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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η σύνταξη του επαγγελµατικού οδηγού των πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και εργασίας πολλών µελών του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ, τόσο µόνιµων όσο και ωροµισθίων
διδασκόντων. Για τη σύνταξή του, ελήφθη υπόψη ο πιλοτικός οδηγός επαγγελµάτων
πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., ένα έργο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Οριζόντιας
∆ικτύωσης
των
Γραφείων
∆ιασύνδεσης
των
Ελληνικών
Τ.Ε.Ι.
και
συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του έργου και συντονιστής της όλης προσπάθειας ήταν ο Καθηγητής του
Τ.Ε.Ι Πειραιά κ. Ιωάννης Ρουσιάς.
Φιλοδοξία της συντακτικής οµάδας του οδηγού είναι η δηµιουργία ενός ρεαλιστικού
και επίκαιρου βοηθήµατος που θα ενηµερώσει πτυχιούχους Μηχανολόγους των
Τ.Ε.Ι, για τις προοπτικές και τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν
σήµερα στον επαγγελµατικό τους χώρο.
Ελπίζουµε ο Οδηγός Επαγγέλµατος που έχετε στα χέρια σας να σας φανεί
χρήσιµος, στην προσπάθειά σας να µετουσιώσετε τη γνώση που λάβατε στα
πλαίσια της φοίτησής σας στα Τµήµατα Μηχανολογίας των ΤΕΙ της χώρας, σε
σταθερό θεµέλιο επαγγελµατικής καταξίωσης. Για το λόγο αυτό, κύριος στόχος µας
είναι ο οδηγός αυτός να είναι κατά το δυνατόν ενήµερος και πλήρης. Αν παρ’ όλη την
προσπάθειά µας, ίσως να υπάρξουν παραλείψεις, ειδικές πληροφορίες ή και
νεώτερα δεδοµένα στην αγορά εργασίας που δε συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτήν την
πρώτη έκδοση. Προκειµένου, λοιπόν, να βοηθήσετε τόσο εµάς όσο και τους
µελλοντικούς συναδέλφους σας, στην αέναη πορεία προς τη διεκδίκηση της
επαγγελµατικής καταξίωσης, µη διστάσετε να µας κοινοποιήσετε οποιαδήποτε
άποψή σας για πιθανές παραλείψεις, ώστε αυτές να συµπεριληφθούν σε µελλοντική
του αναθεώρηση..
Ο Συντάκτης του Οδηγού
∆ρ. Ιωάννης Λεκάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τµήµατος Μηχανολογίας
ΤΕΙ Πειραιά
E-mail: lekakis@teipir.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος Επαγγελµατικού Οδηγού των Πτυχιούχων Μηχανολόγων
Τ.Ε.Ι. είναι να αποτελέσει ένα ενηµερωµένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησής
τους σε κρίσιµα θέµατα επαγγελµατικών τους επιλογών και σταδιοδροµίας.
Ο οδηγός απευθύνεται, αφενός σε σπουδαστές και πτυχιούχους Μηχανολόγους Τ.Ε.
που επιθυµούν να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο
επάγγελµα του Μηχανολόγου Μηχανικού, και αφετέρου σε υποψήφιους
σπουδαστές, -µαθητές Λυκείων,- που αναζητούν ένα εργαλείο ανεύρεσης Τµηµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης µε προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης. Στον
Οδηγό εµπεριέχονται βασικές πληροφορίες αλλά και εκτενής κατάλογος περαιτέρω
πηγών πληροφόρησης και ενηµέρωσης, όπου ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να
ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευµένα θέµατα.
Ο παρών Οδηγός Επαγγέλµατος έχει, συνεπώς, ως βασικό αντικείµενο την
αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας
και τα χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. και
µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και στον ορθό προσανατολισµό
των πτυχιούχων για την ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας που να ανταποκρίνεται στις µελλοντικές ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας και αγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Η Σύνταξη του Οδηγού ακολούθησε δύο µείζονες Φάσεις:
• Η πρώτη Φάση επικεντρώθηκε στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών
σχετικά µε το επάγγελµα των πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ.
• Κατά τη ∆εύτερη Φάση έγινε ο έλεγχος, η συµπλήρωση και σύνθεση των
στοιχείων και η τελική σύνταξη του Οδηγού.
Πηγές του Οδηγού αποτέλεσαν µεγάλος αριθµός πηγών και αναφορών, (εντύπων
και ηλεκτρονικών) και συνεντεύξεων µε στελέχη εταιρειών και εµπειρογνώµονες.
Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από:
• Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης όλων των Τ.Ε.Ι.
• Έρευνα Αγοράς Εργασίας που περιλάµβανε τη διερεύνηση ζήτησης εργασίας
από αγγελίες στον ηµερήσιο, περιοδικό και επαγγελµατικό τύπο
(Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε. εφηµερίδες ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ), καθώς επίσης
και τη σύνταξη και αποστολή ερωτηµατολογίου σε επιχειρήσεις
• Επαγγελµατικούς φορείς πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
• Επαγγελµατικούς Οδηγούς προγενέστερους της Ελλάδας και του εξωτερικού.
• Οδηγούς Σπουδών Τ.Ε.Ι.
• Σχετικά Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα (ηλεκτρονική και έντυπη) έκδοση του Οδηγού, περιλαµβάνει την
περιγραφή του επαγγέλµατος Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.
Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε µε σχέσεις
εξαρτηµένης εργασίας, στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Ο Οδηγός προσπαθεί να
καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης στις επαγγελµατικές αυτές επιλογές. Συνεπώς,
ο Οδηγός περιλαµβάνει:
•
•
•
•

Πληροφορίες και στοιχεία για Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς επίσης και για
την επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση των πτυχιούχων.
Πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα,
ιδιωτικό τοµέα και για την επιχειρηµατική δραστηριότητα (ελεύθερο
επάγγελµα).
Αποτελέσµατα έρευνας αγοράς από αγγελίες εύρεσης θέσεων εργασίας,
καθώς επίσης και από τα αρχεία των Γραφείων ∆ιασύνδεσης.
Θεσµικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλµατος του Μηχανολόγου Μηχανικού.

3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
επισηµανθούν τα ακόλουθα:
•
•
•
•

•

του παρόντος Οδηγού θα πρέπει να

Λόγω της ταχύτητας µεταβολής του επαγγελµατικού τοπίου στη χώρα µας, ο
Οδηγός θα πρέπει να ανανεώνεται συστηµατικά.
Στον Οδηγό περιγράφεται ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό πεδίο, όπου
αναφέρεται ένας σηµαντικός αριθµός πληροφοριών, που είναι γενικής ισχύος
για οιαδήποτε απασχόληση.
Ο Οδηγός υπάρχει στην ιστοσελίδα http://ikaros.teipir.gr/epagodigos και
σε τακτικά χρονικά διαστήµατα θα ενηµερώνεται και αναθεωρείται.
Το θέµα του µισθού είναι 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 στις θέσεις 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
κλπ. θεωρούνται
αυτονόητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
4.1 Αντικείµενο Σπουδών
Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος Μηχανολογίας καλύπτει το γνωστικό
αντικείµενο της εφαρµογής και εξέλιξης της επιστήµης της Μηχανολογίας, που
αφορά στη µελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία µηχανών, συσκευών
και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστηµάτων παραγωγής και διαχείρισης
ενέργειας, µε γνώµονα την οικονοµία, το σεβασµό στο περιβάλλον και την κοινωνική
αποδοχή.
Στην παρούσα φάση λειτουργούν συνολικά 8 τµήµατα Μηχανολογίας στα Τ.Ε.Ι. όπως
φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Ι : Τµήµατα Μηχανολογίας ανά Τ.Ε.Ι.
Α/Α

Τ.Ε.Ι.

