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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 

ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

                                                                                               Θεζζαινλίθε, 10.02.2017 

 

 

ΔΚΘΔΗ  

Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

ησλ απνθνίησλ 

ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ  πνπδώλ,  

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

Δηζαγσγή 

 

 ηελ ππ’ αξ. 10/20-12-2016 πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ νη θθ. Κ. Σζηηζειίθεο, Καζεγεηήο, Ν. Εάηθνο, 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη Α. Παλφπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, νξίζηεθαλ 

κέιε επηηξνπήο ε νπνία θιήζεθε λα ππνβάιιεη πξφηαζε γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. 

 ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ππνβάιιεηαη ε παξνχζα Έθζεζε. 

 

 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η. ΗΥΤΟΝ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1. Σαπηφηεηα, απνζηνιή θαη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 1.1. Σαπηφηεηα 

 1.2. Απνζηνιή θαη ζηφρνη 

2. Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι 

3. Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. Ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην  

3.1. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ γηα ζέζεηο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ/Οηθνλνκηθνχ 

πνπ πξνυπνζέηνπλ ηίηιν ζπνπδψλ ΑΔΗ γηα ηελ πξφζιεςε ζην δεκφζην 

3.2. Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

3.3. Απαζρφιεζε σο ζηειέρε, ζχκβνπινη θαη εκπεηξνγλψκνλεο κεηά απφ δηαγσληζκφ 

ζε δεκφζηνπο θνξείο 

3.4. Δγγξαθή ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

3.6. Καηνρχξσζε ηεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

3.6. Απαζρφιεζε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

3.7. Απαζρφιεζε ζε Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο (NGOs) 

 

 

ΗΗ. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΡΤΘΜΗΖ 

 

1. Πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζε πξνθεξχμεηο 

δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο ζην δεκφζην  

2. Πξφζβαζε ζην επάγγεικα ηνπ Ξελαγνχ 
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Ι. ΙΥΤΟΝ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1. Σαπηόηεηα, απνζηνιή θαη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 

1.1. Σαπηόηεηα 

 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (ζην εμήο: Σκήκα 

ΒΑ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ Σκήκα. Ηδξχζεθε 

κε ην Π.Γ. 363/20-9-96 θαη δέρηεθε ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο ην επηέκβξην ηνπ 1998. 

πγρσλεχηεθε κε ην Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ηεο Φιψξηλαο, κε ην ΠΓ 88/2013.  

 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ, ζχκθσλα κε ην 

ηδξπηηθφ ηνπ δηάηαγκα, έρεη σο θχξηα απνζηνιή «λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε 

γλψζε γηα ηελ γιώζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ 

θαη Αλαηνιηθψλ ρσξψλ θαη λα κειεηά θαη λα αλαπηχζζεη 

ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ 

Διιάδα» (Π.Γ. 363/1996, Άξζξν 1).  Ζ επηζηεκνληθή απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο, κε 

θεληξηθφ άμνλα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξεη, πεξηιακβάλεη ηξία ζθέιε: 

 

Α) Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηνηρεία λνκηθψλ επηζηεκψλ. 

Β) Σελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. 

Γ) Σε δηδαζθαιία βαιθαληθψλ, ζιαβηθψλ θαη αλαηνιηθψλ γισζζψλ ζε πςειφ 

επίπεδν. 

 

1.2. Απνζηνιή θαη ζηόρνη 

 

Σν Σκήκα ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ηνπ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, έρεη σο θχξηα 

απνζηνιή λα κειεηά ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ θξαηψλ κε ηελ Διιάδα θαη λα πξνάγεη ηε 

γλψζε γηα ηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ θξαηψλ απηψλ. Ζ απνζηνιή 

απηή πινπνηείηαη κε ηελ αθφινπζε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ:  

 

ηνλ Πξώην Κύθιν πνπδώλ επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν θαη 

ε απφθηεζε αξηηφηεηαο γλψζεσλ ζηα βαζηθά ελλνηνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία 

ησλ επηζηεκψλ πνπ ζεξαπεχνληαη. ηνλ θχθιν απηφ, κε ηελ έληαμε ζε μέλε γιψζζα, 

νη θνηηεηέο δεζκεχνληαη γηα ηελ επηινγή θαηεχζπλζεο πνπ γίλεηαη ζην Δ΄ εμάκελν. 

