστε 
περισσότερο από τους γονείς σας και λιγότερο από τους καθηγητές σας. Οι γονείς σας δεν σας 
προτρέπουν να ακολουθήσετε το επάγγελμα τους. Στις επαγγελματικές σας αποφάσεις δεν 
επηρεάζεστε καθόλου από τα κοινωνικά πρότυπα, αλλά ούτε από την οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση των γονιών σας. Βασικά σας κίνητρα για την επιλογή επαγγέλματος είναι οι 
οικονομικές απολαβές. Το εκπαιδευτικό σύστημα και ο τρόπος που είναι οργανωμένο επηρεάζει 
αρκετά τις επαγγελματικές σας επιλογές ενώ σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεστε από την οικονομική 
κατάσταση της χώρας. 
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Προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει μια Ιδανική Επαγγελματική Επιλογή 
 
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται η περιγραφή του προφίλ των ανθρώπων που σήμερα θεωρούν 
ότι έκαναν μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή. Σημειώνουμε ότι το προφίλ που παρουσιάζεται 
συνδέεται με τον τρόπο και το βαθμό στον οποίο οι παράγοντες του περιβάλλοντος επηρέασαν 
τις επαγγελματικές αποφάσεις των ανθρώπων αυτών. *Σημειώνεται ότι τα χαρακτηριστικά που 
συνθέτουν το οικογενειακό υπόβαθρο του ατόμου (π.χ. μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική 
κατάσταση γονέων) δεν αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις μιας Ιδανικής επαγγελματικής 
επιλογής. Είναι δηλαδή πιθανό να έχετε διαφορετικά χαρακτηριστικά «οικογενειακού υποβάθρου» 
από τους ανθρώπους που σήμερα δηλώνουν ότι έκαναν μια ιδανική επαγγελματική επιλογή (π.χ. 
γονείς τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και να οδηγηθείτε σε μια εξίσου ιδανική 
επαγγελματική επιλογή. 
 
 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:   

 Δεν είχαν ως πρότυπο το επάγγελμα κανενός από τους γονείς τους. 

 Δεν ήταν προαποφασισμένοι να ακολουθήσουν το επάγγελμα των γονέων τους. 
 

Ποσοτικά Στοιχεία: 
 Μοιράζονταν τις σκέψεις τους σχετικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές αρκετά με 
τους γονείς τους και τον φιλικό τους περίγυρο και λιγότερο με το συγγενικό τους 
περιβάλλον και τους καθηγητές τους.   

 Σχετικά με την επαγγελματική πορεία που ακολούθησαν δεν επηρεάστηκαν καθόλου 
από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.  

 Οι γονείς τους δεν τους προέτρεπαν να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, 
ούτε και να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με των ιδίων.  

 Στην επαγγελματική τους επιλογή, η κοινωνική προβολή έπαιξε μέτριο ρόλο ως 
κριτήριο επιλογής επαγγέλματος, ενώ η φήμη και οι οικονομικές απολαβές είχαν αρκετά 
σημαντικότερο ρόλο στην επαγγελματική επιλογή.  

 Η οικονομική οικογενειακή κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική 
επιλογή τους. 

  Τα κοινωνικά πρότυπα, δηλαδή το κατά πόσο ένα επάγγελμα θεωρείται ότι ασκείται 
μόνο από γυναίκες ή μόνο από άνδρες, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην επαγγελματική 
επιλογή των ατόμων. 

 Το εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. το σύστημα εξετάσεων) δεν λειτούργησε ανασταλτικά ή 
αποθαρρυντικά για αυτά τα άτομα και δεν τα απομάκρυνε από τις επαγγελματικές τους 
επιλογές, δεν έπαιξε δηλαδή κανένα ρόλο στις επαγγελματικές τους αποφάσεις. 

 Η οικονομική κατάσταση της χώρας επηρέασε αρκετά την επαγγελματική τους 
κατεύθυνση και επιλογές. 
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ΙΙ..22..  ΟΟ  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττοουυ  ΡΡόόλλοουυ  
ττωωνν  ΑΑξξιιώώνν  κκααιι  ττωωνν  ΚΚιιννήήττρρωωνν  σσααςς  
σσττηηνν  EEππααγγγγεελλμμααττιικκήή  σσααςς  EEππιιλλοογγήή  

Εισαγωγή: Τι είναι οι Αξίες και τα Κίνητρα και πώς 
Επηρεάζουν τη Διαδικασία Λήψης Επαγγελματικής σας 
Απόφασης 
 
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας, αναπτύσσετε ένα σύστημα αξιών, κινήτρων και ιδεών  που 
παίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε είδους απόφασή σας. Τόσο οι άμεσες αποφάσεις, όσο και τα 
μακροπρόθεσμα σχέδιά σας, επηρεάζονται, συνειδητά και ασυνείδητα, από το ατομικό σύστημα 
αξιών σας. Εάν, παραδείγματος χάριν, η ασφάλεια είναι μια αξία σημαντική για εσάς, τότε 
προσαρμόζετε τον τρόπο ζωής και τις ενέργειές σας σύμφωνα με αυτήν την παράμετρο. Η 
προσωπική και εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό στον οποίο οι αξίες 
αυτές εκπληρώνονται στην καθημερινή επαγγελματική σας ζωή. 
 
Το ερωτηματολόγιο αυτό ασχολείται με τις εργασιακές αξίες και τα κίνητρα που συμβάλουν στην 
επαγγελματική σας επιλογή. 
Οι εργασιακές σας αξίες αποτυπώνουν τις προτεραιότητες που θέτετε στην εργασία που θα 
θέλατε να κάνετε. Αναφέρονται στο τι θα επιθυμούσατε ως ανταμοιβή από την εργασία σας είτε 
σε υλικό, είτε σε ψυχολογικό επίπεδο. Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με το 
επάγγελμα που θα ακολουθήσετε, οι αξίες σας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και 
καθορίζουν το βαθμό της επαγγελματικής σας ικανοποίησης. Οι αξίες που ανιχνεύονται είναι:  
Οικονομικά Οφέλη: Η εργασία πρέπει πρωταρχικά να μου επιτρέπει να κερδίζω χρήματα και να 
ικανοποιώ τις υλικές ανάγκες μου. 
Σταθερότητα/Ασφάλεια: Εξασφάλιση σταθερής απασχόλησης, κυρίως σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης. 
Συνεργασία/Συντροφικότητα: Η εργασία πρέπει να μου δίνει την ευκαιρία να εργάζομαι με 
ανθρώπους που να τους γνωρίζω και να τους εκτιμώ. 
Συνθήκες (φυσικές) εργασίας: Η εργασία πρέπει να με ικανοποιεί, να γίνεται σε μάλλον 
ευχάριστες συνθήκες και κυρίως να μην προκαλεί κανέναν κίνδυνο για την υγεία μου. 
Ενδιαφέροντα: Η εργασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά μου, να έχω 
δραστηριότητες και καθήκοντα που μου αρέσουν και ανταποκρίνονται στις ικανότητές μου.  
Επομένως, η κατανόηση και κατάταξη των εργασιακών σας αξιών είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία 
επιλογής επαγγέλματος, ειδικά των νέων, στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν το μελλοντικό 
επαγγελματικό τους πλάνο και να κάνουν ορθολογικές επιλογές. 
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 Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπεράσματος  
1. Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε εξετάζει τις 5 κάτωθι αξίες: 

 Οικονομικά Οφέλη 

 Σταθερότητα/Ασφάλεια 

 Συνεργασία/Συντροφικότητα 

 Συνθήκες (φυσικές) Εργασίας 

 Ενδιαφέροντα 
 
Για την εξαγωγή του αποτελέσματος αθροίζονται οι απαντήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε αξία και 
συγκεντρώνονται σε μια συνολική αποτίμηση της συμπεριφοράς σας στην οποία αποτυπώνονται 
οι αξίες που επηρεάζουν τον τρόπο που λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με τις επαγγελματικές σας 
επιλογές.  
 
2. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να έχετε μια εικόνα των αξιών και των κινήτρων που παίζουν 
ρόλο στις επαγγελματικές αποφάσεις και επιλογές των ατόμων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή. 
 

Συμπεράσματα 
 
Ι. Αποτίμηση των επιδράσεων των Αξιών στις Eπαγγελματικές Eπιλογές 
του  κ.  Ράπτη Ελευθέριου 
 
Aπό τις απαντήσεις, που δώσατε, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
Τα «Οικονομικά οφέλη», δηλαδή η οικονομική αναγνώριση και οι υλικές ανταμοιβές παίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας επιλογή. Είναι για εσάς απαραίτητη προϋπόθεση 
μιας επαγγελματικής επιλογής.  
 
Τα «Ενδιαφέροντα», δηλαδή ο βαθμός αξιοποίησης των ενδιαφερόντων και των κλίσεών σας 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνετε είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επαγγελματική σας επιλογή. 
 
Η «Συντροφικότητα/συνεργασία» είναι μέτριας σημασίας για την επαγγελματική σας επιλογή, 
που σημαίνει ότι δεν θα απορρίπτατε μια επαγγελματική πρόταση εάν το εργασιακό περιβάλλον ή 
τα εργασιακά σας καθήκοντα δεν ικανοποιούσαν αυτό το κριτήριο. 
 
Η «Σταθερότητα/ασφάλεια» είναι μικρής σημασίας για την επαγγελματική σας επιλογή, δηλαδή 
δεν θα αναζητούσατε μια εργασία που θα σας εξασφάλιζε σταθερότητα ή μονιμότητα. 
 
Οι «Συνθήκες εργασίας», δηλαδή το εργασιακό περιβάλλον, δεν καταλαμβάνει κανένα μερίδιο 
στο σύστημα των εργασιακών σας αξιών και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία 
της επαγγελματικής σας επιλογής.   
 
Σύντομο Σχόλιο: Από τις απαντήσεις σας φαίνεται ότι το σημαντικότερο ρόλο στην επαγγελματική 
σας επιλογή παίζει ο συνδυασμός Οικονομικών Οφελών και Αξιοποίησης Ενδιαφερόντων. Η 
Συντροφικότητα/συνεργασία παίζει ένα μέτριο ρόλο στις επαγγελματικές σας αποφάσεις, ενώ 
πολύ μικρότερη βαρύτητα στις επιλογές σας έχουν η ύπαρξη Σταθερότητας/ασφάλειας και οι 
Συνθήκες εργασίας. 
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Οι απαντήσεις σας στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Αξιών και 
Κινήτρων στην Επαγγελματική σας Επιλογή 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεών σας που αφορούν 
στην επίδραση των αξιών και των κινήτρων σας στην επαγγελματική σας επιλογή. Στην πρώτη 
στήλη παρουσιάζονται οι αξίες και τα κίνητρα που επηρεάζουν την επαγγελματική σας επιλογή 
και στη δεύτερη η βαθμολογία που συγκεντρώσατε για την κάθε αξία. Έτσι, αποτυπώνονται τα 
κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνετε τις επαγγελματικές σας αποφάσεις. 

  

Πίνακας 1: Οι απαντήσεις σας στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Αξιών και Κινήτρων στην 
Επαγγελματική σας Επιλογή 

Αξίες και Κίνητρα στην 
Επαγγελματική Επιλογή 

Τα Αποτελέσματα των 
Απαντήσεών σας 

Οικονομικά Οφέλη 7 

Σταθερότητα/Ασφάλεια 2 

Συνεργασία/Συντροφικότητα 4 

Συνθήκες Εργασίας 0 

Αξιοποίηση Ενδιαφερόντων 7 

 

Πώς διαβάζεται ο Πίνακας: Αυτός ο πίνακας είναι εξατομικευμένος και αφορά τον κύριο 
Ράπτη Ελευθέριο. Περιέχει πολύ σημαντική πληροφόρηση την οποία θα πρέπει να μπορείτε να 
αξιοποιήσετε. 
Παράδειγμα 1. Τα Οικονομικά οφέλη αποτελούν για εσάς πολύ σημαντικό παράγοντα λήψης 
μιας επαγγελματικής απόφασης. Προσανατολίζεστε σε επαγγέλματα που θα σας εξασφαλίσουν 
αυτήν την προϋπόθεση. 
Παράδειγμα 2. Η Σταθερότητα/ασφάλεια παίζει πολύ μικρότερο ρόλο στις επαγγελματικές σας 
αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το κριτήριο αυτό δεν θα επηρεάσει την επιλογή επαγγέλματος.    
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Προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει μια Ιδανική Επαγγελματική Επιλογή 
 
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται η περιγραφή του προφίλ των ανθρώπων που σήμερα 
θεωρούν ότι έκαναν μια ιδανική επαγγελματική επιλογή. Σημειώνουμε ότι το προφίλ 
που παρουσιάζεται συνδέεται με τον βαθμό που συγκεκριμένες αξίες και κίνητρα 
επηρέασαν τις επαγγελματικές αποφάσεις των ανθρώπων αυτών. 

Τα «ενδιαφέροντα», δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισης της εργασίας στα ενδιαφέροντά τους, 

έπαιξαν τον σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με το επάγγελμα 

που θα ακολουθούσαν. Προτεραιότητα των ανθρώπων αυτών είναι η αξιοποίηση των 

ενδιαφερόντων και των κλίσεών τους, καθώς αυτό είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την 

επίτευξη επαγγελματικής ικανοποίησης.  

 

Η «συνεργασία/συντροφικότητα», δηλαδή η ανάγκη για ομαδική εργασία, διατήρηση φιλικών 

σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον, έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική τους 

επιλογή. 

 

Η «σταθερότητα/ασφάλεια», δηλαδή η ανάγκη για μια αίσθηση μονιμότητας ή για καθήκοντα 

και εργασιακούς ρόλους που δεν αλλάζουν, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική 

τους επιλογή. Οι επαγγελματικές τους αποφάσεις υποκινούνται από την συγκεκριμένη αξία. 

 

Τα «οικονομικά οφέλη» έπαιξαν πολύ μικρό ρόλο στις επαγγελματικές τους επιλογές. Τα 

άτομα δεν επέλεξαν το επάγγελμα που ακολούθησαν με μοναδικό κριτήριο τις οικονομικές 

απολαβές που θα μπορούσε να τους προσφέρει.  

 

Οι «συνθήκες εργασίας» κατείχαν μέτριο ρόλο στο σύστημα αξιών τους και άρα στην επιλογή 

επαγγέλματος. Το περιβάλλον εργασίας, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας αποτέλεσαν 

σημαντικότερο κριτήριο από τα οικονομικά οφέλη αλλά ήταν μικρότερης σημασίας σε σχέση με 

τα ενδιαφέροντα, τη συνεργασία και τη σταθερότητα που θα μπορούσε να τους προσφέρει ένα 

επάγγελμα. 
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ΙΙ..33..    OO  ΤΤρρόόπποοςς  ΛΛήήψψηηςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς    
σσττηηνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  σσααςς  ΕΕππιιλλοογγήή  
 

Εισαγωγή: Τι σημαίνει Τρόπος Λήψης Απόφασης και πώς 
Επηρεάζει τις Επαγγελματικές σας Επιλογές 
 
Στο ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνετε αποφάσεις που αφορούν 
στην επαγγελματική σας επιλογή. Η λήψη αποφάσεων είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της 
καθημερινής μας ζωής και καθορίζει την πορεία μας σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Επειδή 
ως άνθρωποι έχουμε ο καθένας τελείως διαφορετική προσωπικότητα, ικανότητες, 
αυτοπεποίθηση, βιώματα, εμπειρίες, επιθυμίες, στόχους, αδυναμίες και ελαττώματα, όπως είναι 
φυσικό επιλέγουμε με τελείως ξεχωριστό τρόπο και με προσωπικά κριτήρια όταν πρέπει να 
λάβουμε μια απόφαση. Υπάρχουν λοιπόν τρεις διαφορετικοί τρόποι λήψης απόφασης:  
1. Ορθολογικός 
2. Διαισθητικός 
3. Εξαρτημένος 
 
Ενώ δεν υπάρχουν απόλυτα σωστοί και λανθασμένοι τρόποι λήψης απόφασης, ο συνδυασμός 

ενός ορθολογικού με έναν διαισθητικό τύπο λήψης απόφασης έχει δείξει ότι οδηγεί σε 

ώριμες επαγγελματικές επιλογές. Ο συνδυασμός αυτός περιλαμβάνει συναισθηματική συνοχή και 

λογική συνέπεια, λαμβάνει υπόψη πληροφορίες από εσωτερικές (γνώση του εαυτού μας) και 

εξωτερικές πηγές (γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος), ζυγίζει την αξία των πληροφοριών και 

επενδύει χρόνο για περαιτέρω εξερεύνηση, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αντιθέτως, τα άτομα 

που κατατάσσονται στον εξαρτημένο τύπο αρνούνται την προσωπική ευθύνη για τη λήψη 

αποφάσεων  και την αναθέτουν στους άλλους.  Ακόμα βέβαια και αν η λήψη απόφασης ανατεθεί 

σε άλλους, οι συνέπειες της απόφασης θα αφορούν το ίδιο το άτομο.  Όταν μια επαγγελματική 

απόφαση ανατεθεί σε άλλους εμπεριέχει το ρίσκο να μην περιλαμβάνει τα θέλω, τα ενδιαφέροντα 

και τις προσδοκίες του ίδιου του ατόμου. Τα άτομα αυτά εμφανίζουν συνήθως παθητικότητα στη 

συμπεριφορά τους και το περιβάλλον φαίνεται να είναι απαγορευτικό και περιοριστικό στο να 

τους προσφέρει επιλογές.  