ΠΟΛΗ

1

∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

3

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

5

ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ

6

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

8

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

ΧΑΛΚΙ∆Α

4.2 Σκοπός του προγράµµατος σπουδών
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Μηχανολογίας έχει ως σκοπό:
• να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στο πεδίο της Μηχανολογίας,
• να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την
άρτια κατάρτισή τους για επαγγελµατική σταδιοδροµία και εξέλιξη,
• να συµβάλλει αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτοµίες µέσω της εφαρµογής
επιστηµονικών, τεχνολογικών ή άλλων γνώσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο
του βιοµηχανικού και βιοτεχνικού ιστού της χώρας.
Παράλληλα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που προαναφέρεται και διαµέσου του τρέχοντος
προγράµµατος σπουδών, το Τµήµα χρησιµοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην
εκπαίδευση των σπουδαστών, αναπτύσσει συνεργασίες µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα του ίδιου γνωστικού πεδίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επιπρόσθετα
συνεργάζεται µε επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς και τεχνικούς φορείς που
ασχολούνται µε το γνωστικό του αντικείµενο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
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Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τµήµατος Μηχανολογίας
αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι
ώστε να µπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου
του τµήµατος, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών
επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών.
Ειδικότερα ο Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. :
• Εφαρµόζει σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές µεθόδους στην εκπόνηση
µηχανολογικών µελετών (π.χ. θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµός, υδραυλικές
εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, ηχοπροστασία, καυσίµων αερίων, ανελκυστήρων
κ.λ.π.), που σχετίζονται µε εγκαταστάσεις σε κτίρια και επιβλέπει την εφαρµογή
τους.
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει, επιβλέπει τη λειτουργία µηχανολογικών εγκαταστάσεων
και βιοµηχανικών συστηµάτων παραγωγής.
• Μελετά και εφαρµόζει κανόνες ασφαλείας σε µηχανολογικές εγκαταστάσεις.
• Εφαρµόζει σύγχρονες διοικητικές µεθόδους στη διοίκηση επιχειρήσεων ή
οργανισµών.
• Εφαρµόζει σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές µεθόδους καθώς και
διοικητικές πρακτικές στην παραγωγή, στην πιστοποίηση της ποιότητας και
καταλληλότητας µηχανών και συσκευών.
• Επιλαµβάνεται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και νοµικών υποχρεώσεων
παραγωγικών, κατασκευαστικών και µεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς και των
επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
• Εφαρµόζει σύγχρονες επιστηµονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια
δοκιµής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονοµής πιστοποιητικών
τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος
καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
• Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές µετρήσεις
πειράµατα σε όλους τους τοµείς της ειδικότητας.
• Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους
παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής (µε τη βοήθεια Η/Υ,
συστηµάτων CAD / CAM / CIM κ.λ.π.).
• Αναπτύσσει και εφαρµόζει στην πράξη σύγχρονες µεθόδους κατεργασιών,
διαµορφώσεων (π.χ. CNC, FMS κ.λ.π.).
• Μελετά και επιβλέπει την εφαρµογή µέτρων προστασίας περιβάλλοντος από τη
ρύπανση που προκαλούν ενεργειακά συστήµατα, µηχανολογικές εγκαταστάσεις
και µέσα µεταφοράς, όπως για παράδειγµα η µελέτη και κατασκευή θερµικών
µηχανών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
• Ασχολείται µε το σχεδιασµό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων
παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
• ∆ιαθέτει ικανότητες συλλογικής και οµαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνοοικονοµικά θέµατα της ειδικότητας του.
• Ασχολείται µε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία σε όλους τους τοµείς
της ειδικότητάς του.
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4.3 ∆οµή των σπουδών
Το Τµήµα Μηχανολογίας απονέµει ενιαίο πτυχίο, ανεξάρτητο της κατεύθυνσης
σπουδών, µετά από ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οκτώ (8) εξαµήνων. Κατά τη
διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαµήνων, οι σπουδές περιλαµβάνουν µαθήµατα:
(α) Γενικής Υποδοµής, των οποίων η γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την
έναρξη των σπουδών στο ευρύ γνωστικό πεδίο όπου υπάγεται η ειδικότητα του
Μηχανολόγου και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων Μαθηµατικά Ι&ΙΙ, Φυσική Ι&Ι,Ι
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά – Αριθµητική Ανάλυση, Χηµική Τεχνολογία, Ποιοτικός
έλεγχος – Τεχνολογία υλικών, ∆οµηµένος προγραµµατισµός Η/Υ, Μετρήσεις
τεχνικών µεγεθών,
(β) Ειδικής Υποδοµής, που βοηθούν στην κατανόηση των µαθηµάτων ειδικότητας
και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων Ηλεκτροτεχνία, Μηχανολογικό σχέδιο Ι & ΙΙ,
Μηχανική Ι & ΙΙ, Μηχανολογικό εργαστήριο Ι & ΙΙ, Εφαρµοσµένη θερµοδυναµική,
Μηχανική ρευστών, Στοιχεία µηχανών Ι, ΜΕΚ Ι, Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική,
Μετάδοση θερµότητας Ι, Τριβολογία,
γ) Ειδικότητας, τα οποία διαπραγµατεύονται την εξειδικευµένη γνώση που απαιτείται
από την ειδικότητα των σπουδών που έχει δύο κατευθύνσεις αυτές της
κατασκευαστικής και ενεργειακής µε τα αντίστοιχα µαθήµατα όπως ορίζονται
στους Πίνακες του προγράµµατος σπουδών παρακάτω,
δ) ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας & Ανθρωπιστικών σπουδών, τα οποία
βοηθούν τους σπουδαστές, τόσο στον επαγγελµατικό τους τοµέα, όσο και στην
πνευµατική τους καλλιέργεια γενικότερα και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων
µαθήµατα όπως Περιβάλλον & Βιοµηχανική ανάπτυξη, Οργάνωση & ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων, Ασφάλεια Εργασίας – Τεχνική νοµοθεσία, ΟργάνωσηΟικονοµοτεχνική ανάλυση & ∆ιοίκηση Έργων, Εισαγωγή και Εφαρµογές στο
µάρκετινγκ.
Η κατανοµή των παραπάνω κατηγοριών µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος κυµαίνεται στο ακόλουθο εύρος:
• Γενικής Υποδοµής 20-30%,
• Ειδικής Υποδοµής 25-35%,
• Ειδικότητας 25-35%
• ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών 10-20%.
Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τουλάχιστον
τρία (3) από τα προαιρετικά µαθήµατα του τυπικού προγράµµατος, τα οποία είναι
µαθήµατα γενικής µόρφωσης ή µαθήµατα εµβάθυνσης, υποδοµής ή διεπιστηµονικά.
Τα υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τα 40 σε αριθµό και οφείλουν να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα όρια του
φόρτου εργασίας για το σπουδαστή. Μια οµάδα υποχρεωτικών µαθηµάτων του
προγράµµατος σπουδών µπορεί να παρέχεται µε την µορφή Οµάδων Μαθηµάτων
Επιλογής που αναφέρονται ενδεικτικά και δυνητικά στη δοµή των σπουδών και δίνουν
τη δυνατότητα στο σπουδαστή να επιλέξει, µετά το 4ο εξάµηνο, εκείνα τα µαθήµατα
που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιµήσεις του. Τα µαθήµατα της κάθε
οµάδας αποτελούν µαθήµατα του ίδιου γνωστικού αντικειµένου που διαµορφώνουν µία
άτυπη εξειδίκευση, µε τρόπο δυνητικό ωστόσο, και προσφέρουν την επιλογή στο
σπουδαστή να καταρτιστεί σε επιµέρους τοµείς της ειδικότητάς του που έχουν γι’ αυτόν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το όγδοο εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και
την άσκηση στο επάγγελµα (πρακτική άσκηση). Η πτυχιακή εργασία δίνει τη
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δυνατότητα στον τελειόφοιτο σπουδαστή του Τµήµατος να πραγµατοποιήσει µία
ολοκληρωµένη µελέτη που σχετίζεται µε κάποιο θέµα της ειδικότητάς του και που
µπορεί να είναι θεωρητικού, πειραµατικού ή συνθετικού περιεχοµένου. Η πρακτική
άσκηση είναι
διάρκειας έξι (6) µηνών και πραγµατοποιείται σε επιχειρήσεις
βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής παραγωγής, σε τεχνικά γραφεία µελετών ή σε κέντρα
έρευνας & ανάπτυξης σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. Η επιλογή
γίνεται κατά τρόπο που να µεγιστοποιεί την εµπέδωση των διδακτικών γνώσεων και
την περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης λύσεων, ανάληψης
πρωτοβουλιών και συλλογικής εργασίας.
Το πρόγραµµα σπουδών διαφοροποιείται από Τ.Ε.Ι σε Τ.Ε.Ι. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του τµήµατός µας το οποίο
δοµείται µε βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή και κάθε µάθηµα χαρακτηρίζεται
από έναν αριθµό διδακτικών µονάδων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό σύστηµα
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων (σύστηµα διδακτικών µονάδων ECTS). Οι διδακτικές
µονάδες καθορίζονται, για όλα τα µαθήµατα του Τµήµατος, καθώς και για την πτυχιακή
εργασία και την πρακτική άσκηση. Το τυπικό εξαµηνιαίο πρόγραµµα καθορίζεται σε
τριάντα (30) διδακτικές µονάδες για όλα τα µαθήµατα του εξαµήνου εκτός των
προαιρετικών µαθηµάτων, οι οποίες και κατανέµονται σε κάθε µάθηµα του εξαµήνου
σε αντιστοιχία των ωρών διδασκαλίας κάθε µαθήµατος και του φόρτου εργασίας του
σπουδαστή για να εκπονήσει επιτυχώς ένα µάθηµα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΙΙ : Ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών τµήµατος Μηχανολογίας
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

270 101

Μαθηµατικά Ι

4

2

-

Y

7

270 102

Ηλεκτροτεχνία

2

-

2

Y

5

270 103

Φυσική Ι

2

1

2

Y

5

270 104

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

-

-

4

Y

3

270 105

Χηµική Τεχνολογία

2

-

2

Y

5

270 106

∆οµηµένος
Προγραµµατισµός Η/Υ

2

-

2

Y

5
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

270 201

Μαθηµατικά ΙΙ

3

2

-

Y

6.5

270 202

Μηχανολογικό
Εργαστήριο Ι

1

-

4

Y

4.5

270 203

Μηχανική Ι

3

2

-

Y

6

270 204

Περιβάλλον και
Βιοµηχανική Ανάπτυξη

3

-

-

Y

5

270 205

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

-

-

4

Y

2.5

270 206

Φυσική ΙΙ

2

1

2

Y

5.5

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
270 301
270 302
270 303
270 304
270 305
270 306

ΜΑΘΗΜΑ
Μηχανική ΙΙ
Μηχανολογικό Εργαστήριο
ΙΙ
Εφαρµοσµένα
Μαθηµατικά – Αριθµητική
Ανάλυση
Μηχανική Ρευστών
Εφαρµοσµένη
Θερµοδυναµική
Ποιοτικός Έλεγχος –
Τεχνολογία Υλικών

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

2

1

2

Y

5.5

1

-

3

Y

4

2

-

2

Y

4.5

2

1

2

Y

5.5

3

2

-

Y

5

2

-

2

Y

4.5

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

270 401

Μετάδοση Θερµότητας Ι

3

2

-

Y

6

270 402

Στοιχεία Μηχανών Ι

2

4

-

Y

6

270 403

ΜΕΚ Ι

2

-

2

Y

4.5

2

1

2

Y

5

2

-

-

Y

3.5

2

1

2

Y

5

270 404
270 405
270 406

Εφαρµοσµένη
Ρευστοµηχανική
Οργάνωση και ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων
Μετρήσεις Τεχνικών
Μεγεθών
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Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

270 501

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

3

1

2

Y

5

270 502

ΘΨΚ Ι

3

1

2

Y

5

270 503

Ρευστοδυναµικές Μηχανές

2

1

2

Y

5

270 507

Μηχατρονική

2

-

2

ΕY

5

270 508

Οργάνωση – Οικονοµοτεχνική
Ανάλυση και ∆ιοίκηση Έργων

2

2

-

ΕY

5

270 509

Μετάδοση Θερµότητας ΙΙ

2

-

2

ΕY

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών
2
2
Μετρήσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : τα υπ’ αριθµό 501, 502, 503
ΕΠΙΛΟΓΗ : ∆ΥΟ (2) από τα υπ’ αριθµό 504, 506, 507, 508, 509, 510
270 510

ΕΥ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
270 504
270 505
270 506
270 507

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

3

3

-

Y

7.5

3

1

2

Y

6.5

2

1

2

Y

6

2

-

2

ΕY

5

ΕY

5

ΕY

5

Προγραµµατισµός
Εργαλειοµηχανών CNC I
Σχεδίαση Μηχανολογικών
Κατασκευών µε Η/Υ (CAD)
Μηχατρονική

Οργάνωση – Οικονοµοτεχνική
2
2
Ανάλυση και ∆ιοίκηση Έργων
Ανυψωτικές Μηχανές και
270 511
2
2
Μεταλλικές Κατασκευές
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : τα υπ’ αριθµό 504, 505, 506
ΕΠΙΛΟΓΗ : ∆ΥΟ (2) από τα υπ’ αριθµό 501, 502, 507, 508, 511
270 508
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ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

270 601

Ασφάλεια Εργασίας – Τεχνική
Νοµοθεσία

2

2

-

Y

4

270 602

Ξένη Γλώσσα

2

-

1

Y

4

270 603

Ατµολέβητες – Ατµοστρόβιλοι

3

1

2

Y

2

-

2

Y

5

2

2

-

ΕY

5

2

2

-

ΕY

5

2

-

2

ΕΥ

5

270 604
270 607
270 608
270 609

Ηλεκτροµηχανικά Συστήµατα
Μετατροπής Ενέργειας
Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις
Υδραυλικά – Πνευµατικά
Συστήµατα
Μοντελοποίηση και
Υπολογισµός Στοιχείων
Κατασκευών (CAD/CAE)

270 610

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ

2

-

2

ΕΥ

270 611

ΘΨΚ ΙΙ

2

-

2

ΕΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : τα υπ’ αριθµό 601, 602, 603, 604
ΕΠΙΛΟΓΗ : ∆ΥΟ (2) από τα υπ’ αριθµό 607, 608, 609, 610, 611
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

270 601

Ασφάλεια Εργασίας – Τεχνική
Νοµοθεσία

2

2

-

Y

4

270 602

Ξένη Γλώσσα

2

-

1

Y

4

270 605

Σύγχρονες Τεχνολογίες
Συγκολλήσεων

2

1

2

Y

7

270 606

Εφοδιαστική (logistics)

2

1

-

Y

5

2

2

-

ΕY

5

2

2

-

ΕY

5

2

-

2

ΕΥ

5

2

-

2

ΕΥ

5

270 607
270 608
270 609
270 612

Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις
Υδραυλικά – Πνευµατικά
Συστήµατα
Μοντελοποίηση και
Υπολογισµός Στοιχείων
Κατασκευών (CAD/CAE)
Θερµικές Κατεργασίες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : τα υπ’ αριθµό 601, 602, 605, 606
ΕΠΙΛΟΓΗ : ∆ΥΟ (2) από τα υπ’ αριθµό 503, 604, 607, 608, 609, 612
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Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS
6

270 701

Τριβολογία

3

-

2

Y

270 702

ΜΕΚ ΙΙ

2

1

2

Y

Εισαγωγή και Εφαρµογές στο
3
1
Marketing
Μηχανολογικές
270 706
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
2
2
Αποβλήτων
Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικών
270 707
2
2
και Κτιριακών
Εγκαταστάσεων
Σχεδιασµός και
270 708
2
2
Βελτιστοποίηση Ενεργειακών
Συστηµάτων
Ενεργειακός Έλεγχος και
270 709
2
2
∆ιαπίστευση Κτιρίων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : τα υπ’ αριθµό 701, 702, 703
ΕΠΙΛΟΓΗ : ∆ΥΟ (2) από τα υπ’ αριθµό 704, 705, 706, 707, 708, 709
270 703

