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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H ταχύτατη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και των νέων τεχνολογιών δηµιούργησε
πληθώρα καινούριων επαγγελµάτων και νέες επιστηµονικές ειδικότητες στην αγορά εργασίας. Ο χώρος
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης έσπευσε να καλύψει την ανάγκη παραγωγής εξειδικευµένου
επιστηµονικού δυναµικού µε τη δηµιουργία νέων Τµηµάτων, αλλάζοντας ριζικά το χάρτη της Ανώτατης
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ή µεγέθυνση των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ έγινε, ως
συνήθως, χωρίς προηγούµενη σοβαρή µελέτη της αγοράς εργασίας, αλλά µε κριτήρια συχνά τοπικιστικά
και µικροπολιτικά. ∆ίπλα στις παραδοσιακές ειδικότητες, οι οποίες συνήθως έχουν κατοχυρωµένα
επαγγελµατικά δικαιώµατα και –λίγο ή πολύ- καθορισµένο επαγγελµατικό αντικείµενο, δηµιουργήθηκαν
νέες ειδικότητες χωρίς ξεκαθαρισµένο επαγγελµατικό περίγραµµα (Job Profile) και χωρίς εξασφαλισµένα
τα εργασιακά τους δικαιώµατα.
Η ακριβής περιγραφή των επαγγελµάτων είναι ένας τοµέας στον οποίο ολόκληρη η Ευρώπη
υστερεί, πολύ περισσότερο η Ελλάδα, διαπίστωση στην οποία συµφωνούν και οι αρµόδιοι φορείς της
Πολιτείας, (ΕΚΕΠΙΣ, Υπουργείο Εργασίας, κλπ).
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τα
νέα Τµήµατα να «βρουν τον εαυτό τους» και να προσδιορίσουν το ακριβές στίγµα τους στην αγορά
εργασίας, ανέλαβε να εκπονήσει επτά “Οδηγούς επαγγελµάτων” για ισάριθµες νέες ειδικότητες. Μεταξύ
αυτών συµπεριλαµβάνεται και το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
Η σύνταξη του παρόντος Οδηγού βασίστηκε στην επεξεργασία πολλών πληροφοριών, η
συλλογή των οποίων συνάντησε αρκετές δυσκολίες λόγω της µεγάλης διασποράς των απαιτούµενων
στοιχείων, αλλά και της παντελούς έλλειψης ανάλογων προσπαθειών µέχρι σήµερα. Αυτό οφείλεται
φυσικά και στο γεγονός ότι σε όλη τη χώρα υπάρχει µόνο ένα Τµήµα µε αποφοίτους στην ειδικότητα
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
Ένα επιπλέον εµπόδιο για τη σύνταξη του Οδηγού ήταν η έλλειψη αξιόπιστων µηχανισµών
παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, µηχανισµών που είναι απαραίτητοι για τη
χάραξη µιας εκπαιδευτικής πολιτικής, τεκµηριωµένης σε συγκεκριµένα στοιχεία της αγοράς εργασίας.
Ας σηµειωθεί τέλος ότι, παρά την προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι τοµείς επαγγελµατικής
απασχόλησης και µεταπτυχιακής εξειδίκευσης, πιθανόν να υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν
συµπεριληφθεί στον παρόντα Οδηγό. Για το λόγο αυτό είναι ευπρόσδεκτες προσθήκες, τροποποιήσεις
ακόµη και ενστάσεις, από όλους τους ενδιαφεροµένους: εκπαιδευτικούς, αποφοίτους, φοιτητές και
επαγγελµατικούς ή επιστηµονικούς φορείς.
Μόνον έτσι ο Οδηγός επαγγέλµατος του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας θα
παραµείνει ένα ζωντανό και χρήσιµο εργαλειο για τους πτυχιούχους του Τµήµατος κι όχι µόνο.
∆ρ. Λ. Τσικριτζής,
Επίκουρος καθηγητής,
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ ∆Μ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, ως το πρώτο
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, είναι πρωτοπόρο στον τοµέα των ∆ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας, µε
σηµαντικές διδακτικές, ερευνητικές και καινοτόµες δράσεις στα επιστηµονικά πεδία των
∆ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας. Το αντικείµενο του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας είναι ελκυστικό στην αγορά εργασίας αφού οι απόφοιτοι του τµήµατος βρίσκουν
θετική ανταπόκριση σε αυτή. Ο/Η φοιτητής/τρια του τµήµατος φτάνοντας στην ολοκλήρωση των
σπουδών του/της και στην αναζήτηση κατευθύνσεων ως απόφοιτος/η πλεον «∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας» έχει πολλές επιλογές και επαγγελµατικές δυνατότητες. Η οµάδα
σύνταξης του οδηγού µε υπευθυνότητα αλλά και ιδιαίτερη χαρά προχώρησε στην δηµιουργία του
παρόντος οδηγού ώστε να αποτελέσει έναν χρήσιµο εργαλείο επαγγελµατικών διεξόδων και
κατευθύνσεων για τους απόφοιτους τµηµάτων «∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας».

Η Οµάδα Σύνταξης του Οδηγού :
--------------Γιαννάς Πρόδροµος,
Προιστάµενος Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας
Λάππας Γεώργιος,
Μέλος ΕΠ, Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας

Ευχαριστίες:
Η οµάδα σύνταξης του οδηγού εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της στην φοιτήτρια του
τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αικατερίνη Μιχαήλ για την βοήθεια της στα
σταδια της έρευνας.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να παρουσιάσει αναλυτικά το Επαγγελµατικό Περίγραµµα
(Job Profile) του πτυχιούχου του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ
∆υτικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα ο Οδηγός περιλαµβάνει κεφάλαια σχετικά µε τα
µεταπτυχιακά προγράµµατα, τις µελλοντικές επαγγελµατικές προοπτικές του Τµήµατος, κλπ.
Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αυτού του είδους δεν αποτελούν µόνο ένα σηµαντικό
βοήθηµα για τους αποφοίτους, αλλά και ένα βασικό εργαλείο για όσους εµπλέκονται στη
σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση µε το
νόµο 2916/2001. Τα Τ.Ε.Ι είναι Ν.Π.∆.∆ και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του ιδρυτικού τους
νόµου. Αποστολή τους είναι να παρέχουν τις απαραίτητες επιστηµονικές γνώσεις στους
πτυχιούχους τους, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν επαγγελµατικά και επιστηµονικά στις
απαιτήσεις της ειδικότητας τους.
Στα πλαίσια αυτά το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ ∆Μ παράγει
αποφοίτους οι οποίοι µπορούν να απασχοληθούν ως :
α) στελέχη ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, εµπορικών επιχειρήσεων, οργανισµών
και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα,
β) σύµβουλοι δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας σε εταιρείες και οργανισµούς.
γ) στελέχη επικοινωνίας σε οργανισµούς, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), πολιτικά
κόµµατα, µη-κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισµούς
δ) επικοινωνιολόγοι σε πολιτικά κόµµατα, εταιρείες πολιτικής επικοινωνίας, διαφηµιστικές
εταιρείες, εταιρείες δηµοσκοπήσεων.
Σήµερα στο τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ ∆Μ σπουδάζουν συνολικά
1536 ενεργοί σπουδαστές, οι οποίοι αύριο θα κληθούν να ενταχτούν ως νέοι επιστήµονες στην
ελληνική αγορά εργασίας. Ελπίζουµε ο Οδηγός αυτός να τους βοηθήσει να βρουν ευκολώτερα
τον επαγγελµατικό τους δρόµο και να χαράξουν µε ώριµο τρόπο την επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία.

2.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης του Οδηγού
Η σύνταξη του οδηγού ακολούθησε δύο φάσεις :
•

•

H πρώτη φάση επικεντρώθηκε στη συλλογή πληροφοριών σχετικών α) µε τα
επαγγελµατικά αντικείµενα των πτυχιούχων του Τµήµατος στον ιδιωτικό και στο
δηµόσιο τοµέα και β) µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που σχετίζονται µε την
ειδικότητα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Επίσης η έρευνα επεκτάθηκε και σε
άλλες, συναφείς ειδικότητες.
Κατά τη δεύτερη φάση έγινε ο έλεγχος, η συµπλήρωση και σύνθεση των στοιχείων και
η τελική σύνταξη του οδηγού.

Ως πηγές πληροφοριών για την σύνταξη του Οδηγού χρησιµοποιήθηκαν :
• Στοιχεια για την αγορά Εργασίας από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης
• Λίστες εταιρειών ∆ηµοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και ∆ιαφήµισης, που
ευρέθησαν απο το διαδίκτυο
• Οδηγοί ∆ηµοσίων Σχέσεων
• Sites και ένυπα Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού και εξωτερικού
για την καταγραφή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο
του τµήµατος
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•

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας για το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

2.2 Περιεχόµενα και Τρόπος Χρήσης του Οδηγού
Ο Οδηγός αρχίζει µε µια σύντοµη εισαγωγή για το πρόγραµµα σπουδών και στη συνέχεια
ακολυθούν τα εξής βασικά κεφάλαια :
• Επαγγελµατικά δικαιώµατα
• Επαγγελµατικά πεδία απασχόλησης στο ∆ηµόσιο και στον Ιδιωτικό τοµέα
• ∆υνατότητες αυτοαπασχόλησης
• Μεταπτυχιακά προγράµµατα
• Πίνακες µε φορεις σχετιζόµενους µε το επάγγελµα
• Ενδεικτικά στοιχεία απασχόλησης.
• Παραρτήµατα
α) Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες που µπορουν να απασχολήσουν τους αποφοιτους του
Τµήµατος
β, γ ) ΦΕΚ, που περιέχουν προκηρύξεις σχετικές µε την ειδικότητα.

Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του παρόντος Οδηγού, θα πρέπει να επισηµανθούν τα
ακόλουθα:
•
•

•

Λόγω της ταχύτατης µεταβολής του επαγγελµατικού τοπίου στη χώρα µας, ο Οδηγός
θα πρέπει να ανανεώνεται συστηµατικά.
Το θέµα του µισθού είναι γενικά δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Στη γενική
περίπτωση ακολουθούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν για το
συγκεκριµένο επάγγελµα. Σπανίως συναντώνται και υψηλότερες αποδοχές.
Οι τυπικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας συνήθως αναφέρονται σε πτυχίο, γνώση
ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία και επαγγελµατική εµπειρία, γνώση σύγχρονων
εργαλείων πληροφορικής. Σπανιότερα στις απαιτήσεις αναφέρονται και µεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών, ευελιξία σε µετακινήσεις και ταξίδια, εξειδικευµένες γνώσεις. Σε
κάθε περίπτωση θέµατα δυνατότητας συνεργασίας, εργασίας σε οµάδα, εργατικότητας
κ,λ,π θεωρούνται αυτονόητα.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
3.1 Αντικείµενο του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ανήκει στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, εδρεύει
στην Καστοριά και αποτέλεσε το πρώτο τµήµα σε επίπεδο ελληνικής τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείµενα των ∆ηµοσίων
Σχέσεων. Πρόσφατα δηµιουργήθηκε και ακόµη ένα τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος του τµήµατος ανακηρύσσεται
«Πτυχιούχος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» και διαθέτει τις απαραίτητες
επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να µπορεί να δραστηριοποιηθεί
επαγγελµατικά σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος, είτε ως
στέλεχος δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας εµπορικών επιχειρήσεων, οργανισµών και
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, είτε ως σύµβουλος δηµοσίων σχέσεων και
επικοινωνίας, είτε ως επικοινωνιολόγος.
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3.2 Σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων Και
Επικοινωνίας
Ο σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών είναι να εφοδιάσει τον πτυχιούχο ∆ηµοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνίας µε τις απαραίτητες επιστηµονικές και θεωρητικές γνώσεις στον τοµέα των
∆ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας καθώς και µε τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί
ο κλάδος των ∆ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας. Οι δεξιότητες αναπτύσσονται µέσα
από σειρές εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων/πράξεων εµπέδωσης της θεωρίας. Το
πρόγραµµα σπουδών εµπλουτίζεται µέσα από προαιρετικά µαθήµατα µε επιπλέον γνώσεις και
δεξιότητες για όσους θέλουν να εµβαθύνουν ακόµη περισσότερο σε εξειδικευµένα θέµατα της
ειδικότητας σπουδών. Στα τελευταία δύο εξάµηνα το πρόγραµµα σπουδών έχει αυξηµένες
απαιτήσεις για τους µελλοντικούς επαγγελµατίες στο χώρο καθώς µέσα από το Σεµινάριο
Τελειοφοίτων, την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση θα µπορέσει ο φοιτητής να
συνδυάσει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από το σύνολο του προγράµµατος
σπουδών και να ολοκληρωθεί ως µελλοντικός επαγγελµατίας στο χώρο.

3.3 ∆οµή των Σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάµηνα, τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση
θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, φροντιστηρίων και σεµιναρίων, καθώς και
εκπόνηση εργασιών και µελετών. Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν την φόιτηση τους µε την
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης σε χώρους επαγγελµατικής
απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας 6 µηνών. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται κατά την
διάρκεια του όγδοου εξαµήνου των σπουδών, σε αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα. Η εµπειρία της πρακτικής άσκησης αποτελεί για τους φοιτητές µια πολύ
καλή ευκαιρία για να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και να αναζητήσουν εργασία
ανάλογη µε τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα τους.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας

1o εξάµηνο
Μαθήµατα
Αρχές Οικονοµικής
Ποσοτικές Μέθοδοι
Εισαγωγή στους Η/Υ
Αρχές Επικοινωνίας
Αρχές ∆ικαίου
Αρχές Μάνατζµεντ
Σύνολο Εβδοµαδιαίων ωρών

Θ
3
2
2
2
2
3
14

Ε
2
2

Α/Π
1
2
2
1
6

Σ
4
4
4
4
2
2
22

Θ
2
2
3
3
2
2
14

Ε
2
2

Α/Π
2
2
2
6

Σ
4
4
3
3
4
4
22

2ο εξάµηνο
Μαθήµατα
Αρχές Μάρκετινγκ
Χρήση Εξειδικευµένου Λογισµικού Η/Υ
Πολιτική Κοινωνιολογία
Κοινωνική Ψυχολογία
Εσωτερικές Επικοινωνίες
Τεχνικές Ερωτηµατολογίου και συνέντευξης
Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών
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3ο εξάµηνο
Μαθήµατα
• ∆ηµόσιες Σχέσεις
• Πολιτική Επικοινωνία
Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισµού
∆ιαφήµιση
Οικονοµική της Επικοινωνίας
∆ιεθνείς Επικοινωνίες
Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών

Θ
3
2
2
3
2
2
14

Ε
-

Α/Π
2
2
2
2
8

Σ
5
4
2
5
2
4
22

Θ
2
2
3
2
2
3
14

Ε
-

Α/Π
2
2
2
2
8

Σ
4
2
3
4
4
5
22

Μαθήµατα
• ∆ηµοσιότητα ΜΜΕ

Θ
3

Ε
1

Α/Π
1

Σ
4

• Νοµοθεσία Νοµολογία ΜΜΕ
∆ηµοσκοπήσεις
• ∆ιαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων
Ορολογία Αγγλικά Ι
Ορολογία Ι(Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά ή Ρωσικά)
Σύνολο Εβδοµαδιαίων ωρών

2
2
3
2
2
14

1
2
2
1
1
8

1
2
2
1
1
8

3
4
5
3
3
22

Θ
3
3
2
2
3
13

Ε
3
2
5

Α/ Π
2
2
1
1
6

Σ
8
7
3
3
3
24

4ο εξάµηνο
Μαθήµατα
Μάρκετινγκ ΜΜΕ
Κοινή γνώµη, Κουλτούρα και Επικοινωνία
Θεσµοί και ∆ράσεις της Ε.Ε
• Στρατηγικές ∆ηµοσίων Σχέσεων
∆ιεθνείς Σχέσεις
Υπερεθνικοί Οργανισµοί
Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών

5ο Εξάµηνο

6ο Εξάµηνο
Μαθήµατα
• Εφαρµοσµένες ∆ηµόσιες Σχέσεις
• Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίας
Ορολογία Αγγλικά ΙΙ
Ορολογία ΙΙ (Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά ή Ρωσικά)
1 µάθηµα επιλογής
Σύνολο εβδοµαδιαίων Ωρών

Μάθηµατα επιλογής: Εταιρική Ταυτότητα και Εικόνα, ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσµός
Χορηγιών, ∆ιαπολιτιστικές Επικοινωνίες

7ο εξάµηνο
Μαθήµατα
• Επικοινωνιακή Πολιτική
• Επικοινωνιακός Προγραµµατισµός
Ολοκληρωµένη ∆ηµιουργία Πολυµέσων
Σεµινάριο Τελειοφοίτων
1 µάθηµα επιλογής
Σύνολο εβδοµαδιαίων χωρών

Θ
3
2
3
2
10

Ε
2
4
6

Α/ Π
2
2
1
1
6

Μαθήµατα επιλογής:MME και Ελληνική κοινωνία, Ολοκληρωµένη Επικοινωνία ∆ηµ. Σχέσεων,
∆ηµόσιες Σχέσεις στον Τουρισµό, Χρηµατοοικονοµικές ∆ηµ. Σχέσεις
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Σ
5
4
6
4
3
22

8ο εξάµηνο
Μαθήµατα
Πρακτική άσκηση (πέντε ηµέρες την εβδοµάδα για έξι
µήνες)
Πτυχιακή εργασία
Σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών
Θ= ώρες θεωρίας εβδοµαδιαίως
Ε= ώρες εργαστηρίου εβδοµαδιαίως
Α/ Π= ώρες ασκήσεων /πράξεων εβδοµαδιαίως
ΣΥΝ= σύνολο ωρών εβδοµαδιαίως
• =Μαθήµατα ειδικότητας

Θ

Ε

Α/ Π

Σ

-

4
4

-

4
4

3.4 Ποσοτικά Στοιχεία
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ενδεικτικά τα στοιχεία των φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος
ίδρυσης του τµήµατος 1999-2000, όπου καταγράφονται οι εγγεγραµµένοι, οι διεγραµµένοι, οι
πτυχιούχοι του Τµήµατος και οι συνολικά ενεργοί φοιτητές καθώς και το σύνολο των
πτυχιούχων του τµήµατος.