 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
Μέσω του ερωτηματολογίου αυτού διαπιστώνεται ο τρόπος λήψης απόφασης που χρησιμοποιείτε 
προκειμένου να λάβετε αποφάσεις που αφορούν στην επαγγελματική σας επιλογή σύμφωνα με τις 
παρακάτω κατηγορίες:  

 Ορθολογικός 
 Διαισθητικός 
 Εξαρτημένος 
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 30 προτάσεις. Οι προτάσεις βαθμολογούνται με μία μονάδα 
βάσει του τύπου λήψης απόφασης που αντιπροσωπεύουν. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το 
άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώσατε. Από τα αθροίσματα των βαθμών προκύπτει ο 
κυρίαρχος ή οι κυρίαρχοι τύποι λήψης απόφασης που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που 
λαμβάνετε αποφάσεις.  
Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να έχετε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο λαμβάνουν 
αποφάσεις τα άτομα που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή. 
 
Συμπεράσματα 
 
1. Ο προσωπικός τρόπος λήψης απόφασης του κ. Ράπτη Ελευθέριου  
 
Από τις απαντήσεις, που δώσατε συγκεντρώνετε την παρακάτω βαθμολογία ανά τύπο λήψης 
απόφασης: 
 

Τύπος Λήψης 
Απόφασης 

Βαθμολογία Σχόλιο 

Ορθολογικός 7 
Λαμβάνετε κυρίως αποφάσεις με βάση ορθολογικά κριτήρια. Ο 
συγκεκριμένος τρόπος λήψης απόφασης  προϋποθέτει καλή γνώση του 
εαυτού σας και του περιβάλλοντός σας. 

Διαισθητικός 3 
Οι συναισθηματικές αντιδράσεις παίζουν πολύ μικρότερο ρόλο στον 
τρόπο που λαμβάνετε αποφάσεις.  

Εξαρτημένος 2 
Εξαρτάστε σε χαμηλό βαθμό από τη γνώμη, τις επιθυμίες, τις 
προσδοκίες ή την αποδοχή των άλλων. 

 
Σύντομο Σχόλιο: Από τις απαντήσεις σας, φαίνεται ότι στη διαδικασία λήψης μια απόφασης 
εμπιστεύεστε σε μεγαλύτερο βαθμό τη λογική σας, την προσεκτική μελέτη και συγκέντρωση 
πληροφοριών και σε χαμηλότερο βαθμό τη διαίσθησή σας. Επίσης, δεν βασίζεστε στην γνώμη τρίτων 
όταν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις και αναλαμβάνετε την ευθύνη των αποφάσεών σας. 
 
 
2. Γενικό συμπέρασμα 
 
Λαμβάνετε κυρίως αποφάσεις με βάση ορθολογικά κριτήρια. Κατά κύριο λόγο ακολουθείτε μια 
πιο συστηματική προσέγγιση όταν παίρνετε μια απόφαση. Επίσης στηρίζετε τις αποφάσεις σας 
λιγότερο στη διαίσθηση και περισσότερο στη λογική. Οι αποφάσεις σας είναι καλά σχεδιασμένες 
και λιγότερο αυθόρμητες, ενώ δεν χρησιμοποιείτε τόσο έντονα την φαντασία και τα συναισθήματα 
σας, όσο τη λογική σας. Τέλος, δεν τείνετε να αναθέτετε την προσωπική ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων στους άλλους καθώς συνειδητοποιείτε ότι όταν μια επαγγελματική απόφαση 
ανατεθεί σε άλλους εμπεριέχει το ρίσκο να μην περιλαμβάνει τα θέλω, τα ενδιαφέροντα και τις 
προσδοκίες σας.  
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3. Προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι 
έχουν κάνει μια Ιδανική Επαγγελματική Επιλογή 
 

 
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται η περιγραφή του προφίλ των ανθρώπων που σήμερα 
θεωρούν ότι έκαναν μια ιδανική επαγγελματική επιλογή. Σημειώνουμε ότι το προφίλ 
που παρουσιάζεται αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο και στυλ λήψης απόφασης 
που συνδυάζει στοιχεία (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) και από τους τρεις τύπους 
λήψης απόφασης. 

 
Τα άτομα αυτά ανήκουν κυρίως στον ορθολογικό τύπο λήψης απόφασης. Υιοθετούν μια 
συστηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει εξέταση των δεδομένων, συλλογή και επεξεργασία 
των απαιτούμενων πληροφοριών ενώ αφιερώνουν χρόνο στη διαδικασία και δεν λαμβάνουν 
αποφάσεις βιαστικά. Αυτό σημαίνει, στην περίπτωση της επαγγελματικής επιλογής, ότι, όταν 
πρέπει να επιλέξουν επάγγελμα ή και να αλλάξουν επάγγελμα, λαμβάνουν υπόψη τους βασικά 
δύο παραμέτρους: τις πληροφορίες για τον εαυτό τους (κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες, 
αξίες) και τις πληροφορίες για το περιβάλλον τους (αγορά εργασίας, ζήτηση ειδικοτήτων κ.λπ.). 
 
Ο διαισθητικός τύπος παίζει έναν πολύ μικρότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης απόφασης 
αυτών των ατόμων. Αν και δεν αγνοούν τα συναισθήματά τους (π.χ δεν θα έκαναν μια 
επαγγελματική επιλογή που θα τους καταπίεζε) εμπιστεύονται σε μικρότερο βαθμό την 
παρούσα συναισθηματική κατάσταση και τη διαίσθησή τους. 
 
Τα άτομα που δηλώνουν σήμερα ότι έχουν κάνει ιδανική επαγγελματική επιλογή, δεν 
βασίζονται σχεδόν καθόλου σε τρίτους και δεν επηρεάζονται από τις προσδοκίες ή τις 
επιθυμίες άλλων προσώπων. Ο εξαρτημένος τύπος δεν παίζει κανένα ρόλο στη στρατηγική 
λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έκαναν μια επαγγελματική επιλογή που θα 
ικανοποιούσε τις φιλοδοξίες τρίτων ατόμων, ούτε εμφανίζουν παθητική στάση όταν πρέπει να 
λάβουν μια απόφαση. 
 
Επομένως, τα άτομα αυτά εμφανίζουν ένα συνδυαστικό προφίλ που περιλαμβάνει στοιχεία και 
από τους δύο τύπους. Στηρίζουν τις αποφάσεις τους σε ορθολογικά κριτήρια χωρίς να αγνοούν 
τα συναισθήματά τους απέναντι στις επιλογές που έχουν. 
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ΙΙ..44..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη    
ττηηςς  ΑΑυυττοοεεκκττίίμμηησσήήςς  σσααςς    
 

Εισαγωγή: Τι είναι η Αυτοεκτίμηση και πώς Επηρεάζει     
τις Επαγγελματικές σας Επιλογές 
Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε ασχολείται με την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησής σας ως 
παράγοντα επιρροής στην επαγγελματική σας επιλογή. 
Η αυτοεκτίμηση σχετίζεται με την συνολική αυτοαξιολόγηση ενός ατόμου αναφορικά με τα 
ατομικά του χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του. Είναι μια εντελώς προσωπική εκτίμηση που 
αντικατοπτρίζει την άποψη που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Η εντύπωση που 
σχηματίζει το άτομο για τον εαυτό του, η διαμόρφωση, δηλαδή, της θετικής ή αρνητικής 
αυτοεκτίμησης, δεν είναι κάτι έμφυτο αλλά είναι αποτέλεσμα των εμπειριών που αποκτά και των 
συναισθημάτων που διαμορφώνει ο άνθρωπος στην πορεία του καθώς και των 
αλληλεπιδράσεών του με το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Ο τρόπος με τον οποίο 
το άτομο αξιολογεί τον εαυτό του παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης απόφασης, και 
κυρίως στην επαγγελματική επιλογή. 
Στην παρούσα αναφορά αποτυπώνεται ο βαθμός της αυτοεκτίμησής σας και αποκτάτε μια 
σχετική εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο βαθμός αυτοεκτίμησης επηρεάζει τις επαγγελματικές 
σας επιλογές συγκριτικά με τους ανθρώπους που θεωρούν σήμερα ότι έχουν κάνει μια ιδανική 
επαγγελματική επιλογή. Σκοπός της συγκεκριμένης αναφοράς δεν είναι να δοθεί στο άτομο ένα 
νούμερο που να ανταποκρίνεται σε ένα βαθμό αυτοεκτίμησης, αλλά να δείξει τον τρόπο με τον 
οποίο ο βαθμός αυτοεκτίμησης επηρεάζει την ποιότητα των επαγγελματικών αποφάσεων.  
 
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 προτάσεις.  
Από τον συμβουλευόμενο ζητείται να απαντήσει αν θεωρεί ότι η συμπεριφορά που περιγράφεται 
σε κάθε ερώτηση τον εκφράζει ή όχι.  
 
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε δύο βασικά συμπεράσματα: 
 
Βαθμός Αυτοεκτίμησης του ατόμου 
(Ο βαθμός που προκύπτει από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ενδεικτικός και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματική εικόνα 
του ατόμου.) 
Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να έχετε μια εικόνα του βαθμού Αυτοεκτίμησης των ατόμων 
που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει ιδανική Επαγγελματική Επιλογή. 
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Συμπεράσματα 
Ι. Αποτίμηση της Αυτοεκτίμησης του κ. Ράπτη Ελευθέριου  
Από τις απαντήσεις που δώσατε, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
Η βαθμολογία που έχετε συγκεντρώσει στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για την εικόνα που 
έχετε σχηματίσει για τον εαυτό σας είναι αρκετά Ικανοποιητική. 
Είστε ένα άτομο με θετική εικόνα για τον εαυτό σας. Έχετε καλή σχέση με τον εαυτό σας και με 
τους γύρω σας, χαρακτηρίζεστε από  συναισθηματική σταθερότητα, μπορείτε να αντιμετωπίζετε 
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις δυσκολίες που σας παρουσιάζονται. Τείνετε να είστε πιο 
δημιουργικοί και αισιόδοξοι και κάνετε τις επιλογές σας με υποκειμενικά-προσωπικά κριτήρια, 
καθώς πιστεύετε ότι διαθέτετε τις ικανότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική κατεύθυνση 
που επιθυμείτε να ακολουθήσετε. 
Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις που δώσατε πιστεύετε  για τον εαυτό σας ότι:  
 
Θετικά στοιχεία: 

 Χαρακτηρίζεστε από υψηλό βαθμό αυτογνωσίας (γνωρίζετε τι θέλετε) και 

αποφασιστικότητα 

 Ανταποκρίνεστε γρήγορα και ευέλικτα στις αλλαγές που είτε συμβαίνουν στο 

περιβάλλον σας είτε κάνετε εσείς οι ίδιοι 

 Είστε δεκτικοί σε νέες εμπειρίες και ρόλους 

 Έχετε αρκετά υψηλό αίσθημα σημαντικότητας και αναγνωρίζετε την αξία σας 

 Κάνετε επιλογές που σας εκφράζουν απόλυτα 

 Χαρακτηρίζεστε από επιμονή μέχρι να ολοκληρωθεί ένα έργο που έχετε αναλάβει και 

δεν καταλαμβάνεστε από αισθήματα παραίτησης 

 Πιστεύετε ότι ασκείτε επιρροή στους άλλους 

 

Στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση 

 Αρκετές φορές, διστάζετε να εκφράζετε τις προσωπικές σας απόψεις και θέσεις. 

 Αρκετές φορές διακατέχεστε από αισθήματα κατωτερότητας 

 Πιστεύετε ότι δεν διαθέτετε ικανότητα παρουσίασης και  δεν αισθάνεστε αυτοπεποίθηση 

μπροστά σε ένα κοινό 
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ΙΙ. Επιμέρους Συμπεράσματα 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιμέρους συμπεράσματα που προέκυψαν από το 
ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης που συμπληρώσατε. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται τα 
πεδία που αξιολογεί το ερωτηματολόγιο και στη δεύτερη τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 
τις απαντήσεις σας.  
 

Πίνακας 1: Επιμέρους συμπεράσματα από τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης 

Χαρακτηριστικά Αυτοεκτίμησης 
Συμπεράσματα των δικών σας 

απαντήσεων 
Αυτογνωσία και αποφασιστικότητα Γνωρίζετε καλά τον εαυτό σας και είστε 

αποφασιστικοί 
Ανταπόκριση σε αλλαγές Διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τις 

αλλαγές 
Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες Είστε δεκτικοί σε νέες εμπειρίες και 

ρόλους 
Ικανότητα παρουσίασης Δεν αισθάνεστε αυτοπεποίθηση να 

παρουσιάζετε κάτι ή να μιλάτε μπροστά 
σε κοινό 

Βαθμός σημαντικότητας Αρκετές φορές διακατέχεστε από 
αισθήματα κατωτερότητας 

Βαθμός ταύτισης των επιλογών σας με 
τις πραγματικές σας επιθυμίες 

Οι επιλογές σας στηρίζονται σε δικές σας 
επιθυμίες και σας εκφράζουν απόλυτα 

Επιμονή και βαθμός καταβολής 
προσπάθειας 

Δεν εγκαταλείπετε ένα έργο πριν το 
ολοκληρώσετε και δεν διακατέχεστε από 
αισθήματα παραίτησης 

Βαθμός έκφρασης απόψεων και θέσεων Αρκετές φορές διστάζετε να εκφράζετε τις 
απόψεις και τις θέσεις σας 

Αυτοεικόνα Έχετε μια θετική εικόνα για τον εαυτό σας 
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Προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει μια Ιδανική Επαγγελματική Επιλογή 
 
Οι άνθρωποι που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια ιδανική επαγγελματική επιλογή 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτογνωσίας, γνωρίζουν καλά τις επιθυμίες τους και δεν 

αναβάλλουν τις αποφάσεις τους 

 Αναγνωρίζουν και συνειδητοποιούν τις δυσκολίες μιας επικείμενης αλλαγής 

 Αναγνωρίζουν την αξία τους και δεν διακατέχονται από αισθήματα κατωτερότητας σε 

σχέση με τους άλλους 

 Διαθέτουν υψηλό βαθμό δεκτικότητας σε νέες εμπειρίες και ρόλους 

 Έχουν υψηλή ικανότητα παρουσίασης, αισθάνονται αυτοπεποίθηση και μπορούν να 

μιλούν μπροστά σε ένα κοινό 

 Διαθέτουν υψηλό βαθμό σημαντικότητας, αισθάνονται άξιοι και σημαντικοί 

 Οι επιλογές και οι αποφάσεις τους τούς εκφράζουν απόλυτα και στηρίζονται σε αμιγώς 

δικές τους επιθυμίες 

 Διαθέτουν επιμονή και δεν εγκαταλείπουν μια προσπάθεια ή ένα έργο που έχουν 

αναλάβει πριν ολοκληρωθεί και δεν διακατέχονται από αισθήματα παραίτησης 

 Δεν διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους 

 Έχουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και θεωρούν ότι ασκούν επιρροή στους άλλους 

 

 
 
 



44  Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 

ΙΙ..55..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  
ΔΔυυννααττοοττήήττωωνν  σσααςς  

Εισαγωγή: Τι είναι οι Επικοινωνιακές Δυνατότητες και πώς 
επηρεάζουν τις επαγγελματικές σας επιλογές 
Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε αξιολογεί τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και την 
επίδρασή τους στην ποιότητα των επαγγελματικών σας επιλογών. Η επικοινωνία ως στόχο έχει 
τη μετάδοση ενός μηνύματος με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο και θεωρείται επιτυχής μόνο όταν 
τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης του μηνύματος αντιλαμβάνονται την ίδια πληροφορία.  
Μεταδίδοντας επιτυχώς ένα μήνυμα σημαίνει ότι μπορείτε να εκφράζετε τις σκέψεις και τις ιδέες 
σας με αποτελεσματικό τρόπο. 