Δθαξκφδνληαο απηά ηα εξγαιεία ζηνλ δεχηεξν θχθιν, νη ζπνπδέο γίλνληαη πην 

εθαξκνζκέλεο.  

 

ηνλ Γεύηεξν Κύθιν πνπδώλ, νη θνηηεηέο ζην Γ΄ εμάκελν επηιέγνπλ κία από ηηο 

δύν εηδηθεύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη:   

 

Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο,   

ή  
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Πνιηηηθέο Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο. 

 

Ζ εηδίθεπζε  «Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» πξνζθέξεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα ζπνπδάζνπλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ρσξψλ.  

 

Ζ εηδίθεπζε «Πνιηηηθέο Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο» εμνηθεηψλεη ηνπο 

θνηηεηέο κε ηε κεζνδνινγία ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηε κειέηε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαηηέξσλ 

δεηεκάησλ φπσο ε αζθάιεηα θαη νη ζρέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

 

 

2. Δπαγγεικαηηθό πξνθίι  

 

Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

1. Βαζηθέο γλψζεηο νηθνλνκίαο, δηθαίνπ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

 

2. Καιή γλψζε ηεο επηιεγφκελεο θχξηαο γιψζζαο. 

 

3. Γλψζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ θαη 

ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

 

4. Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ, επαηζζεηνπνίεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε μέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

5. Γλψζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ θαη νξνινγίαο αλαθνξηθά κε ην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

 

6. Δμεηδηθεπκέλεο νηθνλνκηθέο, ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα.  

 

Σν Σκήκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνλείκεη ηίηινπο κέρξη θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

Αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζή ηνπο, νη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (ελδεηθηηθά ηξάπεδεο, 

εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θιπ.) φζν θαη ζην πιαίζην θξαηηθψλ θνξέσλ 

θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (δηπισκαηηθή ππεξεζία, ππνπξγεία πνιηηηζκνχ θαη άκπλαο 

θιπ.).  

 



 4 

 

 

3. Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. Ιζρύνλ λνκηθό πιαίζην 

 

Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ 

εζηηάδνληαη ηφζν ζηνλ δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκήκαηνο έρνπλ λνκηθά ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ απαζρφιεζε ζηε ζχγρξνλε 

αγνξά εξγαζίαο ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ:  

 

 

3.1. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο ηνπ ΑΔΠ γηα ζέζεηο ΠΔ 

Γηνηθεηηθνύ/Οηθνλνκηθνύ πνπ πξνϋπνζέηνπλ ηίηιν ζπνπδώλ ΑΔΙ γηα ηελ 

πξόζιεςε ζην δεκόζην 

 

Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαζνξίδνληαη απφ ην 

ΠΓ 50/2001 θαη ΠΓ 347/2003 γηα ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ή κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ θιάδν ηεο ΠΔ Γηνηθεηηθφο θαη/ή 

Οηθνλνκηθφο ηα πξνζφληα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 50/2001. 

[Κσδηθνπνίεζε Πξνζνληνινγίνπ γηα δηνξηζκφ ζην Γεκφζην- Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κε ηα  Π.Γ. 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) θαη 146/ 

2007 (185Α΄), θαζψο θαη κε ηνπο Ν. 4115/2013 (24Α΄) θαη 4148/2013 (99Α΄)].  