Πίνακας 1: Ενεργοί Φοιτητές και Πτυχιούχοι Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας
Τµήµα
1999
2000
2001
2002
2003 2004 2005
2006
∆ηµοσίων
2000
2001
2002
2003
2004 2005 2006
2007
Σχέσεων και
Επικοινωνίας
Εγγεγραµµένοι

243

324

298

322

270

258

270

61

∆ιεγραµµένοι
Πτυχιούχοι

3

72

42

56

50
20

36
52

29
93

4
114

240

492

748

1014

1214

1384

1532

1536

20

72

165

279

Σύνολο Ενεργών
Φοιτητών
Σύνολο
Πτυχιούχων
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4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος καθορίζονται µε το Προεδρικό
∆ιάταγµα 287 (ΦΕΚ 257/23-10-02 τ.Α ) και είναι τα παρακάτω:
1. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και
οργανισµών.
2. Σχεδιασµός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένων
εκστρατειών ενηµέρωσης
3. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας
επιχειρήσεων, οργανισµών και ατόµων.
4. Συµµετοχή
στην
κατάρτιση
και
υλοποίηση
προωθητικών
ενεργειών,
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
5. Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δηµοσίου ενδιαφέροντος για την
επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των
εκθέσεων, των συνεδρίων, των ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
6. Σχεδιασµός και εφαρµογή της παρουσίασης του φορέα (δηµόσιου, ιδιωτικού, µη
κερδοσκοπικού) µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.
7. Συµµετοχή στο σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων έρευνας αγοράς, µε στόχο
την διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή και την αποτίµηση των
αποτελεσµάτων δράσεων και προγραµµάτων επικοινωνίας.
8. Συµµετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής
επικοινωνίας. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι πτυχιούχοι του
τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των
παραπάνω δικαιωµάτων.
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5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5.1 Γενικές Πληροφορίες – Συνήθη Πεδία αποσχόλησης
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων µπορούν να βρούν απασχόληση ως:
•
•

•

•

•

Στελέχη ∆ηµοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τµήµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων
επιχειρήσεων και οργανισµών του ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα
Στελέχη σε τµήµατα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και ∆ιαφήµισης επιχειρήσεων του
δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τοµέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους
µπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, των
τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισµών ιατρικής περίθαλψης, της
φαρµακοβιοµηχανίας.
Στελέχη εταιρειών ∆ηµοσίων Σχέσεων, διαφηµιστικών εταιρειών, εταιριών
Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δηµοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που
ειδικεύονται στην δηµιουργία ιστοσελίδων,
Στελέχη ειδησεογραφικών οργανισµών, οργανισµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µη
κυβερνητικών οργανισµών, φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, και εν γένι ιδρυµάτων που
προάγουν τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τις τέχνες.
Στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη µια διεθνή παρουσία ή
βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Επίσης οι πτυχιούχοι των ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας µπορούν να εξελιχτούν και να
εργαστούν ως:
•
•
•

∆ιευθυντικά στελέχη τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ιαφήµισης, Μάρκετινγκ
∆ιευθυντές εταιρειών ∆ηµοσίων Σχέσεων, διαφηµιστικών εταιρειών, µη κυβερνητικών
οργανώσεων φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυµάτων,
Σύµβουλοι ∆ηµοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς, πολιτικά κόµµατα,
πολιτικές προσωπικότητες

Στη συνέχεια περιγράφονται συνήθεις θέσεις εργασίας του πτυχιούχου δηµοσίων σχέσεων και
επικοινωνίας.

5.2 Εργασία στο ∆ηµόσιο Τοµέα
5.2.1 Προσοντολόγιο και Γενικές Πληροφορίες
Οι προσλήψεις στους δηµόσιους φορείς γίνονται µέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισµό ή µε σειρά προτεραιότητας. Το Προεδρικό
∆ιάταγµα 50 του 2001 (Π.∆. 50/2001) όπως τροποποιήθηκε από το Π∆ 347/2003 καθορίζει τα
προόντα διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα δηλ. το λεγόµενο «προσοντολόγιο»
όπως επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που ορίζουν προσόντα διορισµού κατά κλάδο ή
ειδικότητα για θέσεις µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού.
Ο/H απόφοιτος του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας µπορεί να συµµετέχει σε
διαγωνισµούς που προκυρήσονται από το ΑΣΕΠ και αφορά είτε εξιδεικευµένα την ειδικότητα
των ∆ηµοσίων Σχέσεων ή της Επικοινωνίας ή γενικότερα θέσεις διοικητικού προσωπικού που
υπάγονται στον κλάδο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Τ.Ε. Σχολών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
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(Σ.∆.Ο.) όπου και υπάγεται το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας για τις ειδικότητες
Τ.Ε. που αφορούν προκυρήξεις του δηµοσίου.
Για το διορισµό στο δηµόσιο απαιτείται ως πρόσθετο προσόν η υποχρεωτική γνώση χειρισµού
Η/Υ και Πληροφορικής. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης αυτής (ΦΕΚ 63/9-3-2005) µεταξύ
άλλων συµπεριλαµβάνει τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από
την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα
τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν και σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ο
απόφοιτος του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει την αναλυτική του
βαθµολογία ως επαρκή αποδεικτικό για την γνώση χειρισµού Η/Υ και Πληροφορικής για
τις προκυρήξεις του δηµοσίου τοµέα.
Σύµφωνα µε το Π∆ 347/2003 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να περιορίζουν, µε την
προκύρηξη πλήρωσης θέσεων τα αντικείµενα σπουδών που απαιτούνται. Με την πρακτική
αυτή το προσοντολόγιο αναφέρεται σε ορισµένους µόνο τίτλους από τους προβλεπόµενους, ή
ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί, προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες του
φορέα σε εξειδικευµένο προσωπικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προκηρύσσονται για
παράδειγµα θέσεις (βλέπε ΦΕΚ 65 28-3-2006 Προκήρυξη (Αριθµός 1/2006) της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) οι οποίες να έχουν ως αντικείµενο τις
∆ηµόσιες Σχέσεις και ο φορέας να ορίζει ως προσοντολόγιο να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ
(Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης-Π.Ε.) αποκλείοντας αποφοίτους µε πλήρη εξειδίκευση στο
αντικείµενο όπως τους απόφοιτους του τµήµατος ∆ηµοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας οι
οποίοι υπάγονται στην Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.). Η ίδια ακριβώς πρακτική περιορισµού
του γνωστικού αντικειµένου της προκήρυξης ακολουθήθηκε σε προκήρυξη των Η.Λ.Π.Α.Π.
(βλέπε Παράρτηµα ∆) αποκλείοντας πτυχιούχους του τµήµατος. Είναι λοιπόν ευκταίο, θέσεις
στο δηµόσιο που αφορούν την ειδικότητα των ∆ηµοσίων Σχέσεων να στελεχώνονται
πρωτίστος από τους πτυχιούχους του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που
έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση στον τοµέα των ∆ηµοσίων Σχέσεων. Αυτό θα µπορούσε να
γίνει αν ο φορέας που προκηρύσει την θέση στην ειδικότητα των ∆ηµοσίων Σχέσεων απαιτεί
ως κύριο τίτλο σπουδών το πτυχίο του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και
µονο σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος/α να απαιτείται ως επικουρικός τίτλος
σπουδών άλλος συναφής τίτλος.

5.2.2 ∆ηµόσιος Υπάλληλος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Στην κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων πτυχιούχων δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
περιλαµβάνονται όσοι εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα καθώς
και σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.). ∆εδοµένου ότι στα υπουργεία και τους
οργανισµούς του δηµοσίου υπάρχει ανάγκη και µπορούν να λειτουργήσουν γραφεία δηµοσίων
σχέσεων, γραφεία ενηµέρωσης ή γραφεία τύπου θα µπορούσαν οι θέσεις αυτές να καλυφθούν
από τους πτυχιούχους του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καθως έχουν την
καταλληλότερη εξειδίκευση στο αντικείµενο. Περαν της πλήρωσης θέσεων στον εξειδικευµένο
τοµέα των ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να
καταλάβουν θέσεις προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης που απαιτούν πτυχίο Σχολής
∆ιοίκησης και Οικονοµίας και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως ΤΕ ∆ιοικητικού –
Λογιστικού.

5.2.3 Υπάλληλος ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆.Ε.Κ.Ο.) και
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)
Με την επιφύλαξη ότι στους Ο.Τ.Α διατηρούνται σε ισχύ ιδαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται
σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού, ισχύουν όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν
για την κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων πτυχιούχων δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
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5.2.4 ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, Φορείς, Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆
που Απασχόλησαν Φοιτητές ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στα Πλαίσια
Πρακτικής Άσκησης
Βλέπε Παράρτηµα Α

5.2.5 Ενδεικτικά Αποσπάσµατα Προκηρύξεων για το έτος 2006 µετά από έρευνα
στο αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου
Βλέπε Παράρτηµα Γ

5.2.6 Τµήµατα και Γραφεία Σχετικά µε ∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία σε
Κυβερνητικά Οργανογράµµατα της Κυβέρνησης και του Κράτους.
Προεδρία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας:
Στην Προεδρία τηε Ελληνικής ∆ηµοκρατίας λειτουργεί το Ιδιαίτερο Γραφείο της Προεδρίας
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας το οποίο περιλαµβάνει δυο Τµήµατα: α)Γραφείο Τύπου ,
β)Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Τύπου ανήκει η παρακολούθηση του ελληνικού και ξένου
ηµερησίου και περιοδικού τύπου, η επισήµανση θεµάτων, η διατήρηση αρχείου, η έκδοση
τριών ειδικών δελτίων ενηµέρωσης κάθε πρωί, η ενηµέρωση του Προέδρου καθώς και οι
σχέσεις του µε τον Τύπο και τα ηλεκτρονικά Mέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων ανήκει η ρύθµιση των θεµάτων που
αναφέρονται στις δηµόσιες εµφανίσεις και µετακινήσεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ο
προγραµµατισµός των ταξιδιών του στο εσωτερικό καθώς και η επιµέλεια της διοργάνωσης
των εκδηλώσεων, δεξιώσεων κλπ., στο Προεδρικό Μέγαρο.
Γραφείο Πρωθυπουργού:
Το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίµου. Σκοπός του Γραφείου
Τύπου είναι η πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε τις δραστηριότητες
του Πρωθυπουργού. Επίσης, στα καθήκοντα του Γραφείου Τύπου περιλαµβάνεται η
παρακολούθηση, µελέτη και ποιοτική ανάλυση των ειδήσεων που δηµοσιεύονται ή
µεταδίδονται µε στόχο την έγκαιρη, πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση του Πρωθυπουργού και των
συνεργατών του.
Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού
Ηρώδου Αττικού 19
Μέγαρο Μαξίµου
Τ.Κ. 106 – 74
Αθήνα
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς :
Στην Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς λειτουργούν πέντε ∆ιευθύνσεις: Αναπτυξιακών
Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, Κοινωνικής Συµµετοχής, ∆ιοικητικό-Οικονοµική, Οργανισµού
Προγραµµατισµού και Μελετών, και Πληροφόρησης Εκδηλώσεων και ∆ιεθνούς
Συνεργασίας. Στην τελευταία λειτουργούν 3 Τµήµατα όπυ θα µποροπυσν να απασχοληθούν
στελέχη ∆ηµοσίων Σχέσεων, τα εξής : 1) ∆ιεθνούς συνεργασίας 2) ∆ηµοσίων σχέσεων και
εκδηλώσεων 3) Πληροφόρησης νεότητας .
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Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού:
Στο γραφείο του υφυπουργού αθλητισµού υπάγεται το Τµήµα Τύπου .
Τηλ επικοινωνίας .: 210- 6496135, 6496134, 6496160
ΥΠΑΝ- Υπουργείο Ανάπτυξης:
Και στο υπουργειο αυτό Το υπουργείο ανάπτυξης αποτελείται από 2 υφυπουργούς, έξι γενικές
γραµµατείες και λειτουργεί το Γραφείο Τύπου.
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας :
Στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας ανήκει η Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικής Υποστήριξης, στην οποία υπάγεται η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσων &
Ενηµέρωσης Πολίτη και χωρίζεται στα ακολούθα σχήµατα:
• Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας,
• Τµήµα Σχέσεων Με Τον Πολίτη,
• Τµήµα Γραµµατείας Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης :
Στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης λειτουργεί Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης :
• Στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης λειτουργεί το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων
Σχέσεων..
• Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.
Επικοινωνία:
Τηλ.: 210-6924558
Fax: 210-6929764
E-mail: elasgrty@mopo.gr
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας :
Το υπουργείο Εθνικής Άµυνας περιλαµβάνει τη ∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης.
Επικοινωνία:
Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15451,
Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100
E-mail: pressoffice@mod.mil.gr
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας :
Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας περιλαµβάνει το Γραφείο Υπουργού, το οποίο
περιλαµβάνει το Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και το Γραφείο
Εθιµοτυπίας ∆ηµοσίων Σχέσεων , Πολιτιστικών Θεµάτων και Εκδηλώσεων.
Επικοινωνία:
Τηλ.:2104191700
E-mail: egov@yen.gr ΥΠΕΣ∆∆Α- Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης:
Στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης υπάγεται η Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις
του Π.∆. 151/2004 οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της και καθορίζουν την οργανωτική της
διάρθρωση. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας πειρλαµβάνει και Γραφείο Τύπου &
∆ηµοσίων Σχέσεων
Επικοινωνία:
Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ. 105 63, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3359 002, 210 3359 003
Email: info@civilprotection.gr
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ΥΜΑΘ- Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης :
Το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης περιλαµβάνει και τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και
∆ιοικητικών υπηρεσιών. Αποτελείται από 4 τµήµατα, ένα από αυτά είναι το τµήµα ∆ηµοσίων
Σχέσεων & Υποστήριξης Εκδηλώσεων.
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 2310 379000

ΥΜΕ – Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών:
Το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνίας περιλαµβάνει το γραφείο του υπουργού , το οποίο
έχει ένα τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, υπάγονται:
• Η προβολή του έργου του Υπουργείου και η αποτελεσµατική διαχείριση της
επικοινωνίας του Υπουργείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Η επεξεργασία πολιτικής και προγράµµατος επικοινωνίας του Υπουργείου (ανάγκες
και στόχοι επικοινωνίας, µέσα και µεθοδολογία και επικοινωνίας).
• Η υλοποίηση της πολιτικής και του προγράµµατος επικοινωνίας και η περιοδική
αναφορά και ενηµέρωση προόδου υλοποίησης του Προγράµµατος επικοινωνίας.
• Η δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας του Υπουργείου, προβολή του ρόλου του και
ενηµέρωση γενικού κοινού και ειδικών κατηγοριών κοινού στους τοµείς αρµοδιότητας
του, µε την παραγωγή ειδήσεων και ενηµερωτικού υλικού και διοχέτευση τους στον
κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη (µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δηµόσιοι και
κοινωνικοί φορείς, επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, χρήσεις
υπηρεσιών, κοινό κλπ.), µε βάση την πληροφόρηση του τµήµατος από τις υπηρεσίες ή
και την συλλογή πρωτογενών στοιχείων.
• Η προετοιµασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δηµοσίων
σχέσεων του Υπουργείου περιλαµβανοµένων και ηµερίδων, συνεδρίων ή
συναντήσεων.
• Η καθοδήγηση και υποστήριξη των υπολοίπων υπηρεσιών του Υπουργείου για την
δραστηριότητά τους που αφορά πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόµενους για
τον τοµέα αρµοδιότητάς τους.
• Η γραµµατειακή παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου και η
οργάνωση της συµµετοχής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε δραστηριότητες
διεθνών σχέσεων σε συνεργασία, κατά περίπτωση, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επικοινωνιών.
• Η λειτουργία βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφοριακού υλικού κοινού ενδιαφέροντος
για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου.
∆ιεύθυνση:
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ 101 91, Χολαργός
Τηλέφωνο: 210 6508000
Εmail: press@yme.gov.gr
ΥΠΕΧΩ∆Ε- Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων περιλαµβάνει το Γραφείο
Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
∆ιεύθυνση: Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ. εξωτ.: 6475191-9, 6475216, 6410202.
Φάξ: 6432180
ΥΠΠΟ- Υπουργείο Πολιτισµού:
Το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι αρµόδιο για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών
και επίσηµων επισκεπτών στα πλαίσια των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, για θέµατα
πληροφόρησης και ενηµέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώµης, για θέµατα
εθιµοτυπίας, για τις σχέσεις του Υπουργείου Πολιτισµού µε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
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καθώς και για την οργάνωση κάθε σχετικής εκδήλωσης. Υπάγεται στο γραφείο του Υπουργός.
∆ιεύθυνση:
Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201319, +30 210 8201638
Φαξ: +30 210 8201320.
Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης :
Στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης υπάγονται 39
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας λειτουργούν στις
έδρες των Ελληνικών ∆ιπλωµατικών και Προξενικών Αρχών, ασκούν τις αρµοδιότητές τους
σε άµεση συνεργασία µε αυτές και αποτελούν σηµαντικούς διαύλους επικοινωνίας ανάµεσα
στην Ελλάδα και τα ξένα ΜΜΕ καθώς και άλλους διαµορφωτές της κοινής γνώµης.
∆ιεύθυνση:
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,
Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 – 9098000
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών:
Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών λειτουργεί Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων
Σχέσεων
∆ιεύθυνση Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80
Τηλέφωνο 2103332520
Fax 2103332644
Email ah@mnec.gr

5.3 Εργασία στον Ιδιωτικό Τοµέα
5.3.1 Υπεύθυνος Τύπου (Press Officer)
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
•
•
•
•
•
•
•

Πρόγραµµα επαφών µε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Τύπου
Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου
Προβολή προσώπων και επιχειρήσεων, Οργάνωση συνεντεύξεων σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
Κάλυψη εκδηλώσεων, αποκόµµατα εφηµερίδων - αποδελτίωση - αποστολή
Εξεύρεση και επιλογή χορηγών επικοινωνίας
Οργάνωση και εφαρµογή αλληλογραφίας

Συνθήκες Εργασίας
•
•
•

Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.

Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
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•
•
•
•
•
•
•

προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.
Εκτιµάται η εµπειρία και η προυπηρεσια στον χώρο.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Κυβερνητικοί Οργανισµοί, ∆ιεθνείς Οργανισµοί
• Πολιτικά Κόµµατα,
• Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις
• Επαγγελµατικοί Φορείς
• Μ.Μ.Ε.

5.3.2 Marketing and PR Officer
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
•
•
•
•
•

Σχεδιασµός και υλοποίηση διαφηµιστικών και προωθητικών προγραµµάτων &
ενεργειών
Κατάρτιση προγραµµάτων βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης
Ανάλυση αγοράς και παρακολούθηση ανταγωνισµού
Επιλογή και σύνταξη υλικού για το εταιρικό website
Aνάπτυξη σχέσεων και διενέργεια συστηµατικών και προγραµµατισµένων επαφών µε
φορείς των media και της αγοράς

Συνθήκες Εργασίας
•
•
•

Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.

Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
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•
•
•
•
•
•
•

προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.
Εκτιµάται η εµπειρία και η προυπηρεσια στον χώρο.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Εταιρείες Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχεσεων
• Μ.Μ.Ε.

5.3.3 Account Manager
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
•
•
•
•
•

Σχεδιασµός και υλοποίηση διαφηµιστικών και προωθητικών προγραµµάτων &
ενεργειών
Σύνταξη οικονοµικών και τεχνικών προτάσεων
∆ιαχείριση σηµαντικών πελατών της εταιρίας
Κατάρτιση προγραµµάτων βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης
Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, µετά την πώληση

Συνθήκες Εργασίας
•
•
•

Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.

Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
• Αριστη γνώση προγραµµάτων διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και
προγραµµάτων στατιστικής ανάλυσης (SPSS)
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
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•
•
•
•
•
•

Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.
Εκτιµάται η εµπειρία και η προυπηρεσια στον χώρο.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Εταιρείες Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχεσεων
• ∆ιαφηµιστικές Εταιρείες

5.3.4 Product Development Officer
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
•
•
•
•
•
•
•

Συµµετοχή στο σχεδιασµό νέων προϊόντων & παρερχοµένων υπηρεσιών.
Σχεδιασµός προγραµµάτων προώθησης/ ενεργοποίησης χρήσης και πιστότητας
πελατών.
Μέτρηση αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων
Ενηµέρωση και εκπαίδευση των καναλιών προώθησης των προϊόντων σε θέµατα
πώλησης.
Στοχοποίηση των καναλιών προώθησης
Παρακολούθηση πορείας επίτευξης προϋπολογισµού.
Παρακολούθηση του ανταγωνισµού

Συνθήκες Εργασίας
• Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
• Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
• Γνώση προγραµµάτων διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και προγραµµάτων
στατιστικής ανάλυσης (SPSS)
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
• Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
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•
•
•
•
•

Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.
Εκτιµάται η εµπειρία και η προυπηρεσια στον χώρο.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου (4.2)
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα

5.3.5 Υπεύθυνος/η Χορηγιών
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
•
•
•
•

Εξεύρεση χορηγών εκδηλώσεων
Αξιολόγηση και κοστολόγηση παρεχοµένων χορηγιών
Ανάληψη και εφαρµογή προγραµµάτων χορηγικών εκδηλώσεων
Προβολή και αποτίµηση χορηγικών πακέτων

Συνθήκες Εργασίας
• Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
• Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
• Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
• Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
• Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.
• Εκτιµάται η εµπειρία και η προυπηρεσια στον χώρο ιδιαίτερα στον χώρο του
Πολιτισµού και του Αθλητισµού.
Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
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Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου (4.2)
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Εταιρείες Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχέσεων
• Εταιρείες Οργάνωσεις Εκθέσεων και Συνεδρίων
• Αθλητικά Σωµατεία
• Τράπεζες
• Φορείς Προώθησης Πολιτισµού

5.3.6 PR Manager
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
• Σχεδιασµός και παρακολούθηση επικοινωνιακού προυπολογισµού
• Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων επικοινωνίας για το χτίσιµο της
αναγνωρισιµότητας και της φήµης του οργανισµού ή εταιρείας
• Υλοποίηση στρατηγικών δηµοσίων σχέσεων και επίβλεψη εκστρατειών επικοινωνίας
• Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
• Καλλιέργεια καλών σχέσεων µε δηµοσιογράφους για την προβολή και διατήρηση της
εταιρικής εικόνας ή εικόνας του οργανισµού
• Αξιολόγηση Προγραµµάτων ∆ηµοσιών Σχέσεων και Επικοινωνίας
Συνθήκες Εργασίας
• Ηγετικό στέλεχος διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος.
• Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Μεταπτυχιακός Τίτλος
• Εµπειρία και τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στον χώρο.
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές και ηγετικές δυνατότητες.
• Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
• Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
• Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
• Έφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.
Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
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Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Εταιρείες Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχέσεων
• ∆ιαφηµιστικές Εταιρείες

5.3.7 Product Manager
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
• Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρµογή της πολιτικής marketing, τη στρατηγική
προώθησης των προϊόντων, και τον σχεδιασµό της µελλοντικής ανάπτυξης των
προϊόντων ευθύνης του στην αγορά, βασιζόµενος στην παρακολούθηση του
ανταγωνισµού και της δυναµικής της αγοράς του.
• Καταρτίζει και εισηγείται το ετήσιο Marketing Plan για τα προϊόντα ευθύνης του.
• Αναλύει πλήρως την αγορά, συγκεντρώνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία/πληροφορίες
για την προώθηση των προϊόντων του, για τον ανταγωνισµό, για τάσεις και
αναµενόµενες εξελίξεις.
• Ενηµερώνεται συνεχώς για τα προϊόντα του και για την εξέλιξη της σχετικής
βιβλιογραφίας.
• Έχει τακτική επικοινωνία µε τους αντίστοιχους Product Managers άλλων χωρών και µε
το ∆ιεθνές Τµήµα της εταιρείας για λόγους αλληλοενηµέρωσης και πιθανής
συνεργασίας.
• Προτείνει τους στόχους πωλήσεων των προϊόντων ευθύνης του και συµπεριλαµβάνει
οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ή προτάσεις κρίνει σκόπιµο.
• ∆ιατηρεί άριστη επαφή µε τους καθοδηγητές κοινλης γνώµης στην αγορά των
προϊόντων του και µε δηµοσιογράφους των ΜΜΕ.
• Εισηγείται τη µορφή και ετοιµάζει τα υλικά προώθησης µη ενηµερωτικού χαρακτήρα.
• Συµµετέχει στο σχεδιασµό της εισαγωγής νέας µορφής των προϊόντων ευθύνης του
(µορφή, αριθµός/ποσότητα, τιµή, κλπ).
• Εισηγείται τον τρόπο προβολής της εταιρίας σε Πανελλήνια και ∆ιεθνή Συνέδρια,
προτείνει και διοργανώνει δορυφορικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των συνεδρίων και
παρακολουθεί αντίστοιχες ενέργειες του ανταγωνισµού.
Συνθήκες Εργασίας
• Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
• Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Επιθυµητο µεταπτυχιακό τίτλο
• Εµπειρία και τουλάχιστον 5ετής προυπηρεσία στον χώρο.
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
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Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα

5.3.8 Public Affairs Manager
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
• Σχεδιασµός ενεργειών για εκπροσώπηση συµφερόντων σε διεθνή φόρα όπως την
Ευρωπαϊκή Ενωση, σε κυβερνήσεις και σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς
• Καλλιέργεια Σχέσεων µε υψηλόβαθµους αξιωµατούχους της Ευρωπαίκής Επιτροπής,
εκπροσώπους κυβερνήσεων και ευρωβουλευτές
• Παρακολούθηση και ανάλυση δηµόσιων πολιτικών (public policies) καθώς και της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης
• Επίβλεψη Επιστηµονικών Μελετών για προάσπιση και καλύτερη εκπροσώπηση των
συµφερόντων του οργανισµού ή της εταιρείας.
Συνθήκες Εργασίας
• Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο/η υπεύθυνος..
• Πιεστικές καταληκτικές ηµεροµηνίες για διεκπεραίωση υποθέσεων µε βάση τον
πολιτικό κύκλο και τις ηµεροµηνίες διαβούλευσης και συνεδρίασης των θεσµικών
οργάνων της Ε.Ε.
• Απαραίτητη η διαθεσιµότητα για ταξίδια.
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Μεταπτυχιακό τίτλο
• Εµπειρία και τουλάχιστον 5ετής προυπηρεσία στον χώρο.
• Αριστη γνώση διεθνών θεσµών και λειτουργίας της Ε.Ε.
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
• Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
• Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
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Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχέσεων
• Πολυεθνικές Εταιρείες µε γραφεία εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες
• Επαγγελµατικοί Φορείς µε γραφεία εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες

5.3.9 Senior Product Manager – Web Consultant
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tην ανάπτυξη, βελτίωση περιεχοµένου και εµφάνισης του web site.
Την δηµιουργία κατάλληλου διαδραστικού περιβάλλοντος επικοινωνιας µε όλα τα
κοινά (πελάτες, οργανισµούς, φορείς, την ίδια την εταιρία κτλ)
Την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης.
Την ανάπτυξη και εφαρµογή της απευθείας ηλεκτρονικής ανανέωσης για τους χρήστες
προπληρωµένου χρόνου.
Την ανάπτυξη νέων απευθείας σύνδεσης εφαρµογών που αφορούν τη λειτουργικότητα
του site.
Την πρόσβαση και εφαρµογή εξωτερικής βελτιστοποίησης µηχανών αναζήτησης.
Την εφαρµογή σχεδίου µαρκετινγκ για την προώθηση του εταιρικού site, καθώς επίσης
και όλων των on line εφαρµογών πωλήσεων και υπηρεσιών.
Την αναφορά και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων του site καθώς και αναφορές
για την αντικειµενική ανάλυση και αξιολόγηση της ιστοσελίδας.
Τη διαχείριση παραπόνων συνδροµητών που αφορούν το εταιρικό site.
Την διαδικτυακή επικοινωνία µε αρµόδιους δηµόσιους φορείς και συνεργαζόµενες
εταιρίες

Συνθήκες Εργασίας
• Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
• Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Επιθυµητο µεταπτυχιακό τίτλο
• Εµπειρία και προυπηρεσία στον χώρο.
• Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
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Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία.
Άριστες δυνατότητες ανάλυσης περιεχοµένου ιστοσελίδων και κατάλληλης
αξιολόγησης τους σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.
Πολύ καλή γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας εικόνας και video,
ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Εταιρείες Πληροφορικής

5.3.10 Σύµβουλος Επικοινωνιακής Πολιτικής
Περιγραφή της θέσης εργασίας – Τυπικές ∆ραστηριότητες
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξεύρεση κατάλληλου επικοινωνιακού µέσου προβολής
∆ιαχείριση καταστάσεων κρίσεων και δηµιουργία εγχειριδίου αντιµετώπισης κρίσεων
'Eρευνες ικανοποίησης πελατών
∆ηµοσκοπήσεις
Εξεύρεση και επικέντρωση της επικοινωνίας σε κοινά-στόχους
Ανάλυση και σύνταξη «δελτίων πολιτικού κλίµατος»
Οργάνωση οµάδων εστίασης (focus groups)
Επαφές µε επιχειρηµατίες, επιµελητήρια, τραπεζικούς οργανισµούς, πηγές
χρηµατοδότησης, πολιτικά κόµµατα, µη-κυβερνητικές οργανώσεις, δηµοσιογράφους
και ΜΜΕ.

Συνθήκες Εργασίας
• Άµεσος συνεργάτης της διοίκησης επιχείρησης ή του οργανισµού
• Μπορεί να υπάρξουν περίοδοι που η εργασία να είναι αρκετά πιεστική και συχνά
υπάρχουν περιορισµοί χρόνου που πρέπει να ανταπεξέλθει ο υπεύθυνος..
• Συχνά χρειάζεται να υπάρχει διαθεσιµότητα για ταξίδια.
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Πτυχίο
• Μεταπτυχιακό τίτλο
• Εµπειρία και τουλάχιστον 5ετής προυπηρεσία στον χώρο.
• Αριστη γνώση διεθνών θεσµών και λειτουργίας της Ε.Ε.
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Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος) και µιας
τουλάχιστον ακόµη ξένης γλώσσας (συχνά Γαλλικής)
Αριστη Γνώσης Χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση προγραµµάτων MS Office και
επιτραπέζιας τυπογραφίας. Πολύ καλή χρήση εργαλείων διαδικτύου για έρευνα,
προβολή και επικοινωνία. Εκτιµάται η γνώση λογισµικού (πολυµέσα, επεξεργασίας
εικόνας και video, ιστοσελίδες) που µπορεί να προβάλει πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
Οργανωτική και αναλυτική ικανότητα.
Ικανότητα εργασίας σε οµαδικό περιβάλλον, ικανότητες ευελιξίας και
διαπραγµάτευσης, ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβληµάτων
Ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητες γραπτών,
προφορικών και ηλεκτρικών παρουσιάσεων.
Εφεση στην δηµιουργικότητα και την καινοτοµία.

Απαιτούµενη Επιµόρφωση
Ανάλογα µε το αντικείµενο της θέσης
Θεσµικό Πλαίσιο Ασκησης Επαγγέλµατος
Βλέπε Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Πτυχιούχου
Συνήθεις Εργοδότες
• Εταιρείες Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα
• Εταιρείες Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχέσεων
• ∆ιαφηµιστικές Εταιρείες
• Εταιρείες Πολιτικής Επικοινωνίας
• Εταιρείες Ερευνών Αγοράς και ∆ηµοσκοπήσεων

5.4 Αυτοαπασχόληση και Επιχειρηµατικότητα
Ο πτυχιούχος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας µπορεί να αυτοαπασχοληθεί παρέχοντας
ατοµικές υπηρεσίες, δραστηριοποιούµενος ως ελεύθερος επαγγελµατίας-Σύµβουλος ∆ηµοσίων
Σχέσεων ή δηµιουργώντας εταιρείες στο αντίκειµενο των ∆ηµοσίων Σχέσεων και της
Επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει µέσα από την αυτοαπασχόληση
καλύπτουν όλο το φάσµα δραστηριοτήτων που ορίζεται από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του
αποφοίτου, ενώ µπορεί επίσης να παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς και να τις καλύπτει µε
καινοτόµες υπηρεσίες όπως ενδεικτικά «Σύµβουλου ∆ιαδικτυακής Προβολής (Web
Consultant)» ο οποίος µπορεί να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για το πώς θα πρέπει να
χρησιµοποιεί ένας φορέας, οργανισµός, ιδιώτης, επιχείρηση, πολιτικός, καλλιτέχνης, κλπ, το
διαδίκτυο για την καλύτερη προβολή του και να το αξιοποίησει σωστά ως κανάλι προβολής και
επικοινωνίας που θα αναδείξει µε τον καλύτερο επικοινωνιακό τρόπο τις όποιες
δράστηριότητες του φορέα/οργανισµού/ιδιώτη/επιχείρησης/πολιτικού/καλλιτέχνη.
Στον Πίνακα 2 δίνεται µια ενδεικτική λίστα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
Πίνακας 2: Εταιρείες µε Αντικείµενο στις ∆ηµοσίες Σχέσεις και την Επικοινωνία
ABOUT MEDIA
info@aboutmedia.gr
ABSOLUTE AE
publicrelations@absolute.gr
ACCESS COMMUNICATION
access1@otenet.gr
ACT IT
actit@actit.gr
ACTION PR HELLAS
hellasinfo@actionprgroup.com
ACUMEN ΕΠΕ
acumen@internet.gr
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ADVANCE COMMUNICATIONS
ADVANCED
ADVOCATE
ALPHA COMMUNICATIONS
AMERICAN RESEARCH
Andreas Georgiou Promotion Activities
ARTOON
ATHENS MARKETING GROUP
BELUGA
BPR
C-COM
CELEBRITYWORKS
CHOOSEMEDIA
CIP
CIVITAS
CLEVERBANK
COM-PASS
CONNECTIONS
CONNECTIVE COMMUNICATIONS EPE
CONSULTANT ADVERTIZING AND PROMOTION
CONTRAST
DEAL
DELEMA HELLAS
DEMOS
E-DECATHLON
ELISARTE
EPIKINONIA BUSSINESS
EXCESS
FASMA
FORUM
GALA
GOBLIN
IFORCE COMMUNICATIONS
IKON PORTER NOVELI
IMAGE MAKERS TEAM
INTERCAT BUSSINESS RELATIONS
KS PUBLIC RELATIONS AND SPECIAL EVENTS
LIVEPRESS ADVERIZING
M+M ADVIRTIZING
MANDARINI
MARIANA PAGALOS COMMUNICATIONS
SPECIALIST
MECONSULTING
MEDIA TRAINING EXPERTS
MERCURY
MERCURY COMMUNICATIONS
MERILLINS PRODUCTIONS
MONTICORE
MTC MEDIA
NATIONAL COMMUNICATION
NEMOS
NEMOS
NET RESULT
NETRESULT
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advance@advancecomm.gr
advance@advance.gr
info@advocate-bm
info@alphacommunications.gr
info@americanresearch.gr
Andreas1@otenet.gr
info@artoon.gr
amg@otenet.gr
beluga@beluga.gr
bpr_ltd@otenet.gr
studiopiccolo@in.gr
info@celebrityworks.gr
info@choosemedia.gr
tgotsopoulos@cip.gr
info@civitas.gr
thinktank@cleverbank.com
info@com-pass.gr
info@happy.com.gr
info@connective.gr
consult@lar.forthnet.gr
info@contrast.com.gr
deal@dealpr.gr
delema@delema.gr
info@demos.gr
e-decathlon@e-decathlon.gr
elisavet@elisarte.gr
epi@otenet.gr
excess@acci.gr
manetta@fasma.net.gr
forumgroup@otenet.gr
gala@gala.gr
info@goblin.gr
office@iforce.gr
infoikon@ikon.bbdogroup.gr
Ιimagemakers@imagemakers.gr
info@interact.gr
ksprgr@otenet.gr
info@livepress.gr
mmgs@otenet.gr
info@mandarini.gr
pagalos@otenet.gr
info@mekonsulting.com
info@media-training.gr
info@mercurycom.gr
info@mercurycom.gr
info@merillins.com
monticore@monticore.gr
mtcgroup@mtcgroup.gr
info@natcom.gr
nemos@panafonet.gr
nemos@panafonet.gr
info@netresult.gr
info@netresult.gr

