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4ο Πεδίο Τεχνολογικών Σπουδών 

Αρθ. Τµηµάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός 
Μόνο στο 4ο Πεδίο 44  1 
Κοινές µε 1ο Πεδίο 1  0 
Κοινές µε 2ο Πεδίο 28  10 
Κοινές µε 3ο Πεδίο 2  5 
Κοινές µε 5ο Πεδίο 6  0 
Σύνολο 81  11 

  

Η κρίση έχει «χτυπήσει» σηµαντικά και τις παραδοσιακές ειδικότητες των Μηχανικών όπως 
Πολιτικούς , Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους , Ηλεκτρολόγους  , Χηµικούς και όλες τις συναφείς 
ειδικότητες των ΤΕΙ και ήδη οι νέοι απόφοιτοι αναζητούν εργασία σε χώρες του εξωτερικού. Όµως 
οι επιστήµες αυτές πάντα θα έχουν ζήτηση από τους νέους ακόµη και αν χρειαστεί να 
µετακοµίσουν σε άλλη χώρα προκειµένου να εργαστούν. Καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας  
φαίνονται να έχουν και ορισµένα τµήµατα ΤΕΙ όπως Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και 
Τεχνολογίας Τροφίµων 

 

Έρευνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις Ειδικότητες Μηχανικών και Επαγγελµατικά δικαιώµατα 
 [Μάιος 2006/Θεσσαλονίκη] 
• Πολιτικοί Μηχανικοί 25,969 (28.04%) 
• Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 16,843 (18.19%) 
• Μηχανολόγοι Μηχανικοί 12,819 (13.84%) 
• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 13813 (14.91%) 
• Μηχ/γοι-Ηλεκτρολογοι Μηχ 2458 (2.65%) 
• Αγρονόµοι Τοπογραφοι Μηχανικοί 5989 (6.47%) 
• Χηµικοι Μηχανικοί 8312 (8.98%) 
• Μεταλλειολογοι-Μεταλ/Γοι Μηχανικοι 2166 (2.34%) 
• Ναυπηγοι Μηχανικοί 84 (0.09%) 
• Ναυπηγοι-Μηχανολογοι Μηχανικοί 1482 (1.60%) 
• Ηλεκτρονικοι Μηχανικοί 2677 (2.89%). 
 Σ’ αυτές τις κύριες ειδικότητες πρέπει να προστεθούν οι νέες ειδικότητες Μηχανικών Ελληνικών 
Πολυτεχνείων: 
•Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
•Μηχανικών Περιβάλλοντος 
•Μηχανικών ∆ιαχείρησης Ενεργειακών Πόρων 
•Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
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Αρχιτέκτονες (6 σχολές) 

231 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 
233 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Σε έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ το 2008 για τους αποφοίτους του Αρχιτέκτονες 
Μηχ/κους δήλωσαν ευχαριστηµένοι έως πολύ ευχαριστηµένοι από τις προπτυχιακές σπουδές το  
57,1% 
232 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
236 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
234 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
370 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
Ενώ στη νοµοθεσία οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί εµφανίζονται ως µία κατηγορία, εντούτοις στο Μητρώο 
του ΤΕΕ βρίσκονται καταγεγραµµένοι µε τις εξής “υποειδικότητες”. 
Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Αρχιτέκτων Μηχανικός & Συστηµατοποίησης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός & Πολεοδόµος 
Aρχιτέκτων Μηχανικός Κήπων & Τοπίου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε ειδικότητα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε ειδικότητα στο Σχεδιασµό Περιβάλλοντος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπίου 
Aρχιτέκτων Μηχανικός (και σύµφωνα µε την 16/92/1999 πράξη προέδρου διοικ.) 
Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολογικού Σχεδίου Μηχανικού 
Aρχιτέκτων -Πολεοδόµος Μηχανικός 
Aρχιτέκτων -Χωροτάκτης Μηχανικός 
Μηχανικός Αστικής & Περιφερειακής Πολεοδοµίας 
Μηχανικός Κατευθύνσεως Πολεοδοµίας Χωροταξίας 
Μηχανικός µε ειδικότητα στην Πολεοδοµία Χωροταξία & Περιφερειακό Σχεδιασµό 
Μηχανικός Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού στην Αρχιτεκτονική 
Μηχανικός Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Μηχανικός Πολεοδοµίας & Περιφερειακού Προγραµµατισµού  
Μηχανικός Πολεοδοµίας Χωροταξίας 
Μηχανικός στην Αρχιτεκτονική Συντήρηση Κτιρίων 
Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πολεοδόµος (σύµφωνα µε Απόφαση ∆.Ε. Τ.Ε.Ε.978/24.3.1994) 
Πολεοδόµος Χωροτάκτης 
Πολεοδόµος Χωροτάκτης Μηχανικός 
Πολεοδόµος Χωροτάκτης Μηχανικός µε ειδικότητα στην Οικονοµοτεχνία Αστ. 
Πολεοδόµος Χωροτάκτης (σύµφωνα µε Απόφαση ∆.Ε. Τ.Ε.Ε.978/24.3.1994) 
Οι παρεµφερείς ειδικότητες µε τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς είναι οι εξής:  
Παρεµφερείς Ειδικότητες Πολυτεχνείων: 
1.Πολιτικοί Μηχανικοί 
2.Μηχανικοί Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 Παρεµφερείς Ειδικότητες Τεχνολογικών Ιδρυµάτων: 
1.∆ιακοσµητικής 
2.Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 
3.Πολιτικών ∆οµικών Έργων 
4.Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 
5.Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί έχουν κοινές δραστηριότητες: 
πρωτίστως µε τους Πολιτικούς Μηχανικούς και δευτερευόντως µε τους Αγρονόµους Τοπογράφους 
Μηχανικούς (όσον αφορά τις κύριες ειδικότητες των τακτικών µελών του ΤΕΕ). 
µε τους Μηχανικούς Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (όσον αφορά τις νέες ειδικότητες των 
ΑΕΙ) µε τους ∆ιακοσµητές και τους Πολιτικούς ∆οµικών Έργων (όσον αφορά τα ΤΕΙ) 
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Προβλήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων µεταξύ των ειδικοτήτων 
 
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
Οι Αρχιτέκτονες µοιράζονται κοινά πεδία δραστηριοτήτων µε αρκετές άλλες ειδικότητες των ΑΕΙ και 
των ΤΕΙ, όπως φαίνεται από τη νοµοθεσία, αλλά και από την*καθηµερινή πρακτική. 
Αναλυτικότερα, και όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτές είναι των: Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανικών 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, των 
∆ιακοσµητών και των Πολιτικών ∆οµικών Έργων. Λόγω της αυξανόµενης ανεργίας είναι επόµενη η 
δηµιουργία τριβών, µεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και η έκπτωση (ποιοτική και οικονοµική) της 
εργασίας. 
Στην αγορά εργασίας παρατηρείται το εξής παράδοξο φαινόµενο. Από τη µία ιδρύονται νέα 
τµήµατα παρεµφερών ειδικοτήτων µε παράλληλη αύξηση των τµηµάτων των ήδη υφισταµένων 
ειδικοτήτων, µε αποτέλεσµα την αύξηση των εξειδικευµένων πτυχιούχων. Από την άλλη η έλλειψη 
νοµοθετικής επαγγελµατικής περιχαράκωσης, αναιρεί την έννοια της εξειδίκευσης και όσον αφορά 
το βασικό πτυχίο, αλλά και την περαιτέρω εξειδίκευση (µεταπτυχιακά, διδακτορικά). Και στα 
παραπάνω έρχεται να προστεθεί η πολυµορφία των πτυχιούχων µηχανικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (βλέπε Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του Π.∆. 53/2004) και η αναντίρρητη ανάγκη για 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς αυτή της Ε.Ε., προκειµένου να διευκολυνθεί η 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών µεταξύ των κρατών-µελών. 
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Πολιτικοί Μηχανικοί (5 σχολές) 

205 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
207 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
201 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 
203 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Σε έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ το 2008 για τους αποφοίτους του Πολιτικούς 
Μηχ/κους δήλωσαν ευχαριστηµένοι έως πολύ ευχαριστηµένοι από τις προπτυχιακές σπουδές 
το  79%. 
208 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
Πολιτικοί Μηχανικοί 
Οι παρεµφερείς ειδικότητες µε τους Πολιτικούς Μηχανικούς είναι οι εξής :  
Παρεµφερείς Ειδικότητες Πολυτεχνείων : 
1.Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 
2.Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί * 
3.Μηχανικοί Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
4.Μηχανικοί Περιβάλλοντος 
Παρεµφερείς Ειδικότητες Τεχνολογικών Ιδρυµάτων: 
1.Πολιτικών ∆οµικών Έργων 
2.Πολιτικών Έργων Υποδοµής 
3.Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
4.Τεχνολογιών Αντιρύπανσης 
5.∆ιακοσµητικής 
6.Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν κοινές δραστηριότητες : 
κυρίως µε τους Αρχιτέκτονες και τους Τοπογράφους Μηχανικούς (όσον αφορά στις κύριες 
ειδικότητες των τακτικών µελών του ΤΕΕ). 
Με τους Μηχανικούς Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους Μηχανικούς 
Περιβάλλοντος (όσον αφορά στις νέες ειδικότητες των ΑΕΙ) 
Με τους Πολιτικούς ∆οµικών Έργων, τους Πολιτικούς Έργων Υποδοµής, τους ∆ιακοσµητές, 
τους απόφοιτους Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρύπανσης καθώς και 
τους απόφοιτους Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, όσον αφορά στα ΤΕΙ). 
 
Προβλήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων µεταξύ των ειδικοτήτων 
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί καθώς είναι µια από τις πρώτες ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο 
δραστηριοτήτων και άρα το µοιράζονται µε πολλές άλλες ειδικότητες, όπως οι Αρχιτέκτονες, οι 
Τοπογράφοι αλλά και οι Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και οι 
Μηχανικοί Περιβάλλοντος. 
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί στην πραγµατικότητα δεν έχουν προβλήµατα µε τις ειδικότητες των ΑΕΙ 
γιατί διατηρούν στο ακέραιο τα δικαιώµατα των άλλων ειδικοτήτων. 
Αντίθετα υπάρχει εµπλοκή µε τους αποφοίτους των ΤΕΙ. 

Civil & Structural Engineering Rankings (QS) 

Rank Title Employer Citations Score 

51-100 Aristotle University of Thessaloniki 23.9 22 40 

51-100 National Technical University of Athens 27.9 33.2 56.3 

51-100 University of Athens 22.5 19.7 94.8 

01-150 University of Patras 17.3 23.3 36.3 
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Αγρονόµοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί (2 σχολές) 

227 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Σε έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ το 2008 για τους αποφοίτους του 
Τοπογράφους Μηχ/κους δήλωσαν ευχαριστηµένοι έως πολύ ευχαριστηµένοι από τις 
προπτυχιακές σπουδές το  73,8% 
225 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 
Οι τοπογράφοι µηχανικοί βάσει της νοµοθεσίας που αναφέρεται παρακάτω έχουν κοινές 
δραστηριότητες µε τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Όσον 
αφορά τους αποφοίτους των ΤΕΙ υπάρχουν κοινές δραστηριότητες µε τους Πολιτικούς 
Υποµηχανικούς, τους Τεχνολόγους ∆οµικών Έργων, τους Τεχνολόγους Συγκοινωνιακών και 
Υδραυλικών έργων καθώς και τους Τεχνολόγους Τοπογράφους. 
Από τη δηµιουργία ακόµα των δύο ειδικοτήτων το αντικείµενο του Τοπογράφου Μηχανικού 
εντάσσεται µέσα στο αντικείµενο του Πολιτικού Μηχανικού. Σε σχέση µε τους Αρχιτέκτονες 
το δικαίωµα µελέτης διόροφης κατοικίας, µε υπόγειο και πρόβλεψη ενός ορόφου, µας δείχνει 
τον περιορισµό της οικοδοµικής δραστηριότητας των τοπογράφων και το πώς εµπλέκονται οι 
δύο κατηγορίες. 
Στην ουσία δηλαδή το αντικείµενο του τοπογράφου το εκτελούν και οι Πολιτικοί Μηχανικοί 
και οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί. 
Σε επίπεδο µελετών δηµοσίων και ιδιωτικών, οι Τοπογράφοι (σύµφωνα µε το Μητρώο 
Εµπειρίας Κατασκευαστών) εξακολουθούν να εκπονούν κατηγορίες µελετών που δικαιούνται 
και οι Πολιτικοί Μηχανικοί. 
 

Προβλήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων µεταξύ των ειδικοτήτων 

Τοπογράφοι Μηχανικοί 
Οι Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί από τη σύσταση ακόµα του επαγγέλµατός τους 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα αλληλοκάλυψης του αντικειµένου της εργασίας τους µε τους Πολιτικούς 
Μηχανικούς «Εν τη ασκήσει του επαγγέλµατος του διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού νοείται 
συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονος και του τοπογράφου, της 
ασκήσεως του επαγγέλµατος του δε τοπογράφου εις καθαράς τοπογραφικάς εργασίας» (Νόµος 
4663/9-5-1930 (Φ.Ε.Κ. 149 Α)). Επίσης προκειµένου περί απλών αρχιτεκτονικών ή οικοδοµικών 
εργασιών και µέχρι διώροφον κτιρίων, επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλµατος άνευ χορηγήσεως 
του τίτλου Αρχιτέκτονος Μηχανικού εις τους συµφώνως τω άρθρω 3 του Νόµου 4663 ασκούντας 
το επάγγελµα του Τοπογράφου. Με βάση τον παραπάνω νόµο όµως δεν υπάρχουν µόνο 
προβλήµατα µεταξύ των Τοπογράφων µε τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Αρχιτέκτονες αλλά 
και µε τους Υποµηχανικούς (πτυχιούχοι των Σχολείων Εργοδηγών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου) και τους 
αναγνωρισµένους εµπειροτέχνες της εποχής εκείνης. Στην ουσία εκτός του ότι τα δικαιώµατα των 
Τοπογράφων Μηχανικών «υπάγονταν» στα δικαιώµατα των Πολιτικών Μηχανικών και των 
Αρχιτεκτώνων, ταυτίζονταν και µε αυτά των Υποµηχανικών και εµπειροτεχνών. Ετσι σήµερα 
βλέπουµε τοπογραφικά διαγράµµατα να συντάσσονται από Τοπογράφους Μηχανικούς, από 
Πολιτικούς Μηχανικούς, από Αρχιτέκτονες, από Πολιτικούς Υποµηχανικούς και πτυχιούχους 
Τοπογραφίας των Τ.Ε.Ι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σηµερινοί εργοδηγοί δεν έχουν δικαίωµα 
εκπόνησης τοπογραφικών µελετών και κατ΄ ακολουθία υπογραφή τοπογραφικών σχεδίων. 
Με το Φ.Ε.Κ. 168∆΄/2-10-1985 σύµφωνα µε το οποίο µπορούν να εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. 
(Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών) οι διπλωµατούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, στις κατηγορίες 
έργων οδοποιΐας, οικοδοµικών, υδραυλικών και λιµενικών έργων, έχουν αλληλοκάλυψη µε τις 
µελέτες που εκπονούνται από τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τους Αρχιτέκτονες στην κατηγορία των 
οικοδοµικών έργων, των Πολιτικών Υποµηχανικών, των Τεχνολόγων ∆οµικών Έργων στην 
κατηγορία των οικοδοµικών έργων, των Τεχνολόγων Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων στις 
κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων καθώς και των Τεχνολόγων Τοπογράφων 
στις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών και λιµενικών έργων. 
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Μηχανολόγοι Μηχανικοί (4 σχολές) 