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ 

ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ νξίδεηαη ξεηά σο πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ 

εηζαγσγηθφ βαζκφ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ κε ηελ δηαδηθαζία πηλάθσλ 

πξνηεξαηφηεηαο (ά. 4, παξ. 1, εδ. β΄ Π.Γ. 50/2001), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πιήξσζεο ζέζεσλ κε ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, πξνβιέπεηαη «πηπρίν ή δίπισκα 

νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ζρνιήο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο» (ά. 4, παξ. 1, εδ. β΄ Π.Γ. 50/2001).  

 

Καηά ζπλέπεηα, πξνβιέπεηαη όηη νη Πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηόο καο κπνξνύλ λα 

απαζρνιεζνύλ ζε δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαη Τπνπξγεία σο ζηειέρε, ζύκβνπινη θαη 

εκπεηξνγλώκνλεο πάλσ ζε ζέκαηα ηεο εηδίθεπζήο ηνπο. Ωζηφζν, φπσο ζα 

επηζεκαλζεί παξαθάησ (ΗΗ.1.) παξαηεξείηαη έλαο  αδηθαηνιόγεηνο απνθιεηζκόο ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ από ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ ΑΔΠ, ζηνπο νπνίνπο 

δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζύκθσλα ηα αλσηέξσ.   

 

 

3.2. Γλώζε μέλσλ γισζζώλ 

  

Σα καζήκαηα ησλ γισζζψλ ζην Σκήκα ΒΑ απνηεινχλ έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ, θαζψο βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο λα 

επηθεληξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε έλα γεσγξαθηθφ ή επηζηεκνινγηθφ ρψξν 

αληίζηνηρα. Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε ησλ γισζζψλ κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ Σκήκαηνο: ε Βαιθαληθή θαηεχζπλζε ζεξαπεχεηαη απφ ηε δηδαζθαιία ηεο 

βνπιγαξηθήο, ηεο ξνπκαληθήο θαη ηεο ζεξβηθήο, ε ιαβηθή θαηεχζπλζε απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο ξσζηθήο, ηεο βνπιγαξηθήο θαη ηεο ζεξβηθήο θαη ε Αλαηνιηθή 

θαηεχζπλζε απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπξθηθήο. 
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Οη θνηηεηέο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επί ηέζζεξα έηε, 

παξαθνινπζνχλ εληαηηθά καζήκαηα (4 ψξεο εβδνκαδηαίσο) κίαο εθ ησλ θάησζη 

γισζζψλ: βνπιγαξηθά, ξνπκαληθά, ξσζηθά, ζεξβηθά, ηνπξθηθά. Ζ επηινγή ηεο 

γιψζζαο γίλεηαη ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ γισζζψλ 

θξίλεηαη αλαγθαία θαη ρσξίδεηαη ζε νθηψ «θχθινπο» καζεκάησλ, αληίζηνηρνπο κε ηα 

νθηψ εμάκελα ησλ ζπνπδψλ. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε θάζε έηνπο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 Πέξα απφ ηα ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ππνρξεσηηθά καζήκαηα γιψζζαο, νη 

θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ ηνπο (απφ ην πέκπην 

εμάκελν θαη κεηά) λα επηιέμνπλ σο καζήκαηα επηινγήο ηηο εμήο γιψζζεο: αιβαληθή, 

αξαβηθή, αξκεληθή θαη εβξατθή. 

 ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αξηηφηεξε 

εθκάζεζε ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη απφθνηηνη ηνπ 

Σκήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, όρη κόλν λα ζπλελλννύληαη άλεηα ζε κία από ηηο 

παξαπάλσ γιώζζεο, αιιά λα έρνπλ άξηην γξαπηό ιόγν, λα δηαβάδνπλ κε άλεζε 

επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά πνλήκαηα θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

νξνινγία ηεο εηδίθεπζεο ηελ νπνία έρνπλ επηιέμεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα δχν 

ηειεπηαία εμάκελα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηα καζήκαηα γισζζψλ εζηηάδνπλ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο νξνινγίαο ηεο εθάζηνηε εηδίθεπζεο. 

 Γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ γισζζψλ, κε πξσηνβνπιία ησλ θαζεγεηψλ ζε 

ζπλεξγαζία πάληα κε ην Σκήκα, δηνξγαλψλνληαη εηεζίσο ζεξηλά καζήκαηα 

εθκάζεζεο γιψζζαο ζε παλεπηζηήκηα ηεο Ρσζίαο, Σνπξθίαο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο 

θαη εξβίαο, ελψ νη απφθνηηνί καο είλαη ζε ζέζε λα θνηηήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. 

 Ζ δηαδηθαζία επηινγήο γιψζζαο έρεη σο εμήο: ν θνηηεηήο δειψλεη ηελ 

επηινγή, σο πξνο ηε γιψζζα, κε ζεηξά πξνηίκεζεο κεηαμχ ησλ 5 πξνζθεξνκέλσλ 

γισζζψλ θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα κε θξηηήξηα ηε ζεηξά εηζαγσγήο 

ηνπ ζην Σκήκα, αλά θαηεγνξία εηζαγσγήο, θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ, δεδνκέλσλ 

ησλ ηκεκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ κε βάζε ην ππάξρνλ δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζνκάζεηαο, 

ην Σκήκα νξγαλώλεη ηελ παξνρή ελόο πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίσζεο 

γισζζνκάζεηαο πξνο ηνπο θνηηεηέο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα  λνκνζεζία.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 6117/Α5 

«Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο επάξθεηαο πξνζφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία μέλεο 

γιψζζαο ζε θέληξα μέλσλ γισζζψλ» (ΦΔΚ Σ. Β΄, Α.Φ. 324, 6.2.2017) :  

 

«1. Υνξεγείηαη επάξθεηα πξνζφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

αληίζηνηρεο μέλεο γιψζζαο κεηά απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε Πξνγξάκκαηνο 

δηδαθηηθήο ησλ μέλσλ γισζζψλ, ίζνπ κε 30 ECTS πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ 

Παλεπηζηήκην ηεο εκεδαπήο ζε πηπρηνχρνπο: 

 

[…] 

 

ε. ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ 

πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

2. Σν πξφγξακκα Γηδαθηηθήο ησλ μέλσλ γισζζψλ (δηα δψζεο, εμ 

απνζηάζεσο ή κε ηε κέζνδν ηνπ blended learning) νξγαλψλεηαη απφ 
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Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο θαη 

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζην 

ΤΠ.Π.Δ.Θ. εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο παξνχζαο θαη θάζε έηνο κέρξη 30/9 γηα αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο». 
 

 

3.3. Απαζρόιεζε σο ζηειέρε, ζύκβνπινη θαη εκπεηξνγλώκνλεο κεηά από 

δηαγσληζκό ζε δεκόζηνπο θνξείο  

 

- Γηπισκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ  

- Τπνπξγεία 

- Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο  

 - Σνπηθή απηνδηνίθεζε 

 - Γηαθπβεξλεηηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο, Π.ρ. Δπξσπατθή Έλσζε, Σξάπεδα 

Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θιπ.      

 - Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ κε δξαζηεξηφηεηα ζηα 

Βαιθάληα, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Δγγχο Αλαηνιή. 

 

 

3.4. Δγγξαθή ζην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο  
 

χκθσλα κε ηηο Πξνυπνζέζεηο Δγγξαθήο Μειψλ, ζην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη πηπρηνχρνη ησλ ειιεληθψλ 

αλψηαησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (πξψελ ΑΒΘ). 

Ζ Αίηεζε εγγξαθήο είλαη έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ ΟΔΔ 

θαη ππνβάιιεηαη κε κηα ζεηξά απφ άιια δηθαηνινγεηηθά. ηελ αίηεζε δειψλνληαη 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ζηνηρεία επαγγεικαηηθά, ζπνπδψλ θιπ. 