NEW GENESIS
NORTHSTAR COMMUNICATION SERVICES
OMNIA
ON TIME CONCEPT
OUT OF THE BLUE PR-Communication
PALADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS
PARTNERS
POLITICS
PRIMUS
PROGRESSIVE
RELIANT COMMUNICATIONS
RUN
RWA GROUP
SMART IDEAS
SMARTCOM
SOLID RELATIONS
STRATCOM
SYN ADV GROUP
THE PR TEAM
THE ROWLAND COMPANY
THE THINK TANK
THESIS
TO THE POINT
TONIC
TRENDIX
TWO
V+O
VALUECOM
VEGA ECM EPE
VOICEWEB
WELLENWIDE
WIDE ANGLE COMMUNICATIONS
WORK PLACE HUMAN RESOURSES
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
∆ΙΑΤΥΠΟΣ
∆ΥΕ
ΘΑΛΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΘΕΣΗ
Ι∆ΕΑ
ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΑ
Κ-ΠΡΟΒΟΛΗ
ΛΗ∆Α ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΒΑ ΙΝΤΕΑΛ
ΟΜΝΙΑ
ΠΑΝΤΕΠΑΠ
ΠΗΛΙ∆ΗΣ CREATOR
ΠΡΟΒΟΛΗ ADV
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΕΤΤΙΞ
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ngenesis@otenet.gr
pr@northstar.gr
info@omnia.gr
info@ontimeconcept.gr
mprotonotarios@out-oftheblue.gr
paladian@otenet.gr
info@partners.gr
politics@politicspr.gr
primus@otenet.gr
progressive@progressive.gr
reliant@reliant.gr
info@run.gr
rwa@rwagroup.gr
smartide@otenet.gr
info@smartcom.gre
relations@solid.gr
info@stratcom.gr
syn@syn.com.gr
info@theprteam.gr
info@rowland.gr
thethink@otenet.gr
thesis@thesis-pr.com
ttp@tothepoint.gr
tonicii@otenet.gr
Events@trendix.gr
two@hol.gr
info@vando.gr
admin@valuecom.gr
vegaecm@attglobal.net
info@voiceweb.gr
info@wellenwide.gr
wide-angle@ath.forthnet.gr
info@workplacesolutions.gr
amallouh@otenet.gr
info@diatypos.gr
gmira@tee.gr
aithalis@hol.gr
info@tmg.gr
ideaadv@otenet.gr
jkanda@acsmi.gr
sec@ksd.gr
info@kprovoli.gr
epidi@otenet.gr
alena@klaoudatos.gr
info@omnia.gr
info@pantepap.gr
Info@pilides.gr
probol1@otenet.gr
aithalis@hol.gr
gmira@tee.gr

Το τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας συνεργάζεται στα πλαίσια της πρακτικής
άσκησης των φοιτητών του τµήµατος µε εταιρείες από το χώρο των ∆ηµοσίων Σχέσεων και της
Επικοινωνίας (βλέπε αναλυτική λίστα στο Παράρτηµα Β)

5.5 Μελλοντικές Προοπτικές
Οι προοπτικές απασχόλησης στον τοµέα των ∆ηµοσίων Σχέσεων τόσο στο εγγύς όσο και το
απώτερο µέλλον κρίνονται ιδιαίτερα ευοίωνες. Σήµερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται
εξειδικευµένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τοµέα των ∆ηµοσίων Σχέσεων και υπάρχουν
εξειδικευµένα τµήµατα σε επιχειρήσεις και σε οργανισµούς. Επίσης Ν.Π.∆.∆., µηκυβερνητικοί οργανισµοί και διαφηµιστικές εταιρείες έχουν καθιερώσει εξειδικευµένα
τµήµατα δηµοσίων σχέσεων. Σήµερα η επικοινωνία µετατοπίζεται από τον µαζικό της
χαρακτήρα προς µια κατεύθυνση περισσότερο πελατοκεντρική και φιλική προς τον χρήστη. Ως
επακόλουθο οι δηµόσιες σχέσεις επιλέγονται από αρκετές εταιρείες και οργανισµούς ως ο πιο
κατάλληλος τρόπος προσέγγισης των διαφόρων οµάδων κοινού. Σηµαντικό ρόλο στην
πελατοκεντρική προσέγγιση και βασικό εργαλείο των δηµοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας
παίζει το διαδίκτυο τόσο για την προβολή της εικόνας µιάς επιχείρησης ή οργανισµού όσο και
για την επικοινωνία του οργανισµού µε τις οµάδες κοινού. Σήµερα η χρήση του διαδικτύου
στην χώρα µας υπολοίπεται κατά πολύ του µέσου όρου της Ε.Ε. Με την πάροδο του χρόνου το
χάσµα σταδιακά αναµένεται να γεφυρωθεί µε αποτέλεσµα και ο τοµέας των δηµοσίων σχέσεων
και της επικοινωνίας να έχει αυξανόµενη ζήτηση.

5.6 Επαγγελµατικές Προοπτικές Εκτός Ελλάδας
Οι ∆ηµόσιες Σχέσεις είναι ευρέως διαδεδοµένες στις ΗΠΑ όπου δραστηριοποιούνται πολλές
εταιρείες από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο οι ∆ηµόσιες Σχέσεις
αναπτύχθηκαν ως αυτόνοµος κλάδος δραστηριότητας και στις χώρες της Ευρώπης. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν εξειδικευµένες εταιρείες δηµοσίων σχέσεων οι οποίες παρέχουν
υπηρεσίες υποστήριξης στους τοµείς : α) των εταιρικών δηµοσίων σχέσεων, β) της
εκπροσώπησης συµφερόντων µέσω της διαδικασίας πολιτικής διαµεσολάβησης, σε
κυβερνήσεις και στην Ε.Ε., γ) της παροχής υπηρεσίων σε καταστάσεις αντιµετώπισης κρίσεων,
δ) των συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα χορηγιών, ε) της παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών πολιτικής επικοινωνίας καθώς και στ) των ερευνών αγοράς για διερεύνηση της
εικόνας µιας εταιρείας ή/και της ένταξης ή αναγνωρισιµότητας ενός ή περισσοτέρων
προιόντων. Οι δηµόσιες σχέσεις συναντώνται ως αυτόνοµος κλάδος δράσης σε µεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισµούς. Οι µικρότερες σε µέγεθος επιχειρήσεις είτε απασχολούν κατά
περίπτωση εταιρείες συµβούλων δηµοσίων σχέσεων είτε εντάσουν στελέχη δηµοσίων σχέσεων
στο δυναµικό τους που συνεργάζονται µε τα τµήµατα µαρκετινγκ και διαφήµισης της
εταιρείας.
Ο/Η πτυχιούχος του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας εφόσον διαθέτει άριστες
γνώσεις τουλάχιστον της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας και έχει τις απαραίτητες
δεξιότητες χρήσης Η/Υ, µπορεί να σταδιοδροµήσει επαγγελµατικά στις Βρυξέλλες,
εργαζόµενος/η σε µια εταιρεία δηµοσίων σχέσεων που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση
συγκεκριµένων συµφερόντων στην Ε.Ε. Επίσης οι Βρυξέλλες δίνουν την δυνατότητα στους
πτυχιούχους να απασχοληθούν σε επαγγελµατικούς φορείς και οργανώσεις που διατηρούν
γραφεία εκπροσώπησης για προώθηση των συµφερόντων τους στην Ε.Ε.
∆εδοµένου ότι πολλές εταιρείες δηµοσίων σχέσεων αλλά και διαφηµιστικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι ενταγµένες σε όµιλους πολυεθνικών εταιρειών
επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης και απασχόλησης των στελεχών δηµοσίων
σχέσεων σε γραφεία που είναι εγκατεστηµένα σε διάφορες χώρες του κόσµου.
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Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει ήδη ανοίξει ο δρόµος για ανάληψη εργασιών από ελληνικές
εταιρείες δηµοσίων σχέσεων στις χώρες των Βαλκανίων. Ελληνικές εταιρείες έχουν
δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαικών προγραµµάτων και η Ελληνική
εµπειρία έχει αρχίσει να µεταφέρεται τόσο στον επιχειρηµατικό όσο και στον πολιτικό κόσµο
των Βαλκανίων.

5.7 Απασχόληση Αποφοίτων Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Σε δείγµα 64 αποφοίτων από τους 165 του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που
πήραν πτυχίο µέχρι και το ακαδηµαικό έτος 2005-2006 οι οποίοι ερωτήθηκαν στο διάστηµα
µέχρι τον Μάρτιο του 2007 για τις δραστηριότητες που ακολούθησαν µετά την αποφοίτηση
τους βρέθηκαν τα εξής αποτελέσµατα :
Απασχολούµενοι στον Ιδιωτικό Τοµέα: 51 (80%)
Αυτοαπασχολούµενοι/Επιχειρηµατίες: 3 (5%)
Απασχολούµενοι ως Μόνιµοι στο ∆ηµόσιο: 2 (3%)
Απασχολούµενοι στο Εξωτερικό: 1 (2%)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: 2 (3%)
Στρατιωτική Θητεία: 3 (5%)
Άνεργοι: 2 (3%)
Εταιρείες και Οργανισµοί στους οποίους εργάστηκαν/εργάζονται ως πτυχιούχοι του τµήµατος
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας οι απόφοιτοι του παραπάνω δείγµατος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, Θεσσαλονίκη
ZERO ONE Α.Ε., Θεσσαλονίκη
Sky Radio, Αθήνα
STAR NEWS, Εφηµερίδα, Αθήνα
ALPHA Radio, Αθήνα
Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη
Civitas Communications, Αθήνα
Statcom Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα
Progressive Orgin Studios, Γαλάτσι ,Αθήνα,
PRAKTEON Υποστήριξη Φροντιστηρίου, Αρναία, Χαλκιδική
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Ηράκλειο
∆ήµος Ψηλοκάστρου, Πολιτιστικό Τµήµα
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε, Θεσσαλονίκη
High Promotions, ∆ιαφηµιστική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
FRIDAYS Α.Ε., Θεσσαλονίκη
PROJECT Α.Ε ,Αθήνα
ΛΟΚΟΥΣ Σύµβουλοι, Αθήνα
ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Θεσσαλονίκη
EMMANOUILIDIS TRAVEL SERVICES, Καστοριά
Partners ∆ηµόσιες Σχέσεις , Αθήνα
OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ, Χαλκίδα
Eπιµελητήριο Χαλκίδας
Μπισκότα Παπαδοπούλου, Τµήµα Μάρκετινγκ, Αθήνα
SPIN COMMUNICATION, Αθήνα.
Interscala ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη
Market Analysis ΕΠΕ, Τµήµα Ποιοτικής Έρευνας, Αθήνα
Εγνατίας Ασφαλιστική, Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Αθήνα
The Rowland Company ∆ηµόσιες Σχέσεις, Αθήνα
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Γαϊτανίδης & ΣΙΑ, Νάουσα, Ηµαθίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νάουσας
Εταιρεία ∆ηµοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
PHILIP Moris International, Αθήνα.
LE CHALET Hotel, Ξάνθη
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο ∆ωδεκανήσου, Ρόδος
Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη
ATHENS IΜPERIAL, Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Αθήνα.
Εφηµερίδα «Αλήθεια», Καρδίτσα.
PRogressive ∆ηµόσιες Σχέσεις, Αθήνα.
Αγροκτήµατα Μανουρά Α.Ε, Τµήµα Πωλήσεων, Ηράκλειο, Κρήτη
Advocate/Burson-Marsteller, ∆ηµόσιες Σχέσεις, Αθήνα
ALTER Channel, Τµήµα Ρεπορτάζ και Ειδήσεων, Αθήνα.
3 Εψιλον Α.Ε., Τµήµα Μάρκετινγκ, Αθήνα
Galacher Καπνοβιοµηχανία, Τµήµα Πωλήσεων, Θεσσαλονίκη
MAKRO, Τµήµα ∆ιοίκησης, Αθήνα
GFK Market Analysis, Τµήµα Έρευνας Αγοράς, Αθήνα
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Τµήµα αλλοδαπών Φλώρινας
Νοµαρχία Αρτας,
ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ, Τµήµα Πωλήσεων, Κόρινθος
Image Group, Αθήνα
ECDL Hellas,
ΠΑΠΙΣΤΑΣ Εµπορική, Ιωάννινα
Blackman-Goodshape, ∆ιαφηµιστική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
PLANO A.E, ∆ιαφηµιστική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
E-Decathlon, Αθήνα
Communication EFFECT, Αθήνα.
Περιοδικό «4 Εποχές» Κόρινθος
Ευρωπαϊκή Ένωση, Τµήµα Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, Βρυξέλλες
∆ήµος Μακεδνών, Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, Καστοριά.
Gramma Α.Ε, ∆ιαφηµιστική Εταιρεία, Πύργος Ηλείας.

Τακτικές πληροφορίες µε νέα αποφοίτων του τµήµατος δηµοσιεύονται στα newsletter στην
ιστοσελίδα του τµήµατος http://kastoria.teikoz.gr/pr . Στην ιστοσελίδα εκτός από το τελευταίο
newsletter υπάρχει διαθέσιµο αρχείο απο όλα τα newsletter που δηµοσιεύθηκαν.
Επιπλέον πηγές πληροφοριών για εύρεση θέσεων εργασίας µπορεί ο/η πτυχιούχος να
αναζητήσει από το διαδίκτυο στις διευθύνσεις:
•
•
•
•
•
•
•

www.justjobs.gr [52]
www.naftemporiki.gr/careeronline [10]
www.intrajobs.com [46]
www.generalconsulting.gr [1]
www.boussias.com [9]
www.diorismos.gr [33]
www.prweekjobs.co.uk [60]
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6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
6.1 Γενικές Πληροφορίες
Ο πτυχιούχος Τ.Ε.Ι µετά το πέρας των σπουδών του µπορεί να συνεχίσει για µεταπτυχιακές
σπουδές, είτε στα Ελληνικά Α.Ε.Ι/ Τ.Ε.Ι είτε στα αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι όροι
Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράµµατα εξειδίκευσης των πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο επιστηµονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, µε τελικό στόχο την
προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
προγράµµατα σπουδών αντιστοίχων τµηµάτων άλλων Πανεπιστηµίων κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) για διάρκεια ενός ή δύο εξαµήνων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus της Ε.Ε. Το Τ.Ε.Ι ∆υτικής Μακεδονίας διατηρεί
ιδρυµατικές συµβάσεις, που αφορούν την κινητικότητα των φοιτητών αλλά και των καθηγητών
του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, µε αντίστοιχα Τµήµατα πανεπιστηµίων,
µεταξύ άλλων στην Ολλανδία, την Σλοβενία, την Σουηδία και την Κύπρο.

6.2 Κριτήρια Εισαγωγής σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
Οι όροι Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράµµατα εξειδίκευσης των πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο επιστηµονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, µε τελικό στόχο την
προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα µας
µια συνεχής αύξηση της ζήτησης µεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι ενώ
συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθµός εργοδοτικών φορέων που επιθυµούν ή και απαιτούν την
κατοχή ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυµητών ικανοτήτων εµπειριών
και εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων.
Όσον αφορά την υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των
µεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα:
1. Με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόµου 2327/95 για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
µπορούν να πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι κάτω από
προϋποθέσεις.
2. Με τον Νόµο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι & των αποφοίτων τους
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα
κατωτέρω:
• Οι πτυχιούχοι T.E.I και Α.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συµµετέχουν στα Π.Μ.Σ των
Πανεπιστηµίων µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους
του Πανεπιστηµιακού Τοµέα.
• ∆ίνεται το δικαίωµα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών σε
Ελληνικά ιδρύµατα & στους κατόχους τίτλων ισοτίµων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι
τµηµάτων σχολών που καταργήθηκαν µε τον ιδρυτικό νόµο.
• Επιλύεται το πρόβληµα αναγνώρισης από το Ο.Α.Τ.Α.Π των ήδη
αποκτηθέντων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους
Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής.
Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
• ∆ίνεται η δυνατότητα σύµπραξης των τµηµάτων των Τ.Ε.Ι στη λειτουργία
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών µε οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού
αναγνωρισµένα από το ∆ΟΑΤΑΠ.
• ∆ίνεται η δυνατότητα σύµπραξης και συνδιοργάνωσης των τµηµάτων των Τ.Ε.Ι στη
λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών µε οµοταγή Πανεπιστήµια του
εσωτερικού.
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•

Αναγνωρίστηκαν τα Μ.Π.Σ που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι και ανοίγεται ο δρόµος
για την ίδρυση και λειτουργία και άλλων µεταπτυχιακών προγραµµάτων στα Τ.Ε.Ι