209 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 
211 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Σε έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ το 2008 για τους αποφοίτους του 
Μηχανολόγους Μηχ/κους δήλωσαν ευχαριστηµένοι έως πολύ ευχαριστηµένοι από τις 
προπτυχιακές σπουδές το  50,6% 
332 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
210 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
Οι Μηχανολόγοι µηχανικοί βάσει της κείµενης νοµοθεσίας έχουν κοινές δραστηριότητες µε 
τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και τους Ναυπηγούς Μηχανικούς. Όσον αφορά τους 
αποφοίτους των ΤΕΙ έχουν κοινές δραστηριότητες µε τους Μηχανολόγους Υποµηχανικούς, 
τους Τεχνολόγους Μηχανολόγους. 
Όλες οι ειδικότητες διεκδικούν τµήµα συµµετοχής στις δραστηριότητες των Μηχανολόγων και 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών βάσει του Νόµου 6422/34 και του Β.-∆ 16/1950 όπου τους 
παρέχεται το δικαίωµα µελέτης στις χαρακτηριζόµενες απλές Ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκατασάσεις. Από την λειτουργία των νέων Τµηµάτων µε παρεµφερείς ειδικότηες προς την 
ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού µπορούν να θεωρηθούν οι 
Μηχανικοί ∆ιαχείρησης Ενεργειακών Πόρων 
Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
Και έχουν από τη νοµοθεσία ιδρυσής του νέων Τµηµάτων και βάσει του Ν. 6422/34, άρθρο 3 
και του - Β.∆. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2 (∆ικαίωµα εκπόνησης µελέτης απλών εγκ/σεων 
από µη Μηχανολόγους) 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

Οι µηχανολόγοι αποτελούν έναν πλήρως ανδροκρατούµενο επιστηµονικό κλάδο σπουδών, όπου οι 
άνδρες αποτελούσαν 87% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς µε 
µεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδηµα γονέων των φοιτητών, που ολοκληρώνουν 
τις προπτυχιακές σπουδές τους µε σχετικά µέτρια καθυστέρηση. Το ποσοστό αποφοίτων που 
πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι αρκετά υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. Πέντε 
έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των µηχανολόγωνείναι εξαιρετικά 
υψηλό, το ποσοστό ανεργίας πολύ χαµηλό, ενώ οκτώ στους δέκα πτυχιούχους έχουν αποκτήσει 
εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του κλάδου εµφανίζουν εξαιρετικά υψηλό 
ποσοστό απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, όπου απασχολούνται κυρίως µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας. Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό αυτοαπασχολουµένων είναι κατά 
τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. Η προσωρινή απασχόληση δεν 
είναι περισσότερο εκτεταµένη απ’ ό,τι κατά µέσο όρο στο σύνολο των µισθωτών και 
συµβασιούχων έργου που εργάζονται κυρίως σε έναν εργοδότη. Όµως οι µηχανολόγοι είναι πάρα 
πολύ καλά αµειβόµενοι σε σχέση µε τον µέσο όρο των µισθωτών και συµβασιούχων έργου στους 
υπόλοιπους κλάδους. Τέλος, λίγο περισσότεροι από επτά στους δέκα µηχανολόγους που είναι 
µισθωτοί και συµβασιούχοι έργου σε έναν εργοδότη θεωρούν ότι οι επαγγελµατικές προοπτικές 
στην τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των 
πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και 
τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων 
και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, της εκπαίδευσης και των µεταφορών-
επικοινωνιών, όπου βρέθηκαν να απασχολούνται 74% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η 
ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά µέτριας έκτασης. Ανέρχεται σε 24,5% του συνόλου 
των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 24% των µισθωτών και συµβασιούχων 
έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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Στο site των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας αναφέρεται: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, έχουν 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση µελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-
µηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης µπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο 
Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιοµηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).  
 
Η ευρύτητα του προγράµµατος µαθηµάτων σε συνδυασµό µε την εξειδίκευση των κατευθύνσεων σπουδών και την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθιστά τους αποφοίτους του Τµήµατος ιδανικούς για εργασία σε ένα ευρύ φάσµα 
βιοµηχανίας και επιχειρήσεων. Αυτό περιλαµβάνει παραδοσιακούς τοµείς Μηχανολόγου Μηχανικού αλλά και τεχνολογίες 
αιχµής όπου απαιτείται εξειδικευµένη και σύγχρονη γνώση. Η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τµήµατος 
ενισχύεται από την άρτια τεχνική κατάρτιση και τις γνώσεις σε management, στοιχεία απαραίτητα για στελέχη 
βιοµηχανίας και επιχειρήσεων. Απόφοιτοι του Τµήµατος απασχολούνται ήδη σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και 
επιχειρήσεις, ενώ άλλοι ακολουθούν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Το Τµήµα βρίσκεται σε µία διαρκή συνεργασία µε πολλούς κλάδους βιοµηχανιών και επιχειρήσεων, µέσω ερευνητικών 
προγραµµάτων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και µέσω του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Με 
τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές του Τµήµατος έχουν την δυνατότητα γνωριµίας και συνεργασίας µε συναδέλφους από την 
βιοµηχανία. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν µεταξύ άλλων: 

• σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χηµικές, τροφίµων, µετάλλων κ.α.) 

• σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

• σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

• σε γραφεία µελετών και συµβούλων 

• σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισµούς 

• σε διεθνείς οργανισµούς (π.χ. Ευρωπ. Ένωση) 

• σε δηµόσιες υπηρεσίες (π.χ. Νοµαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία) 

• σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια 

• ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί 

 

Downloads 

• Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α): "Τροποποίηση και συµπλήρωση διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί σε 
ελτέλεση του Νόµου 6422/1934, όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µεταγενέστερα,που 
αφορούν στην άσκηση επαγγέλµατος του Ήλεκτρολόγου" (pdf) 

• Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α): "Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Β.∆. από 
13/19.2.1936, του Β.∆. από 19/26.3.1938 και του Β.∆. 328/1963, περί της ασκήσεως 
επαγγέλµατος του Ηλεκτρολόγου" (pdf) 

• Π.∆.472/1985 (ΦΕΚ 168Α): "Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε 
την εφαρµογή των άρθρων 15, 16 και 17 του νόµου 1418/84" (pdf) 

• Β.∆. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α) (pdf) 

• Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α): "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του 
Ηλεκτρολόγου,του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού" (pdf) 
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Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικών Υπολογιστών (4 σχολές) 

219 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Σε έρευνα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΑΠΘ το 2008 για τους αποφοίτους του 
Ηλεκτρολόγους Μηχ/κους αναφέρεται: 
 «το 27,4% των αποφοίτων του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών απασχολείται στον τοµέα της εκπαίδευσης, το 23,8% στον τοµέα της παροχής 
υπηρεσιών και ένα 16,7% στον τοµέα των µεταφορών. Επίσης, το 15,5% των αποφοίτων 
δήλωσε ότι απασχολείται στον τοµέα των κατασκευών, ενώ ένα 7,1% σε µεταποιητικές 
βιοµηχανίες. Μικρότερα ποσοστά αποφοίτων (της τάξης του 2,4%) δήλωσαν ότι 
απασχολούνται στον κλάδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού, 
του εµπορίου και της δηµόσιας διοίκησης και άµυνας.»  
Στη ίδια έρευνα µόνο το 53,9% δήλωσαν ευχαριστηµένοι έως πολύ ευχαριστηµένοι από τις 
προπτυχιακές σπουδές. 46,9% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στους Χηµικούς Μηχανικούς,   
50,6% στους   Μηχανολόγους και 57,1% το αντίστοιχο ποσοστό στους   Αρχιτέκτονες.  
Αντίθετα το αντίστοιχο ποσοστό στους Πολιτικούς Μηχανικούς ήταν 79% , στους 
Τοπογράφους 73,8% , 
217 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΩΝ ΕΜΠ 
223 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
221 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
Επαγγελµατικές προοπτικές ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΩΝ 
 
Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε 
είδους επιχειρήσεις και οργανισµούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν σαν ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιοµηχανία λογισµικού, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοµατισµούς, την ηλεκτρονική, τις 
κτιριακές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κλπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής 
τόσο από ιδιωτικές εταιρίες και οργανισµούς, όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήµια για 
µεταπτυχιακές σπουδές και η ανεργία στον κλάδο είναι σήµερα µηδενική. 
Επί πλέον, οι επαναστατικές µεταβολές που συντελούνται αυτή την εποχή τόσο στο χώρο 
των 
τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης, στην Ιατρική Πληροφορική, όσο 
και στην αναδιοργάνωση της αγοράς και των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίες 
παρακολουθούνται στενά από τη Σχολή ΗΜ&ΜΥ του ΕΜΠ, ανοίγουν συνεχώς νέες προοπτικές 
απασχόλησης για τους µελλοντικούς αποφοίτους της Σχολής. 
 

Electrical Engineering Rankings (QS) 
Rank Title Employer Citations Score 

51-100 National Technical University of Athens 20.5 33.2 39.2 

151-200 University of Athens 8.2 19.7 38.5 
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Προβλήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων µεταξύ των ειδικοτήτων 

Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 
 
Οι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί µοιράζονται κοινά πεδία δραστηριοτήτων µε όλες τις 
άλλες ειδικότητες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, όπως φαίνεται από τη νοµοθεσία, αλλά και από την 
καθηµερινή πρακτική κυρίως όσο αφορά τις απλές Μηχανολογικές και Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
Λόγω της ραγδαίας αύξησης των µηχανικών όλων των ειδικοτήτων καθώς και της αυξανόµενης 
ανεργίας είναι επόµενη η δηµιουργία τριβών, µεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και η έκπτωση 
(ποιοτική και οικονοµική) της εργασίας. 
Στην αγορά εργασίας παρατηρείται το εξής παράδοξο φαινόµενο. Από τη µία ιδρύονται νέα 
τµήµατα παρεµφερών ειδικοτήτων µε παράλληλη αύξηση των τµηµάτων των ήδη υφισταµένων 
ειδικοτήτων, µε αποτέλεσµα την αύξηση των εξειδικευµένων ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών. Από την 
άλλη η έλλειψη νοµοθετικής επαγγελµατικής περιχαράκωσης, αναιρεί την έννοια της εξειδίκευσης 
και όσον αφορά το βασικό ∆ίπλωµα, αλλά και την περαιτέρω εξειδίκευση (µµεταπτυχιακά, 
διδακτορικά). Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η πολυµορφία των πτυχιούχων και 
∆ιπλωµατούχων µηχανικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Παραρτήµατα Ι και ΙΙ του Π.∆. 
53/2004) και η αναντίρρητη ανάγκη για προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς αυτή της Ε.Ε., 
προκειµένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών µεταξύ των κρατών-µελών. 
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220 -ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
Το Τµήµα αναµένεται να µετονοµασθεί σε «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται : Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος είναι προετοιµασµένοι να 
σταδιοδροµήσουν σε ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και να προάγουν 
την εκπαίδευση και την επιστήµη τους µέσα από µεταπτυχιακά προγράµµατα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Μπορούν , επίσης, να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 
στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο µελετητών και µελετητικών γραφείων της Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και µελέτες. 
Κύριο αντικείµενο ενασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασµός, η 
υλοποίηση, η εγκατάσταση και διαχείριση συστηµάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και 
µετάδοσης πληροφορίας µε οποιαδήποτε µορφή. ∆ιαθέτουν δε τις απαραίτητες γνώσεις για την 
σύνταξη και αξιολόγηση µελετών που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων 
πληροφοριών, τις εφαρµογές λογισµικού/ τεχνολογίας υλικού/ συστηµάτων τηλεµατικής/ συστηµάτων 
τηλεπικοινωνιών -δικτύων, τις αξιόπιστες εφαρµογές υψηλής απόδοσης, καθώς και τις εφαρµογές 
πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών/διαδικασιών. 
Μερικοί διεθνώς αναγνωρισµένοι τίτλοι επαγγελµάτων που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα 
σπουδών του Τµήµατος είναι: 
-Μηχανικός Τεχνολογιών Λογισµικού (Computer Software Engineer) [http://goo.gl/osgLL]  

-Μηχανικός Τεχνολογιών Υλικού (Computer hardware Engineer) [http://goo.gl/eyPhq ] 

-Μηχανικών Υπολογιστών (εκτός Μηχανικού Τεχνολογιών Λογισµικού) [http://goo.gl/OWB5i ] 

-Αναλυτής Υπολογιστικών Συστηµάτων (Computer System Analysts) 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων (Network Systems and Data Communications) 

-∆ιαχειριστής Βάσεων ∆εδοµένων (Database Administrators) [http://goo.gl/IJwOX ] 

Αρχιτέκτονας Υπολογιστικών Συστηµάτων (Computer Architect) 

Στους ανωτέρω συνδέσµους (links) δίδονται πληροφορίες σχετικά µε την φύση και τις συνθήκες 
εργασίας, στατιστικά στοιχεία για την απορρόφηση αυτών των επαγγελµάτων από την διεθνή 
οικονοµία, προγνωστικά για εύρεση εργασίας, καθώς και µισθοί. Τα στοιχεία αυτά είναι µόνον 
ενδεικτικά. Για την Ελλάδα, µπορείτε να αναφερθείτε στην µελέτη της MRB που έγινε για λογαριασµό 
του TEE και συνοψίζεται στο άρθρο «Απασχόληση Μηχανικών ΗΥ στην Ελλάδα». Επιπλέον, το άρθρο 
«Τα πιο 'θερµά' και καλοπληρωµένα επαγγέλµατα» περιγράφει την ευοίωνη προοπτική ορισµένων εκ 
των παραπάνω επαγγελµάτων. 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων, που 
περιλαµβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αναδυόµενους χώρους της 
τεχνολογίας και επικοινωνίας. Αναφέρονται ενδεικτικά πιθανοί κλάδοι επιχειρήσεων απασχόλησης των 
αποφοίτων του Τµήµατος: επιχειρήσεις (κινητών) τηλεπικοινωνιών, παραγωγής τηλεπικοινωνιακού 
υλικού και λογισµικού, λογισµικού, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και διαδικτυακών τόπων, παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, κατασκευής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών 
συστηµάτων, επιχειρήσεις που επιθυµούν να υποστηρίξουν εσωτερικές και διεπιχειρησιακές διαδικασίες 
και συναλλαγές µε πελάτες µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων και του διαδικτύου, ηλεκτρονικά µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και ψηφιακής διασκέδασης, ερευνητικά τµήµατα εταιρειών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών. 
Παράλληλα, διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, και γνώσεις σε θέµατα διοίκησης και 
επιχειρηµατικότητας, οι απόφοιτοι µας έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγµατοποιήσουν 
δικές τους επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις σε διοικητικό επίπεδο, όπου 
η έλλειψη ατόµων µε ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της Πληροφορικής είναι σηµαντική. 
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331 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ ) 