Y

5

ΕY

5

ΕY

5

ΕY
ΕΥ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

∆.Μ.
ECTS

270 701

Τριβολογία

3

-

2

Y

6

270 704

Σχεδιασµός των Κατασκευών

3

3

-

Y

8

Y

6

ΕY

5

ΕY

5

ΕY

5

ΕΥ

5

Συστήµατα ∆ιασφάλισης
2
1
2
Ποιότητας
Μηχανολογικές
270 706
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
2
2
Αποβλήτων
Αυτοµατισµοί Βιοµηχανικών
270 707
2
2
και Κτιριακών
Εγκαταστάσεων
Προγραµµατισµός
270 710
2
2
Εργαλειοµηχανών CNC IΙ και
Ροµποτική
Οργάνωση και ∆ιοίκηση
270 711
2
2
Παραγωγής
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : τα υπ’ αριθµό 701, 704, 705
ΕΠΙΛΟΓΗ : ∆ΥΟ (2) από τα υπ’ αριθµό 703, 706, 707, 710, 711
270 705
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Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
270 801
270 802

∆.Μ.
ECTS
10
20

ΕΙ∆ΟΣ
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασίσ

Υ
Υ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
270 901
270 902
270 904
270 906

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Α/Π

Ε

∆.Μ.
ECTS
-

Ξένη Γλώσσα Ι
2
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
2
Αρχές Ηλεκτρονικής Σχεδίασης
2
Βασικά Ηλεκτρονικά
2
Συστήµατα Ηλεκτρικών
270 907
2
Εγκαταστάσεων
270 908
Επιχειρησιακή Έρευνα
2
270 909
Ηχοµόνωση Εγκαταστάσεων
2
Ατµοσφαιρική Ρύπανση Τεχνολογία
270 910
2
Αντιρύπανση
270 911
Βασικές Αρχές Οικολογίας
2
Ενεργιακή Μηχανική ∆ιαχείριση
270 912
2
Πόρων
Οργάνωση Μικροµεσαίων
270 913
2
Επαγγελµατικών Επιχειρήσεων
270 920
Αγορά και Επιχειρηµατικότητα
2
Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ένας σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει έξι (6) από
τα παραπάνω προαιρετικά µαθήµατα

4.4 Πρακτική άσκηση στο επάγγελµα
Η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιµους
εκπαιδευτικούς θεσµούς των ΤΕΙ. Συνιστά καταλυτικό τµήµα του προγράµµατος
σπουδών, όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας.
Συνδέεται µάλιστα µε το επίκεντρο της φυσιογνωµίας και το ρόλο των ΤΕΙ ως
Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων µε κατεύθυνση την εφαρµογή των επιστηµονικών
γνώσεων, την εφαρµογή και διάδοση της τεχνολογίας. Με την πρακτική άσκηση
γίνεται σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, της εκπαίδευσης και της παραγωγής.
Η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα αποσκοπεί :
(α) στην ενηµέρωση, από τη µια, των ασκουµένων για τη διάρθρωση και λειτουργία
των µονάδων παραγωγής ή των υπηρεσιών, για τεχνολογικούς και οικονοµικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, και, από την άλλη, στην
ενεργό συµµετοχή των ασκουµένων στις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής ή
παροχής υπηρεσιών,
(β) στο συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που απέκτησαν
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µε τα προβλήµατα των χώρων εφαρµογής,
και
(γ) στην επαφή των ΤΕΙ (Σχολές - Τµήµατα) µε τους χώρους παραγωγής και
εφαρµοσµένης έρευνας για τη δηµιουργία αµφίδροµης σχέσης µεταξύ τους.
Η επαφή των σπουδαστών και των ιδρυµάτων µε τις συνθήκες και τα προβλήµατα της
παραγωγής αποδίδει αµοιβαία θετικά αποτελέσµατα και επενεργεί, ώστε η εκπαίδευση
να παρέχει εφαρµόσιµες γνώσεις, να παρέχει ζήτηση και απορρόφηση των αποφοίτων
του Τµήµατος στην αγορά εργασίας, βελτίωση της επαγγελµατικής ανταγωνιστικότητας
17
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και ταυτόχρονα διαρκή αξιολόγηση και αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών του
Τµήµατος, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση, η εµπειρία που αποκτά ένας σπουδαστής του Τµήµατος κατά την
πρακτική του άσκηση µπορεί να βοηθήσει ποικιλοτρόπως έτσι, ώστε να γίνει καλός
γνώστης και να εντρυφήσει στη βιοµηχανία (κλάδο) που τον ενδιαφέρει, να ελέγξει
την εργασία ή το περιβάλλον, να κερδίσει αυτοπεποίθηση, να δοκιµάσει ή και να
αναπτύξει νέες ή υπάρχουσες δεξιότητες, όπως π.χ. οµαδική εργασία, οργάνωση και
διοίκηση γραφείου, δεξιότητες πληροφορικής, να αναπτύξει διαδικτυακές επαφές, να
διεξάγει συνεντεύξεις συγκέντρωσης πληροφοριών και επιπλέον να αναπτύξει ένα
καλό βιογραφικό σηµείωµα.
4.5 Κινητικότητα σε άλλες χώρες (SOCRATES/ERASMUS)
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος SOCRATES/ERASMUS προσφέρονται
δυνατότητες ανταλλαγής σπουδαστών και µελών διδακτικού προσωπικού µεταξύ
Ευρωπαικών πανεπιστηµίων. Η παραµονή των σπουδαστών στα ιδρύµατα φιλοξενίας
είναι 6µηνη, κατά την οποία οι µεν Έλληνες σπουδαστές πραγµατοποιούν µέρος της
πρακτικής τους άσκησης και σε λίγες περιπτώσεις ολοκληρώνουν την πτυχιακή τους
εργασία, ενώ οι ξένοι σπουδαστές ολοκληρώνουν κατά κύριο λόγο την πτυχιακή τους
εργασία και, σε κάποιες περιπτώσεις, πραγµατοποιούν µέρος της πρακτικής τους
άσκησης. Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος, διδάσκοντες των Τµηµάτων µπορούν
να επισκεφθούν συγγενή Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για διάστηµα 1-2 εβδοµάδων,
προκειµένου να γίνουν κοινωνοί των ερευνητικών έργων και διδακτικών µεθόδων που
ακολουθούνται σε αυτά.
4.6 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά τα στοιχεία των νεοεισερχοµένων
σπουδαστών και πτυχιούχων στα αντίστοιχα τµήµατα κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 20002004. Από τα υπόλοιπα Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΙΙΙ : Αριθµός εισαχθέντων στο τµήµα Μηχανολογίας

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2005-2006
2007-2008

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ
120
120
150
160
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.IV : Αριθµός πτυχιούχων τµήµατος Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΤΟΣ
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2005-2006
2007-2008

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
30
30
30
30
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι στρέφονται προς τις
µεταπτυχιακές σπουδές είναι:
• Αύξηση των πιθανοτήτων ανεύρεσης απασχόλησης γρήγορα και µε καλύτερους
όρους.
• Βελτίωση του επιπέδου γνώσεων στην επιστήµη στην οποία εντάσσονται και οι
προπτυχιακές σπουδές τους, ή σε κάποια άλλη επιστήµη.
Ως γνωστόν οι µεταπτυχιακές σπουδές µπορεί να βοηθήσουν την επαγγελµατική
αποκατάσταση των αποφοίτων, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελούν και
προϋπόθεση (όπως, για παράδειγµα η ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία στην οποία είναι
απαραίτητο το διδακτορικό δίπλωµα ). Οπωσδήποτε όµως δεν θα πρέπει να
θεωρήσουµε ότι επιτυγχάνεται αυτόµατα η εξασφάλιση απασχόλησης. Για αυτό κατά
την επιλογή του αντικειµένου των µεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να
λαµβάνουµε υπόψη και την επαγγελµατική αξία των σπουδών αυτών. Είναι δηλαδή
σηµαντικό να προσδιορίσουµε ποιος είναι ο τοµέας της αγοράς εργασίας στον οποίο
στοχεύουµε και ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης που διαγράφονται για τον τοµέα
αυτό. Με αυτό το κριτήριο είναι σίγουρο ότι θα διακρίνουµε εύκολα ποιες από τις
µεταπτυχιακές σπουδές είναι ‘αποδοτικές’ και ποιες όχι.
Για οποιοδήποτε όµως λόγο και αν αποφασίσει ο πτυχιούχος Μηχανολόγος Τ.Ε. να
κάνει µεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι σπουδές αυτές είναι
συνήθως απαιτητικότερες των προπτυχιακών, αφού απαιτούν:
• Περισσότερη ατοµική µελέτη και µε προσωπική πρωτοβουλία.
• Συνεργασία µε συγκεκριµένο καθηγητή ως επιβλέποντα
• Συνεχή κριτική όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο σχετικό αντικείµενο
κτλ.
Έτσι αν ο πτυχιούχος θεωρεί τις µεταπτυχιακές σπουδές µόνο ως µια διέξοδο για να
αναβάλλει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο καθένας που αναζητεί εργασία,
θα διαπιστώσει ότι σύντοµα οδηγείται σε ένα καινούργιο αδιέξοδο. Η παράταση της
φοιτητικής ζωής, αν δεν υπάρχει πραγµατικό ενδιαφέρον για το αντικείµενο των
µεταπτυχιακών σπουδών, θα προκαλέσει αναβολή στη λήψη αποφάσεων, µε
αποτέλεσµα όχι µόνο να µη λύνονται τα προβλήµατα, αλλά να αυξάνονται.
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. 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:
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Με τους Νόµους 2327/95 (ΦΕΚ 156/Α'/95) (Άρθρο 16 Παρ.1) και 2916/2001,
αποσαφηνίστηκε ο ρόλος των Τ.Ε.Ι. & των αποφοίτων τους στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και ισχύουν τα κατωτέρω:
• Οι πτυχιούχοι Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συµµετέχουν στα Μ.Π.Σ.
των Πανεπιστηµίων µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους
του Πανεπιστηµιακού Τοµέα , σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 01
ΦΕΚ 114 τ. Α΄ καθώς και τις διατάξεις του ΦΕΚ 771/21-6-02, Αριθ. Απόφασης
60671/Ε5 και της έγγραφης συµφωνίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση το Ν. 2083/ 92 παρ. 2α του άρθρου
12.
• ∆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 & συνδιοργάνωσης των τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.
στη λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών µε οµοταγή
Πανεπιστήµια του εσωτερικού.
• Βάση του ΦΕΚ 771/21-6-02, Αριθ. Απόφασης 60671/Ε5, τα τµήµατα ΤΕΙ
µπορούν να συµπράττουν στη λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν
οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού αναγνωρισµένα από τον Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) – που
αντικατέστησε το ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
• 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 & αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας εάν υπάρχει.
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 συµπληρω-µατικών 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.

21

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ

Σχετικά µε την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέµεται από το τµήµα στο οποίο
εκπονείται 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.
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που
παρέχουν στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., µπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία
∆ιασύνδεσης που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι.)
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Ι : Γραφεία ∆ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
ΤΑΧ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αγ. Σπυρίδωνα
& Μήλου
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
Τ.Κ. 12210
Αιγάλεω
4ο χλµ
ΙωαννίνωνΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Αθηνών
Τ.Κ. 110-47100
Άρτα
Τ.Κ. 140
ΣταυρωµένοςΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
71100
Ηράκλειο
Κρήτης
Τ.Ε.Ι.
Τ.Θ. 1456
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 54101
Ι∆ΡΥΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Ε.Ι.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγ. Λουκάς,
Τ.Κ. 65404

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2105385180-3

Ε-MAIL

career@teiath

23651067610

career@teiep.gr

2810379335-7

career@career.teicrete.gr

2310career@admin.teithe.gr
791480-1
2510462198
2510gd@philippos.teikav.edu.gr
462204

Αντικάλαµος,
Τ.Κ. 24100
Καλαµάτα
Τ.Κ. 50100
Κοζάνη
3ο χλµ. Π.Ε.Ο.
Τ.Κ. 35100
Λαµία

2721069393

career@teikal.gr

2461040161-5

career@kozani.teikoz.gr

2231052640

career@teilam.gr

Τ.Κ. 41110
Λάρισα

2410611995
2410-

career@teilar.gr
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618098
Τ.Ε.Ι.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.