Τα εγκεκριµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που λειτουργούν απευθύνονται σε όλους
σχεδόν τους κλάδους των επιστηµών και εµπλουτίζονται συνεχώς µε την προσθήκη νέων. Η
διάρκεια σπουδών κυµαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εισαγωγή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις προϋποθέσεις
που θέτει το τµήµα που οργανώνει το πρόγραµµα αλλά και ανάλογα µε τον κλάδο σπουδών.
Σε γενικές γραµµές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση στο τµήµα.
2.Πτυχίο µε αναλυτική βαθµολογία και ισοτιµία από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π όταν
αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.
3.Βιογραφικό σηµείωµα
4.Συστατικές επιστολές.
5.Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας.
Η γενική Συνέλευση του τµήµατος καθορίζει, µε σχετική απόφαση τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
των κριτηρίων αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών ή την εξέταση του υποψηφίου σε
ορισµένα µαθήµατα, το αποτέλεσµα της οποίας συνεκτιµάται µε την επιλογή. Επιπλέον οι
υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΜΠΣ.
Σχετικά µε την εκπόνηση διδακτορικού, αυτό απονέµεται από το τµήµα στο οποίο εκπ-ονείται
και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα
απαιτούµενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο εκπονείται η
διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου. Τα
δικαιολογητικά συνήθως που ζητούνται είναι :
1.Αίτηση
2.Πτυχίο & µεταπτυχιακός τίτλος.
3.Βιογραφικό σηµείωµα & αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας.
4.Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της µεθοδολογίας έρευνας που θα
ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που παρέχουν στους
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι µπορεί να αντλήσει κανείς από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης που λειτουργεί στο
Τ.Ε.Ι µας.
Βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται
από µέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τµήµατος. Για τις επιτροπές επιλογής
υποψηφίων στα προγράµµατα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που περιλαµβάνουν:
Βασικο Πτυχιο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τοµέα σχετικό µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα
θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για µεταπτυχιακά, χωρίς να έχει ληφθεί
ακόµα το πτυχίο εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάµηνο των προπτυχιακών
σπουδών του και δηλώνει την αναµενόµενη ηµεροµηνία αποφοίτησης. Ο απαιτούµενος βαθµός
πτυχίου για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητών διαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά
συνήθως ζητείται τελικός βαθµός πτυχίου µεγαλύτερος του 7 στα 10. Αρκετές φορές οι
επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθµού, υπό συνθήκες.
Αιτηση : Πρέπει να είναι συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις
απαιτούν µία έκθεση, όπου µε συντοµία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις
γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό
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πρόγραµµα. Η επιτροπή µπορεί να κρίνει µέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητες του
υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντοµη παρουσίαση ιδεών.
Τεστ-Εξετασεις : Αρκετά µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών τόσο του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού ζητούν από τους υποψήφιους να διαγωνιστούν σε τυποποιηµένα τέστ
δεξιοτήτων, γλωσσοµάθειας και αναλυτικής ικανότητας. Τα περισσότερα Πανεπιστήµια του
εξωτερικού απαιτούν τέστ γλωσσοµάθειας (TOEFL, IELTS κτλ) και τέστ δεξιοτήτων και
αναλυτικής ικανότητας (GRE, GMAT, κ.α.) µε συγκεκριµένο όριο επίδοσης που διαφέρει από
σχολή σε σχολή. Τα Πανεπιστήµια του εσωτερικού συνήθως απαιτούν (πέρα των παραπάνω)
την γραπτή εξέταση των υποψηφίων σε συγκεκριµένη ύλη η οποία προσδιορίζεται από
βιβλιογραφία που καθορίζει το τµήµα.
Συστατικες Επιστολες: Όλα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών απαιτούν την
συµπλήρωση δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών που αναφέρονται στις ακαδηµαϊκές
επιδόσεις, την τυχόν επαγγελµατική εµπειρία, στοιχεία του χαρακτήρα των υποψηφίων καθώς
και όποιες εξέχουσες δραστηριότητες/εργασίες/συµµετοχές κατά την διάρκεια των σπουδών
τους µπορούν να ενδυναµώσουν την υποψηφιότητα του αιτούµενου. Τις περισσότερες φορές οι
συστατικές επιστολές δίνονται από καθηγητές του τµήµατος που γνωρίζουν αρκετά καλά
τον/την υποψήφιο µέσα από µαθήµατα, καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας, έλεγχος πρακτικής
άσκησης, εργασίες στα πλαίσια µαθηµάτων, συνεργασίες σε ερευνητικά προγράµµατα κ.α.
Αρκετά προγράµµατα απαιτούν συστατική επιστολή και από εργοδότες ή στελέχη
επιχειρήσεων. Οι συστατικές επιστολές από επαγγελµατίες του χώρου θεωρούνται απαραίτητη
προϋπόθεση για µεταπτυχιακά προγράµµατα που απευθύνονται τόσο σε φοιτητές όσο και σε
στελέχη επιχειρήσεων.
Συνεντευξη: Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’αυτή την περίπτωση
απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε σχετικές
ερωτήσεις όπως:
1. Ποιοί είναι οι µελλοντικοί σας στόχοι για επαγγελµατική καριέρα;
2. Πόσες ώρες την εβδοµάδα µελετάτε;
3. Γιατί σας ενδιαφέρει ο συγκεκριµένος επιστηµονικός τοµέας;
4. Πως θα αξιοποιήσετε τις µεταπτυχιακές σας σπουδές ή πως βλέπετε τον εαυτό σας (σε τι
πόστο/θέση) µέσα στην επόµενη πενταετία;
5. Γιατί επιλέξατε το τµήµα και το συγκεκριµένο Μ.Π.Σ.;
6. Σκοπεύετε να αφιερωθείτε αποκλειστικά στο πρόγραµµα ή να το παρακολουθήσετε µε
ταυτόχρονη επαγγελµατική ενασχόληση;

6.3 Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στην Ελλάδα σε κατευθύνσεις ∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην
∆ιοίκηση Υπηρεσιών
Κατεύθυνσεις:
• Επικοινωνία – ∆ιαφήµιση -∆ηµόσιες Σχέσεις
• Ναυτιλία
• Τουρισµός
∆ιάρκεια Σπουδών: Ναυτιλία: Σύνολο διδακτικών µονάδων: 12
Τουρισµός: Σύνολο διδακτικών µονάδων: 12
Επικοινωνία-∆ιαφήµιση-∆ηµόσιες Σχέσεις: Σύνολο διδακτικών
µονάδων: 12
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Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής:
Η βαθµολογία στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, η πιθανή ύπαρξη µεταπτυχιακού τίτλου, η
γνώση ξένων γλωσσών, οι συστατικές επιστολές, η επαγγελµατική εµπειρία, η προσωπική
συνέντευξη και η θέση ευθύνης του υποψηφίου στην επιχείρηση, στην οποία εργάζεται.
∆ίδακτρα: Το κόστος του µεταπτυχιακού για κάθε φοιτητή ανέρχεται στα 1800 € (Ευρώ) ανά
εξάµηνο φοίτησης.
Πληροφορίες : http://www.msmpart.aueb.gr [11]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπουδών Ειδίκευσης στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.interdeptmba.aueb.gr [12]
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από δύο κατευθύνσεις
• Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες
• Πολιτισµικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία
∆ιάρκεια Σπουδών: ∆ύο Έτη.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε πτυχίο τµηµάτων
Επικοινωνίας, Πολιτισµού, ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νοµικών
και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Επιστηµών της Αγωγής και Καλλιτεχνικών Σπουδών. Ο
βαθµός πτυχίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». ∆εκτοί γίνονται επίσης
υποψήφιοι που δεν διαθέτουν το βαθµό «Λίαν Καλώς» εφόσον διαθέτουν δεύτερο πτυχίο,
µεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, καθώς και
σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία σε τοµείς συναφείς.
∆ίδακτρα: ∆εν απαιτούνται ∆ίδακτρα.
Πληροφορίες : http://www.media.uoa.gr/main/gr/index.gr.html [13]
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τµήµα Πολιτικής Επικοινωνίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Επιστήµης & Κοινωνιολογίας
∆ιάρκεια Σπουδών: 2 Ακαδηµαϊκά έτη (4 εξάµηνα σπουδών)
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Αίτηση ,Πτυχίο ανώτατης σχολής, Αναλυτική
βαθµολογία ,Υπόµνηµα που να αναφέρει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου ή της
υποψήφιας καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της
σε µεταπτυχιακό επίπεδο (να µην ξεπερνά τις 1.000 λέξεις), Βιογραφικό σηµείωµα, ∆ύο
συστατικές επιστολές ,Προπτυχιακή εργασία ,∆ίπλωµα Αγγλικών (Proficiency) ή άλλης κύριας
ευρωπαϊκής γλώσσας (αντίστοιχα διπλώµατα Γαλλικών ή Γερµανικών). Επαρκής εξοικείωση
µε την Αγγλική γλώσσα είναι βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Προγράµµατος.
∆ίδακτρα: Άνα εξάµηνο 440 ευρώ
Πληροφορίες : http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=9 [14]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από τα
τµήµατα Οργάνωσης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµικών Επιστηµών & Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής
Κατεύθυνσεις:
• Marketing
• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
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• ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας
• ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
• ∆ιοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων
• ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισµών
• Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
∆ιάρκεια Σπουδών: 14 µαθήµατα. Η παρακολούθηση και εξέταση των ανωτέρω µαθηµάτων
γίνεται στα εξάµηνα Α, Β, και Γ. ∆’ εξαµήνου.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Πτυχίο Τµηµάτων Οικονοµικών, Κοινωνικών,
∆ιοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστηµών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών
Σχολών της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι
τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το
∆ΙΚΑΤΣΑ .Στο ∆.Π.Μ.Σ. στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι
Α.Τ.Ε.Ι.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαζόµενους, σε στελέχη επιχειρήσεων, άτοµα δηλαδή τα
οποία έχουν αρχίσει την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, αλλά και σε νέους πτυχιούχους, οι
οποίοι ακόµη δεν εργάζονται. Από τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα από το 1994 µέχρι το 2000, περίπου 44% έχουν πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών
και Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ 52% έχουν πτυχίο σχολών Θετικών
Επιστηµών, κυρίως Πολυτεχνικών. Μικρό σχετικά ποσοστό (4%) των φοιτητών έχει πτυχίο
νοµικής, φιλοσοφικής, παιδαγωγικής σχολής ή από ΤΕΦΑΑ.
∆ίδακτρα: Το κόστος φοίτησης στο ∆.Π.Μ.Σ. στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων είναι €1.500 το
εξάµηνο, δηλαδή το συνολικό κόστος ανέρχεται στα €6.000. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε
εξαµήνου γίνεται σε δύο δόσεις.
Πληροφορίες : http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3 [17]
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων (M.B.A)
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής:
Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση: http://www.aegean.gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα
Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος
Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.)
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας
Τέσσερις (4) φωτογραφίες
∆ύο συστατικές επιστολές
Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας: Proficiency-Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί
την τελευταία δεκαετία από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή TOEFL
(213 και πάνω στο computer-based testing) ή IELTS (6 και πάνω), τα αποτελέσµατα των
οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι
προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου ή πτυχίου
Αγγλικής Φιλολογίας. (Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα εξετασθούν γραπτώς)
Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν)
Αναλυτική έκθεση για τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους
για τους οποίους ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
∆ίδακτρα: 1.500 € για κάθε εξάµηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη
του
Πληροφορίες : http://www.ba.aegean.gr/mba/ [15]
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτισµική Πληροφοριακή Επικοινωνία
Το Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις : "Μουσειολογία" και
"Σχεδιασµού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων" ενώ υπάρχει από το ίδιο Πανεπιστήµιο και
πρόγραµµα που οδηγεί σε ∆ιδακτορικό δίπλωµα (∆∆) στην επιστήµη της Πολιτισµικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
∆ιάρκεια Σπουδών: Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μ∆Ε ορίζεται σε τρία (3)
διδακτικά εξάµηνα, εκ των οποίων τα δυο είναι διδακτικά και το τρίτο διατίθεται για την
εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια της εκπόνησης της µεταπτυχιακής διατριβής
µπορεί να παραταθεί για ένα (1) µόνο εξάµηνο. Ο ελάχιστος χρόνος του ΠΜΣ που οδηγεί σε
∆∆, είναι έξι (6) διδακτικά εξάµηνα. Η δε µέγιστη επιτρεπόµενη χρονική διάρκεια για την
απόκτηση του ∆∆ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) διδακτικά εξάµηνα.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµιακών
Τµηµάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών,
της ηµεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ. 12γ και 13
του ν. 2916/2001, εφόσον έχουν πιστοποιηµένες γνώσεις πληροφορικής. Οι υποψήφιοι δίνουν
εξετάσεις σε µαθήµατα πληροφορικής και Αγγλικών.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.aegean.gr/culturaltec/MSc/introgr.htm [16]
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στο ∆ιεθνές Marketing. Σύµπραξη µε το Πανεπιστήµιο του Paisley της Μεγάλης
Βρετανίας. Το πρόγραµµα είναι εγκεκριµένο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σύµφωνα µε την Υπουργική
Απόφαση Ε5/41763/6.5.2004/ ΦΕΚ 738/τ.Β’/18.5.04 και αναγνωρίζεται σαν ισότιµο µε τα
εγκεκριµένα από τον ∆ΟΑΤΑΠ. Το πρόγραµµα οδηγεί στη λήψη του πτυχίου Master of
Science in International Marketing που χορηγείται από το Πανεπιστήµιο του Paisley (Σκωτίας).
∆ιάρκεια Σπουδών: 24 Μηνών (2 έτη)
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Έντυπη αίτηση (Ευρίσκεται στο site ή χορηγείται από
τη Γραµµατεία), Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα στα ελληνικά και στα αγγλικά, ∆υο
αντίγραφα του πτυχίου επικυρωµένα, εκ των οποίων το ένα να είναι µεταφρασµένο στα
αγγλικά, ∆υο επικυρωµένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας, ∆υο αντίγραφα του
πτυχίου των αγγλικών επικυρωµένα, Επικυρωµένη Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ,
Υπεύθυνη δήλωση «.... ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος σε άλλο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών άλλου τµήµατος του ΤΕΙ ή άλλου Ιδρύµατος», ∆υο συστατικές επιστολές στα αγγλικά
από τις οποίες η µια τουλάχιστον θα πρέπει να προέρχεται από τον ακαδηµαϊκό χώρο,
Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχει), Απόδειξη κατάθεσης 50 € ∆ικαίωµα
Υποβολής ∆ικαιολογητικών (Αριθµός Λογαριασµού Αγροτικής Τραπέζης: 389.03.002009.53)
µε αιτιολογία «για το έργο 0858», 4 έγχρωµες φωτογραφίες.
∆ίδακτρα: Για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 τα δίδακτρα ήταν 5.100£ (λίρες Αγγλίας) για το
σύνολο των σπουδών συµπεριλαµβανόµενης της πτυχιακής εργασίας. Τα δίδακτρα
καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, ενώ η 5η δόση καλύπτει το κόστος εκπόνησης της
πτυχιακής εργασίας. Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν από την έναρξη του κάθε εξαµήνου.
Πληροφορίες : http://www.teipeir.gr [19]

6.4 Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στο Εξωτερικό σε κατευθύνσεις ∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1. Bournemouth University Media School
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• MA Public Relations Practice
• MA Marketing Communications
• Postgraduate Certificate Internal Communication and Management
• Masters Corporate Communication
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα έτος που αρχίζει το Οκτώβριο, αποτελούµενο από δύο περιόδους
οχτώ µαθηµάτων και µια καλοκαιρινή περίοδο για εκπόνηση µεταπτυχιακής θέσης.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Αναλυτική Βαθµολογία, Πτυχίο σε ∆ηµόσιες Σχέσεις ή
Επικοινωνία αποτελεί προσόν, όπως επίσης προσόντα σε µάρκετινγκ ή σχετική εργασιακή
εµπειρία.
∆ίδακτρα:
UK/EU students:
£4300
International (non-EU) students: £7500
Πληροφορίες : http://www.media.bournemouth.ac.uk [28]
2. University of Central Lancashire, Lancashire Business School
• MA in Business Finance and Public Relations
• MA in Information Systems and Public Relations
• MA in Marketing and Public Relations
• MA in Human Resource Management and Public Relation
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα έτος.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.uclan.ac.uk/facs/lbs/departments/Information_and_
finance/courses/index.htm [69]
3. The University of Sheffield
Department of Journalism Studies: MA in Political Communication
MA Print Journalism
MA Broadcast Journalism
MA Web Journalism
MA Political Communication
MA Journalism Studies (Broadcast)
MA Journalism Studies (Web)
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα έτος.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.shef.ac.uk/journalism/prospectivepg [77]
4. University Stirling : Film & Media Studies. Μεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών σε:
•
•
•
•
•

Media Management
Media Management by Online Learning
Public Relations
Public Relations by Online Learning
Media Research

∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Αγγλικά Τέστ IELTS 6.5 µε 7.0, για λοιπά στοιχεία
εισαγωγής επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www-fms.stir.ac.uk/htmlprint/postgraduate.html [78]
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5. Leeds Metropolitan University
• MA Public Policy & Management
• MA Public Relations
• MA Public Relations Management
∆ιάρκεια Σπουδών: 2 χρόνια
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ένα από τα
ακόλουθα: (i) Πτυχίο στις κοινωνικές επιστήµες µε ταυτόχρονη εµπειρία σχετική µε πρακτικές
διπλωµατίας ή ισχυρό ενδιαφέρον για την διπλωµατία (ii) Πτυχίο άλλου γνωστικού
αντικειµένου µε ταυτόχρονη εµπειρία σχετική µε πρακτικές διπλωµατίας ή ισχυρό ενδιαφέρον
για την διπλωµατία (iii) Άλλα προσόντα µε σηµαντική όµως εργασιακή εµπειρία σε
διπλωµατία.
∆ίδακτρα: Περίπου 7500 £
Πληροφορίες : http://prospectus.leedsmet.ac.uk/main/index.htm [53]
6. Manchester Metropolitan University
• MA Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα Έτος.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Αίτηση του Πανεπιστηµίου διαθέσιµη στο διαδίκτυο,
Βαθµό Πτυχίου Λίαν Καλώς σε τοµέα αντίστοιχο, µικρότερος βαθµός πτυχίου µπορεί να
αντισταθµιστεί µε αντίστοιχη επαγγελµατική εµπειρία, άριστη γνώση αγγλικών ( TOEFL 600
ή IELTS 7.0)
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες :
http://www.business.mmu.ac.uk/programmes/postgraduate/coursedetail.php?uref=23 [54]
7. University of Nottingham
• MA in Corporate Social Responsibility
∆ιάρκεια Σπουδών: Συγκέντρωση 180 Πιστωτικών Μονάδων εντός 12 µηνών.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Πτυχίο Management, Business, ή άλλες Κοινωνικές
Επιστήµες ή Αναλυτική Βαθµολογία η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει µαθήµατα σχετικά µε
Management, Business, ή άλλες Κοινωνικές Επιστήµες.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.nottingham.ac.uk/business/ma/N107.html [76]
8. University of Ulster
Faculty of Social sciences
• MSc Communication, Puplic Relations and Advertising
• MSc Communication and Public Affairs
∆ιάρκεια Σπουδών: Ενα χρόνο
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: £3,000 ανά έτος.
Πληροφορίες : http://www.socsci.ulster.ac.uk/comms/intro.html [79]