Επαγγελµατικά :∆ικαιώµατα 

Η επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών βασίζεται στα Π.∆: 372/1997 και Π.∆: 44/2009, στα οποία προβλέπονται 
τα παρακάτω: 
O πτυχιούχος του Τµήµατος, οριζόµενος ως «:∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και 
Μηχανικός Υπολογιστών», έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται µε τη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 
κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας, αξιολόγηση, 
διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και πιστοποίηση τήρησης προτύπων για τα πάσης φύσεως 
ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως 
εφαρµογές τους γενικότερα στους επιστηµονικούς τοµείς: 
α) της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων όπως σχεδιασµός 
αναλογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος, 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτροακουστικά συστήµατα, συστήµατα µετρήσεων και 
επεξεργασίας δεδοµένων, οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρµογές αυτών. 
β) των Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών Συστηµάτων και ∆ικτύων, στο οποίο περιλαµβάνονται 
ιδίως η ενσύρµατη ή ασύρµατη επικοινωνία ή µετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα µεταγωγής, τα 
ενσύρµατα ή ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήµατα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, τα 
δορυφορικά συστήµατα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρµογή αυτών. 
γ) της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστηµάτων, στον οποίο περιλαµβάνονται οι 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή 
κατασκευή και η εφαρµογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή 
υπηρεσιών στη βιοµηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις 
εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφοριακά Συστήµατα νοούνται οι 
αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές µονάδες, έµπειρα συστήµατα, τεχνολογία λογισµικού, 
επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεµατική, πολυµέσα. 
δ) των Συστηµάτων, ιδίως δε των συστηµάτων αυτοµατισµού, επεξεργασίας σηµάτων, 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας οµιλίας, γραφικών, κ.λ.π. και των πάσης φύσεως 
εφαρµογών του. 
Οι ∆ιπλωµατούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, σύµφωνα και µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά µε: 
α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, δηµόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, 
τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο στους επιστηµονικούς τοµείς της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών που απαριθµούνται παραπάνω. 
β) την έρευνα σε δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστηµονικούς τοµείς που 
απαριθµούνται παραπάνω σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο. 
γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες πληροφορικής, δικτύων, µηχανοργάνωσης και 
τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δηµοσίων οργανισµών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τοµέα, στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις 
µεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισµό, σε εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας. 
Το Τμήμα αναμένεται να μετονομασθεί σε «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 
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Μετονοµασία 

Τα τελευταία χρόνια τα θέµατα της µείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο, της εξοικονόµησης 
ενέργειας, της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρούς και ανανεώσιµους 
ενεργειακούς πόρους και της αύξησης της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής, µεταφοράς 
και διανοµής καθώς και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια της προστασίας του 
περιβάλλοντος, έχουν αναδειχθεί ως εξαιρετικής σηµασίας σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη να ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονοµικές 
δραστηριότητες που επιφέρουν οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της ενέργειας έχει προτείνει τη 
θεραπεία των ενεργειακών τεχνολογιών αιχµής στο πρόγραµµα σπουδών του. Η προτεινόµενη 
ανάπτυξη του Τµήµατος στην κατεύθυνση των ενεργειακών τεχνολογιών αιχµής, θα συνεισφέρει 
εξειδικευµένους µηχανικούς και συµβούλους υψηλού επιπέδου απαραίτητους για την ανάπτυξη της 
χώρας στον σύγχρονο ενεργειακό τοµέα. 
 
Προς τούτο, το Τµήµα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη µετονοµασία του σε Τµήµα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η διαδικασία µετονοµασίας βρίσκεται 
κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα έχει ως συνέπειες την εναρµόνιση του προσανατολισµού και 
του αντικειµένου του Τµήµατος στη διεθνή πρακτική και τη διεύρυνση των βασικών γνώσεων αλλά 
και των επιλογών των φοιτητών και των αποφοίτων του στον κρίσιµο ενεργειακό τοµέα. 
Όλα τα παραπάνω είναι από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ 
 
Μελετώντας το πρόγραμμα σπουδών διαπίστωσα ότι το πρόγραμμα σπουδών του ΗΜΜΥ είναι 

πολύ συγγενές με τα προγράμματα των  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

Αντίθετα το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

Θεσσαλίας (Βόλος) , που επίσης θα μετονομαστεί σε  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών δεν είναι πολύ συγγενές. 
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Χηµικών Μηχανικών (3 σχολές) 

239 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
235 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 
237 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Οι Χηµικοί Μηχανικοί έχουν κοινές δραστηριότητες µε τους Γεωπόνους, Χηµικούς, Μηχανικούς 
περιβάλλοντος και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Επίσης αν και δεν έχουν κοινές 
δραστηριότητες µε τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς υπάρχουν συγκρούσεις επειδή οι 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ασκούν και το επάγγελµα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Όσον 
αφορά τους αποφοίτους των ΤΕΙ δεν καταγράφονται αλληλοεπικαλύψεις. 
Στην πράξη δεν υπάρχουν αντιθέσεις µε τους γεωπόνους ενώ µε τους Χηµικούς οι αντιθέσεις 
περιορίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και των Χηµικών εργαστηρίων του ∆ηµοσίου όπου 
έχει γίνει αποδεκτή η ισοδυναµία των ειδικοτήτων. 
Όσον αφορά την ισοδυναµία των ειδικοτήτων Χηµικών και Χηµικών Μηχανικών που ίσχυε 
στην τεχνική επίβλεψη λειτουργίας Χηµικών εγκαταστάσεων µε βάση το νόµο 3518/1928 
αυτή τέθηκε σε αµφισβήτηση από το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την απόφαση 2834/2001 
που συνεδρίασε για να δικάσει την αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων για την ακύρωση του Π∆ 274/1997. 
Συµπαραστατικά επαγγελµατικά οι Χηµικοί Μηχανικοί έχουν κοινό πεδίο µε τους Μηχανικούς 
Περιβάλλοντος και µε τους Μηχανολόγους Μηχανικούς. Προβλήµατα µε τις ειδικότητες των 
ΤΕΙ δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα αλλά θα πρέπει να γίνουν ενέργειες συνεργασίας στις 
κατευθύνσεις της φυτικής/ζωικής παραγωγής και της Τεχνολογίας πετρελαίου. 
 

Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

Οι χηµικοί µηχανικοί αποτελούν έναν ανδροκρατούµενο επιστηµονικό κλάδο σπουδών, όπου οι 
άνδρες αποτελούσαν 64% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς µε 
µεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδηµα γονέων των φοιτητών, που, αν και 
εκδηλώνουν ισχυρή προτίµηση για το Τµήµα σπουδών τους πριν από την είσοδο στο πανεπιστήµιο, 
ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές τους µε σχετικά µεγάλη καθυστέρηση. Το ποσοστό 
αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι το πέµπτο υψηλότερο µεταξύ όλων 
των επιστηµονικών κλάδων σπουδών. Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό 
απασχόλησης των χηµικών µηχανικών είναι κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερο από τον 
γενικό µέσο όρο. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται κυρίως στο ότι το ποσοστό µη ενεργών αποφοίτων 
είναι κατά εννέα ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο, λόγω της πολύ 
µεγάλης συµµετοχής των αποφοίτων του κλάδου σε µεταπτυχιακές σπουδές και της καθυστέρησης 
στην εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Οι χηµικοί µηχανικοί εµφανίζουν εξαιρετικά 
υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, όπου εργάζονται κυρίως ως µισθωτοί. Το 
ποσοστό αυτοαπασχολούµενων χηµικών µηχανικών ταυτίζεται µε τον γενικό µέσο όρο. Το ίδιο 
ισχύει µε το ποσοστό των προσωρινά απασχολούµενων µισθωτών και συµβασιούχων έργου που 
απασχολούνται κυρίως σε έναν εργοδότη. Όµως οι τελευταίοι είναι πάρα πολύ καλά αµειβόµενοι σε 
σχέση µε τον µέσο όρο των αποφοίτων και οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι επαγγελµατικές 
προοπτικές στην τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής 
ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες 
απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 
των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, και της µεταποίησης, όπου βρέθηκαν 
να απασχολούνται 56% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000.  
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Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά µέτρια προς υψηλή. Ανέρχεται σε 20% του συνόλου 
των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 37% των µισθωτών και συµβασιούχων 
έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 

Προβλήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων µεταξύ των ειδικοτήτων 

 
Χηµικοί Μηχανικοί 
 
Οι Χηµικοί Μηχανικοί σαν ειδικότητα της Βιοµηχανίας στις περιπτώσεις της µη απλής (µεγάλης) 
Χηµικής Βιοµηχανίας δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα γιατί λόγω της πολυπλοκότητας 
απασχολούνται όλες οι ειδικότητες των Μηχανικών. Η πίεση της επίλυσης των ιδιαίτερων και 
εξειδικευµένων προβληµάτων έχει δηµιουργήσει τον απαιτούµενο και απαραίτητο σεβασµό µεταξύ 
των ειδικοτήτων. Τα προβλήµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων που αντιµετωπίζουν οι Χηµικοι 
Μηχανικοί περιορίζονται στις απλές Χηµικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κοινό πεδίο µε τους 
Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Τα προβλήµατα µεταξύ των Χηµικών µηχανικών 
και των Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών περιορίζονται σήµερα στην εφαρµογή του 
Π∆274/97. 
Στις απλές Μηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν είναι χηµικές (π.χ. εγκαταστάσεις κτιρίων) όπου 
ο Χηµικός Μηχανικός έχει τα ίδια δικαιώµατα µε όλες τις ειδικότητες υπάρχουν προβλήµατα κυρίως 
γιατί η ενασχόλησή του είναι ασυνήθης. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και 
οι εγκαταστάσεις θέρµανσης µε καύση υδρογονανθράκων όπου αν και οι εγκαταστάσεις είναι 
χηµικές εγκαταστάσεις αυτό δεν γίνεται πολλές φορές δεκτό από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες λόγω 
άγνοιας 

Chemical Engineering Rankings (QS) 

Rank Title Employer Citations Score 

101-150 Aristotle University of Thessaloniki 11.6 22 57.2 

01-150 University of Patras 5 23.3 67.8 

151-200 National Technical University of Athens 11.3 33.2 35 
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214 -ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 
Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.∆. 232/1995, ΦΕΚ 
134/ 22-6-1995/τ.Α΄) µε αποστολή αφενός µεν τη διδασκαλία και έρευνα των αντικειµένων 
της περιβαλλοντικής επιστήµης και µηχανικής και αφετέρου δε την κατάρτιση επιστηµόνων 
µηχανικών ικανών να συµβάλλουν στη µέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργεί η ανθρώπινη επέµβαση στο περιβάλλον. 
Στόχοι του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 Το πρόγραµµα σπουδών παρέχει επιστηµονικές γνώσεις µεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: 
σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία µονάδων καθαρισµού υγρών αποβλήτων, αερίων 
εκποµπών, αστικών απορριµµάτων, αποβλήτων γεωργικών βιοµηχανιών και βιοµηχανιών 
τροφίµων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήµατα µέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, 
εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, µελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερµοδυναµικών κύκλων. 
Επαγγελµατική Κατοχύρωση Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, έχει ως κύρια δραστηριότητα την 
ενασχόληση µε: το σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων για την προστασία, ανάπτυξη και 
εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραµµάτων 
διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστηµάτων καθώς επίσης και την 
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
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476 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό Π.∆, 365/93, αποστολή του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του 
πρώτου τέτοιου Τµήµατος στην Ελλάδα, είναι: 
1. Να καλλιεργεί και να προάγει µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, την 
επιστήµη του Μηχανικού, που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
2. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια 
κατάρτιση τους για την επιστηµονική, ερευνητική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 
3. Να συµβάλει ουσιαστικά στην εµπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης 
και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών προστασίας του 
περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δηµόσιας υγείας. 
4. Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθµης ικανά για τη ∆ιοίκηση, το Σχεδιασµό και τη ∆ιαχείριση 
προγραµµάτων, έργων και πολιτικών σε θέµατα περιβάλλοντος. 
5. Να εκπαιδεύει και επιµορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του ∆ηµοσίου Τοµέα, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών οµάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέµατα που αναφέρονται 
στο χώρο ευθύνης και αρµοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισµών, Να προσφέρει υπηρεσίες 
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς. 
Σύµφωνα µε το ίδιο Π.∆., στους διπλωµατούχους του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
µπορούν να ανατίθενται:  
    α) Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και ∆ιεθνών 
Οργανισµών, που σχετίζονται µε σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας, ανάπτυξης και 
εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δηµοσίων και 
ιδιωτικών τεχνικών και βιοµηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον. 
    β) Η εκπόνηση και/ή ο έλεγχος µελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και 
µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
    γ) Εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα σε θέµατα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση του ∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα. 
Τα αντικείµενα επαγγελµατικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος µπορεί να περιλαµβάνουν 
και τα ακόλουθα: 
-Μελέτες-έρευνες ρύπανσης που αφορούν στον αέρα, το νερό ή το έδαφος. 
-Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή χρειάζονται αλλαγή  χρήσης (π,χ, 
εγκαταλειµµένα λατοµεία, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις),  
-Μελέτες Συστηµάτων --Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας. 
-Εγκαταστάσεις καθαρισµού αποβλήτων (βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, κτιριακών συγκροτηµάτων, 
πόλεων). 
-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (δηµόσια έργα, απόβλητα, 
απορρίµµατα, κτίρια, βιοµηχανικές µονάδες), Σύµβουλοι Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Τοπική και 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ∆ηµόσιος Τοµέας, Οργανισµοί Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, Ένοπλες 
∆υνάµεις, Εκκλησία, κλπ.). 
-Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Βιοµηχανικών Προϊόντων. 
-Εποπτεία Εφαρµογής ∆ιατάξεων Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας και Προδιαγραφών Περιβαλλοντικής 
Συµβατότητας Έργων και Εγκαταστάσεων, Μελέτες-Έρευνες ∆ιαχείρισης και Προστασίας 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. 
Μελέτες ∆ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων (συλλογή, ανακύκλωση, µεταφορά, υγειονοµική ταφή). 
-Στελέχη εργοληπτικών εταιριών Η' τάξεως, όπου από τη νοµοθεσία υποχρεούνται να χρησιµοποιούν 
"Μηχανικούς εξειδικευµένους σε θέµατα περιβάλλοντος" (Π.∆, 368/2-12-1994). 
Το Τµήµα απονέµει το ∆ίπλωµα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος του 
Μηχανικού Περιβάλλοντος απαιτούνται 10 εξάµηνα Σπουδών, εκ των οποίων τα 9 είναι αφιερωµένα 
στη διδασκαλία των µαθηµάτων, ενώ κατά τη διάρκεια του 10ου εξαµήνου εκπονείται η ∆ιπλωµατική 
Εργασία. 
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238 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) 
∆εν εγγράφονται στο ΤΕΕ. Μέχρι σήµερα δεν έχουν καθορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
«Το αντικείµενο του Τµήµατος είναι η ολοκληρωµένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστηµάτων 
µε την δηµιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσµα των τεχνών και των 
επιστηµών, µε έµφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών.  
Ο σκοπός του Τµήµατος είναι να παράγει αποφοίτους που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
δηµιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήµη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις µε την µορφή 
εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστηµάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια.  
Το τµήµα ανταποκρίνεται µε αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόµενες 
ανάγκες για στελέχη στην βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσµιο σκηνικό. 
Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άµεσα µε το επιστηµονικό αντικείµενο του Τµήµατος και 
χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι: 
-Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής 
-Σχεδίαση µε Η/Υ 
-Οργανωσιακή σχεδίαση 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύνθεση των γνωστικών αντικειµένων που προσφέρονται από το 
Τµήµα δεν υπάρχει σήµερα σε άλλο Ελληνικό ΑΕΙ, σε αντίθεση µε τον µεγάλο και συνεχώς 
αυξανόµενο αριθµό σχολών Σχεδίασης διεθνώς. 
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213 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1967 ως Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και δέχτηκε τους πρώτους 
φοιτητές το 1972. Το 1995 µε το Π∆ 404/95 µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών Μηχανικών. Είναι από τα µεγαλύτερα τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής, µε 
42 µέλη ∆ΕΠ διαφόρων βαθµίδων, 1500 περίπου φοιτητές και ετήσιο αριθµό εισαγοµένων 
φοιτητών που υπερβαίνει τους 250. 
∆ιαθέτει σύγχρονη εργαστηριακή υποδοµή, η οποία ενδεικτικά περιλαµβάνει Υπολογιστικό 
Κέντρο, ισχυρό υπολογιστή µε λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας, Μηχανουργείο 
εξοπλισµένο τόσο µε συµβατικές εργαλειοµηχανές (τόρνους, φρέζες), όσο και µε µηχανές 
υψηλής τεχνολογίας (κοπής πλακών µε laser, ηλεκτροδιάβρωση βύθισης, µηχανές ταχείας 
προτυποποίησης), εργαστηριακό εξοπλισµό δοκιµής υλικών σε εφελκυσµό, κάµψη/στρέψη, 
κόπωση, ερπυσµό, κρούση, διάβρωση, θάλαµο θερµικών κατεργασιών, µονάδες 
µεταλλογραφικών και µη καταστροφικών δοκιµών, καταγραφής παραµορφώσεων, 
φωτοµηχανικής και θερµικής ανάλυσης, δυναµικής απόκρισης, παρασκευής σύνθετων υλικών, 
ανίχνευσης ατµοσφαιρικών ρυπαντών, αεροσήραγγες κ.λ.π. 
Στο διάστηµα 1977-2001 το Τµήµα χορήγησε 2076 διπλώµατα Μηχανολόγου Μηχανικού, ενώ 
από το ∆εκέµβριο 2001 χορηγεί ενιαίο δίπλωµα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού. 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών θεσµοθετήθηκε µε την Β1/817/26.11.93 απόφαση 
του ΥΠΕΠΘ και οδηγεί στην απονοµή διδακτορικού διπλώµατος, µετά από παρακολούθηση 6 
µεταπτυχιακών µαθηµάτων και την εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής. Στην 20ετία 1983-2002, 
το Τµήµα χορήγησε 87 διδακτορικά διπλώµατα. 21 από αυτούς τους διδάκτορες είναι σήµερα 
µέλη ∆ΕΠ. Το Τµήµα δεν χορηγεί µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης (Μ∆Ε). 
Η απόφαση για διεύρυνση του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος µε την ένταξη σε αυτό 
της αεροναυπηγικής επιστήµης αποτελεί στρατηγική επιλογή, η οποία στηρίχτηκε στις εξής 
διαπιστώσεις: α) Το τµήµα είχε ήδη αναπτύξει, στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών 
προγραµµάτων της ΕΕ, πολύπλευρες συνεργασίες µε Ευρωπαϊκές εταιρίες του 
αεροναυπηγικού τοµέα, όπως η Aerospatiale, η Dornier, η British Aerospace κ.α. β) Οι 
ειδικότητες µηχανολόγου και αεροναυπηγού µηχανικού έχουν µεγάλη γνωστική επικάλυψη. 
Πολλά µαθήµατα των αντίστοιχων προγραµµάτων σπουδών είναι κοινά. Για το λόγο αυτό, 
στα περισσότερα ΑΕΙ του εξωτερικού που καλλιεργούν τον κλάδο, οι σπουδές µηχανολόγου 
και αεροναυπηγού συνδυάζονται στα πλαίσια ενός τµήµατος. Στην Ελλάδα και οι δύο 
ειδικότητες είναι αναγνωρισµένες από το ΤΕΕ και έχουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα. γ) 
Λαµβάνοντας υπόψη το υπάρχον δυναµικό ∆ΕΠ, το Τµήµα είχε τη δυνατότητα να υλοποιήσει 
το νέο πρόγραµµα αεροναυπηγικής µε οριακή µόνο αύξηση αυτού του αριθµού (5 νέα µέλη 
∆ΕΠ). Με την επιλογή αυτή, το Τµήµα έθεσε τέρµα στην αρνητική για τη χώρα µας διάκριση 
να είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. χωρίς πρόγραµµα σπουδών αεροναυπηγικής Πανεπιστηµιακού 
επιπέδου. 
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363 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) 
 