Πολλοί άνθρωποι δεν διαθέτουν την ικανότητα να επικοινωνούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους 
αποτελεσματικά. Η αδυναμία αυτή τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς στο εργασιακό περιβάλλον 
και στέκεται εμπόδιο στην εξέλιξη της καριέρας τους. Η επίγνωση των επικοινωνιακών σας 
δυνατοτήτων παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη διεκδίκηση της καριέρας στην οποία στοχεύετε 
όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική σας ανέλιξη.   
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 32 προτάσεις. Οι απαντήσεις σας διαβαθμίζονται σε μια 
πενταβάθμια κλίμακα (από «Καθόλου» έως «Πολύ») ανάλογα με το βαθμό στον οποίο σας 
εκφράζει η συγκεκριμένη πρόταση. Το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνει σε όλες τις 
προτάσεις του ερωτηματολογίου ένα άτομο με άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες είναι 100%.  

 Βαθμολογία από 1%-40% αντιστοιχεί σε χαμηλή αξιολόγηση των επικοινωνιακών σας 
δυνατοτήτων.  

 Βαθμολογία από 41%-70% αντιστοιχεί σε μέτρια αξιολόγηση των επικοινωνιακών σας 
δυνατοτήτων.  

 Βαθμολογία από 71%-100% αντιστοιχεί σε υψηλή αξιολόγηση των επικοινωνιακών σας 
δυνατοτήτων. 

 
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε δύο βασικά συμπεράσματα: 
  
1. Βαθμός Επικοινωνιακών Δυνατοτήτων σε τρεις βασικές ομάδες:  
Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων 
(συνεργασία, διαπραγμάτευση, επίλυση συγκρούσεων, αυτοέλεγχος, διαχείριση και έκφραση 
συναισθημάτων).  
Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, κατανόησης και παρουσίασης (αντίληψη, παρουσίαση σε 
διαφορετικά κοινά).  
Ικανότητα Προφορικής Επικοινωνίας (διάλογος, έκφραση απόψεων και ιδεών).  
 
Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να έχετε μια εικόνα του βαθμού των Επικοινωνιακών 
Δυνατοτήτων των ατόμων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει ιδανική Επαγγελματική Επιλογή. 
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Συμπεράσματα 
 
Ι. Αξιολόγηση των Επικοινωνιακών Δυνατοτήτων του κ. Ράπτη 
Ελευθέριου 
 
Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε αξιολογεί τρεις ομάδες επικοινωνιακών ικανοτήτων: 
  
Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων 

(συνεργασία, διαπραγμάτευση, επίλυση συγκρούσεων, αυτοέλεγχος, διαχείριση και έκφραση 

συναισθημάτων). Είναι η ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης διαπροσωπικών και 

επαγγελματικών σχέσεων, ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας, καθώς και επίλυσης 

συγκρούσεων. Επίσης σχετίζεται με την ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων, το βαθμό  

ανταπόκρισης σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις καθώς και τη δυνατότητα 

αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης. 

 
Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, κατανόησης και παρουσίασης (αντίληψη, παρουσίαση σε 

διαφορετικά κοινά). Είναι η ικανότητα προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης του συνομιλητή 

δηλαδή κατανόησης των μηνυμάτων με σκοπό το διάλογο και τη διάδραση. Σχετίζεται με την 

γρήγορη αντίληψη, την ικανότητα θέασης των πραγμάτων από την οπτική γωνία του συνομιλητή, 

την ικανότητα προφορικής έκφρασης σε καταστάσεις που απαιτούν υψηλή επικοινωνιακή 

δεξιότητα και την ικανότητα ομιλίας και παρουσίασης μπροστά σε κοινό.  

 
Ικανότητα Προφορικής Επικοινωνίας (διάλογος, έκφραση απόψεων και ιδεών). Είναι η 

ικανότητα έκφρασης των ιδεών με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, ανάπτυξης διαλόγου και έκφρασης 

απόψεων και ιδεών σε ανθρώπους με τους οποίους υπάρχει διαφωνία.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματά σας στις επιμέρους επικοινωνιακές 
ικανότητες. Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται οι ικανότητες που αξιολογήθηκαν, στη δεύτερη η 
βαθμολογία σας σε κάθε μία από αυτές, στην τρίτη τα θετικά στοιχεία που πιστεύετε ότι έχετε σε 
σχέση με την επικοινωνιακή σας συμπεριφορά και στην τελευταία στήλη παρουσιάζονται τα 
στοιχεία που φαίνεται πως χρειάζονται βελτίωση. 

Πίνακας 1: Βαθμολογία και σχόλια των επιμέρους επικοινωνιακών ικανοτήτων σας 

Επικοινωνιακή 
Ικανότητα 

Βαθμολογία που 
συγκεντρώσατε Τα θετικά σας στοιχεία Στοιχεία που 

χρειάζονται βελτίωση 

Ικανότητα ανάπτυξης 
και διαχείρισης 
διαπροσωπικών και 
επαγγελματικών 
σχέσεων 

75% 

Ικανότητα ανάπτυξης και 
διαχείρισης 
διαπροσωπικών και 
επαγγελματικών 
σχέσεων 
Ικανότητα ομαλής 
συνεργασίας 
Ικανότητα επίλυσης 
συγκρούσεων 

Σχετική αδυναμία στον 
έλεγχο των 
συναισθημάτων σας και 
στο βαθμό ανταπόκρισής 
σας σε συναισθηματικά 
φορτισμένες καταστάσεις 
Σχετική αδυναμία στην 
ικανότητα 
αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης 

Ικανότητα ενεργητικής 
ακρόασης, κατανόησης 
και παρουσίασης 
(αντίληψη, παρουσίαση 
σε διαφορετικά κοινά) 

69% 

Ικανότητά προσεκτικής 
και ενεργητικής 
ακρόασης, 
Ικανότητα γρήγορης 
αντίληψης και 
κατανόησης των 
μηνυμάτων του 
συνομιλητή σας 
Ικανότητα θέασης των 
πραγμάτων από την 
οπτική γωνία του 
συνομιλητή σας 

Σχετική αδυναμία 
έκφρασης σε καταστάσεις 
που απαιτούν ψυχραιμία 
όπως μια συνέντευξη   
Σχετική αδυναμία ομιλίας 
μπροστά σε κοινό 
Σχετική αδυναμία 
ζήτησης διευκρινήσεων 
σε περιπτώσεις που δεν 
έχετε κατανοήσει το 
μήνυμα του συνομιλητή 
σας 

Ικανότητα Προφορικής 
Επικοινωνίας 
(διάλογος, έκφραση 
απόψεων και ιδεών) 

82% 

Ικανότητά έκφρασης 
ιδεών με σαφή και 
ξεκάθαρο τρόπο 
Ικανότητα ανάπτυξης 
διαλόγου 

Σχετική αδυναμία 
έκφρασης των απόψεών 
σας σε ανθρώπους με 
τους οποίους διαφωνείτε 
ή σε άτομα που 
βρίσκονται σε θέση 
εξουσίας. 

Σύνολο Βαθμολογίας 76% 

Η βαθμολογία σας, σας  κατατάσσει στη κατηγορία 
των ατόμων με  υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε 
επιμέρους τομείς που αναλύονται παραπάνω. 
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Προφίλ των ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν 
κάνει μια Ιδανική Επαγγελματική Επιλογή 
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται η περιγραφή του προφίλ των ανθρώπων που σήμερα 
θεωρούν ότι έκαναν μια ιδανική επαγγελματική επιλογή.  
 
Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων: 

 Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις 

 Διαθέτουν υψηλή ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού μιας ομάδας 

 Διαχειρίζονται και επιλύουν συγκρούσεις με ευκολία 

 Ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις 
αναγνωρίζοντας ότι χρειάζονται ειδική προσέγγιση 

 Αποκωδικοποιούν και αξιοποιούν θετικά την κριτική που τους ασκείται 

 Διαθέτουν υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα  
 
Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, κατανόησης και παρουσίασης 

 Εκφράζουν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες τους ώστε να μην παρερμηνεύεται το 
μήνυμα που μεταδίδουν 

 Διαθέτουν ικανότητα παρουσίασης και ομιλίας μπροστά σε κοινό 

 Προσαρμόζουν τον τρόπο που εκφέρουν το μήνυμα ανάλογα με το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται (πολιτισμικές διαφορές κ.λπ.) 

 Είναι ενεργητικοί ακροατές (δίνουν προσοχή στα λεγόμενα του συνομιλητή τους και 
καταβάλλουν προσπάθεια να κατανοήσουν τη δική του οπτική) 

 Δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες και ζητούν διευκρινίσεις από το συνομιλητή 
τους όταν δεν έχουν κατανοήσει μια εξήγηση 

 
Ικανότητα Προφορικής Επικοινωνίας 

 Εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους με σαφή, ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο 

 Μπορούν να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις από τον συνομιλητή τους ή να 
διαφωνήσουν ευγενικά με άτομα που βρίσκονται σε θέση εξουσίας 

 Διαθέτουν ικανότητα ανάπτυξης διαλόγου (δεν διακόπτουν τον συνομιλητή τους, δεν 
ολοκληρώνουν μια φράση για λογαριασμό του συνομιλητή τους) 
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ΙI. Αναλυτικές Αναφορές 
Ενδιαφερόντων και Δεξιοτήτων 
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ΕΕιισσααγγωωγγήή   
 
 
 
 
 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Αναλυτικές Αναφορές των Ενδιαφερόντων και των 

Δεξιοτήτων σας. Τα συμπεράσματα αυτών των ερωτηματολογίων έχουν στηριχτεί στη γνωστή 

θεωρία του Αμερικανού ερευνητή και σύμβουλου καριέρας John Holland – ο οποίος ανέπτυξε 

την θεωρία της επαγγελματικής Προσωπικότητας (Vocational Personality Theory). 

 

Η προσωπικότητα, η οποία απασχόλησε αρκετά τους επιστήμονες, είναι ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών, όπως τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, οι προτιμήσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες 

και τα ταλέντα, τα οποία ενυπάρχουν στον άνθρωπο και διαμορφώνουν τον ανθρώπινο 

χαρακτήρα. Ο Holland βασιζόμενος σε αυτά, και έχοντας υπόψη του ότι ο καθένας έχει την 

ιδιαιτερότητά του, προσδιόρισε έξι τύπους προσωπικότητας που χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τα 

διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα: τον πρακτικό, τον ερευνητικό, τον καλλιτεχνικό, τον 

κοινωνικό, τον επιχειρηματικό και τον συμβατικό. Με αυτόν τον τρόπο άτομα και επαγγέλματα 

κατατάσσονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τύπους. 

 

Στη θεωρία του Holland έχουν στηριχτεί πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές, με τις οποίες 

διερευνάται η ανθρώπινη προσωπικότητα και επιχειρείται η συσχέτισή της με διάφορα 

επαγγέλματα και, κατ’ επέκταση, με συγγενείς σπουδές και καριέρα.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επαγγελματικοί τύποι κατά Holland και οι 

επαγγελματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν σ’ αυτούς. 
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Επαγγελματικός Τύπος 
Σύντομη Περιγραφή 

Επαγγελματικών Τύπων 
Επαγγελματικές Κατηγορίες ανά 

Επαγγελματικό Τύπο 

Πρακτικός – Ρεαλιστής 

Υπάγονται άτομα που διαθέτουν 
τεχνικές, μηχανολογικές και 
χειρωνακτικές ικανότητες, 
χειρίζονται με επιδεξιότητα 
εργαλεία, μηχανικά συστήματα και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και 
συνήθως στρέφονται σε τεχνικά, 
τεχνολογικά, μηχανολογικά και 
κατασκευαστικά επαγγέλματα. Στο 
εργασιακό περιβάλλον είναι 
άνθρωποι πρακτικοί, ρεαλιστές, 
ειλικρινείς, επίμονοι και 
αποτελεσματικοί. 

Μηχανολογικά Επαγγέλματα 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Ηλεκτρολογία 
Κατασκευαστικός Κλάδος 
Τεχνικά, Πρακτικά και άλλα Συναφή 
Επαγγέλματα 
Στρατός - Ένοπλες Δυνάμεις 
Ασφάλεια - Υπηρεσίες Προστασίας του 
Πολίτη 
Περιβάλλον, Φύση και Γεωργία 
Αθλητισμός 
Επαγγέλματα Αυξημένου Ρίσκου 
Ναυτιλιακός Κλάδος 
Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές - Πράσινα 
Επαγγέλματα 

Καλλιτεχνικός 

Υπάγονται άτομα που 
χαρακτηρίζονται από ευαισθησίες, 
αφηρημένη σκέψη, 
συναισθηματικότητα, ρομαντισμό, 
παρόρμηση και 
προσανατολίζονται σε ελεύθερες, 
αφηρημένες δραστηριότητες. 
Άτομα με τέτοια χαρακτηριστικά, 
συνήθως ακολουθήσουν μια 
καριέρα με βάση την τέχνη, τη 
μουσική, το χορό. 

 
Ψυχαγωγία, Τέχνη και Καλλιτεχνική 
Έκφραση 
Λογοτεχνία - Συγγραφή 
Επαγγέλματα Αισθητικής 
Μαγειρικά και Ζαχαροπλαστική 
Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, 
Μουσική 

Ερευνητικός – 
Διανοούμενος 

Υπάγονται άνθρωποι με ιδιαίτερη 
κλίση στις επιστήμες και την 
έρευνα, είναι αρκετά ανήσυχοι και 
δημιουργικοί, διανοούμενοι ως 
χαρακτήρες, ευρηματικοί, 
παρατηρητικοί, έως και περίεργοι.  
Έτσι, στον εργασιακό χώρο 
σχετίζονται με ενέργειες που 
χρήζουν κατανόηση, καινοτόμα 
έρευνα και τον έλεγχο των 
φυσικών, βιολογικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών 
φαινομένων. 

 
Επιστημονικά, Ερευνητικά και άλλα 
Συναφή Επαγγέλματα 
Φυσικές Επιστήμες 
Βιο-επιστήμες, Βιολογία και Χημεία 
Τομέας Υγείας 
Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και 
Στατιστική 
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Κοινωνικός 

Υπάγονται άτομα φιλικά, 
συνεργάσιμα εξωστρεφή, 
ευχάριστα και ζωντανοί 
χαρακτήρες, συνήθως 
υπομονετικά και εξυπηρετικά, 
ταιριάζουν σε εργασιακά 
περιβάλλοντα που έχουν ως βάση 
τις δημόσιες σχέσεις, την 
εκπαίδευση, τη συνεργασία, την 
πειθώ και κυρίως την καλή σχέση 
με τρίτους. 

 
 
Επαγγέλματα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής 
και Προσανατολισμού 
Θεολογικά Επαγγέλματα 
Εθελοντικά Επαγγέλματα 
Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα 
Υγεία και Πρόνοια 
Ανθρωπιστικά και Κοινωνικά Επαγγέλματα 
Νομικός Κλάδος 

Επιχειρηματικός –  
Ηγετικός 

Υπάγονται άτομα φιλόδοξα, 
αποφασιστικά, ανταγωνιστικά, 
κοινωνικά, αισιόδοξα και 
διαθέτουν ηγετικές ικανότητες. 
Στον εργασιακό χώρο ξεχωρίζουν 
από τις μεθόδους πειθούς και 
χειραγώγησης των άλλων, την 
αυτοπεποίθηση και από το 
γεγονός ότι καταφέρνουν να 
γίνουν δημοφιλείς. 

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 
Διοικητικά Επαγγέλματα 
Εμπόριο - Πωλήσεις - Προώθηση 
Προϊόντων και Υπηρεσιών - Εξυπηρέτηση 
Πελατών 
Marketing, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις 
Επαγγέλματα Πολιτικής και Διπλωματικό 
Σώμα 
Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα 
Χρηματοοικονομικού Κλάδου 

Συμβατικός – 
Οργανωτικός 

Υπάγονται άτομα που μπορούν 
να εκτελέσουν 
επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι 
οποίες απαιτούν πειθαρχία, ενώ 
παράλληλα έχουν αυξημένες 
υπολογιστικές, λογιστικές, 
υπαλληλικές και επιχειρηματικές 
ικανότητες. Είναι συνήθως 
άνθρωποι επιμελείς, 
πειθαρχημένοι, προσεκτικοί, 
τακτικοί, πρακτικοί, ψύχραιμοι, 
συνεργάσιμοι, αξιόπιστοι και 
εσωστρεφείς, ευσυνείδητοι, 
μεθοδικοί και οργανωτικοί. 