Νέα Κτίρια,
Τ.Κ. 30200
Μεσολόγγι
Θεοτοκοπούλου
Τ.Κ. 26334
Κουκούλι
Πάτρα
Π. Ράλλη &
Θηβών 250,
Τ.Κ. 12244
Αιγάλεω
Τέρµα
Μαγνησίας,
Τ.Κ. 62124
Σέρρες
Ψαχνά
Ευβοίας, Τ.Κ.
34400
Ν. Ηράκλειο
Αττικής,
Τ.Κ. 14121

2631058276

Career@teimes.gr

2610318927
2610317110

career@career.gr

2105381294-6

dy@gdias.teipir.gr

2321049228
2321037744

liaisof@teiser.gr

2298099706

papkon@teihal.gr

2102896763

Gdaspete@aspete.gr

5.2 Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που
αποτελείται από µέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τµήµατος. Για τις
επιτροπές επιλογής υποψήφιων στα προγράµµατα υπάρχουν κάποια βασικά
κριτήρια που περιλαµβάνουν :
Βασικό Πτυχίο : Οι προπτυχιακές σπουδές σε τοµέα σχετικό µε το µεταπτυ-χιακό
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.
Μέσος όρος πτυχίου : ∆ιαφέρει 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.
Αίτηση : 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 πρόγραµµα. Η επιτροπή µπορεί να κρίνει µέσω αυτής
της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην
σύντοµη
παρουσίαση
ιδεών.
Βαθµολογία των τεστ: Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήµια του εξωτερικού είναι
σηµαντική η βαθµολογία στα τεστ γλωσσοµάθειας Για τα αγγλόφωνα πανεπιστήµια
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συνήθως απαιτούνται το TOEFL τεστ ή/ και το GRE. Το GRE εξετάζει τις ικανότητες
του υποψηφίου στα µαθηµατικά, την αναλυτική γραφή και στο λεξιλογικό του
πλούτο.
Πτυχιακή Εργασία: Η πτυχιακή εργασία που είναι συναφής µε το ΠΜΣ και
παρουσιάζει καινοτόµα στοιχεία ή αποτελεί αξιόλογη µελέτη αυξάνει σηµαντικά τις
πιθανότητες εισαγωγής στο ΠΜΣ, διότι διαµέσου αυτής φαίνεται εν πολλοίς το
επιστηµονικό επίπεδο του υποψηφίου. Αυτή η εργασία υποστηρίζει συστατικές
επιστολές µε βάση πραγµατικά αντικειµενικά στοιχεία και όχι τεχνητά ή
συναισθηµατικά.
Συνέντευξη : Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’ αυτή την
περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές
απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως :
1. Ποιοι είναι οι µελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελµατική καριέρα.
2. Πόσες ώρες την εβδοµάδα µελετάτε.
3. Ποια µαθήµατα προτιµάτε και γιατί.
4. Μιλήστε για τον εαυτό σας.
5. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
6. Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονοµικές απαιτήσεις του προγράµµατος.
7. Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραµµα.
8. Θεµατικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών
5.3 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. ∆ιπλώµατα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates):αποτελούνται από
στοιχεία διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, µερικές σπουδές
προσφέρουν την ευκαιρία της µεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώµατος
στις σπουδές ενός master µετά από µια επιτυχηµένη ολοκλήρωση και
ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 µήνες.
2. Πτυχία masters µε διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείµενο της µελέτης
(MA- Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business
Administration), είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης, διαρκούν ένα έως δύο
έτη και αποτελούνται από σειρά µαθηµάτων, εκπαίδευση σε µεθόδους έρευνας,
ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε
ένα ορισµένο θέµα το οποίο πρέπει να γραφεί ως µια εκτεταµένη έκθεση. ∆εν
έχουν διαβαθµίσεις αν και κάποια Πανεπιστήµια µπορεί να απονέµουν µια
διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση.
3. Πτυχία masters µε έρευνα: µπορούν να αποκτηθούν µε έρευνα, και οι
περισσότερες full time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhilMaster of Philosophy και MRes-Master of Research.
4. ∆ιδακτορικά: απονέµονται για µια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα
συγκεκριµένο πεδίο, πραγµατοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη
και γράφονται τα αποτελέσµατα αυτής και τα συµπεράσµατα ως µια διατριβή.
Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται συνήθως τρία χρόνια.
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Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις
οποίες καταφεύγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για µεταπτυχιακές σπουδές.
Πίνακας 5.II Τίτλοι και διάρκεια σπουδών µεταπτυχιακών προγραµµάτων
Τίτλοι

∆ιδακτορικό

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

Ελληνικοί

∆ιδακτορικό:3 έτη
τουλάχιστον

Βρετανικοί

Ph.D: 2έτη

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης
Πρόγραµµα: 1 έως 2 έτη
Mphil:1
έως 2
Msc, MA, MBA, LLM*:1 έτος
έτη
DEA: 1
DESS:1 έτος
έτος

Γαλλικοί
Αµερικάνικοι
Καναδικοί
Γερµανικοί

Doctorat: 2-4 έτη
µετά το DEA
Doctorate-PhD: 3
έτη
Doctorate-PhD: 3
έτη

Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη
Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη

Doctorate: 2-5 έτη

Magister LLM

5.4 Μεταπτυχιακά προσφερόµενα στην Ελλάδα
Τα περισσότερα ελληνικά Α.Ε.Ι. προσφέρουν προγράµµατα εξειδίκευσης σε
µεταπτυχιακό επίπεδο σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Τα περισσότερα απ’ αυτά
είναι διατµηµατικά, δηλαδή στο σχεδιασµό και την υλοποίησή τους συµµετέχουν
διαφορετικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου ή σε πολλές περιπτώσεις και περισσότερα
από ένα Πανεπιστήµια. Η διάρκεια των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο
κυµαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα παρέχουν
στους φοιτητές τη δυνατότητα µερικής παρακολούθησης. Η εισαγωγή των
αποφοίτων Τ.Ε. σ’ αυτά είναι θεωρητικά εφικτή, τις περισσότερες φορές όµως είναι
πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα στα ΠΜΣ των Πολυτεχνικών Σχολών. Ο κύριος λόγος
οφείλεται στην αντιπαράθεση που υπάρχει σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των δύο κλάδων. Τα ΠΜΣ που προσφέρονται στην Ελλάδα και είναι σχετικά για τον
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε δίδονται στον Πίνακα 1.Ι του παραρτήµατος 1.
5.5. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Συµπράξεις Τ.Ε.Ι. – Ελληνικών
Πανεπιστηµίων και Πανεπιστηµίων εξωτερικού
Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται στοιχεία ΠΜΣ στα οποία
συµπράττουν Τµήµατα ΤΕΙ µε Ελληνικά Πανεπιστήµια και Πανεπιστήµια του
εξωτερικού.
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Πίνακας 5.III. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συµπράξεις Τ.Ε.Ι.
α/α

1

ΠΜΣ

Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση

Ι∆ΡΥΜΑ
Πανεπιστήµιο
Αιγαίου
Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων
Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων

2

Χηµεία και
Τεχνολογία των
Υλικών
Τ.Ε.Ι. Αθήνας

3

Τεχνολογίες
Προστασίας
Περιβάλλοντος

Πανεπιστήµιο
Κρήτης
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
ΕΚΠΑ

4

5

Κατάλυση και
εφαρµογές της

Περιβάλλον και
Νέες Τεχνολογίες

Τµήµα
Επιστηµών της
Προσχολικής
αγωγής και του
εκπαιδευτικού
σχεδιασµού
Οικολογίας και
Περιβάλλοντος
Επιστήµης και
Τεχνολογίας
Υλικών
και
Χηµείας
Γενικό Τµήµα
ΦυσικήςΧηµείας και
Τεχνολογίας
Υλικών

Τ.Ε.Ι.
Καβάλας

ΦΕΚ

ΦΕΚ ΤΒ΄ 1156/307-2004

ΦΕΚ ΤΒ΄ 1570/2010-2004

Χηµείας
Σχολή
Τεχνολογικών
Εφαρµογών
Χηµείας
Τεχνολογίας
Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου

Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων
Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης

Τµήµα Χηµείας
Τµήµα
Οχηµάτων

ΦΕΚ ΤΒ΄ 1570/2010-2004

ΦΕΚ ΤΒ΄ 1797/6122004

ΦΕΚ ΤΒ΄979/13-72005

Πίνακας 5.IV. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συµπράξεις Τ.Ε.Ι. Πανεπιστηµίων εξωτερικού
α/α

1

2

ΠΜΣ

ΤΕΙ

ΜSc in Energy
Ενέργεια

Αθήνας
Ενεργειακής
Τεχνολογίας
210-5385307

MSc in
Mechatronics
Μηχατρονική

∆υτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρολογίας και
Μηχανολογίας
24610-

ΠΑΝ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
University of HeriotWatt
Edinburgh,Scotland,
U.K
(Ηνωµένο Βασίλειο)
Technical University of
Catalonia,
Spain
(Ισπανία)

ΦΕΚ
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1787/0812-2006
Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
171/13-022006
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40161εσωτερικό
(223)(239)

3

4

5

6

MSc Project
Management
∆ιαχείριση
Έργων

Πειραιά
Γενικό Τµήµα
Μαθηµατικών
210- 5381123

City University of
Washington
U.S.A.
(Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-052005

MSc in
Management in
Construction
∆ιαχείριση και
διοίκηση
κατασκευών

Πειραιά
Πολιτικών ∆οµικών
Έργων
210-5381215

Kingston University,
U.K.
(Ηνωµένο Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-052004

MSc Advanced
Industrial and
Manufacturing
Systems
Προηγµένα
Βιοµηχανικά
Συστήµατα
Παραγωγής

Πειραιά
Μηχανολογίας
210-5381227

Kingston University,
U.K.
(Ηνωµένο Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-052004

Πειραιά
Μηχανολογίας
210-5381227

University of HeriotWatt
Edinburgh,Scotland,
U.K
(Ηνωµένο Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1049/0308-06