Οη ηίηινη ζπνπδψλ αθνξνχλ ην βαζηθό νηθνλνκηθό πηπρίν ηνπ ππνςήθηνπ, 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο. 

Απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε γηα ην δηθαίσκα εγγξαθήο πηπρηνχρσλ κε ακηγώο 

νηθνλνκηθώλ ζρνιώλ ζην ΟΔΔ, φπσο είλαη π.ρ. νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλψλ 

θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 

50% ησλ καζεκάησλ θνξκνύ είλαη νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο. 

πλεπψο αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο 

ΒΑ ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή 

βαζκνινγία ηνπο φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ καζεκάησλ θνξκνύ πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη είλαη νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο. 

 

 

3.5. Καηνρύξσζε ηεο γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ 

 

Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ είλαη ππνρξεσηηθφ πξνζφλ γηα 

ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ, θαζψο θαη γηα ηνλ θιάδν ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ζχκθσλα 

κε πξνθεξχμεηο ηνπ ΑΔΠ θαη άιισλ δηαγσληζκψλ. 

Σν πξνζφλ απηφ πηζηνπνηείηαη θπξίσο κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή 

γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαην-
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ιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) [πξψελ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ)]. 

Δπίζεο, ε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ απνδεηθλχεηαη κε κφλε ηελ ππνβνιή 

βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ 

επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία 

καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Σν Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαπάλσ πξνϋπόζεζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο 

απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ 

θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο, γίλνληαη δεθηνί , δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη 

ελ ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί 

ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο Ζ/Τ θαη φρη γηα ηε 

δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο. 

πλεπψο, νη απφθνηηνη ηνπ ΒΑ εθπιεξψλνπλ ην θξηηήξην ηεο γλψζεο Ζ/Τ, εθφζνλ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη 4 καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: 

(1) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, (2) ππνινγηζηηθά θχιια, (3) ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ. 

 

 

3.6. Απαζρόιεζε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο πνπ αλαπηύζζνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
 

Οη Σξάπεδεο δεηνχλ ζηειέρε κε ζπγθεθξηκέλε θαηάξηηζε φπσο ηε θαιή γλψζε α) ηεο 

γιψζζαο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, β) ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θαη, 

γ) γλψζε ησλ φπνησλ πνιηηηζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.  

 

Δπίζεο, ην ππφβαζξν ησλ ζπνπδψλ θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο μέλεο 

γιψζζαο (θαη ηεο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο) επηηξέπεη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ 

Σκήκαηνο ΒΑ λα δηεθδηθνχλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Πνιινί εμ απηψλ ζηαδηνδξνκνχλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα – μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο – ζε επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ (Αεξνδξφκην Μαθεδνλίαο) 

αιιά θαη ζε μέλεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, 

πξνμελεία θιπ.  

 

 

3.7. Απαζρόιεζε ζε Με Κπβεξλεηηθνύο Οξγαληζκνύο (NGOs) 

 

 

ΙΙ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΡΤΘΜΙΗ 

 

1. Πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζε 

πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ πξόζιεςεο ζην δεκόζην  

 

Έρεη επαλεηιεκκέλα παξαηεξεζεί όηη ην Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ 

παξαιείπεηαη λα αλαθεξζεί ζε πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ κε απνηέιεζκα νη 

απόθνηηνη λα κελ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ, αλ θαη δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα απηό 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Παξαπάλσ, 2.α.). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα 

«Γηαγσληζκφ Καηάηαμεο Γνθίκσλ εκαηνθφξσλ Ληκεληθνχ ψκαηνο (αλδξψλ – 

γπλαηθψλ) έηνπο 2013» (13-08-2013), ζηνπο δηθαηνχκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 
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ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πεξηιήθζεθαλ πηπρηνχρνη ζπγθεθξηκέλσλ, ξεηψο 

αλαθεξνκέλσλ, ρνιψλ θαη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο. Δλώ 

ππήξμε ξεηή πξόβιεςε γηα ηα ππόινηπα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

εληνύηνηο παξαιήθζεθε ε αλαθνξά ζην Σκήκα ΒΑ κε απνηέιεζκα νη πηπρηνύρνη 

καο λα αδπλαηνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό παξόηη δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα. 
 