 
Οργανωτικές εργασίες 
Λογιστικά Επαγγέλματα 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα 
Χρηματοοικονομικού Κλάδου 
Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα 
Επαγγέλματα Μεταφορών και 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
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ΙΙΙΙ..11..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  
ΕΕννδδιιααφφεερρόόννττωωνν  σσααςς      
    

Εισαγωγή: Γενικές Πληροφορίες για το Ερωτηματολόγιο 
Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων  
 
Το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων ανιχνεύει τις επαγγελματικές σας κλίσεις, τα 
ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και βάσει αυτών σας παρουσιάζονται:  

 Επαγγελματικές κατευθύνσεις και επαγγέλματα που φαίνεται να σας ενδιαφέρουν 
περισσότερο 

 Περιγραφές των επαγγελμάτων  

 Σχολές και Οργανισμοί Φοίτησης που οδηγούν στα επαγγέλματα που φαίνεται να 
σας ενδιαφέρουν 

 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

 Πρώτο μέρος: Δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν 

 Δεύτερο μέρος: Δραστηριότητες που πιστεύετε ότι μπορείτε να εκτελέσετε 

 Τρίτο μέρος: Επαγγέλματα που σας ενδιαφέρουν 

 Τέταρτο μέρος: Αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων σας 

 
Από τις απαντήσεις που δώσατε στα τέσσερα μέρη του ερωτηματολογίου, προκύπτει ο 
επαγγελματικός σας τύπος. Υπάρχουν έξι (6) επαγγελματικοί τύποι στους οποίους αντιστοιχούν 
επαγγελματικές κατευθύνσεις. Βάσει των τύπων με τους οποίους φαίνεται να ταιριάζετε 
περισσότερο σας προτείνονται επαγγελματικές κατευθύνσεις, ενδεικτικά επαγγέλματα και οι 
αντίστοιχες σπουδές τους: 
Για παράδειγμα, ένα άτομο που κατατάσσεται στην κατηγορία ΚΕΣ έχει βαθμολογηθεί υψηλότερα 
στα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στον Κοινωνικό τύπο, αμέσως μετά στον Επιχειρηματικό 
τύπο και τέλος στον Συμβατικό τύπο. Η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέπειας μεταξύ της 
προσωπικότητας του ατόμου και του επαγγέλματος οδηγεί στη μεγαλύτερη δυνατή εργασιακή 
ικανοποίηση, επιτυχία και επαγγελματική σταθερότητα. 
 
Στην παρούσα προσωπική αναφορά σας παρουσιάζονται: 

 Οι τρεις κυρίαρχοι επαγγελματικοί τύποι της προσωπικότητάς σας και οι 
αναλυτικές περιγραφές τους 

 Οι κυρίαρχες επαγγελματικές σας κατηγορίες και οι αναλυτικές περιγραφές τους 

 Τα κυρίαρχα επαγγέλματα που φαίνεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και οι 
αναλυτικές περιγραφές τους 

 Οι πιθανές σχολές φοίτησης για τα κυρίαρχα επαγγέλματα. 
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Ι. Οι κυρίαρχοι επαγγελματικοί σας τύποι 
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την βαθμολογία (%) που συγκεντρώσατε σε κάθε επαγγελματικό 
τύπο αντίστοιχα. Οι τρεις πρώτοι -με κυρίαρχο τον πρώτο και βοηθητικούς τους άλλους δύο- είναι 
αυτοί που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο σύμφωνα με τις απαντήσεις που δώσατε. 
(Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική περιγραφή τους στην ηλεκτρονική σελίδα ........) 
 
Αρχικό Επαγγελματικός Τύπος Ποσοστό 

Σ Συμβατικός 92% 
Δ Διανοούμενος - Ερευνητικός 65% 
Π Πρακτικός - Ρεαλιστής 32% 
Ε Επιχειρηματικός 20% 
Κ Κοινωνικός 16% 
Α Καλλιτεχνικός 3% 

 
ΙΙ. Οι επαγγελματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στους κυρίαρχους 
επαγγελματικούς σας τύπους 
 
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες για τους 
επαγγελματικούς τύπους οι οποίοι φαίνεται από τις απαντήσεις σας να σας αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο. 
 
1ος Τύπος (Συμβατικός 92%)  
 
Επαγγελματική κατηγορία Ποσοστό 

Λογιστικά Επαγγέλματα 100% 

Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου 100% 

Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα 86% 

Οργανωτικές Εργασίες 86% 

Επαγγέλματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 57% 

 
2ος Τύπος (Διανοούμενος – Ερευνητικός 65%)  
 

Επαγγελματική κατηγορία Ποσοστό 

Θετικές Επιστήμες, μαθηματικά και Στατιστική 86% 
Επιστήμη - Έρευνα 86% 
Βιοεπιστήμες, Βιολογία και Χημεία 43% 
Φυσικές Επιστήμες 43% 
Τομέας Υγείας 0% 

 
3ος Τύπος (Πρακτικός – Ρεαλιστής 32%)  
 
Επαγγελματική κατηγορία Ποσοστό 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία 86% 
Μηχανολογικά Επαγγέλματα 57% 
Κατασκευαστικός Κλάδος 43% 
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Ναυτιλιακός Κλάδος 43% 
Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές - Πράσινα Επαγγέλματα 43% 
Τεχνικά Επαγγέλματα 14% 
Περιβάλλον, Φύση και Γεωργία 14% 
Επαγγέλματα Υψηλής Επικινδυνότητας 0% 
Αθλητισμός 0% 
Ασφάλεια - Υπηρεσίες Προστασίας του Πολίτη 0% 
Στρατός - Ένοπλες Δυνάμεις 0% 

 
ΙΙΙ. Οι κυρίαρχες επαγγελματικές σας κατηγορίες και τα αντίστοιχα 
επαγγέλματα 
 
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες 
συγκέντρωσατε την υψηλότερη βαθμολογία. Στους τρεις κυρίαρχους επαγγελματικούς τύπους 
υπάρχουν κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες που φαίνεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο. 
(Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές τους περιγραφές στην ηλεκτρονική σελίδα ......... ..) Στην πρώτη 
στήλη εμφανίζεται το αρχικό γράμμα του επαγγελματικού τύπου, στη δεύτερη ο επαγγελματικός 
τύπος, στην τρίτη οι επαγγελματικές κατηγορίες με την υψηλότερη βαθμολογία και στην τελευταία 
παρουσιάζονται τα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές κατηγορίες που φαίνεται 
να σας ενδιαφέρουν περισσότερο. (Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές περιγραφές κάποιων 
βασικών επαγγελμάτων και τις περιγραφές όλων των επαγγελμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα 
..........) 
 . 
Αρχικό Επαγγελματικός Τύπος Επαγγελματική κατηγορία 

Σ Συμβατικός Λογιστικά Επαγγέλματα (100%) 

Σ Συμβατικός Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου 
(100%) 

Δ Διανοούμενος - Ερευνητικός Θετικές Επιστήμες, μαθηματικά και Στατιστική (86%) 

Δ Διανοούμενος - Ερευνητικός Επιστήμη - Έρευνα (86%) 

Π Πρακτικός - Ρεαλιστής Information Technology και Ηλεκτρολογία (86%) 
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ΙΙΙΙ..22..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  
ττηηςς  ΑΑρριιθθμμηηττιικκήήςς  ΣΣκκέέψψηηςς  σσααςς  
 

Εισαγωγή: Τεστ Δεξιοτήτων και η Συμβολή τους            
στην Επαγγελματική σας Επιλογή 
Τα γνωστικά τεστ χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν ένα άτομο στην επαγγελματική 
του επιλογή. Τα γνωστικά τεστ περιέχουν προβλήματα ή ερωτήσεις με σκοπό να μετρήσουν την 
ικανότητα της λογικής, του συλλογισμού, της κατανόησης κειμένων και άλλων πνευματικών 
ικανοτήτων, στοιχεία απαραίτητα για την επαγγελματική επιτυχία και την ορθότερη επαγγελματική 
επιλογή.   
 
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση της Αριθμητικής σας Ικανότητας και 
χωρίζεται σε τρία μέρη που αξιολογούν τις κάτωθι αριθμητικές ικανότητες: 
 

 Ικανότητα εκτέλεσης γρήγορων πράξεων και Υπολογισμών: Πρόκειται για την 
ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί προσθαφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και 

διαιρέσεις σε ποικίλα αριθμητικά μεγέθη είτε νοητά είτε σε μια κόλλα χαρτί χωρίς όμως τη 

χρήση υπολογιστικών μηχανών. 

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής: Πρόκειται για την 

ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής λογικής, δηλαδή 

χωρίς να καταφεύγει σε εξισώσεις και τύπους αλλά με τρόπο που στηρίζεται κυρίως στην 

παρατήρηση και την κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων.  

 Ικανότητα ελέγχου και αριθμητικής αντίληψης: Πρόκειται για την ικανότητα  του 

ατόμου να διακρίνει σε πίνακες αριθμών και δεδομένων εμφανή λάθη και να 

αντιλαμβάνεται τι συμβολίζουν ή τι πληροφορία παρέχουν. 

 
Η αξιολόγηση των παραπάνω ικανοτήτων σας βοηθάει να αντιληφθείτε εγκαίρως ποιες δεξιότητες 
φαίνεται να χρειάζεται να καλλιεργήσετε ή να βελτιώσετε προκειμένου να ακολουθήσετε την 
επαγγελματική κατεύθυνση που σας ενδιαφέρει. Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
προκύπτει ο επαγγελματικός τύπος στον οποίο ανήκετε (βλ. Παράρτημα I.) και οι επαγγελματικές 
κατηγορίες τις οποίες φαίνεται να μπορείτε να ακολουθήσετε βάσει των δεξιοτήτων σας. 
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο που αφορά την αριθμητική σκέψη αποτελείται από 36 ερωτήσεις. Οι 36 

ερωτήσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: (1) Γρήγορος Υπολογισμός και Εκτέλεση 

Πράξεων, (2) Επίλυση Απλών Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής και (3) Αριθμητική Αντίληψη 
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και Έλεγχος. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις από τις οποίες τέσσερις είναι χαμηλής 

δυσκολίας, τέσσερις είναι μεσαίας δυσκολίας και τέσσερις είναι υψηλής δυσκολίας.  

 

Οι απαντήσεις σας βαθμολογούνται έως 10 βαθμούς για τις ερωτήσεις χαμηλής δυσκολίας, έως 

30 βαθμούς για τις ερωτήσεις μεσαίας δυσκολίας και έως 60 βαθμούς για τις ερωτήσεις υψηλής 

δυσκολίας.  

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σας έχουν χρησιμοποιηθεί δείκτες που 

υπολογίζονται με βάση:  

 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε ανά κατηγορία  

 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε ανά επίπεδο δυσκολίας 

 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις 

κατηγορίες των ερωτήσεων που ανήκουν στο τεστ αριθμητικής ικανότητας και σκέψης και 

με το τεστ χωρικής και μηχανολογικής σκέψης 

 το χρόνο που δαπανήσατε για κάθε σωστή απάντηση 

 το πώς διαχειριστήκατε το διαθέσιμο χρόνο σας για την απάντηση των ερωτήσεων. 

 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε προέκυψαν 
βάσει των παρακάτω δεικτών:   
 
Ο δείκτης επίδοσης αντιστοιχεί στο ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό 
δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Ένας δείκτης επίδοσης 80 σημαίνει ότι δώσατε σωστές απαντήσεις 
σε όλες τις βαθμίδες δυσκολίας ενώ ένας δείκτης επίδοσης 20 σημαίνει ότι απαντήσατε σωστά 
κυρίως στις ερωτήσεις χαμηλής δυσκολίας.  
Ο δείκτης ταχύτητας αξιολογεί το χρόνο που δαπανήσατε για τη κάθε σωστή απάντηση. Ένας 
δείκτης ταχύτητας 2.3 δηλώνει ότι ανήκετε ανάμεσα στην 2η και 3η κατά σειρά κατηγόρια ατόμων 
που απάντησαν ταχύτερα και σωστά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.    
 
Επίσης από τα συμπεράσματα που εξάγονται, αποκτάτε μια σχετική εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο οι ικανότητες και δεξιότητές σας, που προβάλλονται από τις απαντήσεις σας, είναι όμοιες 
συγκριτικά με τους ανθρώπους που θεωρούν σήμερα ότι έχουν κάνει μια ιδανική, μέτρια ή κακή 
επαγγελματική επιλογή, ανά επαγγελματική κατηγορία.  
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Συμπεράσματα 
 
Ι. Αξιολόγηση της Αριθμητικής Σκέψης του κ. Ράπτη Ελευθέριου 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμολογίες σας στις επιμέρους αριθμητικές 
ικανότητες που αξιολογεί το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε. Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται 
η ικανότητα στην οποία αξιολογηθήκατε, στη δεύτερη και τρίτη στήλη εμφανίζονται ο δείκτης 
επίδοσης και δείκτης ταχύτητας αντίστοιχα, στην τέταρτη το συμπέρασμα που προέκυψε από τις 
βαθμολογίες σας και στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται ο επαγγελματικός τύπος με τον οποίο 
φαίνεται να ταυτίζεστε.  
 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Αριθμητικής Σκέψης 

Ικανότητα 
Δείκτης 

Επίδοσης* 
Δείκτης 

Ταχύτητας** 
Σχόλιο 

Επαγγελματικός Τύπος  
στον οποίο κατατάσσεστε 

Γρήγορος 
Υπολογισμός και 
Εκτέλεση 
Πράξεων 

80 2.5 

Είστε αποτελεσματικός 
και εκτελείτε πράξεις με 
σχετική ταχύτητα και 
χωρίς λάθη 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός 
και Πρακτικός. 

Επίλυση Απλών 
Προβλημάτων 
Πρακτικής 
Αριθμητική 

50 4.5 

Είστε επίμονος στις 
πράξεις, 
παρατηρητικός και 
σχετικά υπομονετικός. 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός 
και Ερευνητικός. 

Αριθμητική 
Αντίληψη και 
Έλεγχος 

30 7.5 

Διακρίνεστε από 
αφηρημένη σκέψη και 
είστε ιδιαίτερα 
υπομονετικός. 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας 
Οργανωτικός. 

 
*Δείκτης Επίδοσης: ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας της κάθε ερώτησης 
**Δείκτης Ταχύτητας: ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που δαπανήσατε για τη κάθε σωστή 
απάντηση 
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ΙΙ. Συσχέτιση της Αριθμητικής σας Σκέψης με Επαγγελματικούς Τύπους 
και Επαγγελματικές Κατηγορίες 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επαγγελματικοί τύποι με τους οποίους φαίνεται να 
σχετίζεστε περισσότερο. Στην πρώτη στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικοί τύποι, στη δεύτερη ο 
βαθμός συσχέτισης των επαγγελματικών τύπων με τις ικανότητές σας. (Όταν η συσχέτιση είναι 
ισχυρή, σημαίνει ότι στα επαγγέλματα που ανήκουν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό τύπο 
φαίνεται να έχετε υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Όταν η συσχέτιση είναι ασθενής, σημαίνει ότι 
στα επαγγέλματα αυτά φαίνεται να έχετε σχετικά χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας.) Στην τρίτη 
στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στους επαγγελματικούς 
τύπους που προέκυψαν από την αξιολόγησή σας.  
Ο βαθμός συσχέτισης της αριθμητικής σας σκέψης με επαγγελματικές κατηγορίες έχει προκύψει 
από τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις ερωτήσεις που αξιολογούν τις επιμέρους 
αριθμητικές σας δεξιότητες (Γρήγορος υπολογισμός και εκτέλεση πράξεων, Επίλυση απλών 
προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής και Αριθμητική αντίληψη και έλεγχος). Για παράδειγμα, η 
βαθμολογία σας στον Γρήγορο υπολογισμό και εκτέλεση πράξεων (Πίνακας 1) σας τοποθετεί πιο 
κοντά στα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στον Οργανωτικό και Πρακτικό επαγγελματικό τύπο.  
 