228 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
Το γνωστικό αντικείµενο της Χωροταξίας, της Πολεοδοµίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης 
περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό θεµάτων, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη χωρική 
διάσταση, καθώς αφορούν συγκεκριµένες περιοχές, µικρότερες ή µεγαλύτερες: µια συνοικία, 
µια πόλη, µια ζώνη, µια περιφέρεια, µια χώρα ή και µια οµάδα χωρών. Στο πλαίσιο των 
θεµάτων αυτών αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσµα επιµέρους αντικειµένων µε κυριότερα την 
οργάνωση και µορφή του χώρου, τις αναπτυξιακές διαδικασίες, τα περιβαλλοντικά θέµατα και 
τις κοινωνικές διεργασίες. Ευρύ είναι και το φάσµα των προσεγγίσεων των θεµάτων αυτών 
(γεωγραφία, κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες, επιστήµες περιβάλλοντος κ.ά.). 
Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όξυνση πολλών χωρικών προβληµάτων (εµφάνιση 
περιοχών µε έντονα συµπτώµατα αποβιοµηχάνισης, επιδείνωση των συνθηκών κυκλοφορίας 
στις πόλεις, καταστροφή του τοπίου στην ύπαιθρο από την ανοργάνωτη οικοδόµηση και τα 
αυθαίρετα κτίσµατα, αύξηση της αέριας ρύπανσης, κ.ά.). Παράλληλα, αυξάνεται κατακόρυφα 
το ενδιαφέρον της κοινωνίας και της πολιτείας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
αυτών. Η εξέλιξη αυτή είναι εµφανής σε πολλά επίπεδα: πολλαπλασιασµός των σχετικών 
δηµοσιευµάτων στον τύπο, δηµιουργία ειδικών φορέων και θεσµών µε αρµοδιότητες στα 
προβλήµατα µε χωρική διάσταση (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γενικές Γραµµατείες των Περιφερειών, 
Νοµαρχίες, ∆ήµοι κ.ά.), σηµαντική αύξηση των χρηµατοδοτικών πόρων για σχετικές µελέτες 
και έργα (που σε µεγάλο βαθµό προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 
Το ΦΕΚ 138 Α /2004  ίδρυσης  αναφέρει: 
« Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία 
και αντικείµενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και 
χωρικών ενοτήτων, όπως: 
 αα) χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικό, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, 
σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδοµές, τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα, αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιµη ανάπτυξη) και  
ββ) πολεοδοµικό προγραµµατισµό και αστική ανάπτυξη: ρυθµιστικά σχέδια, γενικά 
πολεοδοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, αστικός σχεδιασµός, σχέδια ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελµατικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική 
διάσταση στην οργάνωση του χώρου. 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ΜΧΠΠΑ εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 
(ΤΕΕ) µετά από εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος. Με την 
εγγραφή στο ΤΕΕ οι απόφοιτοι εντάσσονται αυτοµάτως και στον ασφαλιστικό φορέα 
(ΤΣΜΕ∆Ε), καθώς και στον Κλάδο Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ) του ΤΣΜΕ∆Ε που προσφέρει 
πρόγραµµα συνταξιοδότησης και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
Σύµφωνα µε την αρ. 3493/20.9.1993 Απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, οι 
∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, απόφοιτοι 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, εντάσσονται στην συγγενέστερη ειδικότητα των 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, χωρίς όµως να αποκτούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτής 
(άρθρο 2 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ Α' 161/18-10-84): «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας)» Βάσει του Π.∆. 240 (30/8/1994), άρθρο 2. 
«Επαγγελµατική κατοχύρωση», οιπτυχιούχοι του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζονται ως ∆ιπλωµατούχοι «Μηχανικοί Χωροτάκτες και 
Περιφερειολόγοι», και έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες: 
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1. Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδοµικών, ρυθµιστικών και συγκοινωνιακών 
µελετών. 
2. Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών µονάδων. 
3. ∆οµή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδοµής, µεταφορών και υπηρεσιών. 
4. Χρονικός και τεχνικοοικονοµικός προγραµµατισµός έργων. 
5. Εκπόνηση µελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 
6. ∆ιαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
7. Τεχνικοοικονοµικές µελέτες σκοπιµότητας. 
8. ∆ιαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικής 
προστασίας, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
9. Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρµογή µεθόδων 
τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών. 
10. Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονοµικές µελέτες και έρευνες αστικής 
γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης. 
Επίσης βάσει του Π.∆. 240 (30/8/1994) οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν τη 
δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ), στο 
Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα µητρώα µελετητών και 
µελετητικών γραφείων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) για τα 
αντίστοιχα έργα και µελέτες. 
Τέλος, βάσει του Ν. 6422/34, του Β.∆. 16/1950 και των εγγράφων ΥΠΕΧΩ∆Ε 
33852/622/1979 και 36871/1997, δίνεται η δυνατότητα ενασχόλησης των ΜΧΠΠΑ 
σε ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές και µελέτες θερµοµόνωσης κτιρίων. Σηµειώνεται 
ότι τα αντικείµενα αυτά δεν εµπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο του ΜΧΠΠΑ. 
 

229 -ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 
241 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ 
  
 

230 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 
224 -ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
Έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μηχανολόγου Μηχανικού. 
Εντάσσονται στο ΠΕ12 Μηχανολόγων για την εκπαίδευση,    
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222 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) 
Το τµήµα έχει τρείς κατευθύνσεις : 1) Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 2) ∆ιοίκηση Έργων και 
Λειτουργιών και 3) Μηχανική της ∆ιοίκησης και Πληροφοριακά Συστήµατα 
Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο µόνο οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε κατεύθυνση στη Χρηµατοοικονοµική Μηχανική  
http://www.oe-e.gr/nwcms/index.php?id=66] 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο ΤΕΕ 
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Ο απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, µε την αποπεράτωση των 
σπουδών του, θα είναι ένας ικανότατος µηχανικός και επαγγελµατίας. Οι επαρκείς γνώσεις 
Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, ∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Στατιστικής, θα 
συντελέσουν στη διαµόρφωσή του ως επιστήµονα και ως πλήρως καταρτισµένου µηχανικού - 
στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανικών 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης θα έχει µπροστά του ένα ευρύ επαγγελµατικό ορίζοντα. Θα µπορεί 
να σταδιοδροµήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες, εταιρείες 
επενδύσεων, χρηµατιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηµατικές µονάδες ως 
οικονοµοτεχνικός σύµβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του ΤΜΟ∆ θα καταρτίζεται άριστα 
ώστε ως µηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευµένες οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις 
Όσοι επιθυµούν ακαδηµαϊκή καριέρα θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν 
µεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές περιοχές και κυρίως σε Financial Engineering, Logistics, 
Manufacturing Systems Engineering, Information Systems και Management Engineering. 
 

215 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
 
 

242 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 
 
 

212 –∆ΑΣ/ΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) 
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336 -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Tο Tµήµα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, µόρφωση και 
ανάδειξη στελεχών στην επιστήµη της ∆ιοίκησης της Παραγωγής, µε έµφαση στις εφαρµογές 
των νέων τεχνολογιών στα συστήµατα παραγωγής. Στόχος του Tµήµατος είναι να εφοδιάσει 
τους φοιτητές µε τη γνώση της επιστηµονικής µεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, 
το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστηµάτων, µε σκοπό την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολύπλοκων προβληµάτων τα οποία ανακύπτουν από τις 
αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, µέσων παραγωγής και 
σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής. 
 
Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραµµα περιλαµβάνει µαθήµατα υποδοµής που αναφέρονται 
στις βασικές ενότητες των Φυσικών, µαθηµατικών και Kοινωνικο-οικονοµικών Eπιστηµών, 
καθώς και µαθήµατα προσανατολισµένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείµενα της ειδικότητας, 
εξασφαλίζοντας τη θεµελιώδη εξάσκηση και τα µέσα για τη µελέτη φαινοµένων, συστηµάτων 
και τεχνολογίας που αντιµετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή. Eπιπλέον εισάγει την πρόσθετη και 
σηµαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συµπεριφορά 
και τη δηµιουργικότητά του.Tο πρόγραµµα του Tµήµατος απευθύνεται στους φοιτητές, οι 
οποίοι επιθυµούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δηµοσίων παραγωγικών µονάδων 
και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής προϊόντων και της 
παροχής υπηρεσιών. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
 

272 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
200 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
288 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
Το Τµήµα των Ιωαννίνων έχει 5 χρόνια σπουδών ενώ του Ηρακλείου και της Πάτρας 4. 
Τους πτυχιούχους του Τµήµατος των Ιωαννίνων ∆εν τους εγγράφει το ΤΕΕ ως µέλη και συνεπώς δεν έχουν τα 
δικαιώµατα του µηχανικού. 

Oι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να εργασθούν σε εταιρείες που ασχολούνται µε 
ηλεκτρονικά υλικά (µικροηλεκτρονική, µπαταρίες, καλώδια, µαγνητικά υλικά), µε κεραµικά 
(µονωτικά, οπτικές ίνες γυαλιού), µε µέταλλα (χάλυβας, αλουµίνιο). Επίσης, µπορούν να 
εργασθούν σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς τηλεπικοινωνιών και παραγωγής 
ενέργειας, καθώς και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τον σχεδιασµό και 
έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών. 
∆εν εγγράφονται στο Τεχνικό  Επιµελητήριο. 
 

185 -ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 
Ένα τµήµα που είναι 4 ετές αλλά υπάρχει θετική γνωµοδότηση  του Π..Ι. οι πτυχιούχοι της 
κατεύθυνσης εικαστικών να εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ08 για εισαχθέντες το 2006-7 και 
µετά. 
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Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ  4ου και 2ου Πεδίου (28) 
Γεωπονικά & ∆ασολογικά (10) 

323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
325 -ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
328 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
327 -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. 
ΑΘΗΝΑΣ 
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
275 -∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΒΟΛΟΣ) 
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
276 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
 

Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ Πληροφορικής  4ου και 2ου Πεδίου (15) 
262 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  (2&4) 
Oι απόφοιτοι του τµήµατος συνδυάζουν γνώσεις υπολογιστών και σύγχρονων ψηφιακών 
τεχνολογιών µε γνώσεις διδασκαλίας των συγκεκριµένων αντικειµένων και γνώσεις 
οικονοµικών. Tο τµήµα αποσκοπεί στην παραγωγή πτυχιούχων, οι οποίοι θα καλύπτουν δύο 
σηµαντικούς κλάδους της κοινωνίας της πληροφορίας: τον κλάδο της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού στη σύγχρονη τεχνολογία µε τη χρήση συστηµάτων 
ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και τον κλάδο της σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και συστηµάτων δικτύων. Τέλος , µε τον πτυχίο τους 
µπορούν να διοριστούν στη δηµόσια εκπαίδευση, στον κλάδο εκπαιδευτικών Πληροφορικής 
ΠΕ19.  ∆εν χρειάζεται να έχουν πτυχίο από την ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2&4) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση 
εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.  
 

