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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Νικόλαος Κουρογένης, Αν. Καθηγητής, Παν. Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

6974632550, nkourogenis@yahoo.com 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος 
Μέθοδοι Στατιστικής και Επιστήμης των Δεδομένων 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

307, 310 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 6 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών:   130 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις σε 
ένα ευρύ φάσμα εννοιών και εργαλείων που αφορούν στη 
διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση ψηφιακών δεδομένων. 
Επιστήμονες που επεξεργάζονται & αναλύουν στοιχεία 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
διαδικτύου. Βασικές αρχές προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων 
Μαθηματική αντίληψη 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 
μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από 
τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 
Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της 
κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου 
διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα 
οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και 
εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης 
εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει 
πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 
σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές 
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πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 
του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα 
για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  
• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 
• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 
• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  
Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 

μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων-
Introduction to Data Science 

4 μήνες, 80 ώρες 

Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε 
Περιβάλλον SPSS 

2 μήνες, 50 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Η Επιστήμη των Δεδομένων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως 
ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πεδίο που έχει ως αντικείμενο 
την κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και την καθοδήγηση στη 
λήψη αποφάσεων μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Συνθέτει 
στοιχεία από πολλούς άλλους βασικούς επιστημονικούς κλάδους 
όπως η πληροφορική, η επιστήμη των υπολογιστών, η στατιστική 
και η τεχνητή νοημοσύνη. 
Η διαδικασία που ακολουθείται σε μια εφαρμογή της Επιστήμης 
των Δεδομένων ξεκινά από ένα ερώτημα που θέλουμε να 
απαντήσουμε. Στη συνέχεια πρέπει να προσδιοριστούν οι τύποι των 
δεδομένων που θα μας βοηθούσαν στην απάντηση αυτού του 
ερωτήματος, καθώς και η διαθεσιμότητά τους. Έχοντας τα 
δεδομένα διαθέσιμα, θα πρέπει αρχικά να απεικονιστούν και να 
γίνει μια πρώτη προσπάθεια αναγνώρισης μοτίβων. Το επόμενο 
στάδιο αφορά στην κατασκευή του κατάλληλου υποδείγματος και 
στο ταίριασμα (ή εκτίμηση των παραμέτρων του) στα δεδομένα. Στο 
τελικό στάδιο, τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα πρέπει να 
παρουσιαστούν με τον κατάλληλο τρόπο (οπτικοποίηση) ώστε να 
αναδεικνύονται τα κεντρικά συμπεράσματα. 
Σε αυτό το σεμινάριο ξεκινάμε με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες 
της Επιστήμης των Δεδομένων. Στη συνέχεια εμβαθύνουμε στα 
στατιστικά εργαλεία, στον προγραμματισμό και σε ορισμένα βασικά 
θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ο 
φοιτητής έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τις γλώσσες 
προγραμματισμού R και SQL. 
Σκοπός του προγράμματος είναι επίσης η παρουσίαση, 
επεξεργασία, ανάλυση διαφορετικής φύσεως δεδομένων που 
εφαρμόζονται σε όλες τις επιστήμες και επιστημονική τεκμηρίωση 
αποτελεσμάτων. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 

κ.α.)                                      (ικανότητα 
συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 

σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 
γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 

αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει εάν..., 
ικανότητα αξιοποίησης των γνωστικών 

και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση νοοτροπίας, 
ικανότητα χρήσης των ερεθισμάτων τα 

οποία εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να αναλάβω, 

να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

• Γνώση των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιστήμης 
των δεδομένων 

• Γνώση της γλώσσας R και των εργαλείων που προσφέρει 
για εφαρμογές στην επιστήμη των δεδομένων 

• Γνώση μεθόδων χειρισμού, οργάνωσης και επεξεργασίας 
ψηφιακών δεδομένων με τη γλώσσα R. 

• Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, στα είδη μηχανικής 
μάθησης και γνώση των βασικών αλγορίθμων με 
εφαρμογές στην R 

• Εισαγωγική γνώση των βάσεων δεδομένων και εφαρμογές 
με τις γλώσσες R και SQL. 