MSc in Energy
Ενέργεια

5.6 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Γενικά
Ο πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός πριν ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής σε
κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την ισοτιµία του τίτλου που σκοπεύει να
αποκτήσει µε αυτόν κάποιου αντίστοιχου κλάδου αναγνωρισµένου από το ελληνικό
κράτος, καθώς και για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση των
µεταπτυχιακών του σπουδών, ιδιαίτερα αν ενδιαφέρεται για µελλοντική απασχόληση
στο δηµόσιο τοµέα. Ο υπεύθυνος φορέας για την αναγνώριση, ισοτιµία και
αντιστοιχία βαθµολογίας τίτλων σπουδών του εξωτερικού µε τα ηµεδαπά
απονεµόµενα πτυχία είναι ο ∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών
&
Πληροφόρησης)
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π
πρώην
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α
(∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής)
Στον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π διατίθεται κατάλογος µε τα πανεπιστήµια του εξωτερικού που
έχουν κριθεί και αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος. Εάν κάποιο ακαδηµαϊκό
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ίδρυµα του εξωτερικού δε συµπεριλαµβάνεται στους καταλόγους, δε σηµαίνει ότι δεν
αναγνωρίζεται, αλλά ότι µέχρι το χρόνο σύνταξης του καταλόγου δεν είχε δοθεί η
ευκαιρία στον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π να αποφανθεί για το ακαδηµαϊκό επίπεδο του εν λόγω
Πανεπιστηµίου. Επίσης, ορισµένα Πανεπιστήµια παρέχουν πτυχία, τα οποία
απαιτούν παρακολούθηση µαθηµάτων και σε πανεπιστήµια άλλων χωρών. Σε αυτές
τις περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έρθει σε επαφή µε τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π
προκειµένου να διαπιστώσει αν το πτυχίο που θα αποκτήσει θα τύχει αναγνώρισης.
Προκειµένου να αναγνωριστεί ο τίτλος του εξωτερικού είναι απαραίτητη η κατάθεση
ορισµένων δικαιολογητικών στον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τα δικαιολογητικά αυτά σε γενικές
γραµµές είναι:
• Αίτηση που χορηγείται από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π
• Παράβολο.
• Επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986
• Άδεια παραµονής και εργασίας για τους αλλοδαπούς
• Επικυρωµένο αντίγραφο Βασικού Πτυχίου / ∆ιπλώµατος Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών που πρόκειται να κριθεί, επικυρωµένο για τη
γνησιότητα των υπογραφών και επίσηµα µεταφρασµένο.
• Επικυρωµένο πιστοποιητικό µαθηµάτων και βαθµών
• Εργασία Μεταπτυχιακού τίτλου ή ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, που επιστρέφονται µετά
την αναγνώριση.
• Βεβαίωση για τον τρόπο πραγµατοποίησης των σπουδών
Χρήσιµοι Σύνδεσµοι (Links) στο ∆ιαδίκτυο:
1) Επίσηµο Site ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π
http://www.doatap.gr/
2) Αναζήτηση Τµηµάτων αναγνωρισµένων από ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. :
http://www.ypepth.gr/efarmoges/institutes.php
3) Επίσηµο site της Ε.Ε. για την εκπαίδευση :
http://ec.europa.eu/education/sitemap_en.html
Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στην Μ. Βρετανία
• Βρετανικό Συµβούλιο ΑΘΗΝΑ -Τηλ. : 210 36 92 333 Fax : 210 36 34 769
e-mail: educinfo@britcoun.gr
general.enquiries@britishcouncil.gr
• Βρετανικό Συµβούλιο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Τηλ. : 231 0 378 300 Fax : 231 0 282
498
e-mail:Educinfo.thess@britcoun.gr
Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στην Γαλλία
• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Σίνα 31, 106 80 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 339 8600
• Fax : 210 364 6873 e-mail: etudesenfrance@ifa.gr
http://www.ifa.gr
• Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης - Λεωφ. Στρατού 2Α, Τ.Θ. 18103 546 40
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ. : 2310 821231, Fax: 2310 841283 http://www.ift.gr
Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στην Γερµανία
• ♦ Γερµανική Πρεσβεία - Καραολή & ∆ηµητρίου 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ
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• Τηλ. : 210 728 5111, 728 5242 Fax : 210 722 9311 e-mail:
boathens@compulink.gr
• Γενικό Προξενείο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας Καρόλου
Ντηλ 4α , 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 236315 Fax : 2310 240393
• Ινστιτούτα GOETHE - Οµήρου 10-12, 106 72 ΑΘΗΝΑ- Tηλ : 210 360 8111
Fax : 210 3643518 -Λεωφ. Νίκης 15, 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Tηλ : 2310
272644 Fax : 2310 39169
• Αγ. Νικολάου 99, 262 25 ΠΑΤΡΑ -Tηλ : 2610 273446 Fax : 2610 622177
• ∆ιγενή Ακρίτα 1, 731 00 ΧΑΝΙΑ - Tηλ : 28210 41874 Fax : 28210 56703
Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στις Η.Π.Α.
• Ιδρυµα Fulbright - ΑΘΗΝΑ, Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 7241811-12 Fax : 210 7226510
e-mail : adviser@compulink.gr
• Ιδρυµα Fulbright ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,
Ελευθερίου Βενιζέλου 4 546 24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. : 2310 242904 e-mail: edadthes@compulink.gr
• Εξεταστικό Κέντρο Fulbright / Prometric Test Center -∆ιεξαγωγή εξετάσεων των
τεστ TOEFL-GREGMAT Αβέρωφ 30 & Αχαρνών, 4ος όροφος 10433 ΑΘΗΝΑ,
Tηλ. : 210 8846583 Fax. : 210 8846584 e-mail: edutest@ath.forthnet.gr
• Ελευθερίου Βενιζέλου 4 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 242904 Fax : 2310
257410
e-mail: edadthes@fulbright.gr
• Προξενείο Αµερικανικής Πρεσβείας -Έκδοση Βίζας Βασιλίσσης Σοφίας 91,
ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 7212951
Πηγές Πληροφόρησης για µεταπτυχιακά στον Καναδά
• Καναδική Πρεσβεία - Ιωάννου Γενναδίου 4, 115 21 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 727 3206
Fax : 210 727 3480 e-mail : kathy.angelopoulou@intern ational.gc.ca
• Ελληνο-Καναδικός Σύνδεσµος - Καραγιώργη Σερβίας 2,105 62 ΑΘΗΝΑ
• Association of Universities and Colleges of Canada - 350 Albert Street, suite 600,
Ottawa, Ontario K1R 1B1, CANADA Tηλ : 001-613 563 1236 Fax : 001-613 563
9745
e-mail: info@aucc.ca
• Canadian Bureau for International Education -220 Laurier Street W/O, Suite
1550, Ottawa, ON K1P 5Z9, CANADA Tηλ : 001-613 237 4820 Fax : 001-613
237 1073
e-mail: info@cbie.ca
• Natural Sciences & Engineering Research Council (NSERC) -Υποτροφίες για
προγράµµατα διδακτορικού σε συγκεκριµένους τοµείς έρευνας. 350 Albert Street,
Ottawa, Ontario K1A 1H5, CANADA Tηλ : 001-613 995 4273
e-mail: webapp@nserc.ca
• Canadian Information Center for International Credentials CICIC -Πληροφορίες
για ισοτιµίες τίτλων σπουδών 95 St. Clair Avenue West, Suite 1106 Toronto,
Ontario M4V 1N6, CANADA Tηλ : 001-416 962-9725 Fax : 001-416 962-2800
e-mail: info@cicic.ca
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5.7 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Σε ότι αφορά το κόστος παρακολούθησης ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος,
αυτό µπορεί να καλυφθεί τόσο από µια υποτροφία (περισσότερες πληροφορίες για
το θέµα αυτό θα βρείτε στο Παράρτηµα 2), εφόσον ο υποψήφιος ικανοποιεί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις όσο και µέσω προγραµµάτων δανειοδότησης τραπεζών.
Υπάρχουν τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευµένα δανειοδοτικά προγράµµατα
σπουδών και άλλες που µπορούν να χορηγήσουν δάνεια όχι όµως µέσω
εξειδικευµένων προγραµµάτων παρά µε τη µορφή καταναλωτικών δανείων τα οποία
µε ορισµένες µετατροπές µπορούν να γίνουν φοιτητικά. Με απόφαση της ελληνικής
κυβέρνησης, το ελληνικό δηµόσιο επιδοτεί σε ποσοστό 50% τα επιτόκια των
χορηγούµενων δανείων για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ελληνικά
πανεπιστήµια. Σε γενικές γραµµές οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι:
–

Εγγραφή σε τµήµα µεταπτυχιακών σπουδών ή η αποδοχή για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής,

–

Προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου

ή άλλη ικανοποιητική

διασφάλιση κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυµάτων,
–

Η µη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας,

Να µην έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο για τον ίδιο σκοπό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
6.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΥΝΗΘΗ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο
επαγγελµατικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά,
όπως:
• ∆ηµόσιος Τοµέας και Ο.Τ.Α..
• Ιδιωτικός τοµέας.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελµα).
Επισηµαίνεται ότι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε, παρότι παραδοσιακή ειδικότητα,
έχουν γενικά υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, δεδοµένου ότι
απασχολούνται κυρίως σε κλάδους όπως ο κατασκευαστικός και ο ενεργειακός, που
τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει µεγάλο δυναµισµό.
Ειδικότερα, τα πεδία απασχόλησης της ειδικότητας αυτής αναλύονται ως εξής:
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
• Παραγωγή.
• Έλεγχος Ποιότητας.
• Εφαρµογή Προτύπων ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος (Συστή-µατα ISO
9000, 14000 κλπ).
• Συντήρηση.
• Μελέτες Παραγωγής και Σχεδιασµού Προϊόντων.
• ∆ιαχείριση Ενέργειας.
• Εφοδιαστική (Logistics).
• Προµήθειες - ∆ιαχείριση Αποθεµάτων Πρώτων Υλών.
• Πωλήσεις.
2. ΕΜΠΟΡΙΟ
• Τεχνικές Πωλήσεις.
• Προώθηση και Προβολή Προϊόντων.
3. ΜΕΛΕΤΕΣ
• Μελέτες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
• Οικονοµοτεχνικές µελέτες.
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Μελέτες Επαγγελµατικού Κινδύνου (Ασφάλειας).
• Ενεργειακές Μελέτες.
• Μελέτες Φυσικού Αερίου.
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Ως Ελεύθερος Επαγγελµατίας.
• Ως Υπάλληλος Επιχείρησης.
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• Ως Υπάλληλος Εταιρείας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
(ΕΞ.Υ.Π.Π).
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• Συντήρηση συστηµάτων Θέρµανσης, Ψύξης, Αερισµού και Κλιµατισµού
• Επίβλεψη Συστηµάτων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης Κτιρίων.
• Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού/εγκαταστάσεων (πχ. Ανελκυ-στήρων,
γεννητριών, δικτύων πεπιεσµένου αέρα και αερίων κλπ.).
6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Σχεδιασµός, εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων αντιρύπανσης.
• Σχεδιασµός, εγκατάσταση και συντήρηση µονάδων επεξεργασίας λυµµάτων
(βιολογικός καθαρισµός).
• Σχεδιασµός, εγκατάσταση και λειτουργία άλλων έργων προστασίας
περιβάλλοντος.
7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
• Κατασκευή Συντήρηση και Λειτουργία ∆ικτύων.
• Εµπορία συναφούς εξοπλισµού.
8. ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (LOGISTICS, TRANSPORTATION)
9. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ∆ευτεροβάθµια, Μεταδευτεροβάθµια, Τριτοβάθµια, Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕ∆).
• Συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
• Ερευνητικοί Φορείς, Ιδρύµατα και Ινστιτούτα.
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Ενεργειακά έργα.
• Εξοικονόµηση Ενέργειας.
• Ενεργειακή Επιθεώρηση (Energy Auditing).
• Εµπορία σχετικού εξοπλισµού.
11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
• ∆ηµόσια Έργα.
• Ιδιωτικά Έργα.
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6.2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
6.2.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας (job description)
Η βιοµηχανία είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο απασχόλησης των Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. Η απασχόληση του Μηχανολόγου Μηχανικού T.E. στη βιοµηχανία
εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα αντικειµένων. Σε γενικές γραµµές το
περιεχόµενο της εργασίας του Μηχανολόγου Μηχανικού στη βιοµηχανία αφορά τη
διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρηση, θέµατα
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οργάνωσης, ελέγχου ποιότητας, προ-µήθειας υλικών, logistics και πάσης φύσεως
βελτιώσεις των εγκαταστάσεων.
Συνήθη πεδία δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνος παραγωγής βιοµηχανικής µονάδας.
• Υπεύθυνος τεχνικού τµήµατος.
• Υπεύθυνος προγραµµατισµού και ελέγχου παραγωγής.
• Υπεύθυνος συντήρησης εξοπλισµού και εγκαταστάσεων.
• Παραγωγή.
• Απασχόληση σε τµήµα µελετών – νέων έργων.
• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων.
• Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
• Εφαρµογή Προτύπων ∆ιασφάλισης Ποιότητας (π.χ. ISO 9001).
6.2.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities)
• Υπεύθυνος οργάνωσης και προγραµµατισµού παραγωγής.
• Εισαγωγή και έλεγχος δεδοµένων παραγωγής.
• Παρακολούθηση και έλεγχος διεργασιών.
• ∆ιαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος .
• ∆ιαχείριση υγιεινής και ασφάλειας .
• Εργοδηγός παραγωγής.
• ∆ιαχείριση αποθήκης.
• ∆ιαχείριση παραγγελιών.
• Χειριστές εξειδικευµένων µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας ή µεγάλων ή
σύνθετων µηχανηµάτων και µηχανικών διατάξεων.
6.2.3 Συνθήκες εργασίας (work conditions)
• Σε πολλές περιπτώσεις η βιοµηχανία για διάφορους λόγους προ-σλαµβάνει
µόνον άνδρες.
• Οι αποδοχές συνήθως αρχίζουν από το βασικό µισθό των συλλογικών
συµβάσεων. Σε µερικές περιπτώσεις προσφέρεται µισθός αναλόγως προσόντων.
• Συνήθως γίνεται αρχικά εξάµηνη σύµβαση µε δυνατότητα µετατροπής σε
αορίστου χρόνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται κατευθείαν σύµβαση
αορίστου χρόνου.
• Όταν η απασχόληση είναι σε αποµακρυσµένη βιοµηχανική µονάδα, παρέχεται
επιπλέον στέγαση και υψηλότερος µισθός.
• Το σύνηθες ωράριο εργασίας αρχίζει στις 07:00, διαρκεί ένα 8ωρο ηµερησίως και
περαιτέρω απασχόληση αµοίβεται υπερωριακά εκτός εάν συµφωνηθεί
διαφορετικά.
• Οι βιοµηχανικές µονάδες στην Ελλάδα είναι διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια µε
σηµεία συγκέντρωσης περί τα αστικά κέντρα.
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6.2.4 Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications)
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
• Προϋπηρεσία (κατά προτίµηση σε σχετική δραστηριότητα.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών).
• Άριστη γνώση τουλάχιστον Αγγλικών.
• Γνώση χρήσης Η/Υ (AutoCAD, MS Office κλπ).
6.7.5 Απαιτούµενη επιµόρφωση
Επιµόρφωση για απόκτηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.
6.7.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Βλέπε παράρτηµα 4.
6.7.7 Συνήθεις εργοδότες
Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες όλων των κλάδων.