340 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
 

338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
 

339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2&4) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση 
εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.  
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Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ Πληροφορικής  4ου και 2ου Πεδίου  
 

366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
 

330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (2&4) 
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989, µε το προεδρικό 
διάταγµα 389/1989, ουσιαστικά όµως άρχισε να λειτουργεί το 1986, µετά από απόφαση της 
Συγκλήτου, ως "∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών". Ο πυρήνας του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) προήλθε 
από τα Τµήµατα Φυσικής και Μαθηµατικών. 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος περιγράφονται από το σχετικό 
Προεδρικό ∆ιάταγµα που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A'/58/8.4.2009 

Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 

 

412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (2&4) 
Στο site της σχολής αναφέρεται: 
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ιδρύθηκε το 2006 και δέχεται φοιτητές από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2007 – 2008. 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήµης της 
Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων και 
των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έµφαση 
δίδεται στους τοµείς της τηλεµατικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται µε τις 
δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τοµείς αυτοί έχουν ποικίλες 
εφαρµογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονοµία (e-business), στη διοίκηση (e-
government), στην υγεία (e-health), στις µεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λ.π. 
 Στο παγκόσµιο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης 
απαιτούνται στελέχη, τα οποία θα µπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες 
που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων 
πληροφοριακών συστηµάτων και την υποστήριξη προηγµένων υπηρεσιών. Οι πτυχιούχοι του 
τµήµατος καταρτισµένοι µε επιστηµονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείµενα του τµήµατος 
και έχοντας άµεση διασύνδεση µε τον κάθε χώρο εφαρµογής της Πληροφορικής θα έχουν τα 
εφόδια να ανταποκριθούν µε πλήρη επάρκεια στις ανωτέρω αυξηµένες απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας. 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
 

369 –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΛΑΜΙΑ) (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής. ∆εν εντάσσονται  στο ΠΕ04 Βιολόγων 
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344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(ΣΑΜΟΣ)  (2&4) 
∆υνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης των διπλωµατούχων Μηχανικών αποφοίτων 
του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και συναφείς πληροφορίες 

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, εγγράφονται ως µέλη στο 
«Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και 
όλοι οι απόφοιτοι των οµοειδών Τµηµάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και 
∆ικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων Πατρών, Θεσσαλίας, ∆υτικής 
Μακεδονίας, καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης 
  

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, ασφαλίζονται στο «Ταµείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)» 
  

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν ως 
εκπαιδευτικό προσωπικό στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» 
(Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 
75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
  

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε 
θέσεις του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 
315/Τεύχος Α’/31.12.2003) 
  

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να απασχοληθούν 
σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση 
του Ιδιωτικού Τοµέα της οικονοµίας 

 
 



http://sep4u.gr  

 

11/6/2012 10:42 πµ                                            26                                                     Καλοδήµος ∆ηµ.                               
 

 

371 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
(ΚΟΖΑΝΗ) (2&4) 
 
 

216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (2&4) 
 
 

358 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (2&4) 
 
 

335 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  (2&4) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση 
εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.  
 

359 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)  
(2&4) 
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Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ  4ου και 2ου Πεδίου 

246 -ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ (2&4) 
Η σχολή έχει 10 εξάµηνα (5 έτη) σπουδών. 
Τα 4 πρώτα εξάµηνα είναι κοινά για όλους απο το 5ο εξάµηνο χωρίζονται σε κατευθύνσεις: 
Μαθηµατικών και Φυσικών. Οι πτυχιούχοι µπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση ή ως 
Μαθηµατικοί ή ως Φυσικοί. Η σχολή είναι 5 χρόνια και τα µαθήµατα τους χαρακτηρίζονται 
δύσκολα.  Στα 5 χρόνια κάνουν 62-63 µαθήµατα ενώ στο Μαθηµατικό στα 4 χρόνια σπουδών 
κάνουν 38-40 µαθήµατα. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει και µαθήµατα Οικονοµίας και 
Πληροφορικής. 
 

200 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (2&4) 
288 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (2&4) 
Το Τµήµα των Ιωαννίνων έχει 5 χρόνια σπουδών ενώ του Ηρακλείου και της Πάτρας 4. 
Τους πτυχιούχους του Τµήµατος των Ιωαννίνων ∆εν τους εγγράφει το ΤΕΕ ως µέλη και 
συνεπώς δεν έχουν τα δικαιώµατα του µηχανικού. 
Oι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να εργασθούν σε εταιρείες που ασχολούνται µε 
ηλεκτρονικά υλικά (µικροηλεκτρονική, µπαταρίες, καλώδια, µαγνητικά υλικά), µε κεραµικά 
(µονωτικά, οπτικές ίνες γυαλιού), µε µέταλλα (χάλυβας, αλουµίνιο). Επίσης, µπορούν να 
εργασθούν σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς τηλεπικοινωνιών και παραγωγής 
ενέργειας, καθώς και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τον σχεδιασµό και 
έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών. 
∆εν εγγράφονται στο Τεχνικό  Επιµελητήριο. 
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344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) 
>Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, εγγράφονται ως µέλη στο «Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι 
απόφοιτοι των οµοειδών Τµηµάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων Πατρών, Θεσσαλίας, ∆υτικής Μακεδονίας, 
καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, ασφαλίζονται στο «Ταµείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)» 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν ως 
εκπαιδευτικό προσωπικό στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» 
(Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 
75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις 
του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος 
Α’/31.12.2003) 

Το Τµήµα επενδύει και πρωτοπορεί σε σηµαντικές περιοχές βασικής και  
εφαρµοσµένης έρευνας, οι κυριότερες των οποίων είναι:  
● Αλγόριθµοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 
● Ανάκτηση Πληροφορίας 
●  Αναπαράσταση Γνώσης 
●  Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Προστασία της  
Ιδιωτικότητας 
● Βάσεις ∆εδοµένων  
● Ευφυείς Πράκτορες 
● Ευφυή Συστήµατα 
● Εφαρµογές ∆ιαφορικών Εξισώσεων 
● Ηλεκτρονικό Εµπόριο – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
● Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών 
● Μαθηµατική Φυσική 
● Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική 
● Νοµικά και Κανονιστικά θέµατα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
● Πολυπρακτορικά Συστήµατα  
● Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων 
● Συστήµατα Προσωπικών και Κινητών Επικοινωνιών 
● Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
● Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 
● Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα 
● Υποστηριζόµενη µε Η/Υ Συνεργασία 
● Ψηφιακά Κυκλώµατα και Συστήµατα 
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Πληροφορική - ΑΕΙ 
Κωδ Σχολή Β2010 ΠΕ∆ 

262 ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πειραιά 15885 2&4 
359 Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 14123 2&4 
358 Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 15077 2&4 

216 Επιστήµης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 15258 2&4 
335 Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 17088 2&4 
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 18215 4 
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 19234 4 

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 18842 4 
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 18622 4 
331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 17333 4 
215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 17623 4 

220 Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 17453 4 
344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Αιγαίου (Σάµος) 14770 2&4 
371 Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΚΟΖΑΝΗ) 16501 2&4 
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 17757 2&4 

366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 15582 2&4 
340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 16378 2&4 
412 Πληροφορικής και Τηλεµατικής Χαροκοπείου Αθήνας 16880 2&4 
330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 17822 2&4 

369 Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Στερεάς Ελλάδας (Λαµία) 15338 2&4 
333 Πληροφορικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 17217 2&4 
339 Πληροφορικής Πειραιά 16925 2&4 
354 Πολιτισµικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 11901 1&4 

 
>Οι διπλωµατούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ , δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ 
Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις 
του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος 
Α’/31.12.2003) 
Στον τοµέα της πληροφορικής λειτουργούν τµήµατα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Η/Υ) σε πολυτεχνεία, Πληροφορικής σε πανεπιστήµια και Εφαρµοσµένης 
Πληροφορικής σε πολυτεχνεία και πανεπιστήµια. Η πληθώρα τµηµάτων προκαλεί σύγχυση 
στους υποψηφίους. Ουσιαστικά, οι πτυχιούχοι των τµηµάτων Η/Υ είναι µηχανικοί hardware, 
οι απόφοιτοι των πανεπιστηµιακών τµηµάτων πληροφορικής είναι µηχανικοί software, ενώ 
τα τµήµατα εφαρµοσµένης πληροφορικής συνδέουν την πληροφορική µε µία άλλη επιστήµη. 
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Κοινά Τµήµατα ΑΕΙ  4ου και 1ου Πεδίου(3) 
354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
367 -ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 
368 -∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΑΓΡΙΝΙΟ) 
 

 

354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (1&4) 

Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
To Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) ιδρύθηκε το 2000. 
Από τον Ιανουάριο του 2002, το Τ.Π.Τ.Ε. συµπεριλαµβάνεται, µετά από απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, στα τµήµατα εκείνα που το πρόγραµµα σπουδών τους αφορά στην 
επιστήµη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
µπορούν να πάρουν µέρος στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ΠΕ 
πληροφορικών στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Επίσης, από το 2009, οι 
απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται ως πληροφορικοί στη δηµόσια εκπαίδευση 
(ΠΕ 19). Εκκρεµεί η µετονοµασία του Τµήµατος σε Τµήµα Πολιτισµικής Πληροφορικής 
(Cultural Informatics), η οποία έχει εγκριθεί ήδη από το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας. 
Η Πολιτισµική Πληροφορική εστιάζει στις µεθόδους και στις τεχνικές µε τις οποίες η ψηφιακή 
τεχνολογία αναπαριστά και αναδιαµορφώνει τη µορφή και τη δοµή του πολιτισµικού 
περιεχοµένου. Στη σηµερινή συγκυρία του διαδικτυακού κόσµου το πολιτισµικό περιεχόµενο 
µεταλλάσσεται σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόµενο, εισάγοντας έτσι τον όρο του «Ψηφιακού 
Πολιτισµού». 
Με βάση αυτό το δεδοµένο, το Τµήµα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστηµονικού δυναµικού 
και στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ψηφιακού Πολιτισµού, συνδυάζοντας 
τη δηµιουργική παραγωγή ποιοτικού Πολιτιστικού Περιεχοµένου µε τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυµέσων (Multimedia). Οι τεχνολογίες αυτές συνεργάζονται σε 
όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση-επεξεργασία, παραγωγή και τέλος 
παρουσίαση-προβολή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχοµένου. Σε παγκόσµιο επίπεδο, 
διαµορφώνεται ένα νέο και ταυτόχρονα καινοτόµο δυναµικό περιβάλλον, όπου οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορικής µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά τόσο στην ανάλυση, µελέτη και 
προβολή του Πολιτισµού, όσο και στη δηµιουργία καινούργιων πολιτισµικών τάσεων. Μία 
βασική παράµετρος αυτής της διαδικασίας αφορά στην κατανόηση των τρόπων µε τους 
οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι µε το Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόµενο. Όσο πιο 
αποδοτική είναι η οργάνωση της πολιτιστικής πληροφορίας τόσο πιο εύκολη πρόσβαση έχει 
κάποιος σ’ αυτή. Από την άλλη µεριά, οι Τ.Π. έχουν αναπτύξει µία πλειάδα τεχνικών και 
µεθόδων, κυρίως µε τη µορφή Πολυµέσων, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
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367 -ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (1&4) 
Σύµφωνα µε το νόµο 3255/2004: 
Σκοπός του  Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας: 
αα) να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση, µέσω της διδασκαλίας και 
της έρευνας των εφαρµογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο 
χώρο της Τέχνης και της µαζικής επικοινωνίας, 
ββ) να παρέχει στους φοιτητές: α) την επιστηµονική έρευνα των εφαρµογών της σύγχρονης 
τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, β) τις καλλιτεχνικές και 
επικοινωνιακές εφαρµογές των οπτικοα-κουστικών µέσων και γ) τη διδασκαλία των νέων 
µορφών οπτικοακουστικής έκφρασης, 
γγ) πεδίο επαγγελµατικής απασχόλησης των πτυχιούχων θα είναι: α) οι επαγγελµατικοί χώροι 
οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής 
ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασµού και παραγωγής ηχητικού και 
οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασµού και παραγωγής video -games, εταιρείες 
ανάπτυξης οπτικοα-κουστικών συστηµάτων κ.λπ.), β) ο ελεύθερος χώρος καλλιτεχνικής 
έκφρασης µέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασµών τους και γ) οι σχετικοί τοµείς της 
γενικής και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
 

368 -∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ∆ΥΤ. 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (1&4) 
Με βάση τη δοµή και τους στόχους του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος 
και Νέων Τεχνολογιών (∆.Π.Π.Ν.Τ.), οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε 
ένα µεγάλο φάσµα επαγγελµατικών και ερευνητικών τοµέων µε προφανή κοινωνικά και 
οικονοµικά οφέλη. 
Έτσι, οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν σε: 

∆ηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση 
προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισµού. 

Φορείς και Οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τον τουρισµό και τη 
διαφήµιση, καθώς και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισµικής διαχείρισης. 

Υπουργεία και Οργανισµούς του ∆ηµοσίου µε αντικείµενο την οργάνωση, διαχείριση και 
ανάδειξη µουσείων και µνηµείων. 

Οργανισµούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντικείµενο τη διαµόρφωση πολιτικών 
για την τεχνολογία και τον πολιτισµό. 

Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισµούς µε έµφαση στο 
σχεδιασµό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών. 

Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία). 
Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τον πολιτισµό και τις νέες 

τεχνολογίες. 
Εταιρείες παραγωγής πολυµέσων µε έµφαση στην προβολή της πολιτισµικής κληρονοµιάς 

(3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο ∆ιαδίκτυο-Internet) και εταιρείες διαχείρισης 
µουσικών, κινηµατογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

Εθνικούς και διεθνείς φορείς και Οργανισµούς για την προβολή και διαχείριση της 
Πολιτισµικής Κληρονοµιάς. 

Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης. 
Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα) και φορείς παραγωγής 

στελεχών έρευνας σε τοµείς πολιτισµού. 
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Κοινά Τµήµατα ΑΕΙ  4ου και 3ου Πεδίου(2) 
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3&4) 
284 -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (3&4) 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα καθορίζονται από το Π.∆ 104  ΦΕΚ 2009/130Α 
Υπάρχει εκτενής παρουσίαση των Βιολογικών Τµηµάτων στις σχολές  του 3ου πεδίου (3p.pdf) 
 

Κοινά Τµήµατα ΑΕΙ  4ου και 5ου Πεδίου (6) 
 

326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
 

353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α) (4&5) 
∆ιάρκεια Σπουδών : ∆έκα εξάµηνα (5 χρόνια) 
Αποστολή του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήµη της 
Γεωπονίας µε προσανατολισµό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήµη αυτή, τις εξελίξεις 
στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών - ακριτικών περιοχών (ΦΕΚ 179/6-9-
1999 Π.∆. 208 άρθρο 1). 
Η Γεωπονία µε αντικείµενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως 
επιστήµη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνεργάζεται µε πολλές βασικές επιστήµες όπως 
η Χηµεία, τα Μαθηµατικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η Οικονοµία και η Οικολογία. Για 
παράδειγµα η Χηµεία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρµακολογίας 
και της Λιπασµατολογίας, τα Μαθηµατικά για την κατανόηση των Οικονοµικών, η Φυσική για τη 
Μηχανολογία. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος  ∆ΕΝ Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
 

271 -∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (4&5) 
∆ιάρκεια Σπουδών : ∆έκα εξάµηνα (5 χρόνια) 
Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσµοθετήθηκε το 1998 (Π.∆. 96/15-4-
1998) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999. Ο σκοπός 
της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τµήµατος ήταν η προαγωγή της επιστήµης του 
περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 
την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη 
διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, 
την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση 
χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
Είναι µάλλον προφανές πως τα αντικείµενα αυτά κατ’ εξοχήν αφορούν την επιστήµη του µηχανικού 
περιβάλλοντος. 
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240 -∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Σήµερα και πολύ περισσότερο στο µέλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί βρίσκονται µπροστά σε 
νέες προκλήσεις οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε στελέχη των παραδοσιακών 
εξειδικεύσεων.  Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσής τους στους τοµείς της 
∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηµατοοικονοµική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, ∆ιοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ.) θα µπορούν να διαχειρισθούν και να χρησιµοποιούν τη σύζευξη της 
∆ιοικητικής Επιστήµης µε τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, 
Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να µπορούν να αντιλαµβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
ολοκληρωµένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήµατα καθώς και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος λόγω του ολοκληρωµένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού 
τους θα είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύµβουλοι σε: 
Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας όπως: 

• Μάρκετινγκ 

• ∆ιοίκηση Παραγωγής 

• Χρηµατοοικονοµικά 

• ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ. 

Ειδικότητες αιχµής όπως: 

• Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων 

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Επιχειρησιακή Στρατηγική 

• ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων / Οργανωσιακή Συµπεριφορά 

• Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 

• ∆ιαχείριση Γνώσης και Μάθησης 

• ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

• Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζµεντ 

• Ψηφιακή Οικονοµία, Κοινωνική Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Καινοτοµίας 

• Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια ∆ιανοµών και Πωλήσεων 

• ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστηµάτων 

• ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

• ∆ιοίκηση Μεταφορών 

• Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 

• ∆ιοικητική των Πωλήσεων 

• Προγραµµατισµός και ∆ιαχείριση Έργων 

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών και Παραγωγής 

• Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 
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336 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (4&5) 
 
 

365 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) (4&5) 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Σε µια κοινωνία και οικονοµία που βασίζεται στη γνώση, η τεχνογνωσία, και ειδικότερα η 
κατανόηση των νέων ή αναδυόµενων τεχνολογιών, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για µια 
επιχείρηση ή έναν οργανισµό ώστε αυτός να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά ή 
και απλά να λειτουργεί αποδοτικά και ανταγωνιστικά, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τοµέα της οικονοµίας. Έτσι η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας αποτελεί κρίσιµο τµήµα της στρατηγικής 
σκέψης µιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισµού.  
Η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας έχει ως κεντρικό στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς 
να αναδιοργανωθούν και να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πάντα µε βάση και 
αναφορά στην τεχνολογία. Με άλλα λόγια η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας ασχολείται µε τη ∆ιαχείριση της 
Καινοτοµικής Αλλαγής τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν επιχειρήσεις και 
οργανισµοί, όσο και στους ίδιους τους φορείς στο σύνολό τους.  
Το στέλεχος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας συνδέει τις στρατηγικές λειτουργίες µε όλες τις λειτουργικές 
περιοχές µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ της στρατηγικής - 
επιχειρηµατικής λογικής από τη µια πλευρά και της επιστηµονικής - τεχνολογικής προσέγγισης από 
την άλλη. Η δουλειά του είναι να συνδέει και να συντονίζει συστηµατικά την επιστήµη και 
τεχνολογία µε την επιχειρησιακή ή οργανωσιακή στρατηγική.  
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας δίνει έµφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής 
για επιχειρήσεις και οργανισµούς µε έντονο τεχνολογικό προσανατολισµό, τόσο στη δοµή και 
οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, µε άξονα πάντοτε τις ψηφιακές 
και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.  
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό κείµενο του Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
θα πρέπει να συνδυάζουν  
(α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισµών, και  
(β) τεχνολογικές γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των 
ψηφιακών συστηµάτων.  
Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι σε τοµείς σχεδίασης και προτυποποίησης, έρευνας και 
ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων, µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τµηµάτων επιχειρήσεων και 
οργανισµών, διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής αλλαγής, µελετών επιχειρηµατικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης κ.λ.π.  
Εποµένως, ένας µακροσκελής αλλά πιο πλήρης τίτλος του Τµήµατος είναι "Τµήµα ∆ιοίκησης 
παραγωγής και προώθησης καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης τεχνολογικής 
αλλαγής επιχειρήσεων και οργανισµών, µε την υποστήριξη της ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής 
Τεχνολογίας". 
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240 -∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (4&5) 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Σήµερα και πολύ περισσότερο στο µέλλον οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί βρίσκονται µπροστά σε 
νέες προκλήσεις οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε στελέχη των παραδοσιακών 
εξειδικεύσεων.  Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσής τους στους τοµείς της 
∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηµατοοικονοµική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, ∆ιοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ.) θα µπορούν να διαχειρισθούν και να χρησιµοποιούν τη σύζευξη της 
∆ιοικητικής Επιστήµης µε τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, 
Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να µπορούν να αντιλαµβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
ολοκληρωµένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήµατα καθώς και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος λόγω του ολοκληρωµένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού 
τους θα είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύµβουλοι σε: 
Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας όπως: 

• Μάρκετινγκ 

• ∆ιοίκηση Παραγωγής 

• Χρηµατοοικονοµικά 

• ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.λπ. 

Ειδικότητες αιχµής όπως: 

• Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων 

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Επιχειρησιακή Στρατηγική 

• ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων / Οργανωσιακή Συµπεριφορά 

• Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 

• ∆ιαχείριση Γνώσης και Μάθησης 

• ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 

• Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζµεντ 

• Ψηφιακή Οικονοµία, Κοινωνική Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Καινοτοµίας 

• Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια ∆ιανοµών και Πωλήσεων 

• ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστηµάτων 

• ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

• ∆ιοίκηση Μεταφορών 

• Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 

• ∆ιοικητική των Πωλήσεων 

• Προγραµµατισµός και ∆ιαχείριση Έργων 

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών και Παραγωγής 

• Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων 
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365 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Σε µια κοινωνία και οικονοµία που βασίζεται στη γνώση, η τεχνογνωσία, και ειδικότερα η 
κατανόηση των νέων ή αναδυόµενων τεχνολογιών, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για µια 
επιχείρηση ή έναν οργανισµό ώστε αυτός να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά ή 
και απλά να λειτουργεί αποδοτικά και ανταγωνιστικά, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τοµέα της οικονοµίας. Έτσι η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας αποτελεί κρίσιµο τµήµα της στρατηγικής 
σκέψης µιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισµού.  
Η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας έχει ως κεντρικό στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς 
να αναδιοργανωθούν και να παράγουν νέα ή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πάντα µε βάση και 
αναφορά στην τεχνολογία. Με άλλα λόγια η ∆ιοίκηση Τεχνολογίας ασχολείται µε τη ∆ιαχείριση της 
Καινοτοµικής Αλλαγής τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν επιχειρήσεις και 
οργανισµοί, όσο και στους ίδιους τους φορείς στο σύνολό τους.  
Το στέλεχος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας συνδέει τις στρατηγικές λειτουργίες µε όλες τις λειτουργικές 
περιοχές µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Αποτελεί τη γέφυρα µεταξύ της στρατηγικής - 
επιχειρηµατικής λογικής από τη µια πλευρά και της επιστηµονικής - τεχνολογικής προσέγγισης από 
την άλλη. Η δουλειά του είναι να συνδέει και να συντονίζει συστηµατικά την επιστήµη και 
τεχνολογία µε την επιχειρησιακή ή οργανωσιακή στρατηγική.  
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας δίνει έµφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και παραγωγής 
για επιχειρήσεις και οργανισµούς µε έντονο τεχνολογικό προσανατολισµό, τόσο στη δοµή και 
οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, µε άξονα πάντοτε τις ψηφιακές 
και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες.  
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό κείµενο του Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
θα πρέπει να συνδυάζουν  
(α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισµών, και  
(β) τεχνολογικές γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των 
ψηφιακών συστηµάτων.  
Οι πτυχιούχοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι σε τοµείς σχεδίασης και προτυποποίησης, έρευνας και 
ανάπτυξης τεχνολογικών προϊόντων, µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τµηµάτων επιχειρήσεων και 
οργανισµών, διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής αλλαγής, µελετών επιχειρηµατικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης κ.λ.π.  
Εποµένως, ένας µακροσκελής αλλά πιο πλήρης τίτλος του Τµήµατος είναι "Τµήµα ∆ιοίκησης 
παραγωγής και προώθησης καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρισης τεχνολογικής 
αλλαγής επιχειρήσεων και οργανισµών, µε την υποστήριξη της ψηφιακής και τηλεπικοινωνιακής 
Τεχνολογίας". 
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161 -∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται [ http://goo.gl/0pskG ]: 
 
Επαγγελµατικές δυνατότητες πτυχιούχων 
    
Α.  Συνέχιση σπουδών 
 
1.      Μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήµια του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, ενδεικτικά 
στα κάτωθι γνωστικά αντικείµενα:            
Πολιτική Επιστήµη, Πολιτική Θεωρία, Οικονοµική Θεωρία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 
Ευρωπαϊκές Σπουδές, ∆ιεθνή Οικονοµικά, Περιφερειακή Οικονοµική, ∆ιεθνείς Σχέσεις, ∆ιεθνές 
Εµπόριο, Ευρωπαϊκή Περιφερειακή  Πολιτική, ∆ηµόσια Οικονοµική, Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη 
και Πρακτική, Πολιτική Ανάλυση και Συµπεριφορά, Χρηµατοοικονοµική, Στρατηγικές Σπουδές, 
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ελληνική Οικονοµία, Σύγχρονη ∆ιπλωµατία, 
Οικονοµική Ανάπτυξη, Εξωτερική Πολιτική και ∆ιπλωµατία, Αναπτυσσόµενος Κόσµος, ∆ιεθνές 
∆ίκαιο, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. 
 
2.      ∆ιπλωµατική Ακαδηµία     
 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη 
∆ιπλωµατική Ακαδηµία  η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.  Η φοίτηση στη Σχολή 
είναι ενός έτους.  Οι απόφοιτοι της Ακαδηµίας έχουν τη δυνατότητα να βρουν απασχόληση 
στις πρεσβείες και στα προξενεία. 
 
3.      Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης           
 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην 
ΕΣ∆∆.  Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής.  Οι απόφοιτοι της Σχολής εξειδικεύονται στη Γενική 
∆ιοίκηση, στην Κοινωνική ∆ιοίκηση (υπηρεσίες υγείας, οργανισµοί κοινωνικής πολιτικής), στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και στο Εµπόριο. 
 
4.      Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ)    
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στη 
ΣΕΛΕΤΕ.  Η φοίτηση στη σχολή είναι ενός έτους.  Οι απόφοιτοι της ΣΕΛΕΤΕ µπορούν να 
διδάξουν στα Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας.  
 
Υποτροφίες: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µας µπορούν να αναζητήσουν υποτροφίες στα 
ακόλουθα ιδρύµατα: Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ίδρυµα Αλέξανδρος Ωνάσης, 
Ίδρυµα Μποδοσάκη, Ίδρυµα Κόκκαλη, Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών (για παιδιά ναυτικών), Βρετανικό Συµβούλιο, ΝΑΤΟ, ΟΑΕ∆, European University 
Institute (Firenze Italia), Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών, Αυστραλία, 
Βουλγαρία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ρουµανία, UNESCO, FULBRIGHT. 
  
Β.  Επαγγελµατική απασχόληση 
 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας και των δύο Κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 
µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (άδεια άσκησης και κατοχύρωση 
επαγγέλµατος) και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης. 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατός µας δύνανται να βρουν εργασία στο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Τοµέα.  
Ειδικότερα: 
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1.      Υπουργεία: Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Πολιτισµού, Γεωργίας, ∆ηµόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Άµυνας κτλ. 
 
2.      ∆ιεθνείς Οργανισµοί: Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade 
Agreement (NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
International Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development 
(IBRD), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά. 
 
3.      Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Συµβούλιο των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο, Centre pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP).  Το 
κέντρο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
4.      Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήµοι και 
κοινότητες), Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ∆ιοικητικές Περιφέρειες, 
πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας».  Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, 
αναδιανοµή εισοδήµατος και πολιτικές αποκέντρωσης. 
 
5.      Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισµός, απολογισµός, ανάλυση 
αποτελεσµάτων, συµπεράσµατα κτλ). 
 
6.      Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Υποβολή Προτάσεων (καταγραφή και 
ανάλυση συγκεκριµένων στόχων και ενεργειών που θα ακολουθηθούν, πορεία υλοποίησης 
συγκεκριµένου προγράµµατος, σύνταξη προϋπολογισµών, διαδικασία υποβολής πρότασης και 
απαραίτητα δικαιολογητικά, επαφές µε φορείς χρηµατοδότησης). 
 
7.      Οργανωµένα Λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Λογιστές. 
 
8.      Τράπεζες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ). 
 
9.      Μ.Μ.Ε. 
 
10.    Πολιτικοί αναλυτές, Σύµβουλοι Πολιτικής Επικοινωνίας. 
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Η αξιολόγηση της  QS : 
 

Computer Science & Information Systems Rankings 2011 

Rank Title Employer Citations Score 

51-200 Aristotle University of Thessaloniki 9.2 23.8 40.4 

151-200 National Technical University of Athens 19.1 28.8 23.4 

Civil & Structural Engineering Rankings 

Rank Title Employer Citations Score 

51-100 Aristotle University of Thessaloniki 23.9 22 40 

51-100 National Technical University of Athens 27.9 33.2 56.3 

51-100 University of Athens 22.5 19.7 94.8 

01-150 University of Patras 17.3 23.3 36.3 

Chemical Engineering Rankings 
Rank Title Employer Citations Score 

101-150 Aristotle University of Thessaloniki 11.6 22 57.2 

01-150 University of Patras 5 23.3 67.8 

151-200 National Technical University of Athens 11.3 33.2 35 

 

Electrical Engineering Rankings 

Rank Title Employer Citations Score 

51-100 National Technical University of Athens 20.5 33.2 39.2 

151-200 University of Athens 8.2 19.7 38.5 

 

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Rankings 

Rank Title Employer Citations Score 

51-100 University of Crete 5.2 16.8 94.2 

101-150 National Technical University of Athens 24.4 33.2 29.6 

51-200 Aristotle University of Thessaloniki 11.8 22 31.6 



http://sep4u.gr  

 

11/6/2012 10:42 πµ                                            40                                                     Καλοδήµος ∆ηµ.                               
 