Δθηφο απφ ηα ππφινηπα ηνπ Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηελ 

παξαπάλσ πξνθήξπμε αλαθέξνληαλ ξεηψο πηπρία Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ κε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν νκνεηδέο, ηζφηηκν ή αληίζηνηρν κε εθείλν ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, 

φπσο είλαη, π.ρ., ην Σκήκα Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ – 

ρνιή Γηεζλψλ πνπδψλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζκνχ/ Πάληεην Παλεπηζηήκην 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ην Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ/ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ 

ρέζεσλ – ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ/ Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θ.ά.     

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε άιιε Πξνθήξπμε  - Αξηζκφο 2Κ/2014 ηνπ Αλσηάηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ γηα ηελ Πιήξσζε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

εθαηφλ ζαξάληα ελλέα (149) ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκηαθήο, 

Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κιάδνπ Σεισλεηαθψλ ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Ευημεπίρ τηρ Κςβεπνήσεωρ τηρ Ελληνικήρ Δημοκπατίαρ - 

Τεύσορ Πποκηπύξεων ΑΣΕΠ, Α.Φ. 6/ 13 Μαΐνπ 2014), ζηνπο δηθαηνχκελνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ πεξηιακβάλνληαλ πηπρηνχρνη 

ζπγθεθξηκέλσλ, ξεηψο αλαθεξνκέλσλ, ρνιψλ θαη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηνλ «Πίλαθα Απνδεθηψλ Σίηισλ πνπδψλ Α) Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο» ηεο παξαπάλσ Πξνθήξπμεο νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηίηινη ζπνπδψλ, 

αιιά δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο κε απνηέιεζκα νη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο λα αδπλαηνύλ λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό αλ θαη ην πηπρίν ηνπο θαιύπηεη κε πιήξε επάξθεηα ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη κε ηελ πξνθήξπμε.  
 

εκεηώλεηαη όηη θαη ζηελ παξαπάλσ Πξνθήξπμε αλαθέξνληαη Πηπρία 

Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ κε εηδίθεπζε νκνεηδή, ηζόηηκε ή αληίζηνηρε κε εθείλν 

ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, φπσο είλαη, π.ρ., ην Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, Πηπρίν Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αζιεηηζκνχ θιπ. 

 

Πξνηεηλόκελε ελέξγεηα: 

 

Θα πξέπεη ακέζσο λα αξζεί ε παξαπάλσ παξάιεηςε θαη ζην εμήο λα αλαθέξεηαη 

ξεηώο ην Σκήκα ΒΑ ζηηο πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ ηνπ ΑΔΠ γηαηί αιιηώο 

ηίζεηαη δήηεκα παξάλνκεο δηάθξηζεο.  
 

 

2. Πξόζβαζε ζην επάγγεικα ηνπ Ξελαγνύ 
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 Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο 

απνθνίηνπο ΑΔΙ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζνύλ ηελ εθπαίδεπζε θαη λα 

ιακβάλνπλ πηζηνπνίεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ξελαγνύ. ύκθσλα 

κε ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή, απνθιείνληαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε.  

Σα αληηθεηκεληθά πξνζφληα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ ζηνλ ηνκέα 

ηεο μελάγεζεο δελ δηθαηνινγνχληαη κφλν ησλ γλψζεσλ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αιιά θαη ηδίσο ράξε 

ζηηο γλψζεηο ηνπο ζε γιψζζεο πέξαλ ηεο αγγιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο. 

   

 