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Dublin Institute of Technology
• MA Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα έτος
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Βαθµολογία Πτυχίου, Ειδική Αίτηση του
Πανεπιστηµίου, Συνέντευξη που θα γίνει στο διάστηµα Μαίου µε Ιούλιο. Η επιλογή θα γίνει
µεταξύ υποψηφίων που έχουν ισχυρά κίνητρα για καριέρα στις δηµόσιες Σχέσεις.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
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Πληροφορίες : http://www.dit.ie/DIT/study/graduate/courses/appliedarts.html [34]

ΕΛΒΕΤΙΑ
1. University della Srizzera Italiana:
• Masters programmes in Communication
• Joint Master in Economics and Communication
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα έτος
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Αίτηση, Επίσηµη µετάφραση Πτυχίου, Βιογραφικό,
Ένα γράµµα που να αναλύει τα κίνητρα για σπουδές, Απόδειξη καλής γνώσης Αγγλικών,
Φωτοτυπία ∆ιαβατηρίου ή Ταυτότητας, Αντίγραφο Άδειας Παραµονής για όσους ήδη έχουν
εγκατασταθεί στην Ελβετία
∆ίδακτρα: Περίπου 2500 Euro για κάθε εξάµηνο πληρωτέα πριν την έναρξη κάθε εξαµήνου
Πληροφορίες : http://www.unisi.ch/index.formazione/master.htm [67]
2. University of Lugano, Faculty of Communication Sciences :
• Executive Msc in Communications Management
∆ιάρκεια Σπουδών: Ευέλικτο Πρόγραµµα Παρακολούθησης, Επικοινωνήστε µε το ίδιο το
Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο. ∆ίδακτρα:
CHF 45,000, (Περίπου EUR 27,500) πληρωτέα σε τέσσερις δόσεις. Τα δίδακτρ περιλαµβάνουν
πρωινά και γεύµατα για τις ηµέρες που διεξάγονται µαθηµατα. Επίσης περιλαµβάνουν
εκπαιδευτικό υλικό. ∆εν συµπεριλαµβάνουν βιβλία, έξοδα ταξιδιών, διαµονή.
Πληροφορίες : http://www.mscom.unisi.ch/ [72]

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
University of Jyväskylä, Department of Communication:
• MA in Organizational Communication and PR
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.jyu.fi/viesti /en/emicc info.php [71]

ΙΣΠΑΝΙΑ
University of Navarra : Master en Gestion de Empressas de Comunication
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.unav.es/fcom.mgec/programa.htm [75]

∆ΑΝΙΑ
Roskilde University, Department of Communication, Journalism and Computer Science
• Master in Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://ruc.dk/ruk en/ studying/OB/pubRel/ [64]
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Utrecht University of Professional Education HvU, Faculteit Communicate en Journalistiek
• Msc International Communication Manatzment
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://scom.intranet.fcj.hnu.nl/index.cfm?actie=infopagina&CNr=1801&
FCNr=1801

ΕΣΘΟΝΙΑ
International University Concordia Audentes, Media School :
• Msc Communication Management
∆ιάρκεια Σπουδών: 2 Έτη
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Τέστ Αγγλικών που δίνεται στο Πανεπιστήµιο ή
βαθµολογίες στα αναγνωρισµένα τέστ Αγγλικών µεγαλύτερες από:
TOEFL – εξέταση έντυπη 500, εξέταση µε Η/Υ 173
IELTS 5;
FCE (First Certificate English) level 3 (grades A, B, C);
CAE (Certificate in Advanced English) level 4;
CPE (Certificate of Proficiency in English) level 5.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.university.ee/?id=1830 [49]

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Hedmark University College, Faculty of Business Administration and Social Sciences:
College Graduate in Public Relations Management
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.hihm.no/ [41]

ΠΟΛΩΝΙΑ
University of Warsaw- Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology
and Institute of Applied Social Sciences: Postgraduate Studies of Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.studium-pr.pl/english.html [80]

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
1. University of Florida, College of Journalism and Communications:
• Masters Programs Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.joy.ufl.edu/grad/PR/default.asp [70]
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2. Purdue University, Department of Communication School of Liberal Arts: Graduate
Program Public Relations / Issue Management
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες :
http://www.sla.purdue.edu/academic/comm/html/grad/prospective/areas/pr.htm [63]
3. University Maryland College of Art & Humanities , Department of Communications,
Graduate Program:
• MA PhD Program of Study in Intercultural Communication
∆ιάρκεια Σπουδών: Ολοκλήρωση Μαθηµάτων διάρκειας 30 εβδοµαδιαίων ωρών το εξάµηνο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.comm.umd.edu/graduate/intercultural.html [73]
• MA program in Public Relation Management
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.comm.umd.edu/graduate/public relationw.html [73]
4. Syracuse University S.I Newhouse Public of Communications:
Masters Degree Programs:
• Public Relations
• Communication Manager (ISDP)
• Media Managemεnt
• Media Studies
• New Media
∆ιάρκεια Σπουδών: 2 Έτη
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Συµπληρωµένη Αίτηση του Πανεπιστηµίου,
Βιογραφικό, ∆ύο (2) Επίσηµα Αντίγραφα Αναλυτικής Βαθµολογίας, Τρείς (3) Συστατικές
Επιστολές, Αποτελέσµατα TOEFL, GRE, (GMAT για το πρόγραµµα Media Management),
Επιστολή που θα δηλώνει τους λόγους επιλογής του προγράµµατος και τους επαγγελµατικούς
στόχους του υποψηφίου.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://newhouse.syr.edu/ [66]
5. University of Alabama,
Department of Advertising and Public Relations
• Graduate Program in Advertising and Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: ∆ύο Επιλογές διατίθενται: α) ∆ιάρκεια ∆ύο Ετών µε ειδίκευση στην
∆ιαφήµιση ή στις ∆ηµόσιες Σχέσεις β) ∆ιάρκειας Ενός Έτους Συνδυάζοντας ∆ηµόσιες Σχέσεις
και ∆ιαφήµιση.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Συµπληρωµένη Αίτηση του Πανεπιστηµίου, 25$
Κόστος Αίτησης, Επιστολή που θα δηλώνει τους λόγους επιλογής του προγράµµατος και τους
επαγγελµατικούς στόχους του υποψηφίου, Επίσηµα Αντίγραφα Αναλυτικής Βαθµολογίας,
Τρείς (3) Συστατικές Επιστολές, Αποτελέσµατα GRE, TOEFL. Το πρόγραµµα απαιτεί
ελάχιστη βαθµολογία πτυχίου 7.5, και ελάχιστα αποτελέσµατα GRE 1000. Υποψήφιοι που δεν
πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις µπορούν να γίνουν δεκτοί υπο προυποθέσεις οι οποίες
απαιτούν από τον υποψήφιο να πετύχει βαθµολογία πάνω από 3 (µε κλίµακα 4) στις 12 πρώτες
ώρες των µαθηµάτων του µεταπτυχιακού.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο
Πληροφορίες : http://www.ccom.ua.edu/apr/grad/index.html [68]
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ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Seneca College of Applied Arts and Technology
• Corporate Communications Graduate Program
∆ιάρκεια Σπουδών: Ένα Έτος
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Οι υποψήφιοι επιλέγονται µε βάση τις επιδόσεις στις
βασικές σπουδές τους, την επαγγελµατική τους εµπειρία εάν υπάρχει. Απαιτείται δήλωση µέχρι
400 λέξεις που θα δηλώνει το ενδιαφέρον τους για καριέρα στις ∆ηµόσιες Σχέσεις. Οι
υποψήφιοι επίσης δίνουν γραπτές εξετάσεις. Λόγω του µεγάλου αριθµού υποψηφίων σε σχέση
µε τις διαθέσιµες θέσεις οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να µπορούν να επιδείξουν
ικανότητα σε αυτοπειθαρχία, σε µεθοδική µελέτη, σε επαγγελµατισµό. Επίσης οι υποψήφιοι θα
πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σε υπολογιστές και να διαθέτουν µαζί τους
υπολογιστή µε προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, λογιστικών φύλλων και εκτυπωτή.
∆ίδακτρα: Για το κόστος διδάκτρων επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο. Υπολογίστε
επιπλέον κόστος $750 για βιβλία και $400 για υλικό που σχετίζεται µε τα µαθήµατα και τις
ερευνητικές δραστηριότητες.
Πληροφορίες : http://www.senecac.on.ca/fulltime/CCMC.html [65]

∆ΙΕΘΝΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
MARPE European Master in Public Relations
∆ιάρκεια Σπουδών: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Απαιτούµενα Προσόντα Εισαγωγής: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
∆ίδακτρα: Επικοινωνήστε µε το ίδιο το Πανεπιστήµιο.
Πληροφορίες : http://www.master-pr.org [56]
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
7.1 Επαγγελµατικοί Φορείς ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ελλάδα
7.1.1. Ελληνική Εταιρία ∆ηµοσίων Σχέσεων Ελλάδας (ΕΕ∆Σ)
Η Ελληνική Εταιρία ∆ηµοσίων Σχέσεων (ΕΕ∆Σ), η οποία ιδρύθηκε το 1960, πέµπτη από τις
εθνικές εταιρείες των ευρωπαϊκών χωρών (προηγήθηκε η ίδρυση των εθνικών εταιρειών της
Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και της Γερµανίας) αποτελεί την εθνική επιστηµονική
ένωση των επαγγελµατιών των ∆ηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας της χώρας µας. Η
ΕΕ∆Σ είναι ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας ∆ηµοσίων Σχέσεων (CERP) και
εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία.
∆ιεύθυνση: Σκουφά 56, 106 72 Αθήνα
http://www.eeds.gr/ [3]
7.1.2 Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας (Ε∆ΕΕ)
Η Ε∆ΕΕ ιδρύθηκε το 1968 µε στόχο να αποτελέσει το επαγγελµατικό όργανο που θα
εκπροσωπεί τη διαφηµιστική αγορά στην Ελλάδα και έλαβε το όνοµα Ενωση ∆ιαφηµιστικών
Εταριών
Ελλάδος.
Το 2000 η Ε∆ΕΕ έκανε ένα µεγάλο ιστορικό βήµα, καθώς τα µέλη της αποφάσισαν οµόφωνα
τη διεύρυνση της Ενωσης και τη µετεξέλιξή της σε έναν φορέα που εκπροσωπεί πλέον τον
ευρύτερο κλάδο της επικοινωνίας και µετονοµάστηκε σε Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισηςΕπικοινωνίας.
Η Ε∆ΕΕ αποτελείται από 4 τοµείς:
τον Τοµέα ∆ιαφήµισης, που συγκεντρώνει τις ∆ιαφηµιστικές Επιχειρήσεις που
παρέχουν πλήρεις διαφηµιστικές υπηρεσίες
• τον Τοµέα ∆ηµοσίων Σχέσεων, µε µέλη Εταιρίες ∆ηµοσίων Σχέσεων (Public
Relations), Εταιρίες ∆ηµοσίων Υποθέσεων (Public Affairs), Εταιρίες Προβολής,
Οργάνωσης και Εκµετάλλευσης του Αθλητικού Marketing και Εταιρίες ΟργάνωσηςΕκµετάλλευσης Χορηγιών,
• τον Τοµέα Media Specialists, µε µέλη τις Εταιρίες Προγραµµατισµού µέσων και
αγοράς χώρου και χρόνου, και
• τον Τοµέα Αµεσου Marketing, µε µέλη Εταιρίες Αµεσου Marketing (Relationship και
Database), Εταιρίες Αµφίδροµης Επικοινωνίας (Interactive Marketing) και Εταιρίες
Σχεδιασµού και υλοποίησης προωθητικών ενεργειών (Promotional).
∆ιεύθυνση: Υπερείδου 7, 105 58 Αθήνα
http://www.edee.gr/ [5]
•

7.1.3 Ινστιτούτο Επικοινωνίας
Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 2002 και ξεκίνησε ως µια πρωτοβουλία της Ένωσης
Εταιριών ∆ιαφήµισης –Επικοινωνίας (Ε∆ΕΕ) µε βασική επιδίωξη τη συνένωση του
επαγγελµατικού µε τον ακαδηµαικό χώρο και τη διαµόρφωση ενός πεδίου γόνιµης συνύπαρξης
όλων των ειδικοτήτων και τάσεων στο χώρο της επικοινωνίας.
∆ιεύθυνση: Θουκυδίδου 4 105 56, Αθήνα
http://www.instofcom.gr/ [7]
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7.1.4 Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωµατείο µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των
µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου µάνατζµεντ.
Η ΕΕ∆Ε αριθµεί σήµερα 4.000 µέλη, από τα οποία τα 400 περίπου είναι επιχειρήσεις και
οργανισµοί, ενώ τα υπόλοιπα είναι φυσικά πρόσωπα, κυρίως ανώτατα και ανώτερα
διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές Πανεπιστηµίων κ.α.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε λειτουργούν σήµερα επτά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το
καθένα σε εξειδικευµένες λειτουργίες του Μάνατζµεντ: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ
(ΕΙΜ), το Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΙΟ∆), το Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής
Προϊόντων και Υπηρεσιών (Ι∆ΙΠ-ΠΥ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), το
Ινστιτούτο Mάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΙΜΑ∆), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών
Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΙΑΓΜΕ) και το Ινστιτούτο Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΙΜ∆∆Α).
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα
http://www.eede.gr/ [4]

7.1.5 Έταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) ιδρύθηκε το 1986. Είναι
αναγνωρισµένος µη κερδοσκοπικός οργανισµός και έχει µέλη επαγγελµατίες µάνατζερ οι
οποίοι κατέχουν θέσεις ανωτάτων στελεχών (CEOs) επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Τα Ανώτατα Στελέχη είναι άτοµα µε αποδεδειγµένες ικανότητες, γνώσεις, πείρα και
συµβάλλουν µε τις ατοµικές ή συλλογικές δραστηριότητές τους στην πρόοδο και ανάπτυξη του
Ανώτατου Μάνατζµεντ, της Ελληνικής Οικονοµίας και της Ελληνικής Κοινωνίας γενικότερα.
Στους τοµείς του Μάνατζµεντ και της Οικονοµίας, τα Ανώτατα Στελέχη έχουν µεγάλο
µέρος ευθύνης για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και, µέσα από
αυτή, της σύγκλισης της οικονοµίας της χώρας µας µε τις οικονοµίες των προηγµένων χωρών
της Ε.Ε.. Τα µέλη της ΕΑΣΕ καλύπτουν όλους τους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
έχουν υπεύθυνη γνώση και γνώµη σε όλα τα θέµατα και µπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασµό
κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής σε θέµατα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
∆ιεύθυνση: Φλέµινγκ 24, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
http://www.ease.gr/ [6]

7.1.6 Interactive Advertising Bureau (IAB)
Τo IAB αποτελεί τoν κυρίαρχο οργανισµό της παγκόσµιας διαφηµιστικής αγοράς σχετικά µε τη
∆ιαδραστική ∆ιαφήµιση. Οι δραστηριότητές του περιλαµβάνουν την αξιολόγηση και τη
σύσταση προτύπων και πρακτικών, την πραγµατοποίηση ερευνών για την αποτελεσµατικότητα
των ψηφιακών µέσων και την εκπαίδευση της διαφηµιστικής αγοράς σχετικά µε τη χρήση της
διαδραστικής διαφήµισης, τόσο στο Internet όσο και στο Mobile Internet.
Το ελληνικό παράρτηµά του, το IAB Hellas δραστηριοποιείται στη χώρα µας από το 2000 και
στους κόλπους του συγκεντρώνει εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Interactive
Marketing και συγκεκριµένα:
•

εταιρίες διαφηµιζοµένων,
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•
•
•

διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες µέσων και άλλες εταιρίες ενδιάµεσοι στη
διαφηµιστική δραστηριότητα,
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παροχή περιεχοµένου και υπηρεσιών στο
διαδίκτυο και λειτουργούν ως διαφηµιστικά µέσα,
εταιρίες προµηθευτές τεχνολογικής πλατφόρµας, προµηθευτές υπηρεσιών δικτύου,
εταιρείες ερευνών αγοράς.