 

Τ.Ε.Ι. 
 

521 -ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
517 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
519 -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ  
750 -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕΡΡΩΝ  
523 -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
520 -ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
 
 

449 –ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
447 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
451 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
443 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
509 -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  
453 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
445 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  
455 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
456 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)  
Όλα τα παραπάνω ΤΕΙ  (Υποδοµής , ∆οµικών Έργων και Τοπογραφίας )έχουν 
επαγγελµατικά δικαιώµατα που καθορίζονται από το ίδιο ΦΕΚ 
 

495 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
493 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
491 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
498 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ  
489 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
487 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  
483 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
499 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  
 
 

473 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
471 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
469 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
467 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
465 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  
461 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
475 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  
479 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  
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501 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
505 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
709 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)  
705 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ  
503 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 
 

511 -ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
737 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  
 
 

720 -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
714 -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
722 -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ  
753 -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Το τµήµα του Μεσολογγίου Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 
2009-10 
Οι Μηχανικοί Αυτοµατισµού Τ.Ε. στην Εκπαίδευση εντάσσονται στην κατηγορία 
Π.Ε. 20 Πληροφορικής. 
∆ΕΝ έχει εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που καθορίζει τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. 
∆ιορίζονται ως εκπαιδευτικοί ΠΕ20  
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713 - ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων του ΤΕΙ Πειραιά 
διαθέτουν τις εξειδικευµένες γνώσεις, ώστε να µπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναµα 
είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της 
τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστηµάτων και ενδεικτικά στους παρακάτω τοµείς: 

 i) Υποστήριξη ολοκληρωµένων συστηµάτων µε ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού 
(hardware) και του λογισµικού τους (software) σε επίπεδο συστήµατος  ή εφαρµογής. 

ii) Μελέτη, σχεδίαση, προγραµµατισµός και κατασκευές για την προσαρµογή διαφόρων 
περιφερειακών µονάδων σε Η/Υ. 

iii)Μελέτη, σχεδίαση, προγραµµατισµός, κατασκευή και εκµετάλλευση υπολογιστικών 
συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου και ολοκληρωµένων βιοµηχανικών ροµπότ. 

iv)Μελέτη, σχεδίαση, προγραµµατισµός και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ. 

v)Μελέτη και κατασκευή εφαρµογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε 
είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεϊατρική, τηλεεκπαίδευση ή 
τηλεκατάρτιση. 

vi)Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών. 

vii)Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστηµάτων αποθήκευσης, µεταφοράς και 
επεξεργασίας πληροφοριών. 

viii)Εξοµοίωση συστηµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ. 

ix)Μελέτη, σχεδίαση, προγραµµατισµός και κατασκευή ειδηµόνων συστηµάτων για την 
βιοµηχανία, την ιατρική και την διοίκηση. 

x) Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστηµάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες. 

xi)Προσφορά διδακτικών υπηρεσιών τόσο στην δευτεροβάθµια όσο και στη τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 

xii)Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστηµάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και 
ξένων κατασκευαστών συστηµάτων µε Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισµικού 
λειτουργικών συστηµάτων, δικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών. 
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711 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
712 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
697 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)  
727 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ  
506 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ  
735 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
723 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
529 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)  
710 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
736 -ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)  
516 -ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
703 -ΣΧΕ∆. & ΠΑΡΑΓ. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)  
522 -ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)  
513 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  
724 -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
510 -ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  
544 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
480 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
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717 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
716 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
739 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 
515 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ο σκοπός των Τµηµάτων καθορίζεται από το Π.∆ 342 ΦΕΚ 230Α / 2001  
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα καθορίζονται από το  Άρθρο 1, Π∆ 78, ΦΕΚ 36/07-
02-1989, Τεύχος Πρώτο 
 

 

698 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)  
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512 -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Το Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας Ιδρύθηκε το 1984 για να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης 
στελεχών υψηλής στάθµης σε τοµείς επιστηµών µηχανικού µε εξειδίκευση στο πεδίο της Ενεργειακής 
Μηχανολογίας και στο πεδίο της Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, προήλθε δε από τη συγχώνευση των 
τµηµάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας. 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των επιστηµών 
στους τοµείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και 
Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. Πέρα των γνώσεων που περιλαµβάνονται στους ανωτέρω τοµείς δίνεται 
έµφαση στην αξιοποίηση των συµβατικών, ανανεώσιµων και νέων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή, 
µετατροπή, µεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση, 
εξοικονόµηση, και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ 
Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας µπορεί να σταδιοδροµήσει σε όλους τους 
επαγγελµατικούς χώρους των κλασικών Τµηµάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, ανάλογα µε τη 
κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει έχοντας το πλεονέκτηµα της σφαιρικής γνώσης σε ενεργειακά 
θέµατα. Το πτυχίο που χορηγεί το Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας αποτελεί ένα καλό εφόδιο για µια 
ευρεία επιλογή θέσεων εργασίας, καθώς και για τη συνέχιση των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 
Ειδικότερα ο πτυχιούχος του τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας µπορεί να ασχοληθεί επαγγελµατικά 
µε: 
- τη µελέτη, εγκατάσταση και αξιοποίηση των συµβατικών, ανανεώσιµων και νέων πηγών ενέργειας. 
- τη διαχείριση, λειτουργία και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ενεργειακών µονάδων και δικτύων. 
- την εκπόνηση και εφαρµογή µελετών για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, µετατροπή, 
αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας. Στις δραστηριότητες αυτές υπάγονται όλες οι 
βιοµηχανικές, κτιριακές, και λοιπών κατηγοριών ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
- την εκπόνηση µελετών για εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας. 
- την αξιολόγηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και µε την σύνταξη τεχνικοοικονοµικών µελετών 
σκοπιµότητας επενδύσεων ενεργειακού εξοπλισµού. 
- τη µελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισµού. 
- την επίβλεψη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ενεργειακών εγκαταστάσεων. 
- την πιστοποίηση και ποιοτικό έλεγχο ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εξοπλισµού. 
- την τεχνικοοικονοµική διαχείριση και εµπορία ενεργειακού εξοπλισµού. 
- την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της ενέργειας. 
- τη διεξαγωγή εφαρµοσµένης και τεχνολογικής έρευνας. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, σε θέσεις στη 
βιοµηχανία, σε γραφεία µελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης µηχανολογικού ή 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, σε επιχειρήσεις εµπορίας εξοπλισµού ενεργειακής τεχνολογίας, σε 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δηµοσίου, σε οργανισµούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
κλπ. Πέραν των ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος έχουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης 
µεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήµια ή Πολυτεχνεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού.  
∆ΟΜΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Με τη δοµή των σπουδών επιδιώκεται κυρίως η εµβάθυνση σε θεµελιώδεις επιστηµονικές γνώσεις, η 
ευρεία κάλυψη του γνωστικού αντικειµένου και η παροχή γνώσεων στις τελευταίες επιστηµονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος κατανέµονται 
σε τρεις (3) Τοµείς:  
Α. Ενεργειακής Μηχανολογίας 
Β. Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας 
Γ. Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων και ∆ιαχείρισης Συστηµάτων 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος διαρθρώνεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
α) Κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας 
β) Κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας 
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532 -ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)  
Οι σπουδές στο Τµήµα καλύπτουν τους τοµείς που σχετίζονται µε την κατανόηση και την 
τεχνολογική παρέµβαση σε συστήµατα εντοπισµού και διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. Η διάρκεια των σπουδών στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
είναι συνολικά οκτώ (8) εξάµηνα. Σε όλα τα εξάµηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές 
περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, σεµινάρια 
και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
φωτοβολταϊκά – αιολικά πάρκα, σε εργαστήρια µετεωρολογικών, περιβαλλοντικών και 
γεωτεχνολογικών µετρήσεων, σε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών και σύγχρονα 
αυτοµατοποιηµένα θερµοκήπια. 
Τα τέσσερα πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν: Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής. Μαθηµατικά Ι και 
ΙΙ, Φυσική, Χηµεία Ι και ΙΙ, Πληροφορική Ι και ΙΙ, Σχέδιο-CAD, Ενέργεια-Περιβάλλον και 
Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώµατα, Τεχνική Θερµοδυναµική. Μαθήµατα Ειδικής υποδοµής. 
Αειφόρος Ανάπτυξη & Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά-Ψηφιακά 
Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών-GIS, Κατασκευαστικές 
Τεχνολογίες, Φαινόµενα Μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο 
Γεωργικό Περιβάλλον. 
Τα επόµενα τρία εξάµηνα περιλαµβάνουν: Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής. Συστήµατα Λήψης 
Μετρήσεων & Ελέγχου, Μετεωρολογία - Κλιµατολογία. Μαθήµατα Ειδικότητας. Πρόκειται για 
τα µαθήµατα στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας της Τεχνολογίας Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης των Φυσικών Πόρων. Τα µαθήµατα αυτά είναι: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι και ΙΙ, 
Τηλεπισκόπιση & Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών & 
Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστηµάτων, Σχεδιασµός 
& ∆ιαχείριση Συστηµάτων Α.Π.Ε., Τεχνολογία & ∆ιαχείριση υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία 
Γεωτρήσεων & Αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία Εντοπισµού Υδατικών Πόρων, 
Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού 
Περιβάλλοντος, Φυσικές Καταστροφές, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αέρα, ∆ιαχείριση 
των Υδατικών Πόρων, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Νερού, Τεχνολογία Επεξεργασίας 
Πόσιµου Νερού. 
Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαµήνων, διδάσκονται παράλληλα και µαθήµατα ∆ιοίκησης, 
Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ). Μαθήµατα ∆ΟΝΑ. 
Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή 
Οικονοµία, Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση. Εκτός των 
προαναφερόµενων µαθηµάτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διδασκαλία 
Προαιρετικών Μαθηµάτων, τα οποία δύναται να µεταβάλλονται ανά ακαδηµαϊκό έτος ή 
εξάµηνο, σύµφωνα πάντα µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες που το 
Τµήµα οφείλει να παρακολουθεί. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους 
φοιτητές του Τµήµατος και καλύπτεται, σύµφωνα µε την οδηγία του Ινστιτούτου 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τέσσερα επίπεδα. ∆ύο επίπεδα βασικών γνώσεων και δύο 
επίπεδα ορολογίας. Οι φοιτητές που κατέχουν τίτλο επιπέδου Lower και άνω, έχουν τη 
δυνατότητα να απαλλαγούν από τη διδασκαλία των δύο πρώτων επιπέδων. 
Στο 8ο εξάµηνο, ανατίθεται στους σπουδαστές η Πτυχιακή Εργασία σε θέµατα εφαρµοσµένης 
έρευνας στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Στο 8ο εξάµηνο επίσης, πραγµατοποιείται η 
Πρακτική Άσκηση σε χώρους εφαρµογής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών παρέχεται η δυνατότητα, κάποια µαθήµατα ή η εκπόνηση της Πτυχιακής 
Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης, να πραγµατοποιηθεί σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράµµατος ανταλλαγών ERASMUS. 
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514 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
Το Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε µε 
το Π∆ 200/99 (ΦΕΚ 179  Α'/6-9-99),  ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών και η 
λειτουργία του ξεκίνησε το ακαδηµαϊκό έτος 2000 – 2001. 
Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης,  σύµφωνα µε 
την Υπουργική Απόφαση 20514/Ε5/13-3-2006 (ΦΕΚ 297  Β'/06)  καλύπτει το γνωστικό 
αντικείµενο της µελέτης,  ανάπτυξης,  εφαρµογής και εξέλιξης µεθόδων,  συστηµάτων και 
εγκαταστάσεων ελέγχου και διαχείρισης ρύπων,  που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη 
δραστηριότητα.   
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   
Ο πτυχιούχος του Τµήµατος φέρει τον τίτλο του Μηχανικού Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης και ουσιαστικά είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  
∆ιαθέτει τις απαιτούµενες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες,  που του 
επιτρέπουν να απασχοληθεί σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος,  
είτε ως αυτοαπασχολούµενος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών, 
είτεκαι ως εκπαιδευτικός.  
Ο ιδιωτικός και ο δηµόσιος τοµέας, τα µελετητικά γραφεία και η Εκπαίδευση µπορούν 
να αξιοποιήσουν τις επαγγελµατικές δυνατότητες του Τεχνολόγου Αντιρρύπανσης,  οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια και κατατάσσονται   µε βάση   το αντικείµενο του 
κάθεεπαγγελµατικού πεδίου.  
- Βιοµηχανία 
• Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση µετρήσεων των παραγόµενων ρύπων.  
• Συντήρηση συστηµάτων µέτρησης και ελέγχου της ρύπανσης 
• Έκδοση περιβαλλοντικών αδειών 
• Τήρηση βιβλίων και αρχείων   
• Σχεδίαση και βελτιστοποίηση µεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου 
της ρύπανσης.  
• Παρακολούθηση των σχετικών κανονισµών και νοµοθετικών ρυθµίσεων και 
σχεδιασµός της περιβαλλοντικής και ενεργειακή πολιτικής   
• Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και προγραµµατισµός αναβάθµισης 
των συστηµάτων αντιρρύπανσης.  
• Παραγωγή βιοκαυσίµων 
-Εµπόριο 
• Προβολή και προώθηση προϊόντων 
• Αντιπροσώπευση ξένων οίκων   
- Μελέτες 
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων   
• Μελέτες ενεργειακών εγκαταστάσεων 
• Μελέτες επαγγελµατικού κινδύνου 
• Οικονοµοτεχνικές µελέτες 
• Αδειοδοτήσεις επικινδύνων αποβλήτων 
• Σχεδιασµός και µελέτη µονάδων αντιρρύπανσης 
-Κατασκευαστικός τοµέας 
• Σχεδιασµός,  εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων αέριας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας 
• Σχεδιασµός,  εγκατάσταση και συντήρηση µονάδων επεξεργασίας λυµάτων 
(βιολογικός καθαρισµός)  
• Σχεδιασµός, εγκατάσταση και λειτουργία έργων προστασίας περιβάλλοντος 
• Σχεδιασµός,  εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων επεξεργασίας –  διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων. 
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- ∆ηµόσιες Υπηρεσίες   
Υπουργεία, Νοµαρχίες, ΟΤΑ, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
• Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση µετρήσεων.  
• Έλεγχος εφαρµογής της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας.  
• Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων 
δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων.  
• ∆ιαµόρφωση γενικότερων στρατηγικών,  σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ή 
παραγωγικών τοµέων, για αποτελεσµατικό περιορισµό της ρύπανσης.  
• Έλεγχος και αξιολόγηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
• Μελέτη, επίβλεψη κατασκευής και λειτουργία αντιρρυπαντικών έργων (ΧΥΤΑ, βιολογικός 
καθαρισµός κλπ.).   
-Εκπαίδευση, Εφαρµοσµένη Έρευνα και Ανάπτυξη 
∆ευτεροβάθµια,  Μετα-δευτεροβάθµια  (ΙΕΚ),  Τριτοβάθµια,  Σχολές Μαθητείας,  Ερευνητικοί 
Φορείς, Ιδρύµατα και Ινστιτούτα 
• ∆ιδασκαλία προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας στη 
δευτεροβάθµια και µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
• ∆ιδασκαλία στον σχεδιασµό τεχνολογιών αντιρρύπανσης και προστασία του 
περιβάλλοντος στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
• Έρευνα και ανάπτυξη νέων συστηµάτων και τεχνολογιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος,  ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τεχνολογιών παραγωγής/χρήσης 
εναλλακτικών καυσίµων και συστηµάτων παραγωγής-εξοικονόµησης ενέργειας σε 
δηµόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς ή σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
-Ενέργεια (Ανανεώσιµες Μορφές – Βιοκαύσιµα)  
• Εµπορία ενεργειακού εξοπλισµού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
• Σχεδιασµός,  εγκατάσταση,  λειτουργία και συντήρηση µονάδων παραγωγής 
εναλλακτικών καυσίµων. 
Περισσότερα µπορείτε να διαβάσετε στο υπερπλήρη οδηγό επαγγέλµατος: 
http://career.teikoz.gr/_pdf/ekdoseis/jobprofileTEAN.pdf 
 

718 -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
518 -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
644 -ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
701 -ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
592 -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
 
 



http://sep4u.gr  

 

11/6/2012 10:42 πµ                                            49                                                     Καλοδήµος ∆ηµ.                               
 