Πίνακας 2 Συσχέτιση της Αριθμητικής σας Σκέψης με Επαγγελματικούς Τύπους και Επαγγελματικές 
Κατηγορίες 

Επαγγελματικός Τύπος 
Συσχέτιση της Αριθμητικής 

σας Σκέψης με 
Επαγγελματικούς Τύπους 

Επαγγελματικές Κατηγορίες 

Συμβατικός - Οργανωτικός Ισχυρή 

Οργανωτικές Εργασίες 
Λογιστικά Επαγγέλματα 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα 
Χρηματοοικονομικού Κλάδου 
Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα 
Επαγγέλματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

Πρακτικός  -  Ρεαλιστής Ασθενής 

Μηχανολογικά Επαγγέλματα 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία 
Κατασκευαστικός Κλάδος 
Τεχνικά Πρακτικά και άλλα Συναφή 
Επαγγέλματα 
Στρατός -Ένοπλες Δυνάμεις 
Ασφάλεια -Υπηρεσίες Προστασίας του 
Πολίτη 
Περιβάλλον, Φύση και Γεωργία 
Αθλητισμός 
Επαγγέλματα Αυξημένου Ρίσκου 
Ναυτιλιακός Κλάδος 
Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές – Πράσινα 
Επαγγέλματα 

Ερευνητικός - 
Διανοούμενος Ασθενής 

Επιστημονικά, Ερευνητικά και άλλα Συναφή 
Επαγγέλματα 
Φυσικές Επιστήμες 
Βιο-επιστήμες, Βιολογία, και Χημεία 
Τομέας Υγείας 
Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και 
Στατιστική 
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Εικόνα 1: Απεικόνιση επαγγελματικών τύπων με τους οποίους φαίνεται να ταυτίζεστε στην Ικανότητα 
«Γρήγορος Υπολογισμός και Εκτέλεση Πράξεων» 

   
 

 

Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στον τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός και Πρακτικός.  
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στα σημεία Οργανωτικός και Πρακτικός. 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιση επαγγελματικών τύπων με τους οποίους φαίνεται να ταυτίζεστε στην «Ικανότητα 
Επίλυση Απλών Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής» 

 
   
 
 
 
 
 
 

Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός και Ερευνητικός. 
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στα σημεία Οργανωτικός και Ερευνητικός. 
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Αριθμητική Αντίληψη και Έλεγχος
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Εικόνα 3: Απεικόνιση επαγγελματικών τύπων με τους οποίους φαίνεται να ταυτίζεστε στην «Ικανότητα 
Αριθμητική Αντίληψη και Έλεγχος» 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός. 
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στο σημείο Οργανωτικός. 
 
 
Γενικά Συμπεράσματα Σύγκρισης ανά Επαγγελματική Κατηγορία 
 
Για τις κυρίαρχες επαγγελματικές κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν να ακολουθήσετε, οι 
επιδόσεις σας στην Αριθμητική Ικανότητα συγκλίνουν στις επιδόσεις των ατόμων που σήμερα 
δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή και απασχολούνται στις 
Υπηρεσίες και τα Επαγγέλματα του Χρηματοοικονομικού Κλάδου. 
Στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες (Λογιστικά Επαγγέλματα, Θετικές Επιστήμες, 
Μαθηματικά και Στατιστική, Επιστήμη και Έρευνα, Information Technology και Ηλεκτρολογία), οι 
άνθρωποι που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή είχαν σχετικά 
υψηλότερες επιδόσεις στο ερωτηματολόγιο Αριθμητικής Ικανότητας. 
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ΙΙΙΙ..33..  AAξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ΑΑφφααιιρρεεττιικκήήςς  
κκααιι  ΚΚρριιττιικκήήςς  ΣΣκκέέψψηηςς  σσααςς  
 

Εισαγωγή: Τεστ Δεξιοτήτων και η Συμβολή τους στην 
Επαγγελματική σας Επιλογή 
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση της Αφαιρετικής και Κριτικής σας 
Σκέψης και χωρίζεται σε τρία μέρη που αξιολογούν τις κάτωθι αφαιρετικές ικανότητες: 

 Επίλυση σύνθετων προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής. Πρόκειται για την 
ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει λογικές δομές στα ευρύτερα σύνολα,  να χρησιμοποιεί 
τους κανόνες της λογικής και του παραγωγικού, επαγωγικού και αναλογικού συλλογισμού 
(να καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα για τις ιδιότητες των πραγμάτων ή των συμβόλων 
περνώντας από το γενικό και αφηρημένο προς το ειδικό και συγκεκριμένο). 

 Ικανότητα εντοπισμού ακολουθιών και λογικών σειρών. Πρόκειται για την ικανότητα 
του ατόμου να εντοπίζει αριθμητικές αναλογίες και αναλογίες στην ακολουθία σχημάτων, 
καθώς και να διακρίνει σε μια σειρά από αριθμητικά σύμβολα και γεωμετρικά ή άλλα 
σχήματα, τις σχέσεις που υφίστανται και τους νόμους που διέπουν την ακολουθία.  

 Ικανότητα σφαιρικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Πρόκειται για την ικανότητα  
κατανόησης της έννοιας της μεταφοράς και του συμβολισμού, την ικανότητα να διακρίνει 
ότι διάφορα σχήματα και σύμβολα αναπαριστούν ή αντιστοιχούν σε άλλα μεγέθη και 
έννοιες που έχουν δοθεί. 

 
 
Η αξιολόγηση των παραπάνω ικανοτήτων σας βοηθάει να αντιληφθείτε εγκαίρως ποιες δεξιότητες 
φαίνεται να χρειάζεται να καλλιεργήσετε ή να βελτιώσετε, προκειμένου να ακολουθήσετε την 
επαγγελματική κατεύθυνση που σας ενδιαφέρει. Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
προκύπτει ο επαγγελματικός τύπος στον οποίο ανήκετε και οι επαγγελματικές κατηγορίες τις 
οποίες φαίνεται να μπορείτε να ακολουθήσετε βάσει των δεξιοτήτων σας. 
Τα γνωστικά τεστ χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν ένα άτομο στην επαγγελματική 
του επιλογή. Τα γνωστικά τεστ περιέχουν προβλήματα ή ερωτήσεις με σκοπό να μετρήσουν την 
ικανότητα της λογικής, του συλλογισμού, της κατανόησης κειμένων και άλλων πνευματικών 
ικανοτήτων, στοιχεία απαραίτητα για την επαγγελματική επιτυχία και την ορθότερη επαγγελματική 
επιλογή.     
 
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο που αφορά την αφαιρετική και κριτική σκέψη αποτελείται από 27 ερωτήσεις. 
Οι 27 ερωτήσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: (1) Επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής, (2) Ικανότητα εντοπισμού ακολουθιών και λογικών σειρών 
και (3) Ικανότητα σφαιρικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 9 
ερωτήσεις από τις οποίες τρεις είναι χαμηλής δυσκολίας, τρεις είναι μεσαίας δυσκολίας και τρεις 
είναι υψηλής δυσκολίας.  
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Οι απαντήσεις σας βαθμολογούνται έως 10 βαθμούς για τις ερωτήσεις χαμηλής δυσκολίας, έως 
30 βαθμούς για τις ερωτήσεις μεσαίας δυσκολίας και έως 60 βαθμούς για τις ερωτήσεις υψηλής 
δυσκολίας.  
Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σας έχουν χρησιμοποιηθεί δείκτες που 
υπολογίζονται με βάση:  

 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε ανά κατηγορία  
 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε ανά επίπεδο δυσκολίας 
 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις 
κατηγορίες των ερωτήσεων που ανήκουν στο τεστ αφαιρετικής και κριτικής σκέψης  

 το χρόνο που δαπανήσατε για κάθε σωστή απάντηση 
 το πώς διαχειριστήκατε το διαθέσιμο χρόνο σας για την απάντηση των ερωτήσεων. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε προέκυψαν 
βάσει των παρακάτω δεικτών:   
Ο δείκτης επίδοσης αντιστοιχεί στο ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό 
δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Ένας δείκτης επίδοσης 80 σημαίνει ότι δώσατε σωστές απαντήσεις 
σε όλες τις βαθμίδες δυσκολίας, ενώ ένας δείκτης επίδοσης 20 σημαίνει ότι απαντήσατε σωστά 
κυρίως στις ερωτήσεις χαμηλής δυσκολίας.  
Ο δείκτης ταχύτητας αξιολογεί το χρόνο που δαπανήσατε για τη κάθε σωστή απάντηση. Ένας 
δείκτης ταχύτητας 2.3 δηλώνει ότι ανήκετε ανάμεσα στην 2η και 3η κατά σειρά κατηγόρια ατόμων 
που απάντησαν ταχύτερα και σωστά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.    
Επίσης από τα συμπεράσματα που εξάγονται, αποκτάτε μια σχετική εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο οι ικανότητες και δεξιότητές σας που προβάλλονται από τις απαντήσεις σας είναι όμοιες 
συγκριτικά με τους ανθρώπους που θεωρούν σήμερα ότι έχουν κάνει μια ιδανική, μέτρια ή κακή 
επαγγελματική επιλογή, ανά επαγγελματική κατηγορία. 
 
Συμπεράσματα 
 
Ι. Αξιολόγηση της Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης του κ. Ράπτη 
Ελευθέριου 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμολογίες σας στις επιμέρους αφαιρετικές και 
κριτικές ικανότητες που αξιολογεί το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε. Στην πρώτη στήλη 
εμφανίζεται η ικανότητα στην οποία αξιολογηθήκατε, στη δεύτερη και τρίτη στήλη εμφανίζονται ο 
δείκτης επίδοσης και δείκτης ταχύτητας αντίστοιχα, στην τέταρτη το συμπέρασμα που προέκυψε 
από τις βαθμολογίες σας και στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται ο επαγγελματικός τύπος με τον 
οποίο φαίνεται να ταυτίζεστε.  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης 

Ικανότητα Δείκτης 
Επίδοσης* 

Δείκτης 
Ταχύτητας** Σχόλιο Επαγγελματικός Τύπος  στον 

οποίο κατατάσσεστε 

Επίλυση 
σύνθετων 
προβλημάτων 
πρακτικής 
αριθμητικής 

80 2.5 

Είστε αποτελεσματικός 
και επίμονος στις 
πράξεις, καθώς και ότι 
είστε ευρηματικός, 
παρατηρητικός και 
σχετικά παρορμητικός 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός 
και Πρακτικός 
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Ικανότητα 
εντοπισμού 
ακολουθιών 
και λογικών 
σειρών 

50 4.5 
Είστε επίμονος στις 
πράξεις, παρατηρητικός 
και σχετικά υπομονετικός 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός 
και Ερευνητικός 

Ικανότητα 
σφαιρικής 
αντιμετώπισης 
των 
προβλημάτων 

30 7.5 

Διακρίνεστε από 
αφηρημένη σκέψη και ότι 
είστε ιδιαίτερα 
υπομονετικός 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός. 

 
*Δείκτης Επίδοσης: ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας της κάθε ερώτησης 
**Δείκτης Ταχύτητας: ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που δαπανήσατε για τη κάθε σωστή 
απάντηση 
 
 
ΙΙ. Συσχέτιση της Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης σας με 
Επαγγελματικούς Τύπους και Επαγγελματικές Κατηγορίες 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επαγγελματικοί τύποι με τους οποίους φαίνεται να 
ταυτίζεστε περισσότερο. Στην πρώτη στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικοί τύποι, στη δεύτερη ο 
βαθμός συσχέτισης των επαγγελματικών τύπων με τις δεξιότητές σας. (Όταν η συσχέτιση είναι 
ισχυρή, σημαίνει ότι στα επαγγέλματα που ανήκουν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό τύπο 
φαίνεται να έχετε υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Όταν η συσχέτιση είναι ασθενής, σημαίνει ότι 
στα επαγγέλματα αυτά φαίνεται να έχετε σχετικά χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας.) Στην τρίτη 
στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στους επαγγελματικούς 
τύπους που προέκυψαν από την αξιολόγησή σας.  
Ο βαθμός συσχέτισης της αφαιρετικής & κριτικής σκέψης σας με επαγγελματικές κατηγορίες έχει 
προκύψει από τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις ερωτήσεις που αξιολογούν τις επιμέρους 
αφαιρετικές σας δεξιότητες (Επίλυση σύνθετων προβλημάτων πρακτικής αριθμητικής, Ικανότητα 
εντοπισμού ακολουθιών και λογικών σειρών και Ικανότητα σφαιρικής αντιμετώπισης των 
προβλημάτων). Για παράδειγμα, η βαθμολογία σας στην Επίλυση σύνθετων προβλημάτων 
πρακτικής αριθμητικής (Πίνακας 1) σας τοποθετεί πιο κοντά στα επαγγέλματα που αντιστοιχούν 
στον Οργανωτικό και Πρακτικό επαγγελματικό τύπο. 

Πίνακας 2: Συσχέτιση της Αφαιρετικής και Κριτικής Σκέψης σας με Επαγγελματικούς Τύπους & 
Επαγγελματικές Κατηγορίες 

Επαγγελματικός Τύπος 
Συσχέτιση της Αφαιρετικής και 

Κριτικής Σκέψης σας με 
Επαγγελματικούς Τύπους 

Επαγγελματικές Κατηγορίες 

Συμβατικός –  
Οργανωτικός Ισχυρή 

Οργανωτικές Εργασίες 
Λογιστικά Επαγγέλματα 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα 
Χρηματοοικονομικού Κλάδου 
Τουριστικά και Ξενοδοχειακά 
Επαγγέλματα 
Επαγγέλματα Μεταφορών και 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
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Πρακτικός - Ρεαλιστής Ασθενής 

Μηχανολογικά Επαγγέλματα 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Ηλεκτρολογία 
Κατασκευαστικός Κλάδος 
Τεχνικά Πρακτικά και άλλα Συναφή 
Επαγγέλματα 
Στρατός - Ένοπλες Δυνάμεις 
Ασφάλεια - Υπηρεσίες Προστασίας του 
Πολίτη 
Περιβάλλον, Φύση και Γεωργία 
Αθλητισμός 
Επαγγέλματα Αυξημένου Ρίσκου 
Ναυτιλιακός Κλάδος 
Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές - 
Πράσινα Επαγγέλματα 

Ερευνητικός - 
Διανοούμενος Ασθενής 

Επιστημονικά, Ερευνητικά και άλλα 
Συναφή Επαγγέλματα 
Φυσικές Επιστήμες 
Βιο-επιστήμες, Βιολογία, και Χημεία 
Τομέας Υγείας 
Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και 
Στατιστική 

  Εικόνα 1: Απεικόνιση του δείκτη απόδοσης και δείκτη ταχύτητας με βάση τη θεωρία του Holland στη 
κατηγορία «Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής» 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός και Πρακτικός.  
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στα σημεία Οργανωτικός και Πρακτικός. 
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Ικανότητα Εντοπισμού Ακολουθιών
και Λογικών Σειρών
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Ικανότητα Σφαιρικής Αντιμετώπισης των 
Προβλημάτων  
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Εικόνα 2: Απεικόνιση του δείκτη απόδοσης και δείκτη ταχύτητας με βάση τη θεωρία του Holland στην 
κατηγορία «Ικανότητα Εντοπισμού Ακολουθιών και Λογικών Σειρών» 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός και Ερευνητικός. 
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στα σημεία Οργανωτικός και Ερευνητικός. 

Εικόνα 3: Απεικόνιση του δείκτη απόδοσης και δείκτη ταχύτητας με βάση τη θεωρία του Holland στη 
κατηγορία Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός. 
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στο σημείο Οργανωτικός. 
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Γενικά Συμπεράσματα Σύγκρισης ανά Επαγγελματική Κατηγορία 
 
Για τις κυρίαρχες επαγγελματικές κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν να ακολουθήσετε, οι 
επιδόσεις σας στην Αφαιρετική - Κριτική Σκέψη συγκλίνουν στις επιδόσεις των ατόμων που 
σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή και απασχολούνται στις 
Υπηρεσίες και τα Επαγγέλματα του Χρηματοοικονομικού Κλάδου. 
Στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες (Λογιστικά Επαγγέλματα, Θετικές Επιστήμες, 
Μαθηματικά και Στατιστική, Επιστήμη και Έρευνα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία), 
οι άνθρωποι που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή, είχαν σχετικά 
υψηλότερες επιδόσεις στο ερωτηματολόγιο Αφαιρετικής - Κριτικής Σκέψης. 
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ΙΙΙΙ..44..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  XXωωρριικκήήςς--  
ΜΜηηχχααννοολλοογγιικκήήςς  ΣΣκκέέψψηηςς  σσααςς  

Εισαγωγή: Τεστ Δεξιοτήτων και η Συμβολή τους στην 
Επαγγελματική σας Επιλογή 
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση της χωρικής και 
μηχανολογικής σας σκέψης. Συγκεκριμένα αξιολογούνται οι κάτωθι κατηγορίες αντίληψης: 

 Αντίληψη του χώρου:  Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις 
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ δύο μεγεθών, καθώς και να μπορεί να αντιληφθεί τις 
πληροφορίες και τις αριθμητικές σχέσεις που εξάγονται από τα διαγράμματα.  

 Αντίληψη της κίνησης:  Πρόκειται για την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις 
έννοιες φυσικών μεγεθών, δηλαδή την έννοια της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, του 
βάρους, του χρόνου κ.ά.  