Πιο συγκεκριµένα στην αποστολή και σκοπούς IAB Hellas περιλαµβάνονται δραστηριότητες
όπως:
1. Η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των ισχυρών εκείνων χαρακτηριστικών και των
ευκαιριών που σχετίζονται µε τη διαφήµιση µέσω της ρήσης της διαδραστικής επικοινωνίας
και η σύγκριση µε τη διαφήµιση στα συµβατικά µέσα.
2. Η διενέργεια ερευνών για την διαφήµιση όπως προβάλλεται µέσω της διαδραστικής
επικοινωνίας γενικά αλλά και άλλες ειδικές µορφές διαφήµισης.
3. Η διερεύνηση, η ανάπτυξη και η καθιέρωση των γενικών κανόνων και των προδιαγραφών
για την διαφήµιση όπως προβάλλεται µέσω της διαδραστικής επικοινωνίας. Αυτό µπορεί να
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, θέµατα όπως µονάδες µέτρησης και οδηγίες για µεθοδολογίες
µετρήσεων και προδιαγραφές δηµιουργικού υλικού.
4. Η προώθηση της ανταλλαγής ιδεών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ότι αφορά την
διαφήµιση µέσω της διαδραστικής επικοινωνίας.
5. Η διάδοση προς κάθε ενδιαφερόµενο πληροφοριών σχετικών µε τη διαδραστική
επικοινωνίας και την διαφήµιση µέσω της διαδραστικής επικοινωνίας.
6. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλλά και η υποστήριξη πρωτοβουλιών οι οποίες
εναρµονίζονται ή συµπίπτουν µε τους σκοπούς του Οργανισµού, η καθιέρωση κανόνων
συνεργασίας µεταξύ αυτού και άλλων σωµατείων ή εν γένει ενώσεων που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της διαφήµισης και της διαδραστικής επικοινωνίας.
7. Η συνεργασία µε ∆ηµόσιες Αρχές και Οργανισµούς ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου επί
θεµάτων σχετικών µε την διαδραστική επικοινωνίας.
8. Η σύνταξη και η επιδίωξη εφαρµογής Κωδικός ∆εοντολογίας στον χώρο της διαφήµισης
µέσω της διαδραστικής επικοινωνίας.
∆ιεύθυνση: Μουσών 4, 154 52 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα
http://www.iab.gr [47]

7.1.7 Σύλλογος Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Ερευνας Αγοράς
Ο Σύλλογος Εταιριών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕ∆ΕΑ) ιδρύθηκε το 1990
έχοντας ως στόχο την προαγωγή τής επιστηµονικής έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας
στην Ελλάδα. Για την επίτευξη των στόχων του ο ΣΕ∆ΕΑ θέσπισε κώδικες δεοντολογίας και
επαγγελµατικής πρακτικής, που τα µέλη του οφείλουν να τηρούν, καθώς και µηχανισµούς
ελέγχου
της
τήρησης
αυτών.
∆ιεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα
http://www.sedea.gr/ [18]

7.1.8 Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ
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Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει, όπως
αναφέρει, ένα µεγάλο κενό στην ανάπτυξη και εφαρµογή της επιστήµης του Μάρκετινγκ που
χαρακτηρίζει ακόµα και σήµερα την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Σκοπός της Ακαδηµίας
είναι η προαγωγή της επιστήµης του Μάρκετινγκ, η εφαρµογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των
αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
www.elam.gr [2]

7.1.9 Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Βορείου Ελλάδος
Ιδρύθηκε το 1962 και έχει ως µέλη συµβούλους και στελέχη ∆ηµοσίων Σχέσεων που
δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία.
∆ιεύθυνση: Κρίσπου 7, 564 34 'Ανω Πόλη Θεσσαλονίκη

7.1.10 Εταιρεία ∆ηµοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος
Ιδρύθηκε το 1972.
∆ιεύθυνση: Σµύρνης 14 – 55236 Θεσσαλονίκη

7.1.11 Σύνδεσµος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων (ΣΕΟΕΣ)
Ο Σ.Ε.Ο.Ε.Σ. iδρύθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80, από οργανωτές εκθέσεων και
συνεδρίων του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικειµενικό σκοπό να βοηθήσει και να συντονίσει την
προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του θεσµού και εξασφάλισης των εκθετών
και των συνέδρων επιχειρηµατιών, βιοµηχάνων, βιοτεχνών και εµπόρων, από αµφιβόλου
ποιότητας εκδηλώσεις.
∆ιεύθυνση: 3η Σεπτεµβρίου 59, 104 33 Αθήνα

7.1.12 Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων
Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων είναι ο Ελληνικός Οργανισµός εφαρµοσµένης
έρευνας για την οπτικοακουστική επικοινωνία. ∆ηµιουργήθηκε το 1994 ως Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) και εποπτεύεται από την Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης, υπάγεται δε απευθείας στον Υπουργό Επικρατείας. Το Ινστιτούτο
ασχολείται συστηµατικά µε την έρευνα κυρίως για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον
κινηµατογράφο, τα πολυµέσα και τις νέες τεχνολογίες και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην
οπτικοακουστική βιοµηχανία, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η υποστήριξη των
δηµόσιων φορέων και των ιδιωτικών δοµών του ελληνικού οπτικοακουστικού τοµέα αλλά και
ευρύτερα της επικοινωνίας µε την κυκλοφορία αξιόπιστων δεδοµένων.
∆ιεύθυνση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 17671 Καλλιθέα. www,iom.gr [8].

7.2 ∆ιεθνείς Επαγγελµατικοί Φορείς ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
IPRA - http://www.ipra.org/ [51]: Η IPRA είναι ο πιο σηµαντικός διεθνής οργανισµός
για τις ∆ηµόσιες Σχέσεις µε µέλη κορυφαίους επαγγελµατίες του χώρου από περίπου 100
χώρες.
•
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CERP - http://www.cerp.org/ [30]: Ευρωπαικός οργανισµός ∆ηµοσίων Σχέσεων που
έχει µέλη εθνικές και επαγγελµατικές ενώσεις ∆ηµοσίων Σχέσεων από όλη την Ευρώπη
•

EUPRERA - http://www.euprera.org/cms/details/index.aspx [38]: Ευρωπαικός
ανεξάρτητος οργανισµός ∆ηµοσίων Σχέσεων που προωθεί γνώση, πρακτικές, εκπαίδευση και
έρευνα στις ∆ηµόσιες Σχέσεις
•

•
PRSA Public Relations Society of America – www.prsa.org [59]: Η επαγγελµατική
εταιρεία ∆ηµοσίων Σχέσεων για την Αµερική. ∆ιατηρεί τµήµα φοιτητών (PRSSA).
Public Relations Consultants Association - http://www.prca.org.uk/ [62]: Η ένωση
εταιρειών συµβούλων ∆ηµοσίων Σχέσεων για το Ηνωµένο Βασίλειο.
•

EUPRIO - http://euprio.org/ [39]: Το EUPRIO ιδρύθηκε το 1986 και ανακοινώθηκε
από τους υπουργούς Παιδείας και Τεχνολογίας της Ευρώπαικής Ένωσης ως το δίκτυο των
επαγγελµατιών ∆ηµοσίων Σχέσεων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση.
•

ICCO - http://www.iccopr.com/site/ [45]: International Communications Consultancy
Organization ∆ιεθνής οργανισµός Συµβούλων Επικοινωνίας
•

Athur W. Page Society - http://www.awpagesociety.com/ [26]: ∆ιεθνής οργανισµός µε
µέλη ανώτερα στελέχη δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνιών που ασχολείται µε την
ενδυνάµωση του επαγγέλµατος.
•

Council of Public Relations Firms - http://www.prfirms.org/ [31]: Το Συµβούλιο των
Εταιρειών ∆ηµοσίων Σχέσεων αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις
δηµόσιες σχέσεις.
•

•

IABC - http://www.iabc.com/ [42]: ∆ιεθνής Ένωση Επαγγελµατιών Επικοινωνίας.

IPR - http://www.instituteforpr.com/ [50]: Το Ινστιτούτο ∆ηµοσίων Σχέσεων (Institute
for Public Relations) έχει ως στόχο την έρευνα στις ∆ηµόσιες Σχέσεις και την παραγωγή
επιστηµονικών κειµένων προς διάθεση στους επαγγελµατίες του χώρου, ακαδηµαικούς,
ερευνητές και πελάτες.
•

Global Alliance - http://www.globalpr.org/ [40]: ∆ίκτυο συνεργασίας µεταξύ
επαγγελµατιών του χώρου των ∆ηµοσίων Σχέσεων.
•

Bled Symposium - www.bledcom.com [27]: Ετήσιες συναντήσεις ερευνητών και
ακαδηµαικών του χώρου των ∆ηµοσίων Σχέσεων και διοργάνωση ετήσιου διεθνούς συνεδρίου
•

International Association for Media and Communication Research (IAMCR) www.iamcr.org [43]: Παγκόσµιος Οργανισµός για την έρευνα στα ΜΜΕ και σε θέµατα
επικοινωνίας. Στα πλαίσια του οργανισµού λειτουργεί οµάδα εργασίας στην θεµατική Political
Communication Research Group.
•

•

Council of Public Relations Firms - http://www.prfims.org [32]

Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) www.aejmc.org [21]: Φορέας εκπαίδευσης για δηµοσιογραφία και µαζικής επικοινωνίας.
∆ιατηρεί Τοµέα ∆ηµοσίων Σχέσεων στην διεύθυνση http://lamar.colostate.edu/~aejmcpr [22].
•

Centre for Political Marketing - www.keele.ac.uk/depts/mn/cpm [29]: Ακαδηµαική
ένωση Πολιτικού Μάρκετινγκ
•

Political
Studies
Association
–
Political
www.psa.ac.uk/spgrp/polmarket/polmarketring.htm [61].
•

Marketing

Group

European Association of Political Consultants (EAPC) www.eapc.com
[35]: Ιδρύθηκε το 1996 στην Βιέννη και αριθµεί 68 µέλη ευρωπαίων πολιτικών συµβούλων
•

•
International Association of Political Consultants (IAPC) - www.iapc.org [44]:
Ιδρύθηκε το 1968 και αριθµεί περισσότερο από 100 µέλη πολιτικών συµβούλων από όλο τον
κόσµο
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•
AAPC American Association of Political Consultants - www.theaapc.org [20]: Ενωση
Συµβούλων πολιτικής επικοινωνίας για την Αµερική
•
Association of Professional Political Consultants - http://www.appc.org.uk/ [24]:
Ενωση Συµβούλων πολιτικής επικοινωνίας για τo Ηνωµένο Βασίλειο.
•
Open Directory Project http://dmoz.org/Society/Politics/Consultants [57]: Σύµβουλοι
επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων µε παρουσία στο διαδίκτυο που ειδικεύονται στην
εκπροσώπηση συµφερόντων και την πολιτική διαµεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
•
Association of Image Consultants International: - www.aici.org [25]: ∆ιεθνής Ένωση
συµβούλων διαχείρισης εικόνας και φήµης.
•
ECPA European Centre for Public Affairs http://www.publicaffairs.ac/ [36]:
Ευρωπαικό κέντρο ∆ηµοσίων Υποθέσεων.
•
Public Affairs Council - http://www.pac.org/ [58]: Μέλη του συµβουλίου αποτελούν
επιχειρήσεις και οργανισµοί που βρίσκονται στην αιχµή των δηµοσίων υποθέσεων.
•
International Communication Association/ PR Division - www.icahdq.org [48]:
∆ιεθνής Εταιρεία Επικοινωνίας που διατηρεί και Τοµέα ∆ηµοσίων Σχέσεων
•
Market Research Society http://www.marketresearch.org.uk/ [55]: Η µεγάλυτερη
διεθνής ένωση που ασχολείται µε έρευνες αγοράς, κοινωνικές έρευνες, κοινή γνώµη καθώς και
µε business intelligence
•
ESOMAR – http://www.esomar.org/ [37]: European Society for Opinion and
Marketing Research. Ευρωπαϊκός φορέας για την έρευνα της κοινής γνώµης και έρευνα αγοράς
•
AMEC - http://www.amecorg.com/amec/index.asp [23]: Ένωση για την µέτρηση και
αξιολόγηση της Επικοινωνίας.
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο κλάδος των ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι σχετικά νέος στην Ελλάδα. Ενώ µετά τον Β’
Παγκόσµιο πόλεµο άρχισαν να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά άτοµα στον συγκεκριµένο
κλάδο µέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε σχολή ή τµήµα στην Ελληνική Ανώτατη
Εκπαίδευση που να εστιαζόνταν στο κλάδο των ∆ηµοσίων Σχέσεων. Το κενό αυτό καλύπτεται
από την λειτουργία του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας στην Καστοριά το οποίο από το 2003 τροφοδοτεί την ελληνική αγορά µε
πτυχιούχους στο γνωστικό αντικείµενο των δηµοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας.
Η πορεία των πτυχιούχων κρίνεται πολύ ικανοποιητική αναφορικά µε την απασχόληση τους
στον ιδιωτικό τοµέα. Αρκετοί φοιτητές/τριες που έκαναν την εξάµηνη πρακτική τους άσκηση
σε εταιρείες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας κατάφεραν να διατηρηθούν ως έµµισθο
προσωπικό στις ίδιες εταιρείες και είναι σήµερα στελέχη των εταιρειών αυτών.
Αναφορικά µε τον δηµόσιο τοµέα, η µέχρι σήµερα εµπειρία µας, έχει δείξει ότι ενώ υπάρχει
ζήτηση φοιτητών/τριών στα πλαίσια της εξάµηνης πρακτικής άσκησης δεν παρατηρείται η
αντίστοιχη ζήτηση για κάλυψη οργανικών θέσεων από φορείς του δηµοσίου. Η έρευνα µας για
προκηρύξεις στο έτος 2006 στον δηµόσιο τοµέα εντόπισε ότι δεν προκηρύσσονται θέσεις στο
δηµόσιο τοµέα µε αντικείµενο τις ∆ηµόσιες Σχέσεις. Στην µία περίπτωση που εντοπίσσαµε
αντίστοιχη προκήρυξη στο αντικείµενο των δηµοσίων σχέσεων ( Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, βλέπε Παράρτηµα ∆), το προσοντολόγιο απέκλειε τους
πτυχιούχους του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καθώς περιοριζόταν στους
πτυχιούχους Π.Ε. από τµήµατα που δεν θεράπευαν το αντικείµενο των ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Επιπρόσθετα ενώ οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν και να προσφέρουν
τις κατάλληλες υπηρεσίες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών δεδοµένου ότι το γνωστικό
αντικείµενο των πτυχιούχων του τµήµατος ανταποκρίνεται πλήρως στην ζήτηση για κάλυψη
θέσεων στον κλάδο της ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, η αντίστοιχη προκήρυξη δεν
απαιτούσε ως κύριο τίτλο σπουδών το πτυχίο του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας και εφόσον δεν υπήρχε υποψήφιος να απαιτούνταν ως επικουρικός τίτλος
σπουδών άλλος συναφής τίτλος.
Το πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί µε την θέσπιση θέσεων Τ.Ε. ∆ηµοσίων Σχέσεων από το
Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ώστε οι θέσεις ειδικότητας ∆ηµοσίων
Σχέσεων που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ να µπορούν να καλύπτονται οργανικά από τους
πλέον κατάλληλους στο αντικείµενο, όπως ακριβώς έχει υιοθετηθεί για άλλες ειδικότητες Τ.Ε.
(Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιβλιοθηκονοµίας, Λογιστικής, κλπ) .
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι όλοι οι ∆ήµοι και οι Νοµαρχίες καθώς και άλλοι οργανισµοί του
δηµοσίου όπως π.χ. Υπουργεία, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ενώ διατηρούν γραφεία τύπου ή
γραφεία δηµοσίων σχέσεων δεν προβλέπουν οργανικές θέσεις από εξειδικευµένα στελέχη. Τα
γραφεία αυτά τις περισσότερες φορές στελεχώνονται από άτοµα της εµπιστοσύνης των
πολιτικών προσώπων και όχι αναγκαστικά από άτοµα που διαθέτουν τις εξειδικευµένες
γνώσεις. Ειδικότερα για τους Ο.Τ.Α. θα πρέπει να ληθφούν άµεσα µέτρα στελέχωσης µε
οργανικές θέσεις Τ.Ε. ∆ηµοσίων Σχέσεων, δεδοµένου ότι :
α) οι αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α. διευρύνονται καλύπτοντας µια σειρά από δραστηριότητες
(δηµοτικές επιχειρήσεις, διεκδίκηση και υλοποίηση Ευρωπαικών προγραµµάτων, τουριστική
προβολή) και
β) οι Ο.Τ.Α. αποτελούν τα άµεσα σηµεία πρόσβασης του πολίτη, των ΜΜΕ του
επιχειρηµατικού και πολιτικού κόσµου προς τις τοπικές διοικητικές αρχές .
Ενας άλλος χώρος που διατηρεί γραφεία δηµοσίων σχέσεων είναι ο χώρος της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης. Τόσο στα Πανεπιστήµια όσο και στα ΤΕΙ λειτουργούν Γραφεία ∆ηµοσίων και
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∆ιεθνών Σχέσεων τα οποία δεν στελεχώνονται µέχρι σήµερα από προσωπικό µε εξειδικευµένες
γνώσεις στο αντικείµενο δηλαδή από Τ.Ε. ∆ηµοσίωνΣχέσεων.
Συµπερασµατικά, ο κλάδος των ∆ηµοσίων Σχέσεων είναι ραγδαία αναπτυσσόµενος τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας απορροφούνται από την αγορά εργασίας κυρίως σε εταιρείες συµβούλων
∆ηµοσίων Σχέσεων, εταιρείες Πολιτικής Επικοινωνίας, ∆ιαφηµιστικές εταιρείες καθώς και σε
ιδιωτικές εταιρείες που διατηρούν τµήµατα ή θέσεις στους τοµείς των ∆ηµοσίων Σχέσεων, της
∆ιαφήµισης ή του Μαρκετινγκ.
Η κατάσταση στον Ελληνικό ιδιωτικό τοµέα κρίνεται ικανοποιητική και προβλέπεται η
ζήτηση για στελέχη ∆ηµοσίων σχέσεων να αυξηθεί στο άµεσο µέλλον µε την επικράτηση
ενεργειών και µεθόδων πελατοκεντρικής προσέγγισης. ∆υνατότητες για απασχόληση και
στελέχωση των υπηρεσιών υπάρχει και στο ∆ηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα αλλά το θεσµικό
πλαίσιο δεν επιτρέπει την σταδιοδροµία των πτυχιούχων του τµήµατος στο αντικείµενο τους.
Για να έχουν την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων τους και να καταστούν παραγωγικοί
στην οικονοµία και κοινωνία θα πρέπει να θεσπιστούν εξιδικευµένες θέσεις ΤΕ ∆ηµοσίων
Σχέσεων. Με αυτό τον τρόπο θα διευρυνθούν τα πεδία απασχόλησης των πτυχιούχων του
τµήµατος αλλά θα επωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο από δηµόσιες υπηρεσίες πιο υπεύθυνες
και εστιασµένες στις ανάγκες των πολιτών.
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
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∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΡΤ
ΕΡΤ3
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Θ
ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΟΑΕ∆ ΑΛΙΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΠΑΣΟΚ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
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Τ.Ε.∆.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ
Β.1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
PARTNERS A.E
Κεφαλληνίας 9
Παράδεισος Αµαρουσίου
15125 Αττική
www.partners.gr
ACTION PR Ηellas ΕΠΕ
Υψηλάντου 49-51
Αθήνα
www.actionprgroup.com
ADVOCATE A.E
Πανόρµου 74 & Λαρίσσης
Αθήνα
www.advocate-bm.gr
PUBLICOM HILL & KNOWLTON
Εγνατία 154
54636 Θεσσαλονίκη
www.hillandknowlton.com
SPIN POLITICAL
AND CORPORATE COMMUNICATION
Μεσογείων 8
11527 Αθήνα
PALLADIAN COMMUNICATIONS SPESIALIST S.A
Οµήρου 56
Τ.Κ 10672 Αθήνα
www.palladian.gr
THINK PINK
Φιλλελλήνων 7,
10557 Αθήνα
www.think-pink.gr
ROWLAND COMPANY
Τσικλητήρια 15
Ν.Ηράκλειο
THE PR TEAM
Βας. Σοφίας 49
10676 Αθήνα
www.theprteam.gr
SOLID RELATIONS
www.solidrelations.gr
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NORTH STAR COMMUNICATIONS
Ν.Ψυχικό Αθήνα
pr@northstarcom.gr
V+O COMMUNICATION
www.vando.gr
CRITICAL PUBLICS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε
http://www.criticalpublics.com
INTERGRATED COMMUNICATIONS SERVICES
Λαµίας 17
Πευκή Αθήνα
ABOUT MEDIA
Καποδιστρίου 50
15123 Μαρούσι
www.aboutmedia.gr
ARTOON S.A
Εταιρεία παραγωγής κινουµένων σχεδίων
Αγίας Παρασκευής 107,
Χαλάνδρι Αθήνα
www.artoon.gr
MARKET ANALYSIS Ε.Π.Ε
Υµηττού 190,
116 36 Παγκράτι
IKON S.C.S A.E
Σύµβουλοι Επικοινωνίας
Τσόχα 15-17 Αθήνα
Εθνικής Αντιστάσεως 7
15232 Χαλάνδρι