• Γνώση των βασικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης 
δεδομένων με τη χρήση της R 

• Αποτύπωση Περιγραφικής στατιστικής 

• Χρήση σωστού τεστ για ανάλυση δεδομένων ανάλογα με 
τη φύση τους 

• Χρήση τεστ για Πρoβλέψεις 

• Επιστημονική συμπερασματολογία από την ανάλυση των 
στοιχείων 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματ
α 
(Προσδιορίζον
ται οι βασικές 
ικανότητες 
που 
δημιουργούντ
αι από το 
πρόγραμμα 
και γίνεται, αν 
είναι δυνατόν, 
διάκριση 
μεταξύ των 
γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, 
που είναι οι 
πλέον σχετικές 
για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεω
ρία 

Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων-Introduction to Data Science 
1. Εισαγωγή 
στη 
Στατιστική 
για Ανάλυση 
Δεδομένων 

   15 1.1 Περιγραφική 
Στατιστική – Βασικά 
Στοιχεία Πιθανοτήτων 
–Basic Probability 
1.2 Τυχαίες 
Μεταβλητές 

Εκτιμητική και 
Στατιστική 
Συμπερασματολογία 

Ο φοιτητής θα 
μπορεί να 
διακρίνει τους 
διαφορετικούς 
Τύπους 
Δεδομένων, να 
καταλαβαίνει 
τους τρόπους 
απεικόνισης 
των δεδομένων 
με γραφήματα 
και πίνακες, και 
να γνωρίζει τα 
βασικά 
στατιστικά 
μέτρα για την 
περιγραφή 
τους. Θα 
γνωρίσει τις 
βασικές αρχές 
της θεωρίας 
πιθανοτήτων 
και την έννοια 
της τυχαίας 
μεταβλητής. Θα 
κατανοήσει την 
έννοια του 
διαστήματος 
εμπιστοσύνης 
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και τις βασικές 
αρχές τις 
στατιστικής 
συμπερασματο
λογίας. 

2. Εισαγωγή 
στη γλώσσα 
R για την 
Επιστήμη 
των 
Δεδομένων 

   10 2.1 Εισαγωγή στη 
γλώσσα R για την 
Επιστήμη των 
Δεδομένων 
2.2 Χρήσιμες δομές 
δεδομένων της R 

Ο φοιτητής θα 
μάθει τα βασικά 
χαρακτηριστικά 
της γλώσσας R, 
και θα μπορεί 
να γράψει σε 
script 
αλληλουχίες 
βασικών (και 
στατιστικών) 
εντολών της R, 
τις οποίες θα 
μπορεί να 
εκτελεί. Επίσης 
θα μπορεί να 
εισάγει 
δεδομένα από 
αρχείο σε ένα 
project της R 
και να εκτελεί 
βασικές εντολές 
επεξεργασίας 
τους. 

3. Στοιχεία 
της 
Επιστήμης 
των 
Δεδομένων 

   10 3.1 Στοιχεία της 
Επιστήμης των 
Δεδομένων 
3.2 Δουλεύοντας με 
Δεδομένα 

Ο φοιτητής 
εισάγεται στις 
βασικές αρχές 
της Επιστήμης 
των Δεδομένων 
και στη βασική 
μεθοδολογία 
χειρισμού των 
συνόλων 
δεδομένων πριν 
την 
επεξεργασία 
τους. 

4. Γραμμική 
Παλινδρόμη
ση 

   20 4.1  Εισαγωγή στη 
Γραμμική 
Παλινδρόμηση 
4.2 Ανάλυση 
Πολλαπλής 
Παλινδρόμησης 
4.3 Ειδικά Θέματα 
Παλινδρόμησης 

Οι φοιτητής θα 
κατανοήσει τις 
βασικές αρχές 
της γραμμικής 
παλινδρόμησης, 
τις κλασικές 
υποθέσεις που 
είναι αναγκαίες 
για την εξαγωγή 
έγκυρων 
συμπερασμάτω
ν. Εφαρμογές 
και 
παραδείγματα 
θα 



6 
 

υλοποιηθούν 
από τον 
φοιτητή 
χρησιμοποιώντ
ας τη γλώσσα R.  

5. Αρχές 
Ανάλυσης 
Δεδομένων 
Χρονοσειρώ
ν 

   5 5. Αρχές Ανάλυσης 
Δεδομένων 
Χρονοσειρών 

Ο φοιτητής θα 
μπορεί να 
κατανοεί τη 
διαφορά 
ανάμεσα σε 
στάσιμες και μη 
στάσιμες 
χρονοσειρές. Τη 
μοντελοποίηση 
ως ARMA και τη 
μη στασιμότητα 
τύπου 
μοναδιαίας 
ρίζας. Θα 
μπορεί να 
εκτελεί 
ελέγχους και 
για την 
αναγνώριση 
των ιδιοτήτων 
μιας 
χρονοσειράς με 
τη χρήση της 
γλώσσας R 

6. Αρχές 
Machine 
Learning 

   7 6. Αρχές Machine 
Learning 

Ο φοιτητής θα 
γνωρίσει τις 
βασικές αρχές 
της μηχανικής 
μάθησης. Τι 
είναι supervised 
και τι 
unsupervised 
learning καθώς 
και τους 
βασικούς 
αλγόριθμους 
που 
χρησιμοποιούντ
αι. Θα δει 
επίσης 
παραδείγματα 
στην R. 