 Αντίληψη γεωμετρικών ιδιοτήτων: Πρόκειται για την ικανότητα  του ατόμου να διακρίνει 
τις γεωμετρικές ιδιότητες που διακρίνονται στα σχήματα και τα διαγράμματα,  δηλαδή να 
διακρίνει τα όμοια σχήματα, τη συμμετρία, τη περιοδικότητα κ.ά. 

 
Η αξιολόγηση των παραπάνω ικανοτήτων σας βοηθάει να αντιληφθείτε εγκαίρως ποιες δεξιότητες 
φαίνεται να χρειάζεται να καλλιεργήσετε ή να βελτιώσετε, προκειμένου να ακολουθήσετε την 
επαγγελματική κατεύθυνση που σας ενδιαφέρει. Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
προκύπτει ο επαγγελματικός τύπος στον οποίο ανήκετε και οι επαγγελματικές κατηγορίες τις 
οποίες φαίνεται να μπορείτε να ακολουθήσετε βάσει των δεξιοτήτων σας. 
Τα γνωστικά τεστ χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν ένα άτομο στην επαγγελματική 
του επιλογή. Τα γνωστικά τεστ περιέχουν προβλήματα ή ερωτήσεις με σκοπό να μετρήσουν την 
ικανότητα της λογικής, του συλλογισμού, της κατανόησης κειμένων και άλλων πνευματικών 
ικανοτήτων, στοιχεία απαραίτητα για την επαγγελματική επιτυχία και την ορθότερη επαγγελματική 
επιλογή.   
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο που αφορά στην χωρική και μηχανολογική σκέψη αποτελείται από 27 
ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: (1) Αντίληψη του 
χώρου, (2) Αντίληψη της κίνησης και (3) Αντίληψη γεωμετρικών ιδιοτήτων. Κάθε κατηγορία 
περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις από τις οποίες τρεις είναι χαμηλής δυσκολίας, τρεις είναι μεσαίας 
δυσκολίας και τρεις είναι υψηλής δυσκολίας.  
Οι απαντήσεις σας βαθμολογούνται έως 10 βαθμούς για τις ερωτήσεις χαμηλής δυσκολίας, έως 
30 βαθμούς για τις ερωτήσεις μεσαίας δυσκολίας και έως 60 βαθμούς για τις ερωτήσεις υψηλής 
δυσκολίας.  
Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων σας έχουν χρησιμοποιηθεί δείκτες που 
υπολογίζονται με βάση:  

 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε ανά κατηγορία  

 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε ανά επίπεδο δυσκολίας 
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 τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώσατε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις 
κατηγορίες των ερωτήσεων που ανήκουν στο τεστ χωρικής και μηχανολογικής σκέψης 

 το χρόνο που δαπανήσατε για κάθε σωστή απάντηση 

 το πώς διαχειριστήκατε το διαθέσιμο χρόνο σας για την απάντηση των ερωτήσεων. 
 
 
Συμπεράσματα 
 
Ι. Αξιολόγηση της χωρικής και μηχανολογικής σας σκέψης του κ. Ράπτη 
Ελευθέριου 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμολογίες σας στις επιμέρους κατηγορίες 
αντίληψης που αξιολογεί το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε. Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται 
η κατηγορία αντίληψης στην οποία αξιολογηθήκατε, στη δεύτερη και τρίτη στήλη εμφανίζονται ο 
δείκτης επίδοσης και δείκτης ταχύτητας αντίστοιχα, στην τέταρτη το συμπέρασμα που προέκυψε 
από τις βαθμολογίες σας και στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται ο επαγγελματικός τύπος με τον 
οποίο φαίνεται να ταυτίζεστε.  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου χωρικής και μηχανολογικής σκέψης 

Ικανότητα 
Δείκτης 
Επίδοσης 

Δείκτης 
Ταχύτητας 

Σχόλιο 
Επαγγελματικός Τύπος  στον 

οποίο κατατάσσεστε 

Αντίληψη χώρου 80 2.5 
αντιλαμβάνεστε το χώρο, 
είστε παρατηρητικός και 
σχετικά παρορμητικός 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός 
και Πρακτικός.  

Αντίληψη 
κίνησης 

50 4.5 

αντιλαμβάνεστε την 
κίνηση, είστε 
παρατηρητικός και σχετικά 
υπομονετικός 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός 
και Ερευνητικός.  

Αντίληψη 
γεωμετρικών 
ιδιοτήτων 

30 7.5 

έχετε σχετική αδυναμία 
στην αντίληψη των 
γεωμετρικών ιδιοτήτων 
όπως η συμμετρία και η 
περιοδικότητα, και ότι είστε 
ιδιαίτερα υπομονετικός 

Έχετε δεξιότητες και ικανότητες 
όμοιες με αυτές των 
επαγγελμάτων που 
αντιστοιχούν στις κατηγορίες 
προσωπικότητας Οργανωτικός. 

 
*Δείκτης Επίδοσης: ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας της κάθε ερώτησης 
**Δείκτης Ταχύτητας: ποσοστό επιτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που δαπανήσατε για τη κάθε σωστή 
απάντηση 
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ΙΙ. Συσχέτιση της Χωρικής και Μηχανολογικής Σκέψης σας με 
Επαγγελματικούς Τύπους και Επαγγελματικές Κατηγορίες 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επαγγελματικοί τύποι με τους οποίους φαίνεται να 
ταυτίζεστε περισσότερο. Στην πρώτη στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικοί τύποι, στη δεύτερη ο 
βαθμός συσχέτισης των επαγγελματικών τύπων με τις δεξιότητές σας. (Όταν η συσχέτιση είναι 
ισχυρή, σημαίνει ότι στα επαγγέλματα που ανήκουν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό τύπο 
φαίνεται να έχετε υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Όταν η συσχέτιση είναι ασθενής, σημαίνει ότι 
στα επαγγέλματα αυτά φαίνεται να έχετε σχετικά χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας.) Στην τρίτη 
στήλη εμφανίζονται οι επαγγελματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στους επαγγελματικούς 
τύπους που προέκυψαν από την αξιολόγησή σας.  
Ο βαθμός συσχέτισης της χωρικής & μηχανολογικής σκέψης σας με επαγγελματικές κατηγορίες 
έχει προκύψει από τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις ερωτήσεις που αξιολογούν τις 
επιμέρους μηχανολογικές σας δεξιότητες (Αντίληψη χώρου, Αντίληψη κίνησης και Αντίληψη 
γεωμετρικών ιδιοτήτων). Για παράδειγμα, η βαθμολογία σας στην Αντίληψη χώρου (Πίνακας 1) 
σας τοποθετεί πιο κοντά στα επαγγέλματα που αντιστοιχούν στον Οργανωτικό και Πρακτικό 
επαγγελματικό τύπο. 

Πίνακας 2: Συσχέτιση της Χωρικής & Μηχανολογικής Σκέψης σας με Επαγγελματικούς Τύπους 

Επαγγελματικός 
Τύπος 

Συσχέτιση της Χωρικής 
& Μηχανολογικής  
Σκέψης σας με 

Επαγγελματικούς 
Τύπους 

Επαγγελματικές Κατηγορίες 

Συμβατικός - 
Οργανωτικός 

Ισχυρή 

• Οργανωτικές Εργασίες 
• Λογιστικά Επαγγέλματα 
• Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου
• Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα 
• Επαγγέλματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Πρακτικός - 
Ρεαλιστής 

Ασθενής 

• Μηχανολογικά Επαγγέλματα 
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία 
• Κατασκευαστικός Κλάδος 
• Τεχνικά Πρακτικά και άλλα Συναφή Επαγγέλματα 
• Στρατός - Ένοπλες Δυνάμεις 
• Ασφάλεια - Υπηρεσίες Προστασίας του Πολίτη 
• Περιβάλλον, Φύση και Γεωργία 
• Αθλητισμός 
• Επαγγέλματα Αυξημένου Ρίσκου 
• Ναυτιλιακός Κλάδος 
• Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές - Πράσινα Επαγγέλματα 

Ερευνητικός - 
Διανοούμενος 

Ασθενής 

• Επιστημονικά, Ερευνητικά και άλλα Συναφή Επαγγέλματα 
• Φυσικές Επιστήμες 
• Βιο-επιστήμες, Βιολογία, και Χημεία 
• Τομέας Υγείας 
• Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική 
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Εικόνα 1: Απεικόνιση του δείκτη απόδοσης και δείκτη ταχύτητας με βάση τη θεωρία του Holland στην 
κατηγορία «Αντίληψη Χώρου» 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός και Πρακτικός.  
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στα σημεία Οργανωτικός και Πρακτικός. 

Εικόνα 2: Απεικόνιση επαγγελματικών τύπων με τους οποίους φαίνεται να ταυτίζεστε στην αντίληψη της κίνησης 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός και Ερευνητικός. 
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στα σημεία Οργανωτικός και Ερευνητικός. 
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Αντίληψη Γεωμετρικών Ιδιοτήτων
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Εικόνα 3: Απεικόνιση επαγγελματικών τύπων με τους οποίους φαίνεται να ταυτίζεστε στην «Αντίληψη 
των γεωμετρικών ιδιοτήτων» 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σχόλιο: Με βάση το δείκτη επίδοσης και το δείκτη ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι έχετε δεξιότητες 
και ικανότητες όμοιες με αυτές των επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στο τύπο προσωπικότητας 
Οργανωτικός. 
Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει καθώς το μπλε σημείο που εκφράζει ταυτόχρονα το Δείκτη 
Ταχύτητας και Δείκτη Επίδοσης σας είναι πιο κοντά στο σημείο Οργανωτικός. 
 
 
ΙΙΙ. Γενικά Συμπεράσματα Σύγκρισης ανά Επαγγελματική Κατηγορία 
 
Για τις κυρίαρχες επαγγελματικές κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν να ακολουθήσετε, οι 
επιδόσεις σας στην Χωρική & Μηχανολογική Σκέψη συγκλίνουν στις επιδόσεις των ατόμων 
που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια Ιδανική επαγγελματική επιλογή και απασχολούνται 
στις Υπηρεσίες και τα Επαγγέλματα του Χρηματοοικονομικού Κλάδου. 
Στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες (Λογιστικά Επαγγέλματα, Θετικές Επιστήμες, 
Μαθηματικά και Στατιστική, Επιστήμη και Έρευνα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία), 
οι άνθρωποι που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει Ιδανική επαγγελματική επιλογή, είχαν σχετικά 
υψηλότερες επιδόσεις στο ερωτηματολόγιο Αριθμητικής Ικανότητας. 
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ΙΙΙΙ..55..  AAξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΓΓλλωωσσσσιικκώώνν  
ΔΔεεξξιιοοττήήττωωνν  σσααςς  
 

Εισαγωγή: Τι είναι οι Γλωσσικές Δεξιότητες και πώς 
επηρεάζουν τις Επαγγελματικές σας Επιλογές 
Στο ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζονται οι γλωσσικές σας δεξιότητες και ο τρόπος που επηρεάζουν 
τις επαγγελματικές σας επιλογές. Συγκεκριμένα αξιολογούνται τα κάτωθι: 
 

 Ικανότητα λεκτικού, νοηματικού και ορθογραφικού ελέγχου 

 Λεξιλογικός πλούτος 

 Ικανότητα αφαιρετικής προσεγγίσεως του λόγου 
 Ικανότητα επαγωγικής επεξεργασίας του λόγου 

 
Η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη 
διάθεση του ανθρώπου, εκείνο που τον ξεχωρίζει από τα άλλα έμβια όντα. Ο καλός χειρισμός της 
γλώσσας αποτελεί δείγμα μορφώσεως και υψηλού νοητικού επιπέδου τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό βίο, στην καθημερινότητα ή τον επαγγελματικό στίβο. Ειδικότερα για την περίπτωσή 
μας, η ορθή χρήση της μητρικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη για κάθε εκπαιδευόμενο που 
συμμετέχει σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες περιέχονται 
στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφορών (European Reference Framework).   
 
 
Μεθοδολογία Εξαγωγής Συμπερασμάτων 
 
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη στο οποίο εξετάζονται τα κάτωθι:  

 Ικανότητα λεκτικού, νοηματικού και ορθογραφικού ελέγχου 
 Λεξιλογικός πλούτος 
 Ικανότητα αφαιρετικής προσεγγίσεως του λόγου 
 Ικανότητα επαγωγικής επεξεργασίας του λόγου 

 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώσατε. Από τη 
συνολική βαθμολογία σας προκύπτει το επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων σας. Με βάση τη 
συνολική βαθμολογία την οποία έχετε συγκεντρώσει, θα καταταχθείτε σε ένα από τα κάτωθι 
επίπεδα γλωσσικών δεξιοτήτων: 

 Άριστο (83,5/100–100/100) 
 Ικανοποιητικό (56,5/100–83,4/100) 
 Μέτριο (0/100–56,4/100) 

 
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεσθε με βάση το επίπεδο των γλωσσικών 
δεξιοτήτων σας, θα σας υποδειχθεί μία σειρά από επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες 
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θεωρούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσετε. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε 
ότι οι υποδείξεις αυτές δεν είναι απόλυτες, καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα 
αποτελέσματα και των άλλων τεστ δεξιοτήτων. Επίσης, θα πρέπει πάντοτε να έχετε κατά νου ότι τα 
συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε εδώ είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να 
επιτύχετε σε κάποιο άλλο επάγγελμα που θα επιλέξετε. 
 
Επίσης, οι απαντήσεις που δώσατε συγκρίθηκαν με τις απαντήσεις που έδωσαν στο ίδιο 
ερωτηματολόγιο τρεις κατηγορίες ανθρώπων που σήμερα δηλώνουν ότι η επαγγελματική τους 
επιλογή ήταν:   
 
Α. Ιδανική  
Β. Μέτρια 
Γ. Κακή 
 
Συμπεράσματα 
Ι. Προφίλ των γλωσσικών δεξιοτήτων του κ. Ελευθερίου Ράπτη  
 
Από τις απαντήσεις τις οποίες δώσατε προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα 
 

 Γλωσσικές Δεξιότητες Βαθμολογία 
1 Ικανότητα λεκτικού, νοηματικού και ορθογραφικού ελέγχου 80% 
2 Λεξιλογικός Πλούτος 81% 
3 Ικανότητα αφαιρετικής προσεγγίσεως του λόγου 83% 
4 Επαγωγική επεξεργασία του λόγου 67% 
 Σύνολο 76% 

 
Η βαθμολογία που έχετε συγκεντρώσει στις ερωτήσεις που αφορούν: 
α) στην Ικανότητα λεκτικού, νοηματικού και ορθογραφικού ελέγχου είναι 80%. Αυτό σημαίνει 
ότι διαθέτετε σε ικανοποιητικό βαθμό τη δυνατότητα κατανόησης των βασικών γραμματικών και 
συντακτικών κανόνων της μητρικής σας γλώσσας. Δεν δυσκολεύεσθε να επεξεργασθείτε τις 
λέξεις που συναντάτε και να αντιλαμβάνεσθε με σχετική ευκολία το γενικό νόημα του ευρύτερου 
συνόλου στο οποίο αυτές ανήκουν. Μπορείτε να μιλάτε και να γράφετε σωστά την ελληνική 
γλώσσα. 
β) στον Λεξιλογικό πλούτο είναι 81%. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτετε αρκετά εκτεταμένο λεξιλόγιο, 
το οποίο βασίζεται στην παιδεία την οποίαν έχετε λάβει και το οποίο θα ανέλθει σε ακόμη 
ικανοποιητικότερα επίπεδα αν φροντίσετε να το εμπλουτίζετε καθημερινά. 
γ) στην Ικανότητα αφαιρετικής προσεγγίσεως του λόγου είναι 83%. Αυτό σημαίνει ότι 
διαθέτετε σε επαρκή βαθμό τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσθε πληροφορίες και νοήματα τα οποία 
στον προφορικό ή τον γραπτό λόγο αναφέρονται από τον ομιλητή ή τον συγγραφέα με έμμεσο 
τρόπο, χωρίς να αποτυπώνονται σαφώς. Μπορείτε να κατανοήσετε μία ομιλία ή ένα γραπτό 
κείμενο και να το αναπαράγετε περιληπτικά ή να βγάλετε κριτικά συμπεράσματα γι’ αυτό. 
δ) στην Ικανότητα επαγωγικής επεξεργασίας του λόγου είναι 67%. Αυτό σημαίνει ότι 
βρίσκεστε σε σχετικά καλό επίπεδο όσον αφορά στην ικανότητα να κατανοείτε μία προφορική 
ομιλία ή ένα γραπτό κείμενο. Όμως απέχετε έως ένα βαθμό από την ικανότητα πλήρους 
κατανοήσεώς του και τη δυνατότητα να συμπληρώνετε τα κενά που υπάρχουν στην εκ μέρους 
σας πρόσληψη του προφορικού ή του γραπτού λόγου με βάση τα συμφραζόμενα. 
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ΙΙ Γενικό Συμπέρασμα 
 
Η συνολική βαθμολογία σας στο τεστ Γλωσσικών Δεξιοτήτων ήταν 76/100. Με βάση τις 
απαντήσεις που δώσατε, προέκυψε το συμπέρασμα ότι έχετε επαρκείς δυνατότητες στο να 
αντιλαμβάνεσθε με σχετική ευκολία το γενικό νόημα ενός κειμένου ή αποσπάσματος προφορικού 
λόγου, διαθέτετε ευρύ λεξιλόγιο και αρκετά καλό επίπεδο αφαιρετικής προσεγγίσεως του λόγου, 
ενώ σχετικά καλό είναι και το επίπεδό σας όσον αφορά στην ικανότητα επαγωγικής επεξεργασίας 
του λόγου. Με βάση την απόδοσή σας, συμπεραίνουμε ότι οι τύποι προσωπικότητας κατά 
Holland (1985) που σας αντιπροσωπεύουν είναι ο Συμβατικός - Οργανωτικός, ο Πρακτικός και 
ο Επιχειρηματικός. Σε καθένα από αυτούς αντιστοιχούν ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, 
οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα που ακολουθεί μετά το τέλος της αναφοράς. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο των Γλωσσικών Δεξιοτήτων σας, όπως αυτό προκύπτει από 
την βαθμολογική κατάταξή σας, σε συνδυασμό με τους τύπους προσωπικότητας τους οποίους 
προαναφέραμε, θεωρούμε ότι οι επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους έχετε τις περισσότερες 
πιθανότητες να επιτύχετε είναι οι εξής: 
 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία 
 Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές - Πράσινα Επαγγέλματα 
 Λογιστικά Επαγγέλματα 
 Marketing - Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις 
 Ναυτιλιακός κλάδος 
 Οργανωτικές εργασίες 
 Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου. 