6.3 ΕΜΠΟΡΙΟ
6.3.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. απασχολείται σε µεγάλο βαθµό στην αντιπροσώπευση ξένων εταιρειών (προώθηση–προβολή και πώληση προϊόντων,
εξοπλισµού και εγκαταστάσεων). Συνήθως τα στελέχη τεχνικών πωλήσεων έχουν
ακολούθως και την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των συγκεκριµένων προϊόντων
(after sales service). Για την πώληση µεγάλων µονάδων συνήθως προηγείται η
κατάρτιση οικονοµοτεχνικής προσφοράς.
6.3.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρείες οχηµάτων,
εξοπλισµού, οργάνων, εγκαταστάσεων ή και υλικών (πχ. Φυσικού Aερίου σε
οικιακούς καταναλωτές).
Στις δραστηριότητες του περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:
• Ανάπτυξη του δίκτυου πελατών, επικοινωνία, ενηµέρωση και τήρηση σχετικών
αρχείων και προώθηση των προδιαγραφών των προϊόντων.
• Παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τους πελάτες πριν και
µετά την πώληση του προϊόντος.
• Προσπάθεια βελτιώσεως των πωλήσεων του / των προϊόντων, για τα οποία έχει
την ευθύνη.
• Συµµετοχή στη βελτίωση των προϊόντων και την ανάπτυξη νέων.
• Κοστολόγηση προϊόντων.
• Συµµετοχή στη διαµόρφωση της εµπορικής και τιµολογιακής πολιτικής.
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• Αναφέρεται συνήθως στον Εµπορικό ∆ιευθυντή.
6.3.3. Συνθήκες εργασίας
• Οι αρχικές αποδοχές συνήθως ακολουθούν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
• Το ωράριο εργασίας είναι κατά κανόνα εκείνο των εµπορικών καταστηµάτων.
Ανάλογα µε το µέγεθος, το αντικείµενο της εταιρείας και την απόδοση του
εργαζόµενου µπορεί να παρέχονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
• Ιδιωτική ασφάλιση.
• ∆ιαρκής εκπαίδευση.
• Προοπτικές εξέλιξης.
• Συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
• Bonus ή ποσοστό επί των πωλήσεων πλέον του µισθού.
• Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κλπ.
• Πολλές φορές αναφέρεται ρητά ότι η θέση προορίζεται µόνο για άνδρες.
6.3.4. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Σε πολλές περιπτώσεις η θέση εργασίας αναφέρεται σε πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής.
• Χειρισµός Η/Υ (τουλάχιστον MSOffice, Βάσεων ∆εδοµένων και Εµπορικών
Πακέτων).
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης.
• Οργανωτικό πνεύµα.
• Αυτονοµία δράσης.
• Υψηλού επιπέδου διαπραγµατευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
• Πολλές φορές είναι επιθυµητή ή απαραίτητη η εµπειρία σε βιοµη-χανικές /
τεχνικές πωλήσεις ή σε πωλήσεις του αντίστοιχου αντικει-µένου.
• Ανάγκη για συνεχείς µετακινήσεις.
• Συστατικές επιστολές από προηγούµενη εργοδοσία.
• ∆ίπλωµα οδήγησης.
• Επιµεληµένη εµφάνιση.
6.3.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση
Επιµόρφωση για απόκτηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.
6.3.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Βλέπε παράρτηµα 4.
6.3.7 Συνήθεις εργοδότες
• Βιοµηχανικές µονάδες.
• Εταιρείες βιοµηχανικού εξοπλισµού και ανταλλακτικών.
• Εταιρείες ενεργειακού εξοπλισµού (πετρελαιοκινητήρες, λέβητες, κλιµα-τιστικά,
εξοπλισµός φυσικού αερίου).
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• Πωλήσεις αυτοκινήτων, χωµατουργικών µηχανηµάτων.
• Πωλήσεις εργαστηριακού εξοπλισµού.
• Εταιρείες τεχνικού εξειδικευµένου λογισµικού.
• Εταιρείες πώλησης υλικών.
• Εταιρείες εγκατάστασης εξοπλισµού φυσικού αερίου.
6.4 ΜΕΛΕΤΕΣ
6.4.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας
• Εκπόνηση µελετών Η/Μ για έργα δηµόσια (υπό προϋποθέσεις – βλέπε
παράρτηµα 4), ιδιωτικά, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.
• Μελέτες και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
• Μελέτες Σχεδιασµού και λειτουργίας µηχανηµάτων.
• ∆ιαχείριση διαδικασιών αδειοδότησης από δηµόσιες υπηρεσίες.
6.4.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας
• Μελέτη και κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης
προϊόντων.
• Κοστολόγηση έργων ή/ και συστηµάτων εξοπλισµού.
• Χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων (AutoCAD, 4M).
6.4.3. Συνθήκες εργασίας
• Ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο της εταιρεία, διαφοροποιούνται οι
συνθήκες εργασίας ως προς την εργασιακή σχέση (εξαρτηµένη ή ελεύθερου
επαγγελµατία), το µισθό (µε βάση τη συλλογική σύµβαση εργασίας ή αναλόγως
προσόντων), το εργασιακό περιβάλλον.
• Πρόσθετες
παροχές
αναφέρονται
σε
ιδιωτικής
ασφάλιση,
bonus,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
• Οι δυνατότητες εξέλιξης και η παρεχόµενη εκπαίδευση επίσης εξαρτώνται από το
µέγεθος και το αντικείµενο της εταιρείας.
6.4.4. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας ή/
και Γερµανικά.
• Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η γνώση MsOffice.
• Επίσης ζητείται η γνώση εργαλείων λογισµικού, όπως το AutoCAD, 4M ή
συγκεκριµένων προγραµµάτων λογισµικού για ∆ηµόσια Έργα
• Πιθανόν να απαιτείται εµπειρία στο συγκεκριµένο τεχνικό αντικείµενο (πχ.
µεταλλικές κατασκευές, εξειδικευµένες γνώσεις λογισµικού εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου, κλπ).
• Εµπειρία (από 5 έτη και πάνω) στη µελέτη και επίβλεψη έργων ή γενικά στον
κατασκευαστικό κλάδο.
• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών επιθυµητοί (MSc).
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6.4.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση
Συνήθως σε θέµατα ∆ηµοσίων Έργων, ή γνώσης συγκεκριµένου λογισµικού.
6.4.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Βλέπε παράρτηµα 4.
6.4.7. Συνήθεις εργοδότες
• Εταιρείες µελετών τεχνικών έργων (δηµοσίων και ιδιωτικών).
• Εταιρείες τεχνικού λογισµικού.
• Βιοµηχανία µηχανολογικών κατασκευών.
• Εταιρείες εµπορίας εξοπλισµού.
6.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
6.5.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. απασχολείται συχνά στη εγκατάσταση και
συντήρηση του εξοπλισµού. Μπορεί να εργάζεται σε βιοµηχανική µονάδα, σε
κατασκευαστική εταιρεία ή σε εταιρεία εµπορίας και εγκατάστασης εξοπλισµού.
Κύριο έργο της συντήρησης είναι η οργάνωση και εκτέλεση όλων των εργασιών,
ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της καλύτερης (πλέον οικονοµικής και
αποδοτικής) λειτουργίας του εξοπλισµού η/ και των εγκαταστάσεων.
Γενικά η συντήρηση περιλαµβάνει τις απαραίτητες ενέργειες ή εργασίες, που
στοχεύουν:
• Σε περίπτωση που ο Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. απασχολείται σε εταιρείες
εξοπλισµού, συνήθως στις ευθύνες του περιλαµβάνονται, επιπλέον η
εγκατάσταση του εξοπλισµού και η επίβλεψη της λειτουργίας του.
• Στη διατήρηση του υπάρχοντος εξοπλισµού σε άριστη κατάσταση.
• Στη βελτίωσή του µε τις απαραίτητες προσθήκες και παρεµβάσεις.
6.5.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας
• Τοποθέτηση / εγκατάσταση εξοπλισµού.
• Οργάνωση και συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού.
• Προγραµµατισµός και υλοποίηση προληπτικής / βελτιωτικής / επισκευ-αστικής
συντήρησης.
• Εκσυγχρονισµός και επισκευή συστηµάτων εξοπλισµού.
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6.5.3. Συνθήκες εργασίας
• Οι συνθήκες εργασίας είναι αποτέλεσµα συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και
εργαζοµένου, ποικίλουν αναλόγως της φύσεως του έργου, από την οποία
εξαρτάται η αµοιβή, ενδεχόµενες πρόσθετες παροχές κ.λ.π.
• Απαραίτητη η δυνατότητα µετακίνησης σε όλη την χώρα, αν πρόκειται για εταιρία
εξοπλισµού.
6.5.4. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Εµπειρία στη εγκατάσταση και συντήρηση µηχανολογικών εγκατα-στάσεων.
6.5.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση
• Παρακολούθηση εξειδικευµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης για τις
συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, συνήθως στις κατασκευάστριες εταιρίες του
εξοπλισµού.
• Επίσης, µπορεί να απαιτείται επαγγελµατική πιστοποίησης (εξοπλι-σµός φυσικού
αερίου).
6.5.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Βλέπε παράρτηµα 4.
6.5.7 Συνήθεις εργοδότες
• Εταιρείες εµπορίας εξοπλισµού.
• Εταιρείες εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
• Βιοµηχανικές µονάδες.
• Εταιρείες πώλησης καυσίµων (λιανική πώληση Φυσικού Αερίου).
6.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6.6.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας
Ελεύθερος επαγγελµατίας ή εργαζόµενος σε ένα από τα ακόλουθα πεδία:
• Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας.
• ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος.
• ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Ασφάλειας.
• Τεχνικός Ασφαλείας.
• Στέλεχος Συστήµατος Ποιότητας.
• Στέλεχος σε εταιρείες Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
(ΕΞ.Υ.Π.Π).
• Τεχνικοοικονοµικές µελέτες συστηµάτων.
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6.6.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας
• Κατάρτιση µελετών .
• Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων ∆ιαχείρισης Συστηµάτων .
• Συνεχής επαφή µε πελάτες για τον εντοπισµό των απαραίτητων στοιχείων και
την προσαρµογή προτύπων στις ανάγκες του πελάτη
• Σύνταξη αναφορών.
• Σύνταξη εγχειριδίων ποιότητας / περιβάλλοντος / ασφάλειας.
• ∆ιεξαγωγή των σχετικών εσωτερικών επιθεωρήσεων (ποιότητας, ενέργειας,
περιβάλλοντος, ασφάλειας).
• Ως Επιθεωρητής ∆ιαχείρισης Συστήµατος (Ποιότητας, Περιβάλλοντος,
Ασφάλειας) παρακολουθεί το σύστηµα και το προσαρµόζει στις υφιστάµενες
ανάγκες.
6.6.3. Συνθήκες εργασίας
• ∆υνατότητα απασχόλησης ως ελεύθερος επαγγελµατίας (ατοµική επιχείρηση) ή
ως υπάλληλος σε εταιρεία συµβούλων ή σε Φορέα Πιστοποίησης (αν πρόκειται
για Επιθεωρητή – Auditor).
• Το επάγγελµα του Επιθεωρητή ∆ιαχείρισης Συστηµάτων είναι σε κάθε
περίπτωση ασυµβίβαστος µε το επάγγελµα του Συµβούλου αντιστοίχων
συστηµάτων.
6.6.4. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται συγκεκριµένη τεχνογνωσία και 310 έτη προηγούµενη εµπειρία.
• Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, ανάλυσης, διαπραγµατεύσεων και
ανάληψης πρωτοβουλιών.
• Υψηλό επίπεδο γνώσης Η/Υ.
• Άριστα Αγγλικά.
• Ανάλογα µε το αντικείµενο, µπορεί να απαιτούνται ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα:
1. Εξειδικευµένη γνώση υφιστάµενου πλαισίου απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Εµπειρία στη διαχείριση συµβάσεων προµήθειας και εγκατάστασης
ενεργειακού εξοπλισµού και παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
3. Για θέση τεχνικού ασφαλείας 5 έτη από την κτήση του πτυχίου
4. Γνώση και εµπειρία σε σχετικά θέµατα.
5. Για τις ΕΞΥΠΠ παρακολούθηση κατάλληλου σεµιναρίου ΕΛΙΝΥΑ.
6.6.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση
Επιµόρφωση για απόκτηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.
6.6.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Βλέπε παράρτηµα 4.
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6.6.7. Συνήθεις εργοδότες
• Βιοµηχανικές µονάδες.
• Εταιρείες συµβούλων ποιότητας.
• Εταιρείες συµβούλων περιβάλλοντος.
• Ενεργειακές εταιρείες.
• Εταιρείες ΕΞ.Υ.Π.Π.
• Αυτόνοµη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
6.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ–∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
6.7.1. Περιγραφή και τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας
Μεγάλος αριθµός Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. απασχολείται στον
κατασκευαστικό κλάδο, είτε ως εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων ο ίδιος ή ως
υπάλληλος σε τεχνική µελετητική και κατασκευαστική εταιρεία. Ο κλάδος των
κατασκευών διέπεται από ένα συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να
γνωρίζει καλά ο µηχανικός.
Συνήθη πεδία απασχόλησης σε αυτό το αντικείµενο είναι τα ακόλουθα:
• Μηχανολογικές µελέτες δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων.
• Επίβλεψη έργων από πλευράς Κυρίου του έργου.
• Επίβλεψη και παρακολούθηση έργων από πλευράς αναδόχου.
• Επίβλεψη εργοταξίου.
• Εκσυγχρονισµός και κατασκευή νέων ιδιωτικών έργων (κατοικίες, ξενοδοχεία και
τουριστικές µονάδες).
• Μελέτη και κατασκευή βιοµηχανικών κτιρίων.
• Οικοδοµικά έργα.
• Επιµετρήσεις και κατάρτιση λογαριασµών έργων.
• Σύνταξη προσφορών για έργα.
• Έλεγχος προόδου έργου, χρονοδιαγραµµάτων, κόστους και απασχόλησης.
• Απασχόληση σε εργοτάξιο.
• ∆ιαχείριση ασφάλειας και ποιότητας (για όλα τα έργα) και περιβαλλοντική
διαχείριση (ιδιαίτερα σε µεγάλα έργα).
6.7.2. Συνθήκες εργασίας
• Ανάγκη συνεχών µετακινήσεων λόγω γεωγραφικής διασποράς των έργων.
• Μεγάλοι χρόνοι παραµονής σε αποµακρυσµένες περιοχές.
• Προοπτικές απασχόλησης και εκτός Ελλάδας (βλ. Κεφάλαιο 9).
• Εργασία υπό πίεση και εκτός συγκεκριµένου ωραρίου
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6.7.3. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας
• Εργοταξιακή πείρα σε δηµόσια ή / και ιδιωτικά έργα (ανάλογα µε τη θέση ο
χρόνος προϋπηρεσίας κυµαίνεται από 3 – 10 έτη, καθώς επίσης και η πείρα σε
αναλόγου µεγέθους και φύσης έργα).
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Τίθεται συνήθως όριο ηλικίας (35-40 έτη).
• Το όριο ηλικίας γίνεται µεγαλύτερο στις πιο υψηλές θέσεις (µπορεί να είναι και τα
50 έτη για εργοταξιάρχη)
• Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η γνώση MSOffice.
• Γνώση εξειδικευµένων εργαλείων λογισµικού, όπως το Autocad, 4M ή
συγκεκριµένων προγραµµάτων λογισµικού για ∆ηµόσια Έργα
• Καλή γνώση χρήσης του Internet.
• ∆ίπλωµα οδήγησης.
• Εµπειρία σε οικοδοµικά και µηχανολογικά έργα για επιµετρήσεις και έλεγχο
προσωπικού.
• Στις κατασκευαστικές εταιρείες, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργοτάξιο,
ζητούνται αποκλειστικά άνδρες.
6.7.4. Απαιτούµενη επιµόρφωση
• Γνώση του τρόπου υλοποίησης ∆ηµοσίων Έργων (νοµοθεσία δηµοσίων έργων).
• Χρήση λογισµικού οργάνωσης και παρακολούθησης δηµοσίων έργων.
• Χρήση λογισµικού Project Management.
6.7.5. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος
Βλέπε παράρτηµα 4.
6.7.6. Συνήθεις εργοδότες
• Τεχνικές Μελετητικές εταιρείες ∆ηµοσίων Έργων.
• Τεχνικές Κατασκευαστικές εταιρείες ∆ηµοσίων Έργων.
• Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες ιδιωτικών έργων.
• Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
• Σχετικά µε το εργασιακό καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για
σχέση ελεύθερου επαγγελµατία (∆ΑΠΥ).
6.7.7 Πηγές πληροφοριών για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας
• Ηµερήσιος και περιοδικός τύπος.
• Αγγελίες Ενηµερωτικού ∆ελτίου Τ.Ε.Ε.
• Ιστοσελίδες εταιρειών στο Internet.
6.7.8 Μελλοντικές τάσεις του επαγγέλµατος