Κοινές σχολές ΤΕΙ 4ου και  1ου Πεδίου 

748 -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)  

 

Κοινές σχολές ΤΕΙ 4ου και  2ου Πεδίου 

721 -ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
538 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 
531 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
536 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
535 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
533 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα καθορίζονται από το Π.∆.109 ΦΕΚ 47Α/10-2-89 
 

556 -ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ -ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
528 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)  
 
 

550 -∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)  
551 -∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣI)  

 

 
 
 

539 -ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
541 -ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
540 -ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
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Κοινές σχολές ΤΕΙ 4ου και  5ου Πεδίου 

728 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
530 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)  
586 -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

729 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να προσληφθούν και να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε 
Υπηρεσία Οργανισµό του ∆ηµόσιου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, στην οποία λαµβάνει χώρα η 
εισαγωγή, 
συντήρηση ή επέκταση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Ακόµη οι πτυχιούχοι του 
τµήµατος µπορούν να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε σε ατοµική βάση, είτε 
σαν µέλη οµάδας, σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστηµάτων 
στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία. Επίσης να απασχοληθούν στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
καθώς και να ενταχθούν στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ, (έκτακτο και µόνιµο), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Επιπροσθέτως, µπορούν να εργασθούν ως Ε.Τ.Π. ειδικότητας Η/Υ στα ΤΕΙ. 
Τέλος µπορούν να εργασθούν και να προσφέρουν πολύτιµη συµβολή στην ∆ιαχείριση Έργων 
Πληροφορικής και στη Σχεδίαση Στρατηγικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων στη 
∆ιοίκηση και Οικονοµία τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο ∆ηµόσιο τοµέα. 
 
 

 

525 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α)  
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν τις 
απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά, υποστηρίζοντας µε επιτυχία την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής 
και επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων στα γνωστικά επιστηµονικά 
αντικείµενα της Πληροφορικής Επιστήµης, της ∆ιοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, του 
Marketing, της Χρηµατοδότησης και της ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και δύνανται να 
σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρµόσουν σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα, 
είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες και επιστήµονες, σε όλους 
τους τοµείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης, σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τη µελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρµοσµένη έρευνα, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
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733 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
(ΛΕΥΚΑ∆Α)  
734 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)  
Όλα τα ΤΕ Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία   
Εντάσσονται στο κλάδο  ΤΕ Πληροφορικής [Π.∆ 347 /2003 ΦΕΚ 315Α] 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής για την Εκπαίδευση  
 

726 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εµπορίας & Ποιοτικού 
Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές 
γνώσεις και ικανότητες, για να µπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τοµείς του γνωστικού 
αντικειµένου σπουδών του Τµήµατος. 
Ειδικότερα, µε βάση τις εξειδικευµένες γνώσεις τους, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εµπορίας & 
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων µπορούν να έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, 
όπως αυτά περιγράφονται στο συνηµµένο πρακτικό 22/13-6-2000 της Επιστηµονικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος «Ίδρυση Τµήµατος Εµπορίας και Ποιοτικού 
Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων» και στο συνηµµένο σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος του ΤΕΙ 
∆υτικής Μακεδονίας. 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών προϊόντων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε τη 
µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της 
εµπορίας και του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι η οργάνωση και η 
διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων, η πληροφόρηση της αγοράς, η διαφήµιση και η 
εµπορία των αγροτικών προϊόντων, η αγροτική πολιτική της χώρας µας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η συντήρηση, η µεταποίηση, η τυποποίηση, ο υγειονοµικός και ποιοτικός έλεγχος 
των αγροτικών προϊόντων. 
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης είτε ως στελέχη µονάδων είτε ως 
αυτοαπασχολούµενοι σε όλο το φάσµα της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των 
επιχειρήσεων του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα καθώς και µε την εµπορία και τον 
ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα στα εξής αντικείµενα και 
δραστηριότητες: 
Σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, για την εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών και 
επιστηµονικών µεθόδων αναφορικά µε την ποιότητα και την εµπορία των φυτικών και ζωικών 
προϊόντων παραγόµενα µε συµβατικές ή βιολογικές µεθόδους. 
Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού-εξαγωγικού εµπορίου για την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων 
έρευνας της αγοράς, τη συλλογή πληροφοριών για τη συµπεριφορά των καταναλωτών, τον 
προσδιορισµό της προσφοράς και της ζήτησης, τις στρατηγικές τιµών καθώς και τη διαφήµιση 
των αγροτικών προϊόντων 
Σε επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου, για την εφαρµογή τεχνολογικών και επιστηµονικών 
µεθόδων, αναφορικά µε τη συλλογή πληροφοριών των τιµών, την επιλογή των δικτύων 
µεταφοράς, των µεθόδων συντήρησης των προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
Σε Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύµατα που δανειοδοτούν τις αγροτικές επιχειρήσεις και το 
εξαγωγικό εµπόριο των αγροτικών προϊόντων σαν εξειδικευµένα στελέχη για την εξακρίβωση 
της βιωσιµότητας αυτών των επιχειρήσεων. 
Σε Τελωνεία και Σταθµούς Ελέγχου, αναφορικά µε τον ποιοτικό και υγειονοµικό έλεγχο των 
εξαγοµένων και εισαγοµένων αγροτικών προϊόντων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοαπασχολούµενοι µε την εµπορία των αγροτικών προϊόντων 
στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, καθώς και στη σύνταξη γεωργοοικονοµικών 
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µελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων. 
Σε επιχειρήσεις εµπορίας τροφίµων και στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών, σαν 
εξειδικευµένα στελέχη στην εισαγωγή και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή 
και µεταποιηµένη µορφή, καθώς και στην έρευνα της αγοράς. 
Σε κάθε άλλη δραστηριότητα που εµφανίζεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
αποδεδειγµένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους. 
3. Οι πτυχιούχοι του αναφεροµένου Τµήµατος µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της 
διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της εµπορίας και του ποιοτικού 
ελέγχου των αγροτικών προϊόντων. Επίσης, µπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων 
στελεχών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την οργάνωση των 
αγροτικών επιχειρήσεων, την εµπορία των αγροτικών προϊόντων και να πιστοποιούν από 
υγειονοµικής και ποιοτικής πλευράς την καταλληλότητα των αγροτικών προϊόντων που 
προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων. 
 
4. Απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, µπορούν να απασχοληθούν ως µέλη ερευνητικών οµάδων 
σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 
 
5. Όλες οι παραπάνω επαγγελµατικές δραστηριότητες ασκούνται σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία 
 
6. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος εµπορίας και ποιοτικού έλεγχου αγροτικών προϊόντων µε την 
απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
 

549 -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)  
Γενικά οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν : 
- σε εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα 
δικά τους ή τρίτων 
- σε εταιρείες οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών 
- σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των µεταφορών  (Οργανισµοί 
Λιµένων, Αερολιµένων και Σιδηροδρόµων, Εµπορευµατικά Κέντρα) 
- σε τµήµατα προµηθειών,  διαχείρισης αποθεµάτων,  διακίνησης υλικών  (πρώτων 
υλών,  αναλώσιµων,  ανταλλακτικών,  υλικών συντήρησης εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων)  τόσο σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις όσο και σε οργανισµούς στον 
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα,  όπως π.χ.  στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους 
(∆ΕΚΟ),  Νοσοκοµεία,  Στρατιωτικές Μονάδες και Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
- σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής 
- σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  (τουριστικές,  διανοµής αγαθών,  τραπεζικές 
κ.λπ.) 
- ασκώντας ελεύθερο επάγγελµα παροχής υπηρεσιών σε θέµατα εφοδιαστικής τόσο σε 
µικρές όσο και σε µεγάλες εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις 
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Πληροφορική - ΤΕΙ 
Κωδ Σχολή Β2010 ΠΕ∆ 

720 Αυτοµατισµού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 13444 4 
714 Αυτοµατισµού ΤΕΙ Πειραιά 13326 4 
722 Αυτοµατισµού ΤΕΙ Χαλκίδας 10865 4 
724 Βιοµηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 5504 4 
586 ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας 5888 5 
728 Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ΤΕΙ Πάτρας 11012 4&5 

734 
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας 
(Γρεβενά) 4302 4&5 

733 
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 
(Λευκάδα) 4064 4&5 

729 Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ΤΕΙ Μεσολογγίου 5261 4&5 

525 
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ΤΕΙ Πάτρας 
(Αµαλιάδα) 6959 4&5 

725 Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 9878 4 
713 Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ΤΕΙ Πειραιά 13703 4 
727 Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών 10694 4 
735 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Καστοριά) 7643 4 
506 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαµίας 10001 4 
711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 15135 4 
712 Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14551 4 
529 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) 7047 4 
723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 11020 4 
736 Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος) 6578 4 
710 Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ΤΕΙ Ηπείρου (Αρτα) 6241 4&5 

Οι διπλωµατούχοι , απόφοιτοι των παραπάνω Τµηµάτων, δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 20»  
και  σε θέσεις του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΤΕ Πληροφορικής» 

 

 

 

 

 

 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
497 -ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  
507 -ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
477 -ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  
457 -ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
444 -ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ  
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Συναφείς  σχολές Μηχανικών ΑΕΙ και ΤΕΙ 

 

ΚΩ∆ ΣΧΟΛΗ Β2010 ΒΑΘ ΠΕ∆ 
  Συνάφεια Πολιτικών Μηχανικών       

201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 19241 ΑΕΙ 4 

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 18879 ΑΕΙ 4 

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 18685 ΑΕΙ 4 

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 18583 ΑΕΙ 4 

207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 18342 ΑΕΙ 4 

225 Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 18278 ΑΕΙ 4 

227 Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 18206 ΑΕΙ 4 

445 Πολιτικών ∆οµικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά 15485 ΤΕΙ 4 

443 Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΤΕΙ Αθήνας 13198 ΤΕΙ 4 

447 Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 12951 ΤΕΙ 4 

449 Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΤΕΙ Πάτρας 11637 ΤΕΙ 4 

453 Πολιτικών ∆οµικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 11408 ΤΕΙ 4 

455 Πολιτικών ∆οµικών Έργων ΤΕΙ Σερρών 10925 ΤΕΙ 4 

456 Πολιτικών ∆οµικών Εργων Λάρισας (Τρίκαλα) 10724 ΤΕΙ 4 

451 Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΤΕΙ Λάρισας 10143 ΤΕΙ 4 
 

  Συνάφεια Αρχιτεκτόνων    

231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 22313 ΑΕΙ 4 

233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 21896 ΑΕΙ 4 

232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας 21695 ΑΕΙ 4 

236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 21449 ΑΕΙ 4 

370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ. Κρήτης (Χανιά) 20957 ΑΕΙ 4 

234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) 20921 ΑΕΙ 4 

521 Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας 18158 ΤΕΙ 4 

520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας 14722 ΤΕΙ 4 

517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 11566 ΤΕΙ 4 

738 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 7330 ΤΕΙ 2&4 

523 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας 6199 ΤΕΙ 4 

528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας (∆ράµα) 5822 ΤΕΙ 4 
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Οι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί µοιράζονται κοινά πεδία δραστηριοτήτων 
µε όλες τις άλλες ειδικότητες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. 

  Συνάφεια Μηχανολόγων 
Βάση 
2010 

ΑΕ 
ΤΕΙ Πεδ. 

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 19112 ΑΕΙ 4 

229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 18891 ΑΕΙ 4 

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 18770 ΑΕΙ 4 

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 18326 ΑΕΙ 4 

332 Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Θεσσαλίας (Βόλος) 18215 ΑΕΙ 4 

210 Μηχανολόγων Μηχανικών ∆υτ.Μακεδονίας Κοζάνη) 18056 ΑΕΙ 4 

224 Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης Θράκης (Ξάνθη) 16484 ΑΕΙ 4 

230 
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης 
(Χανιά) 16318 ΑΕΙ 4 

461 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά 13844 ΤΕΙ 4 

512 Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας 12999 ΤΕΙ 4 

465 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας 11249 ΤΕΙ 4 

516 Οχηµάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 10865 ΤΕΙ 4 

479 Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας 10595 ΤΕΙ 4 

467 Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας 9468 ΤΕΙ 4 

469 Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 8707 ΤΕΙ 4 

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών 8607 ΤΕΙ 4 

471 Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας 7744 ΤΕΙ 4 

473 Μηχανολογίας ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 7430 ΤΕΙ 4 

592 Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 975 ΤΕΙ 4 

 Συνάφεια Ηλεκτρολόγων    

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 19234 ΑΕΙ 4 

219 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Θεσσαλονίκης 18842 ΑΕΙ 4 

221 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Πάτρας 18622 ΑΕΙ 4 

223 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης 
(Ξάνθη) 18215 ΑΕΙ 4 

483 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά 12896 ΤΕΙ 4 

499 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας 10361 ΤΕΙ 4 

487 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας 10143 ΤΕΙ 4 

489 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας 8472 ΤΕΙ 4 

498 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαµίας 8161 ΤΕΙ 4 

491 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 7318 ΤΕΙ 4 

493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας 6862 ΤΕΙ 4 

495 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 6746 ΤΕΙ 4 

512 Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας 12999 ΤΕΙ 4 
Το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των 
επιστηµών στους τοµείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή 
Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία 
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Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθούν εισακτέους 

738 -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
751 -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
(ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
508 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑ∆Α)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
545 -ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
752 -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
537 -ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
553 -∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
546 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους  
542 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
547 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ -Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους  
557 -ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
554 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
552 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
555 -Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
548 -ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ -ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 ∆ΕΝ θα δεχθεί εισακτέους 
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Θέσεις για εκπαιδευτικούς στον ΑΣΕΠ 4Π/2008 
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Θέσεις για εκπαιδευτικούς στον ΑΣΕΠ 5Π/2008 
 

 
 
 

 

 