 
 
ΙΙΙ. Γενικά Συμπεράσματα Σύγκρισης ανά Επαγγελματική Κατηγορία 
 
Από τις επιμέρους συγκρίσεις προκύπτει ότι η συνολική αξιολόγηση των γλωσσικών σας 
δεξιοτήτων συγκλίνει στην αξιολόγηση των ατόμων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια 
Ιδανική Επαγγελματική επιλογή στις εξής επαγγελματικές κατηγορίες: 
 

 Λογιστικά Επαγγέλματα 
 Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική  
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία  

 
Στις άλλες δύο επαγγελματικές κατηγορίες που θα σας ενδιέφερε να ακολουθήσετε: «Υπηρεσίες 
και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου» και «Επιστήμη & Έρευνα», η συνολική σας 
αξιολόγηση συγκλίνει στην αξιολόγηση των ατόμων που σήμερα δηλώνουν ότι έχουν κάνει μια 
Μέτρια επαγγελματική επιλογή. 
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Παράρτημα 

Οι Πιθανές Σχολές και Οργανισμοί φοίτησης για τα Επαγγέλματα 
που φαίνονται να σας ενδιαφέρουν 



Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου  81 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σχολές φοίτησης και οι οργανισμοί που 
προσφέρουν σπουδές οι οποίες οδηγούν στα επαγγέλματα των επαγγελματικών 
κατηγοριών που ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητές σας. Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης, στη δεύτερη 
ο τίτλος του εκπαιδευτικού φορέα και στην τρίτη εμφανίζεται ο τίτλος της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης (Δημόσιο/ιδιωτικό ΙΕΚ, Πτυχία/Μεταπτυχακά κολλεγίων, 
Πτυχία/Μεταπτυχιακά ΑΕΙ/ΤΕΙ και Διδακτορικά προγράμματα). 
 
Λογιστικά Επαγγέλματα (100%) 
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Περιστερίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Δράμας Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηλιούπολης Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Γαλατσίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αμαρουσίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σάμου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χανίων Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σητείας Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ρόδου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλύμνου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Στεφάνου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλαμάτας Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κουφαλίων Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Μουδανιών Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Θέρμης Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Επανομής Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Δημητρίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κοζάνης Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ξάνθης Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χαλκίδας Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Τρικάλων Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καρπενησίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πάτρας Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγρινίου Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΒΕΡΓΗ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Στέλεχος Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Ειδικός Φοροτεχνικού γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΠΕΤΡΑ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΟΡΕΛΚΟ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) INTERGRAPHICS Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) HOTELIA Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΕΜΟΣ Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου 
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Λογιστής - Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 

Μεταπτυχιακό MEDITERRANEAN 
COLLEGE 

Executive Diploma in Accounting Management & 
International Accounting Standards 

Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) ICBS MSc in Accounting and Finance 
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) BCA MSc Accounting and Finance 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 
Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πλήρους 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Σέρρες «Χρηματοοικονομική Λογιστική & Διοίκηση»  
Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Κρήτη "Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική 

και Τραπεζική" 
Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Κρήτη «Λογιστική και Ελεγκτική»  
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

Λογιστική & Χρηματοικονομική 

Πτυχίο ΤΕΙ Πειραιάς ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΠ) 
Πτυχίο ΤΕΙ Χαλκίδα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Δυτική Μακεδονία Τμήμα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Λάρισα Τμήμα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Κρήτη Τμήμα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη Τμήμα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Μεσολόγγι Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Σέρρες Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Ήπειρος Τμήμα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Καβάλα Τμήμα Λογιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Πάτρα Τμήμα Λογιστικής  
Πτυχίο (Κολλέγιο) ATHENS GSM BA Hons) Business με εξειδίκευση Accounting and 

Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Diploma / Οικονομία και Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Certificate of Higher Education / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BA (Hons) in Business - Accounting & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Certificate / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BSc Economics 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Diploma of Higher Education / Οικονομία και 

Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA in Economics and Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) UINDY Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Diploma / Λογιστική με Χρηματοοικονομική 
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Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BSc Accounting & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Diploma of Higher Education / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Accounting and Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) CITY UNITY 

COLLEGE 
BSc in Accounting 

Πτυχίο (Κολλέγιο) CITY COLLEGE BA (Hons) in Business Studies (Finance and 
Accounting)  

Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Finance with Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA in Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA (Honours) in Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Certificate / Οικονομία και Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Certificate of Higher Education / Οικονομία και 

Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BCA BA Accounting & Finance 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Περιστερίου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) 2ο Λάρισας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λάρισας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ζακύνθου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κέρκυρας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαμίας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κεφαλληνίας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Βόλου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πρέβεζας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κομοτηνή Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αλεξανδρούπολης Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Βέροιας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Θεσσαλονίκης 1ο  Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Μουδανιών Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Νεάπολης Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Δημητρίου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Στεφάνου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πειραιά Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Σμύρνης Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλαμάτας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Τρίπολης Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σύρου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κω Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Μεταμόρφωσης Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Μαρκόπουλου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αίγινας Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Αναργύρων Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αχαρνών Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηλιούπολης Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κερατσινίου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηρακλείου Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) INTERGRAPHICS Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) HOTELIA Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
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ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΕΜΟΣ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΟΜΗ Ειδικός μηχ/μένου λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΖΗΤΑ 

(ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ) 

Μηχανογραφημένου λογιστηρίου 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Μηχανογραφημένη Λογιστική 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΠΕΤΡΑ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΒΕΡΓΗ Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) CRAFT Μηχανογραφημένη λογιστική 

Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΕΜΟΣ Ειδικός κοστολόγησης 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΠΕΤΡΑ Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία  
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΟΜΗ Ειδικός μηχ/μένου λογιστηρίου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Ειδικός Κοστολόγησης 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Στέλεχος Φοροτεχνικού Γραφείου 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Στέλεχος Κοστολόγησης Στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Στέλεχος Κοστολόγησης Στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία 

 
 
Υπηρεσίες και Επαγγέλματα Χρηματοοικονομικού Κλάδου 
 
Οικονομολόγος 

Διδακτορικό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό 

Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών 
Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Πατρών Νέες αρχές διοίκησης 
Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Διδακτορικό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομική Επιστήμη  
Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

ALBA MSc in Finance 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

ICBS MSc in Accounting and Finance 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

MEDITERRANEAN COLLEGE MSc Management and Finance 

Μεταπτυχιακό MEDITERRANEAN COLLEGE Executive Diploma in Banking & Finance 
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Μεταπτυχιακό MEDITERRANEAN COLLEGE Executive Diploma in Accounting 
Management & International Accounting 
Standards 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

CITY COLLEGE MSc in Banking and Finance 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

BCA MSc Accounting and Finance 

Διδακτορικό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό 
Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

ALBA Masters (MSc) in International Shipping 
and Finance 

Διδακτορικό (Κολλέγιο) ALBA Finance 
Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομική Επιστήμη  

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πανεπιστήμιο Θράκης Διεθνείς οικονομικές και επιχειρηματικές 
σχέσεις 

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές 
Εμπόριο/ Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων 

Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 

Φορολογία και Ελεγκτική 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο 
των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη 
Επιχειρήσεων 

 
Μεταπτυχιακό AEI 

 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 
Διοικητική 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς M.Sc. Banking and Financial Markets 
Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συμπληρωματικής Ειδίκευσης στη 

Στατιστική (Μερικής Φοίτησης) 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά 

Συστήματα 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 
Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στατιστικής (Πλήρους Φοίτησης) 
Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών 
Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών 
Συστημάτων 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 
Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών 
Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική 
Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών 
Οικονομική Επιστήμη 

Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 

Δημόσιο Management 

Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στην Οικονομική και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη  

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διοίκηση της Υγείας 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Executive MBA 
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Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς MBA Tourism Management - Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς MBA TQM - Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-
Ολική Ποιότητα (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) 

Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 

Νομικός Πολιτισμός 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια 
Ψηφιακών Συστημάτων 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και 
Ελεγκτική 

Μεταπτυχιακό AEI Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένη Οικονομική 
Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο LLM στο Διακρατικό και Ευρωπαϊκό 

Εμπορικό Δίκαιο και στην Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών - 

Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο MSc Στρατηγικού Σχεδιασμού Προϊόντων 
Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο MSc στην Τραπεζική & 

Χρηματοοικονομική 
Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο MSc στην αειφόρο ανάπτυξη 
Μεταπτυχιακό AEI Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τραπεζική (ΤΡΑ) 
Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομική Ανάλυση και 
Χρηματοοικονομική/Οικονομική Ανάλυση 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομική Θεωρία και Πολιτική  
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομική Ανάλυση και 

Χρηματοοικονομική/Χρηματοοικονομική 
και Ποσοτικές Μέθοδοι 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διοίκηση Logistics 

Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο MSc στη Διοίκηση 
Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο Executive MBA  
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στην Εκπαιδευτική & Κοινωνική 

Πολιτική 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική επιστήμη 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών 

Συστημάτων 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διδακτορικό 
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Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και 
Επικοινωνιών 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Δ.Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στις Πολιτικές & Οικονομικές 
Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής & 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και 

Διοικητική Κινδύνου» 
Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Υπηρεσιών (Μερικής 

Φοίτησης) 
Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Υπηρεσιών (Πλήρους 

Φοίτησης) 
Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για 

Στελέχη (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Διατμηματικό ΜΒΑ) (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες 
Τεχνολογίες (Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών MBA στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών (Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Επιστήμης (Πλήρους 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 
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Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθηματικών 
της Αγοράς και της Παραγωγής 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για 
Στελέχη (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εφαρμοσμένων Οικονομικών και 
Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις 
Στρατηγικές Αποφάσεις (Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης 
Υγείας 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Master in International Marketing 
(Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες 
Τεχνολογίες (Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφοριακών Συστημάτων (Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστήμης των Υπολογιστών (Πλήρους 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πληροφοριακών Συστημάτων (Πλήρους 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Πλήρους Φοίτησης) 
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Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Διατμηματικό ΜΒΑ) (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μaster in Business Administration (MBA) 
International Program (Σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα, Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Πλήρους 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA) (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών MBA στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σε 
συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Αθήνα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομικών Επιστημών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 
Πτυχίο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών  

Πτυχίο ΑΕΙ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 

Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών 

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναυτιλιακών Σπουδών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θράκης Tμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

και Ανάπτυξης 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικής Επιστήμης 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών 
Δημόσια Διοίκηση 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διοίκησης Τεχνολογίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
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Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Πάτρα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BA (Hons) in Business - Accounting & 

Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BSc Economics 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BSc Accounting & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) ATHENS GSM BA Hons) Business με εξειδίκευση 

Accounting and Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Diploma / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MEDITERRANEAN COLLEGE BA (Hons) Business (Finance) 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Certificate of Higher Education / 

Λογιστική με Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Certificate / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) UINDY Financial Services 
Πτυχίο (Κολλέγιο) UINDY Economics & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Diploma of Higher Education / Λογιστική 

με Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) METROPOLITAN COLLEGE BA (Hons) Economics 
Πτυχίο (Κολλέγιο) UINDY Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) RENE DESCARTES Bachelor in Banking & Insurance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) NY COLLEGE Bachelor στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Χρηματοοικονομικά, Institut Universitaire 
Kurt Bosch, (IUKB)  

Πτυχίο (Κολλέγιο) NY COLLEGE BA(Hons) σε Διοίκηση Επιχειρήσεων με 
Έμφαση τα Χρηματοοικονομικά (360 
credits) - University of Greenwich, UK  

Πτυχίο (Κολλέγιο) NY COLLEGE BS σε Χρηματοοικονομικά (EMPIRE 
STATE) 

Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Certificate / Οικονομία και 
Λογιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Banking and Finance  
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Economics 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Development and Economics  
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE Diploma in Economics  
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Economics and Management  
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Accounting and Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BCA BA (Hons) στα Οικονομικά 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BCA BA Accounting & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) CITY COLLEGE BA (Hons) in Business Studies (Finance 

and Accounting)  
Πτυχίο (Κολλέγιο) CITY UNITY COLLEGE BSc in Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA in Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Accounting with Finance 
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Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Diploma of Higher Education / Οικονομία 
και Λογιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Diploma / Οικονομία και 
Λογιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Certificate of Higher Education / 
Οικονομία και Λογιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA (Honours) in Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Finance with Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA in Economics and Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IDEF Τμήμα Διοίκησης Τραπεζικών & 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) ICBS Accounting and Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IDEF Τμήμα Οικονομικών Επιστημών & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων  
Στρατιωτικές Σχολές ΣΣΑΣ Οικονομικών  Επιστημών, Στρατολογικό 

(ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 
 Διεθνές Πανεπιστήμιο MA στη Μαύρη Θάλασσα Πολιτισμικών 

Σπουδών 
Υπάλληλος Τράπεζας 

Μεταπτυχιακό AEI Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τραπεζική (ΤΡΑ) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Στέλεχος Τραπεζικών εργασιών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) INTERGRAPHICS Στέλεχος τραπεζικών εργασιών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών 
Χρηματιστής 

Μεταπτυχιακό MEDITERRANEAN COLLEGE Executive Diploma in Banking & Finance 
Μεταπτυχιακό MEDITERRANEAN COLLEGE Executive Diploma in Accounting 

Management & International Accounting 
Standards 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

ALBA Masters (MSc) in International Shipping 
and Finance 

Διδακτορικό (Κολλέγιο) ALBA Finance 
Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

MEDITERRANEAN COLLEGE MSc Management and Finance 

Διδακτορικό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

ALBA MSc in Finance 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

CITY COLLEGE MSc in Banking and Finance 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

BCA MSc Accounting and Finance 

Μεταπτυχιακό 
(Κολλέγιο) 

ICBS MSc in Accounting and Finance 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 
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Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση 

Μεταπτυχιακό AEI Διεθνές Πανεπιστήμιο MSc στην Τραπεζική & 
Χρηματοοικονομική 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς M.Sc. Banking and Financial Markets 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη 

Επιχειρήσεων 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης 
Υγείας 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθηματικών 
της Αγοράς και της Παραγωγής 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Εφαρμοσμένης Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εφαρμοσμένων Οικονομικών και 
Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις 
Στρατηγικές Αποφάσεις (Μερικής 
Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για 
Στελέχη (Σε συνεργασία με άλλα 
Τμήματα, Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 
Διοικητική 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Μερικής Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Πλήρους Φοίτησης) 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο 
των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου 

Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Καβάλα Finance and Financial Information 
Systems 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής 

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

Πτυχίο (Κολλέγιο) MEDITERRANEAN COLLEGE BA (Hons) Business (Finance) 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BSc Economics 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BA (Hons) in Business - Accounting & 

Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) NY COLLEGE BS σε Χρηματοοικονομικά (EMPIRE 

STATE) 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BSc Accounting & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) NY COLLEGE BA(Hons) σε Διοίκηση Επιχειρήσεων με 