• Ο χώρος των ∆ηµοσίων Έργων ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση στην Ελλάδα
τα τελευταία 10 χρόνια, και κατά συνέπεια απορροφήθηκαν στο πεδίο αυτό
πολλοί επαγγελµατίες του κλάδου.
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• Εντούτοις ήδη (τέλος 2004) έχει αρχίσει να διαφαίνεται µία (αναµενόµενη) κάµψη
στον κλάδο, λόγω ολοκλήρωσης των πιο σηµαντικών δηµοσίων έργων και των
Ολυµπιακών Αγώνων.
• Προοπτικές απασχόλησης µπορεί να προέρχονται από έργα στην ελληνική
επαρχία, αλλά αυτό προϋποθέτει ευελιξία στον τόπο διαµονής για αρκετά µεγάλα
χρονικά διαστήµατα.
• Γενικά παραµένει ένα σηµαντικό επαγγελµατικό πεδίο εφόσον στην Ελλάδα ο
τοµέας των κατασκευών είναι πάντα από τους πλέον δυναµικούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
7.1 ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα
προσόντα διορισµού στο ∆ηµόσιο. Ειδικότερα, µε το «προσοντολόγιο»,
καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισµού µόνιµου ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις
δηµοσίων
υπηρεσιών,
νοµικών
προσώπων
δηµοσίου
δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε την επιφύλαξη της παρ.
2 του άρθρου 30 του Π.∆. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.∆. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ.
3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται
σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών
προσωπικού).
∆ηµοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.∆. 347/2003 µε θέµα την
τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού
σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).
Με το νέο Π.∆. 347/2003 ο τίτλος και ο υπότιτλος του άρθρου 15 του Π.∆. 50/2001
αντικαθίσταται ως εξής: Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών. (από Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών
Εφαρµογών). Στον Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστηµάτων και (γ) Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τµηµάτων Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι,
εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισµού για τον
Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής.(παρ. 9 του άρθρου).
Με το Π.∆. 50/2001 προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό Κλάδου Τ.Ε.
∆ιοικητικού-Λογιστικού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα όλων των τµηµάτων της Σχολής
∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι, ή οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωµα ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Στις διατάξεις αυτές
γίνεται παραποµπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
κλάδων διαφορετικής ονοµασίας.
Όταν ο κλάδος είναι αµιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται µε την
προκήρυξη τα προσόντα διορισµού σε πτυχία ή διπλώµατα διοικητικών µόνο
σπουδών γενικώς ή συγκεκριµένων ειδικοτήτων αυτών µετά από αίτηµα του φορέα
που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και
στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αµιγώς λογιστικός. (άρθρο 13)
Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και ∆.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισµού
ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισµού Η/Υ σε βασικό επίπεδο,
στα αντικείµενα α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)βάσεων
δεδοµένων, δ)παρουσιάσεων και ε)υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που
απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριµένου προγράµµατος σχετικού µε την κατά
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περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη.(παρ. 18 του
άρθρου)
Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δηµοσίευση του 347/2003 η προβλεπόµενη
από το άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά µε πιστοποιητικά
διεθνώς αναγνωρισµένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν
αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης. (παρ. 16 του άρθρου)
Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.∆. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό
προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής:
«9. Όπου µε το παρόν ως προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, περιλαµβάνονται και τα οµώνυµα ή αντίστοιχης ειδικότητας
πτυχία ή διπλώµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Α.Ε.Ι, και των
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ηµεδαπής, αντίστοιχα. Για τη
διαπίστωση της απαιτούµενης αντιστοιχίας αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 2». «10.Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να
περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριµένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών
που απαιτούνται σύµφωνα µε τον παρόν ή τους κανονισµούς ή τους οργανισµούς,
σε ορισµένους µόνο τίτλους από τους προβλεπόµενους ή να ορίζονται τίτλοι
σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί(παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2880/2001,
Φ.Ε.Κ.9/Α’)».
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισµών ή κανονισµών των οικείων
φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις
διορισµού, µπορεί να καθορίζονται µε την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως
του οικείου φορέα. (παρ.10 άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)(παρ 18 του
άρθρου)
Για τους πολίτες χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της
απαιτούµενης Ελληνοµάθειας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών
θέσεων και διαπιστώνεται µε πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που
χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από
σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. (παρ 19 του άρθρου)
Οι προσλήψεις στους δηµόσιους φορείς γίνονται µέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισµό ή µε σειρά προτεραιότητας.
7.2 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Ο Νόµος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την αναµόρφωση του
µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., ∆.Ε.,
Υ.Ε.) ορίζονται σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας εξελίσσονται σε
δεκαοκτώ (18) µισθολογικά κλιµάκια. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή
ισότιµο σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε εισαγωγικό βαθµό το 21ο Μ.Κ. και
καταληκτικό το 4ο Μ.Κ.(άρθρο 3)
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Στον παραπάνω νόµο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο
µισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων, τα τακτικά
επιδόµατα, τα επιδόµατα εορτών και αδείας, άλλα επιδόµατα και παροχές, για την
αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο
απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την
υπερωριακή εργασία κ.α.
Ο παραπάνω νόµος τροποποιήθηκε µε τον Ν.3016 Φ.Ε.Κ. 110Α 17-5-2002 άρθρο 13,
παρ.1,2 όπου όλοι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τοµέα και ισοτίµων σχολών
εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 20ο και
καταληκτικό το 3ο.
Με τον Ν.3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 καθορίζονται οι µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Νόµος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος
Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την αναµόρφωση του µισθολογίου του προσωπικού της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε. µε πτυχίο
ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλλοδαπής, Τ.Ε. µε πτυχίο ή
δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο
Σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής , ∆.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε
κατηγορία και οι υπάλληλοι έκαστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το
18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. (άρθρο 3)
Στον παραπάνω νόµο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο
µισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων, τα τακτικά
επιδόµατα, τα επιδόµατα εορτών και αδείας, άλλα επιδόµατα και παροχές, για την
αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο
απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την
υπερωριακή εργασία κ.α.
Με σχετική απόφαση µε αριθµ.οικ. 2/7093/0022 και Φ.Ε.Κ. 215/2004 επεκτείνονται οι
διατάξεις του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
Με τον Ν.3212/03 Φ.Ε.Κ. 308 Α καθιερώνεται επίδοµα 3ο/00 για τους µόνιµους και
αορίστου χρόνου, Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και ισότιµους του κλάδου «Τ.Ε. Μηχανικών»
ανάλογο σε απόδοση µε εκείνο του 7ο/00 για τους ∆ιπλ. Μηχανικούς.
Με τον Ν.2190/94 Φ.Ε.Κ. 28 Α’/3-3-94 κεφ.Η’ άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ,
άρθρο 36 παραγρ. 7 & 8 και µε τον Ν.2683/99 ΦΕΚ 19 Α’ /9-2-1999 άρθρο 79
διαµορφώνεται η εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Ο Ν.2527/97 Φ.Ε.Κ. 206 Α’/ 8-10-1997 αποτελεί την τροποποίηση και συµπλήρωση
των διατάξεων του Ν.2190/94.
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Στον Ν.2503/97 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α’ 30-5-1997, άρθρο 8 υπάρχουν θέµατα που
αφορούν την διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
7.3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταµεία ασφάλισης:
7.3.1 Ι.Κ.Α.
Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.∆.∆., συστάθηκε µε το
Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζοµένους που παρέχουν:
1. Εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός
Τοµέας - ∆ηµόσιος Τοµέας , Ν.Π.∆.∆. ή ∆ηµόσιο-Κοινωνικός Τοµέας) και
εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου
άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
2. Εξαρτηµένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει
στην Ελλάδα µε την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να µην έχει µε την
Ελλάδα διµερή σύµβαση ή να µην ανήκει στην Ε.Ο.Κ.
3. Την προσωπική τους εργασία µε σύµβαση εκµίσθωσης έργου κατά κύριο ή
συγκύριο επάγγελµα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται
στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
4. Τα µέλη οικογένειας
5. Οι Αλλοδαποί
Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία
τους σε µη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούµενοι που στερούνται
επαγγελµατικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδηµάτων, πωλητές
Λαϊκού Λαχείου, εφηµεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροποµποί, αποκλειστικές
νοσοκόµες, πλανόδιοι και υπαίθριοι µικροπωλητές).
Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται µέσω σωµατείων ή ασφαλιστικών
συνεταιρισµών.
Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόµων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (∆εν ασφαλίζονται πλέον µέσω
σωµατείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισµών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι
προαιρετική. Αυτό σηµαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του
εργαζοµένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη µέρα εργασίας.
Με την ασφάλισή του ο εργαζόµενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από
το Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισµούς.
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7.3.2 Τ.Ε.Β.Ε.
Στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) ασφαλίζονται οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες και τα µέλη των οικογενειών τους.
7.3.3 Τ.Α.∆.Κ.Υ.
Στην ασφάλιση του Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Τ.Α.∆.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά:
1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων οι οποίοι
υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου.
2. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης. Οι διοριζόµενοι µετά την 1-4-99, ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Τ.Ε.Α.∆.Υ, τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών
υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταµείου και όχι στην ασφάλιση του
Τ.Α.∆.Κ.Υ.
3. Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.∆.Κ.Υ. και του Τ.Υ.∆.Κ.Υ. καθώς και των
παραρτηµάτων αυτού.
4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.).
5. Οι νοµικοί Σύµβουλοι ή ∆ικηγόροι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών
Ιδρυµάτων, ∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων και του Ταµείου, εφόσον
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή τους.
6. Οι µη αιρετοί Νοµάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο
Ταµείο.
7. Οι ∆ήµαρχοι εκτός αν είναι βοηθηµατούχοι του Ταµείου και υποβάλλουν
αίτηση εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσµία τριών (3) µηνών
από την εκλογή τους.
8. Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών
Υπαλλήλων, εφόσον επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταµείο.
9. Οι Γενικοί Γραµµατείς ∆ήµων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους
στην ασφάλιση σε προθεσµία έξι (6) µηνών από του διορισµού τους.
10. Το προσωπικό των πρώην ∆ηµοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων το οποίο
από 1-11-1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/1953 εξακολουθεί να
υπάγεται στην ασφάλιση του Ταµείου.
11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδος(Τ.Ε.∆.Κ.) εφ' όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑ∆ΚΥ
12. Οι αιρετοί Νοµάρχες και πρόεδροι Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1-11995.
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7.3.4 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
εγγράφονται:
1. Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί
Μηχανικοί κ.λ.π.) καθώς και οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων Εργων (Α.Ν. 2326/40)
εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.
2. Οι ελεύθερα απασχολούµενοι υποµηχανικοί των Σχολών του Ν.∆. 3971/59
που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.∆. 3971/59).
3. Οι έµµισθοι υποµηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.
4. Οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων Εργων απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε
την υπ' αριθµ. 1156/97 Απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
5. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και του Τ.Ε.Ε.
6. Ο ∆ιευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωµατικός ∆ιευθυντής ( επί θητεία ) του
Κ.Υ.Τ. καθώς και οι µε έµµισθη εντολή ∆ικηγόροι.