Β.2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ABLE COM
Λεωφ. Αµαλίας 42
Αθήνα
http://www.ablecom.gr
EXTREMITIES TCS A.E
Κολωνού 1
Περιστέρι Αθήνα
PROGRESSIVE ORGIN STUDIOS
Λ.Βείκου 10, Γαλάτσι
11147 Αθήνα
PROJECT A.E
26ης Οκτωβρίου (Εµπορικό κέντρο λιµάνι)
www.project.gr
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SQUARE
ΧΑΛΚΙ∆Α
ADVERTISING COMMUNICATION
Αποστολοπούλου 61 Α
15231 Χαλάνδρι
cdibello@xlcom.gr
E- DECATHLON
Αιγιαλείας 48, Παράδεισος Αµαρουσίου
15125 Αθήνα
gpanopoulou@e-decathlon.gr
MMP Advertising A.E
∆ιδότου 17
10680 Αθήνα
mmgs@otenet.gr
MMS ADVERTISING
Γρ. Παλαµά 8
Θεσ/νίκη
ΛΗ∆Α & ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
EPI DIRECT
Θεσσαλονίκη
ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
Θεσσαλονίκη
SEVEN PLUS ADVERTISING
Θεσσαλονίκη
Emfosia ∆ιαφηµιστική
Καρανασίου 10
Τρίκαλα

Β.3 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.)
ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε
Κ,Κρυστάλλη 4, 54630 Θεσσαλονίκη
ΑΝΩΣΗ Α.Ε
Μπενάκη 1-5 και Αγίου Νεκταρίου
www.anosi.gr
ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΝΣΗ Α.Ε
Αριστοτέλους 3
Θεσσαλονίκη
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΞΠΡΕΣ
Λεωφ.Καραµανλή 84
Θεσσαλονίκη
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Α.Ε
Αλήθεια TV
Καλαµπόκα 74
82100 Χιος
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΡΑ
Βόλος
ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε
Βόλος
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ
Χαλκιδικής 12
Ν.Μουδανιά Χαλκιδική
ΑΧΕΛΩΟΣ TV
Θ.Γρίβα 70
30100 Αγρίνιο
ART TV
Ζάρρα 69
Αρτα
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ
Πλ.Ελευθερίας 19
66100 ∆ράµα
ΙΚΑΡΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ηράκλειο
ΡΑ∆ΙΟ TRT
41335 Τρίκαλα
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΑΘΜΟΣ
Κως
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΛΗΘΕΙΑ
Καρδίτσα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Κοµοτηνή
Εφηµερίδα Εκδοση
Ελλασόνα,
Λάρισα
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου 40
Κατερίνη
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΠΑΤΡΙΣ
Θεσσαλονίκης 4
Ηράκλειο
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Β.4 Στελέχωση Τµηµάτων ∆ηµοσίων Σχέσεων, Μάρκετιγκ, ∆ιαφήµισης και
Επικοινωνίας σε Εταιρείες
INTRACOM A.E
ΛΕΩΦ.Μαρκόπουλου
Παιανία Αττικής
www.intracom.gr
SIEMENS A.E
Αρτέµιδος 8,
Μαρούσι Αθήνα
Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Ιπποκράτους 20-22
18450 Νίκαια
www.titan.gr
HERTZ AUTOHELLAS
Βυτανιώτη 31,
14564 Κηφισιά Αθήνα
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αγιος Νικόλαος
Βοιωτία
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
25ης Αυγούστου 17,
Ηράκλειο
ΚΕ∆ΡΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε
Γ.Γενναδίου 3
Τ.Κ 10678
HYATT REGENCY
Περιοχή Αεροδροµίου
Θεσσαλονίκη
MOTOR OIL
∆ιυλιστήρια Κόρινθος
www.moh.gr

ΕΥΡΩΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
Πειραιώς 4
10431 Αθήνα
INTERACT
Αγ. Βαρβάρας 57
15231 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
www.interact.gr
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε
Γραφεία Θεσσαλονίκης
Νέα Μοναστηρίου 134
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563 34 Θεσσαλονίκη
www.boutari.gr
ΡΟ∆ΟΥΛΑ Α.Ε
Αµαλιάδος 28 και Θρακοµακεδόνων 74
13671 Αχαρναί
www.rodoula.gr
INTERBETON
∆οµικά Υλικά
Χαλκίδος 22Α
11143 Αθήνα
www.iterbeton.gr
CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ
Εταιρεία συµβούλων Επιχειρήσεων
Χαρίλαου Μούσχου 3
15771 Ιλισία
ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε
41,9 χιλ Αττικής Οδού
Παιανία
ΦΡΗΝ ΕΠΕ
Εταιρεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων
www.frin.gr
AGIDATA INFOSYSTEMS S.A
Θεµιστοκλέους 23,
18452 Αθήνα
www.agidata.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Γ.Γενναδίου 3
Αθήνα
FIAT AUTO HELLAS
Λ.Συγγρού 167
Αθήνα
Protasis
Οργάνωση και κατασκευή εκθέσεων
Πατησίων 86, Αθήνα
www.protasis.gr
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Α.Ε
Σπάτα Αττικής
19019 Αθήνα
EXTREME VISION ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Πεύκων 41
14451 Μεταµόρφωση
Αθήνα
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Πολυχώρος ΜΥΛΟΣ Α.Ε
Ανδρ. Γεωργίου 56,
54627 Θεσσαλονίκη
http://www.mylos.gr/
SWEDISH SYSTEM SECURITY
Μητροπόλεως 40
54623 Θεσσαλονίκη
ΒΙΚΗ Α.Ε
Φιλλελήνων 16
Αρτα
MARCOM SYSTEM TZELEPOGLOU
Κάρογλου Ντήλ 6,
Τ.Κ 54625 Θεσσαλονίκη
HELETEL ΕΠΕ
Εταιρεία λογισµικού
Thessaloniki Technlogy Park
www.heletel.gr
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΙΑΝΟΣ
Αριστοτέλους 7,
54624 Θεσσαλονίκη
Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε
ELECTRA PALACE HOTEL
Πλατεία Αριστοτέλους 9
Θεσσαλονίκη
EXPERT Προµηθευτική Α.Ε
Μ.Ψελλού 16 - Β.Κορνάρου - Μωραιτίδη
54655 Θεσσαλονίκη
www.experthellas.gr
ΙΣΟΜΑΤ ΑΒΕΕ
Μοναστηρίου 149
Θεσσαλονίκη
HYPERCO A.E
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κ,Καραµανλή 190 Μεταλλίου 5
Θεσσαλονίκη
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τσιµισκή 45
Θεσσαλονίκη
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
∆άσος Σέιχ Σου Γραφεία Τσιµισκή 85
Τ.Κ 56610 Θες/νίκη
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DOMOTEL A.E
Κολοκοτρώνη 16
Σταυρούπολη
Τ.Κ 56430 Θεσσαλονίκη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
Συµβουλευτική εταιρειών
Τσιµισκή 59
Θεσσαλονίκη
ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε
Εθνική Οδός Αθηνών Λαµίας
T.K 14578
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Τέρµα 1ης Ιουλίου
∆ράµα
THE WAY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ &
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
11ης Νοεµβρίου 9
Καστοριά
ΚΟΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κασσάνδρας 18
Τ.Κ 10447 Λουτράκι
ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΕ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Ε.Ιορδάνου 13
Καβάλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2006 ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΕΚ 475 11-8-06 Προκήρυξη 7Κ/2006
Αφορά: Πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων
µονίµου προσωπικού Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
Φορέας: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κλάδος Ειδικότητα:
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών: Κατηγορίας ΤΕ: Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος
Τ.Ε.Ι ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
Αριθµός θέσεων : 388 θέσεις
Τόπος: Σε όλη την Επικράτεια

ΦΕΚ 261 4-7-06 Προκήρυξη (Αριθµός 4Κ/2006)
Αφορά: Πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων οκτώ (1.408) θέσεων
τακτικού προσωπικούΤεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) – ΕΤΑΜ, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, στο Αρεταίειο
Νοσοκοµείο (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων), στο Ταµείο Πρόνοιας
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.∆.Υ.), στο Ταµείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
(ΤΑ.Π.Ε.Μ.), στο Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, στο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, στο Ταµείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, στο
Ταµείο Αρωγής Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου (Υ.ΕΘ.Α.−Γ.Ε.Σ.), στον Αυτόνοµο
Οικοδοµικό Οργανισµό Αξιωµατικών (Α.Ο.Ο.Α.)n (Ν.Π.∆.∆. – Υπουργείο Εθνικής Αµυνας)
και στο Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών
Φορέας: ∆ιάφοροι Οργανισµοί
Κλάδος Ειδικότητα:
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), χίλιες τετρακόσιες οκτώ (1.408) θέσεις,
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Γραφιστικής, Πτυχίο ή δίπλωµα
Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων πληροφόρησης, Πτυχίο ή δίπλωµα
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή Εµπορίας και
∆ιαφήµισης ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Τουριστικών
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Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή ∆ιοικητικής
Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενήµερωσης
Αριθµός θέσεων: Βλέπε αναλυτική προκήρυξη.
Τόπος : Βλέπε αναλυτική προκήρυξη.

ΦΕΚ 367 28-7-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/778Μ/ 2005)
Αφορά : Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας
Φορέας : ∆ήµος Τανάγρας Νοµού Βοιωτίας
Κλάδος Ειδικότητα : ΤΕ1 ∆ιοικητικών− Λογιστών
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή
∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού
Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση
και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής
ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκµεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατικοοικονοµικών Εφαρµογών.

Αριθµός θέσεων : Μία (1) θέση.
Τόπος : Νοµός Βοιωτίας

ΦΕΚ 522 29-08-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/673Μ/2006)
Αφορά : Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.
Φορέας: ∆ήµος Αιγάλεω Νοµού Αττικής
Κλάδος Ειδικότητα : ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών :Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων
Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και
∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών
Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση
και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
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Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίαςκαι Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών
Επιπλέον απαιτείται: Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αριθµός θέσεων: Μία
Τόπος : ΑΙΓΑΛΕΩ ΝOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΕΚ 188 19-05-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/178Μ/2006)
Αφορά : Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.
Φορέας :∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κλάδος Ειδικότητα : TE ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης
Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών.
Αριθµός Θέσεων:Τριών (3) θέσεων µόνιµου προσωπικού
Tόπος : ∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΦΕΚ 553 08-09-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/640Μ/2006)
Αφορά : Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας
Φορέας : ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κλάδος Ειδικότητα : ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Απαιτούµενοι τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς
Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης
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Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης
Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας
και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή
Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη
∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
Αριθµός Θέσεων: 35.
Τόπος : ΣΠΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΕΚ 87 4-04-06 Προκήρυξη (Αριθµός 1/582Μ/2005)
Αφορά : Πλήρωση θέσεων προσωπικού προαιρετικής θητείας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, µη ανανεώσιµη για το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κλάδος Ειδικότητα : ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Απαιτούµενοι τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή
∆ιαχείρησης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών
Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών
Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και
Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών.
Αριθµός θέσεων : 1 θέση προσωπικού προαιρετικής θητείας
Tόπος: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΦΕΚ 88 4-04-06 Προκήρυξη (Αριθµός 1/17Μ/2006)
Aφορά : Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.
Φορέας : ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

- 77 -

Κλάδος Ειδικότητα: ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Aπαιτούµενοι τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή
∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούςΕµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησηςΜονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
∆ιοίκησης ΜονάδωνΥγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή Ελεγκτικών
και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Εκµεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατικοοικονοµικών Εφαρµογών.
Αριθµός θέσεων: 1 θέση µόνιµου προσωπικού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Καστοριάς.
Τόπος : ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΦΕΚ 100 11/04/06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/25Μ/2006)
Αφορά : Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας
Φορέας : ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κλάδος Ειδικότητα : ΤΕ ∆ιοικητικός−Λογιστικός
Aπαιτούµενοι τίτλοι σπουδών : 1.Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς
Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών
Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών
και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Αριθµός Θέσεων: Μία (1) θέση µόνιµου προσωπικού των Παιδικών Σταθµών,
Τόπος : ΚΑΒΑΛΑ

ΦΕΚ 422 4-08-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/28Μ/2006)
Αφορά: Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.
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Φορέας : ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κλάδος Ειδικότητα: ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών : 1, Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς
Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης
και∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµούή ∆ιοίκησης Παραγωγικών
Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών
και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αριθµός Θέσεων: Βλέπε αναλυτική προκήρυξη
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΦΕΚ 537 4-09- 06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/602Μ/2006)
Αφορά: Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.
Φορέας : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Kλάδος Ειδικότητα ΤΕ ∆ιοικητικού−Λογιστικού
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών : 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς
Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης
και∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών
Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών
και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3 Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
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Αριθµός Θέσεων: Τριών (3) θέσεων µόνιµου προσωπικού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Χερσονήσου
Τόπος : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΕΚ 568 25-09-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/302Μ/2006)
Αφορά Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΠ∆∆
Φορέας ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κλάδος Ειδικότητα Τ.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών:
1.Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2 Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
3 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: ι) επεξεργασία κειµένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα,
ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου.
Αριθµός Θέσεων: Μία (1) θέση
Τόπος : Καλλιθέα Nοµού Αττικής

ΦΕΚ 583 11-10-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 2/323Μ/2006)
Αφορά : Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ν.Π.∆.∆.
Φορέας : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στο Ηράκλειο
Κρήτης Nοµού Ηρακλείου
Κλάδος Ειδικότητα :Τ.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Απαιτούµενοι τίτλοι : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων
Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και
∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών
Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση
και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών.
2 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
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3 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.4 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: ι) επεξεργασία
κειµένou
Αριθµός Θέσεων: 1
Τόπος: Ηράκλειο Κρήτης

ΦΕΚ 591 18-10-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/201Μ/2006)
Αφορά Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΠ∆∆
Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κλάδος Ειδικότητα Τ.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης
Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών.
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων,β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αριθµός Θέσεων: Μία (1) θέση προς πλήρωση
Τόπος : Θεσσαλονίκη

ΦΕΚ 592 18-10-06 Προκήρυξη ( Αριθµός 1/140Μ/2006)
Αφορά Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Φορέας ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Κλάδος Ειδικότητα Τ.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης

- 81 -

Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών.
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ, στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αριθµός Θέσεων: Οκτώ (8) θέσεων
Τόπος Αθήνα Nοµος Αττικής

ΦΕΚ 48 24-05-06 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜΟΣ 1/32Μ/2005)
Αφορά: Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας
Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κλάδος Ειδικότητα ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας
και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς
Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης
Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας
και ∆ιαφήµισης ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή
Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη
∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ήΛογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή
Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών
φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Αριθµός Θέσεων: Τριάνταπέντε (35) θέσεων µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου.
Τόπος ΣΠΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΕΚ 31-03-06 Προκηρύξεις ( Αριθµός 2/739Μ/2005)
Αφορά: Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας.
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Φορέας ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κλάδος Ειδικότητα ΤΕ ∆ιοικητικού−Λογιστικού
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας ή
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή Πτυχίο ΤΕΙ ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης ΜονάδωνΥγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων
Εφοδιασµού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων
Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην
Οικονοµία ή Λογιστικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών
Συνεταιριστικών Οργανώσεωνκαι Εκµεταλλεύσεων ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής
και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών.
2 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αριθµός Θέσεων: Βλέπε αναλυτική προκήρυξη
Τόπος: ΤΡΙΓΩΝΟ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΩ ΠΡΟΚΥΡΗΞΑΝ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΕΚ 65 28-3-2006 Προκήρυξη (Αριθµός 1/2006)
Αφορά: Πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε Σύµβαση
Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου
Φορέας: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Και Ταχυδροµείων
Κλάδος Ειδικότητα: ∆ηµοσίων Σχέσεων
Απαιτούµενοι Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού ή ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ, ή Πολιτισµικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
µε τα ανωτέρω. Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε επιστηµονική εξειδίκευση στις ∆ηµόσιες
Σχέσεις, µε γνώση της λειτουργίας και οργάνωσης διεθνών / Ευρωπαϊκών οργανισµών στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιών ή/και ταχυδροµείων, µε εµπειρία σε διαπραγµατεύσεις.
Αριθµός Θέσεων που µπορούν να συµµετέχουν απόφοιτοι του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνίας:
Καµία (0) από τις 16 θέσεις. !!!
Τόπος: Σε όλη την Επικράτεια
ΦΕΚ 605 8-11-06 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜΟΣ 1/552µ/2006)
Αφορά: Πλήρωση θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού της Ανώνυµης Εταιρείας Η.Λ.Π.Α.Π.
Φορέας: ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.Λ.Π.Α.Π.
Κλάδος Ειδικότητα: Τ.Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ∆ΙΟΙΚΗ
ΤΙΚΟΙ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ − MARKETING)
Απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών: 1. Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Εµπορίας και
∆ιαφήµισης ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας* ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας*.
2 Εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων ή πωλήσεων ή
διαφήµισης.
3 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
4 Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
5 Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: ι) επεξεργασία κειµένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα,
ιιι) υπηρεσίες διαδικτύου.
Αριθµός Θέσεων που µπορούν να συµµετέχουν απόφοιτοι του τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων:
Καµία (0) απο τις συνολικά τριακόσιες πενήντα εννέα (359) θέσεις.
Τόπος: ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας Αττική
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