Έμφαση τα Χρηματοοικονομικά (360 
credits) - University of Greenwich, UK  

Πτυχίο (Κολλέγιο) UINDY Financial Services 
Πτυχίο (Κολλέγιο) UINDY Economics & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) ATHENS GSM BA Hons) Business με εξειδίκευση 

Accounting and Finance 
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Πτυχίο (Κολλέγιο) NY COLLEGE Bachelor στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - 
Χρηματοοικονομικά, Institut Universitaire 
Kurt Bosch, (IUKB)  

Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Diploma of Higher Education / Οικονομία 
και Λογιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Finance with Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEREE Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Banking and Finance  
Πτυχίο (Κολλέγιο) BCA BA Accounting & Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) CITY COLLEGE BA (Hons) in Business Studies (Finance 

and Accounting)  
Πτυχίο (Κολλέγιο) DEI COLLEGE BSc in Accounting and Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA in Economics and Accounting 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Diploma / Οικονομία και 

Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Diploma of Higher Education / Λογιστική 

με Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Diploma / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Certificate of Higher Education / 

Λογιστική με Χρηματοοικονομική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA in Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST BA (Honours) in Accounting with Finance 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST Certificate of Higher Education / 

Οικονομία και Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Certificate / Οικονομία και 

Λογιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) IST University Certificate / Λογιστική με 

Χρηματοοικονομική 
 
 
Θετικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική 
 
Ειδικός Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων - Στέλεχος Στατιστικής Δημοσκόπησης 

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Στατιστικής 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Στέλεχος Στατιστικής Δημοσκόπησης 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Στατιστικής έρευνας και Δημοσκοπήσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Στατιστικής Έρευνας Αγοράς & Δημοσκοπήσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Στατιστικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 

 
Μαθηματικός 
Διδακτορικό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Διδακτορικό 

Διδακτορικό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό 
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Διδακτορικό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθηματικά 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - 
Γεωμετρία) 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στατιστική και Αναλογιστικά-
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην 
Επιστήμη του Διαδικτύου 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές 
Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υπολογιστικά Μαθηματικά κα Πληροφορική
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βιοστατιστική 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές 

Υπολογισμών/Επιχειρησιακά Μαθηματικά 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές 

Υπολογισμών/Μαθηματικά Θεμέλια 
Πληροφορικής και Εφαρμογές 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές 
Υπολογισμών/Μαθηματικά για την 
Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές 
Υπολογισμών/Μαθηματική Προσομοίωση 
και Τεχνικές Υπολογισμών 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαθηματικά και Εφαρμογές 
τους/Θεωρητικά Μαθηματικά 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των 
Αποφάσεων 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και 
Υπολογισμού 

Μεταπτυχιακό AEI Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 
MSc 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα 
Μαθηματικά 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και 
Υπολογισμού 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διδακτική και Μεθοδολογία των 
Μαθηματικών, 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Θεωρητικά Μαθηματικά 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μαθηματική Προτυποποίηση στις 

Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές 
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Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εφαρμοσμένη Μηχανική 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διδακτική και Μεθοδολογία των 
Μαθηματικών 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Βιοστατιστική 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μαθηματικά της Αγοράς και της 
Παραγωγής 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και 
Υπολογισμού, 

Πτυχίο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Μαθηματικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τμήμα Μαθηματικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μαθηματικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Μαθηματικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών  
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & 

Φυσικών Επιστημών 
 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης 
 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και 

Πληροφορικής 
 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας των Μαθηματικών 
 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανοτήτων, 

Επιχειρησιακής Έρευνας 

 
Προγραμματιστής Συστημάτων και Εφαρμογών Η/Υ 

Μεταπτυχιακό 

AEI 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Πτυχίο ΑΕΙ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής και Τηλεματικής 
Πτυχίο ΑΕΙ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής 
Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πληροφορικής 
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Τμήμα Πληροφορικής 

Πτυχίο ΤΕΙ Πάτρα Τμήμα Πληροφορικής στην Διοίκηση και 
Οικονομία 

Πτυχίο ΤΕΙ Λαμία Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών  
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Πτυχίο ΤΕΙ Δυτική Μακεδονία Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 

Πτυχίο ΤΕΙ Ιονίων Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση 
και την Οικονομία 

Πτυχίο ΤΕΙ Μεσολόγγι Εφαρμογών Πληροφορικής στη Δοίκηση & στην 
Οικονομία 

Πτυχίο ΤΕΙ Δυτική Μακεδονία Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 
και στην Οικονομίας 

Πτυχίο ΤΕΙ Κρήτη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων 

Πτυχίο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Πληροφορικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Πάτρα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
Πτυχίο ΤΕΙ Σέρρες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Πτυχίο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη Τμήμα Πληροφορικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Πάτρα Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 

και στην Οικονομία (Παράρτημα Αμαλιάδας) 

 
Αρχιτεκτόνας 

Διδακτορικό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

για την Εκπαίδευση 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών" 
Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
για την Εκπαίδευση. 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Μουσειολογίας 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προστασία Μνημείων 
Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου 
Πτυχίο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BORGIAS Αρχιτεκτονική και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων 
Πτυχίο (Κολλέγιο) METROPOLITAN COLLEGE ΒΑ (Hons) Architecture  
Πτυχίο (Κολλέγιο) ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Αρχιτεκτονική 
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση 
Μνημείων Πολιτισμού (Διατμηματικό) 
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Επιστήμη & Έρευνα 
 
Πολιτικός Μηχανικός 

Διδακτορικό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδακτορικό 

Διδακτορικό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού 

Διδακτορικό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Γεωτεχνικής Μηχανικής 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού 

του Χώρου 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θράκης Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων 

από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θράκης Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θράκης Υδραυλική Μηχανική 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Πατρών Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΔΤΕ) 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των 

Κατασκευών 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων - 

Hydrohasards 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένη Μηχανική & Προσομοίωση 

Συστημάτων 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (ΑΣΤΕ) 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(ΠΠΒΑ) 

Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πτυχίο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πτυχίο (Κολλέγιο) MEDITERRANEAN 

COLLEGE 

HND in Civil Engineering 

Πτυχίο (Κολλέγιο) METROPOLITAN 

COLLEGE 

HND in Graphic Desig BSc (Hons) in Civil 

Engineeringn 

Πτυχίο (Κολλέγιο) MEDITERRANEAN 

COLLEGE 

HND in Construction (Architectural Design) 
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Τεχνολόγος Πετρελαίου 

Πτυχίο ΤΕΙ Καβάλα Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού 
Αερίου 

 
Ψυχολόγος 

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολική Ψυχολογία 

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Ψυχολογία της Υγείας 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και χρήση 
Νέας Τεχνολογίας στην αντιμετώπισή της 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θράκης Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική 
στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιοηθική 
Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Εγκέφαλος και Νους 
Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολιτισμός και Ανθρώπινη ανάπτυξη 
Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-
Ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές 
εφαρμογές». 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Π.Μ.Σ. στη Σχολική Ψυχολογία 

Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Οργανωτική και Οικονομική 
Ψυχολογία» σε συνεργασία με τον Τομέα 
Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικής, 
Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας  
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Π.Μ.Σ. στη Κλινική Ψυχολογία 

Μεταπτυχιακό AEI Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.» 

Πτυχίο ΑΕΙ Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών 

Ψυχολογία 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Ψυχολογίας 

Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας 

Διδακτορικό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Διδακτορικό στην Αρχαιολογία 
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Διδακτορικό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διδακτορικό 

Μεταπτυχιακό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης 

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Ο αρχαίος μεσογειακός κόσμος: Ιστορία και 
Αρχαιολογία 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Βυζαντινή Αρχαιολογία 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Ιστορία της Τέχνης 

Μεταπτυχιακό AEI Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, 
Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Προϊστορική Αρχαιολογία 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Ιστορία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

Μεταπτυχιακό AEI Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Κλασική Αρχαιολογία 

Μεταπτυχιακό AEI Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον 
τομέα των Μουσειακών Σπουδών 

Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Αθήνα «Μουσειακές Σπουδές»  
Πτυχίο ΑΕΙ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας 
Πτυχίο ΑΕΙ Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Πτυχίο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 
Information Technology και Ηλεκτρολογία 
 
Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου - Γραφίστας - Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 
- Graphic Design 
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) AKTO Master of Arts in Design 
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) AAS COLLEGE MA Interior Design 
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) AAS COLLEGE MA Design 
Μεταπτυχιακό Βακαλό MA Architectural Design  
Μεταπτυχιακό (Κολλέγιο) AAS COLLEGE MA Graphic Design 
Εναλλακτική μέθοδος AKTO BA Graphic Design 
Εναλλακτική μέθοδος AKTO BA Graphic Design 
Μεταπτυχιακό AEI Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο 
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA 

Πτυχίο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Γραφιστικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
Πτυχίο (Κολλέγιο) CITY UNITY 

COLLEGE 
Diploma in Graphic Design  
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Πτυχίο (Κολλέγιο) AKTO BA Sketch-Comics-Cartoon 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AKTO BA Product Design 
Πτυχίο (Κολλέγιο) MBS COLLEGE BA (Hons) in Graphic Design 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AKTO BA 3D Animation & Multimedia Productions 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BORGIAS Γραφιστική 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BAKAΛΟ Design - Bachelor of Arts 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AKTO BA Graphic Design 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AKTO Computer Graphics DTP & Web Design 
Πτυχίο (Κολλέγιο) BAKAΛΟ Graphic Design (BA) 
Πτυχίο (Κολλέγιο) METROPOLITAN 

COLLEGE 
HND in Graphic Design 

Πτυχίο (Κολλέγιο) AEGEAN OMIROS 
COLLEGE  

BA (Hons) in Graphic Design / BA (Hons) στη 
Γραφιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) AAS COLLEGE BA (Hons) Digital Graphics 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AEGEAN OMIROS 

COLLEGE  
HND in Graphic Design / HND στη Γραφιστική 

Πτυχίο (Κολλέγιο) AAS COLLEGE BA (Hons) Animation 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AAS COLLEGE BA (Hons) Graphic Design 
Πτυχίο (Κολλέγιο) AAS COLLEGE BA (Hons) Product Design 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Γραφιστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) CRAFT Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Γραφίστας (DTP) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) TECHNOGRAFICO Graphic design 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) E.S.P.  Τμήμα γραφιστικής 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Γραφίστας Εντύπων και Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΒΕΡΓΗ Γραφίστας Έντυπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Γραφίστας Έντυπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 

Ειδικός Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας 

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πολυτεχνείο Κρήτης Οργάνωση και Διοίκηση  

Μεταπτυχιακό AEI Πολυτεχνείο Κρήτης Εφαρμοσμένες Επιστήμες &  
την Τεχνολογία/Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών και 
Κατασκευών 

Μεταπτυχιακό AEI Πολυτεχνείο Κρήτης Εφαρμοσμένες Επιστήμες &  
την Τεχνολογία/Εφαρμοσμένης και Τεχνολογικής 
Φυσικής & Τεχνολογίας των Λέιζερ 

Μεταπτυχιακό AEI Πολυτεχνείο Κρήτης Εφαρμοσμένες Επιστήμες &  
την Τεχνολογία/Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών 
Χημικών Τεχνολογικών 

Μεταπτυχιακό AEI Πολυτεχνείο Κρήτης Εφαρμοσμένες Επιστήμες &  
την Τεχνολογία/Εφαρμοσμένων & Υπολογιστικών 
Μαθηματικών 
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Μεταπτυχιακό AEI Πολυτεχνείο Κρήτης Εφαρμοσμένες Επιστήμες &  
την Τεχνολογία/Κοινωνικής & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Ιατρικών συσκευών απεικονίσεων (Ακτινολογία) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΣΒΙΕ Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΣΒΙΕ Ιατρικών συσκευών ακτινοθεραπείας 

Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα 

Πτυχίο ΤΕΙ Ήπειρος Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 

Πτυχίο ΤΕΙ Καλαμάτα Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 

Πτυχίο ΤΕΙ Ιονίων Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηλιούπολης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Αίγινας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλαμάτας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηρακλείου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Καρπενησίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Χαϊδαρίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Σμύρνης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Κομοτηνή Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) 2ο Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαγκαδά Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Βέροιας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Σίνδου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Βόλου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) CRAFT Multimedia 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΕΜΟΣ Τεχνικός Εφαρμογών multimedia 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) INTERGRAPHICS Ειδικός Πολυμέσων 
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ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 
Πολυμέσα(MULTIMEDIA) 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Ειδικός εφαρμογών με Πολυμέσα 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΒΕΡΓΗ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΟΡΕΛΚΟ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(Multimedia) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(Multimedia) 
Ηλεκτρολόγος 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Κορυδαλλού Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αχαρνών Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χαϊδαρίου Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλαμάτας Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Νίκαιας Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Επανομής Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αίγινας Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Νεάπολης Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαγκαδά Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αιγάλεω Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σερρών Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πάτρας Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Δημητρίου Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Ηλεκτρολόγος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Ηλεκτρονικός 

Μεταπτυχιακό 
AEI/Διδακτορικό AEI 

Πολυτεχνείο Κρήτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 

Μεταπτυχιακό ΤΕΙ Αθήνα Master of Science 
Πτυχίο ΤΕΙ Λαμία Τμήμα Ηλεκτρονικής  
Πτυχίο ΤΕΙ Κρήτη Τμήμα Ηλεκτρονικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη Τμήμα Ηλεκτρονικής 
Πτυχίο ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Ηλεκτρονικής 

Πιλότος 

Στρατιωτικές Σχολές Ικάρων Σχολή Ικάρων Ιπτάμενοι 

Σχεδιαστής Πολυμέσων - Ειδικός Πολυμέσων 

Πτυχίο ΤΕΙ Ήπειρος Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 

Πτυχίο ΤΕΙ Καλαμάτα Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 

Πτυχίο ΤΕΙ Ιονίων Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 
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ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηλιούπολης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Σμύρνης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλαμάτας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηρακλείου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Καρπενησίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Χαϊδαρίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Αίγινας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Βέροιας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) 2ο Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαγκαδά Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Κομοτηνή Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Σίνδου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Βόλου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα 
(Multimedia) 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 
Πολυμέσα(MULTIMEDIA) 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΟΡΕΛΚΟ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(Multimedia) 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΒΕΡΓΗ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

Τεχνικός Ασφαλείας Δικτύων Η/Υ - Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Mακεδονίας 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
(Κοζάνη)   Ανεξάρτητα Τμήματα   

ΙΕΚ (Δημόσιο) Βάρης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
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ΙΕΚ (Δημόσιο) Αχαρνών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αμαρουσίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Γαλατσίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Ιωνίας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Σμύρνης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγ. Στεφάνου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηλιούπολης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Γλυφάδας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κεφαλληνίας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Φλώρινας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καστοριάς Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σιδηρόκαστρου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καρδίτσας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) 2ο Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Νίκαιας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κέρκυρας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Τρικάλων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πάτρας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σπάρτης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηλιούπολης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αίγινας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καρπενησίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Σμύρνης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χαϊδαρίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αργολίδας Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηρακλείου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καλαμάτας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) 2ο Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λάρισας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(multimedia) 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κω Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λήμνου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κορίνθου-Λουτρακίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Σύρου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηρακλείου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Σίνδου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 

ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαγκαδά Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
(multimedia) 
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ΙΕΚ (Δημόσιο) Χανίων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πειραιά Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κιλκίς Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ηρακλείου Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Περιστερίου Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ν. Ιωνίας Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Μαρκόπουλου Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Δράμας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαγκαδά Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Βόλου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κατερίνης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χαλκιδικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κερατσινίου Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Λαμίας Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Θέρμης Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ευόσμου Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αλεξανδρούπολης Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κατερίνης Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Νεάπολης Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Αγρινίου Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Τρικάλων Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πτολεμαΐδας Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Πειραιά Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Άρτας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Κορίνθου-Λουτρακίου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Καβάλας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Έδεσσας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Γιαννιτσών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Θεσσαλονίκης 1ο  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Ρόδου Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Χανίων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & 

Αυτοματισμού Γραφείου 
ΙΕΚ (Δημόσιο) Θέρμης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΟΡΕΛΚΟ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 

(Multimedia) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 

Πολυμέσα(MULTIMEDIA) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα 

(Multimedia) 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
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ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΞΥΝΗ Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων και 

Αυτοματισμού Γραφείων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΕΜΟΣ Τεχνικός δικτύων Η/Υ 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΚΟΡΕΛΚΟ Τεχνικός Δικτύων Η/Υ 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΟΜΗ Τεχνικός Δικτύων Η/Υ 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΟΜΗΡΟΣ Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) PRAXIS Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΔΕΛΤΑ Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 
ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 

Διαχειριστής Τεχνολογίας Internet 

ΙΕΚ (Ιδιωτικό) ΑΚΜΗ Τεχνικός Σχεδίασης Ανάπτυξης Ιστοσελίδων 

 
 