7. 
Αλγόριθμοι 
Ταξινόμησης 

   7 7. Αλγόριθμοι 
Ταξινόμησης 

• Παρουσιά
ζονται οι 
ακόλουθοι 
αλγόριθμο
ι: Linear 
Discrimina
nt Analysis 
(LDA) 
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• Classificati
on and 
Regression 
Trees 
(CART). 

• k-Nearest 
Neighbors 
(kNN). 

• Support 
Vector 
Machines 
(SVM) 
with a 
linear 
kernel. 

• Random 
Forests 
(RF) 

Και δίνονται 
παραδείγματα 
στην R όπως 
και ακολούθως 

• Unsupervi
sed 
Learning 
στην R 

• Μέθοδοι C
lustering 
και 
Εφαρμογή 
στην R 

• Recomme
nder 
Systems 
και Εφαρμ
ογή στην R 

 
8. Εισαγωγή 
στις Βάσεις 
Δεδομένων 

   6 8. Εισαγωγή στις 
Βάσεις Δεδομένων 

Ο φοιτητής θα 
γνωρίζει τι είναι 
ο SQL server, 
τους βασικούς 
τύπους 
δεδομένων, 
πώς 
λειτουργούν τα 
Queries, 
Queries σε 
πολλαπλούς 
πίνακες με την 
εντολή JOIN 
τους Τελεστές, 
τα Subqueries 
και την εντολή 
Τροποποίησης 
δεδομένων. 
Επίσης θα 
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μάθει πώς 
μπορεί να 
δημιουργήσει 
και τις βασικές 
αρχές χειρισμού 
και 
επικοινωνίας 
μιας βάσης 
δεδομένων 
μέσω της R με 
embedded 
εντολές SQL 

 

Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε Περιβάλλον SPSS 

1.Εισαγωγή 
στο spss 

   12   

2. One/Two 
samples 
tests  

   6   

3. One Way 
Anova/Rep
eated 
measures 
Avona 

   6   

4. 
Correlation
s tests 

   6   

5. 
Γραμμική 
Παλινδρόμ
ηση 

   6   

6. Ancova    6   

7. 
Επαναληπτ
ικές 
ασκήσεις & 
θεωρία 

   8   

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής και on line τεστ αυτοαξιολόγησης. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη 
συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- 
ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης 
εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Νικόλαος Κουρογένης 
2. Αγγελική Μπένου 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Νικόλαος Κουρογένης, Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου 
Πειραιώς 

2. Αγγελική Μπένου, Στατιστικός 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδακτικής/Θεματικής 
Ενότητας Εκπαιδευτικού Προγράμματος   
 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

 
Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

80+50 130 
130 

5,2 
 /25 

5,2 μονάδες ECVET 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των 
Δεδομένων-Introduction to 
Data Science 

4 μήνες, 80 ώρες, 

3,2 μονάδες ECVET 

Εφαρμογές Περιγραφικής 
Στατιστικής σε Περιβάλλον 
SPSS 

2 μήνες, 50 ώρες, 2 

μονάδες ECVET 
 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων-

Introduction to Data Science: 470€ χωρίς 

έκπτωση, 330€ με έκπτωση Νο1 και 400€ με 

έκπτωση Νο2  

Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 

400€ (200+200) 

 
2. Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε 

Περιβάλλον SPSS: 180€ χωρίς έκπτωση, 120€ 
με έκπτωση Νο1 και 150€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 180€ (εφάπαξ), 120€ (εφάπαξ), 150€ 
(εφάπαξ) 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1:450€ 
Έκπτωση Νο2: 550€ 

 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
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Εκπτωτική πολιτική 

 
 

Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο 
καταβολής δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  
2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση 
των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 
Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το 
υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη 
χορήγηση Τίτλου Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές 
διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.  
Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων 
εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να 
προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο 
η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
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Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

Παράρτημα 

Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 
 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  
Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 

 
  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 
Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 
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305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 

Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 

και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  

Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 

 