7.3.5 Τ.Σ.Α.Υ.
Το Τ.Σ.Α.Υ. ιδρύθηκε µε το Ν.∆. αριθ. 8/14.8.25 ως Ταµείο Ασφάλισης των ιατρών και
αργότερα µε το Ν. 5333/32 λειτούργησε ως Ταµείο Ασφάλισης όλων των Υγειονοµικών.
Ο οριστικός τίτλος ονοµασίας του Ταµείου διαµορφώθηκε µε το Κ.Ν. 5945/34 ο οποίος
κωδικοποίησε τις µέχρι τότε διατάξεις του σε ενιαίο κείµενο µε τον τίτλο «Περί Ταµείου
Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών» και για συντοµία Τ.Σ.Α.Υ.
7.3.6 Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
Στο Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Υ.∆.Κ.Υ.) ασφαλίζονται:
1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι.
2. Οι µηχανικοί µόνιµοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωµα
επιλογής ασφαλιστικού φορέα.
3. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ∆ήµαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι
ανασφάλιστοι.
4. Τα µέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.

7.3.7 Τ.Α.Ξ.Υ.
Στο Ταµείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τ.Α.Ξ.Υ. ασφαλίζονται οι ξενοδοχοϋπά-λληλοι
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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7.3.8 ∆ΗΜΟΣΙΟ
Η ασφάλιση των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
υπάγεται στις γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
7.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
7.4.1 ∆ηµόσιος υπάλληλος
Στην κατηγορία των πτυχιούχων µηχανολόγων περιλαµβάνονται όσοι εργάζονται
στο ∆ηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα καθώς και σε Νοµικά πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουµε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, τη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Π.∆.
303/2001 Α’206), το Εθνικό Τυπογραφείο (Π.∆. 188/1996 Α’146), το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας (Π.∆. 242/1999 Α’201), το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (Π.∆.
36/2000 Α’29), το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Υπουργείο
Προεδρίας της Κυβέρνησης (Π.∆. 57/1992 Α’25).
7.4.2 Υπάλληλος ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆.Ε.Κ.Ο.) και
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α. που µπορούν να εργαστούν οι
πτυχιούχοι µηχανολόγοι µηχανικοί. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αναπτυξιακές
εταιρείες των δήµων, τις τεχνικές υπηρεσίες των Νοµαρχιών, τις ∆ιευθύνσεις
∆ηµοσίων Έργων και Μελετών, την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Μερικές από τις ειδικότητες του Οδηγού εµφανίζουν σε κάποιο βαθµό προοπτικές
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και εκτός της χώρας. Ειδικότερα, πολλές ως επί το
πλείστον κατασκευαστικές εταιρείες ζητούν αποφοίτους Τ.Ε.Ι. ειδικοτήτων
Μηχανικών Τ.Ε. (αποφοίτους Σ.Τ.ΕΦ) για τα έργα τους στο εξωτερικό, είτε για ένα
περιορισµένο χρονικό διάστηµα για τις ανάγκες συγκεκριµένου έργου, ή για
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα.
Επίσης ζήτηση διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις µέσα στα
σύνορα της Ε.Ε, καθώς επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές είναι ακόµη πιο δύσκολες και απαιτητικές και
συνήθως καλύπτονται µέσα από σύστηµα εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων.
Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό δεν είναι µεγάλης έκτασης,
εφόσον η σταδιοδροµία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη και περισσότερες
προοπτικές επί του παρόντος φαίνεται να έχουν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Για πληροφορίες αναλυτικές µπορεί κανείς να απευθυνθεί στους Ευρωσυµβούλους
του Ο.Α.Ε.∆. (http://www.eures.gr) ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.europa.eu.int.).
Σε κάθε περίπτωση µεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του τόπου
προορισµού επιπλέον της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η σύνταξη του παρόντος Επαγγελµατικού Οδηγού αποτελεί πρακτικά την πρώτη
προσπάθεια συστηµατικής προσέγγισης του θέµατος της επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας των Πτυχιούχων Μηχανολόγων Τ.Ε.Ι.
Ο Οδηγός έχει αξιοποιήσει ένα πλήθος από στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες
εντοπίσθηκαν σε διάφορες πηγές. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συλλογή
των απαιτούµενων στοιχείων υπήρξε από τα δυσκολότερα στάδια του Έργου.
Βασική αιτία αυτού είναι ότι, παρά το µεγάλο αριθµό πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και την
ιδιαίτερη θέση που κατέχουν αυτοί πλέον στην Ελληνική οικονοµία, δεν υπάρχει
καταγεγραµµένη πληροφορία για την απασχόληση και τη συνεισφορά τους.
Προτείνεται λοιπόν να καθιερωθεί η έρευνα απασχόλησης σε τακτική βάση (π.χ.
καθιέρωση µηχανισµού συστηµατικής παρακολούθησης της ζήτησης από αγγελίες,
ανακοινώσεις κλπ.) Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει να συλλέγονται συστηµατικά
τα απαιτούµενα στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιούνται σε κάθε περίπτωση αφενός µεν
σύνταξης Οδηγού Επαγγελµάτων, αφετέρου δε προσαρµογής των Προγραµµάτων
Σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σχετικά δύσκολο να ευρεθεί θέση εργασίας
περιγεγραµµένη µε απόλυτη σαφήνεια. Ακόµη και οι ίδιες οι εταιρείες – εργοδότες
που διατυπώνουν ζήτηση εργαζοµένων, δεν έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις
σαφώς περιγεγραµµένες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν συµβαίνει λόγω παράλειψης
αλλά ακριβώς λόγω του ότι θέλουν το άτοµο που θα καλύψει µία θέση εργασίας να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός µεγαλύτερου φάσµατος
αρµοδιοτήτων.
Ένα άλλο συµπέρασµα είναι ότι, επιπλέον του µεγάλου φάσµατος πεδίων
απασχόλησης σε κάθε ειδικότητα, είναι επίσης µεγάλο και το φάσµα των θέσεων
της ιεραρχίας, στο οποίο ευρίσκονται οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Η έρευνα αγοράς που έγινε στα πλαίσια του Οδηγού έδειξε ότι, σε ειδικότητες Τ.Ε.Ι.
που υπάρχουν ακριβώς αντίστοιχες και στα ΑΕΙ η ζήτηση στελεχών διατυπώνεται σε
πολλές περιπτώσεις ως Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
Επίσης, ένα γενικό συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι στα απαιτούµενα
προσόντα εντάσσονται πλέον σε κάθε περίπτωση οι γνώσεις στην αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών.
Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση του Οδηγού από τους ενδιαφερόµενους θα αναδείξει και
άλλα στοιχεία, τα οποία αυτός θα πρέπει να περιλάβει.
Στις προθέσεις και προτάσεις της Οµάδας Εργασίας περιλαµβάνονται:
• Η αναγνώριση και ενίσχυση του ρόλου των Γραφείων ∆ιασύνδεσης που
συνεισφέρουν πολύ ουσιαστικά στη σχέση εκπαίδευσης – απασχόλησης.
• ∆ηµιουργία µόνιµου µηχανισµού ανανέωσης του Οδηγού.
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