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ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 

 
Θ ανάλθψθ, θ διεκπεραίωςθ και υλοποίθςθ των μελετϊν και κατ’ επζκταςθ θ εφαρμογι 

τουσ ςε ζργα τοπογραφικά, κτθματογραφικά και χαρτογραφικά, είναι το αντικείμενο τθσ 

εργαςίασ τοφ αγρονόμου τοπογράφου μθχανικοφ. Επίςθσ, είναι δυνατό να αςχολθκεί με 

ζργα ςυγκοινωνιακά κακϊσ και ζργα που απαιτοφν υδραυλικζσ εφαρμογζσ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ του γίνεται ςτθν φπαικρο, επιβλζποντασ το ζργο που 

ζχει αναλάβει, μπορεί όμωσ να εργάηεται και ςτο γραφείο του ςυντάςςοντασ μελζτεσ και 

εκκζςεισ των ζργων που αναλαμβάνει.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο αγρονόμοσ τοπογράφοσ μθχανικόσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τα νζα 

επιςτθμονικά δεδομζνα, να ζχει διορατικότθτα και να εφαρμόηει τισ νζεσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ αλλά και τισ αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  

 

πνπδΫο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μθχανικοφ : 
Σπουδζσ παρζχονται ςτα τμιματα του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου και του 
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Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ και εντάςςονται ςτο 4ο επιςτθμονικό πεδίο 

των Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν. Και ςτα δφο τμιματα θ φοίτθςθ διαρκεί δζκα εξάμθνα, από 

τα οποία το τελευταίο αφιερϊνεται ςτθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. Ραρζχεται 

επίςθσ θ δυνατότθτα για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μθχανικοφ: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μθχανικοφ προβλζπονται από 

τουσ παρακάτω νόμουσ και διατάγματα: Ν. 4663/1930 Ν. 6422/1934, άρκρο 3 Β.Δ. 17-3-

1950, κεφ. 1, άρκρο 2 Β.Δ. 769/1972 Εγκφκλιοσ Ε 20523/1977 Ζγγραφα ΥΡΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 

33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979, Εγκφκλιοσ Ε66/1981, ΡΔ 472/1985.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο τομζα, ςε υπουργεία, οργανιςμοφσ, τράπεηεσ και ςτον 

ιδιωτικό τομζα, αλλά και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ αςχολοφμενα με: α) τθ ςυλλογι, 

επεξεργαςία και παρουςίαςθ ςτοιχείων, ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεγεκϊν του 

γεωγραφικοφ χϊρου και του περιβάλλοντοσ (χαρτογραφία, αποτφπωςθ εκδόςεων, 

προςδιοριςμόσ κζςεων πάνω ςτθ γθ), β) τθν ανάλυςθ και οργάνωςθ χϊρου, γ) 

ςυγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, δομικά και τεχνικά ζργα. Οι προοπτικζσ του 

επαγγζλματοσ τείνουν να αλλάξουν από αρνθτικζσ ςε κετικζσ για το μζλλον.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο: Ρολυτεχνειοφπολθ 157 80 Ηωγράφου, τθλ.: 210/7722690, 

210/7722761, http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006 Κεςςαλονίκθ, 

τθλ.: 2310/995401, http://istos.topo.auth.gr/  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ:Καραγεϊργθ Σερβίασ 4 102 48 Ακινα, τθλ.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, Τμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ: τθλ.: 2310/278123, 

234566, 235470.  

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο αρχιτζκτονασ μθχανικόσ ζχει ωσ αντικείμενο μελζτθσ όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

αρχιτεκτονικισ κεωρίασ και ςφνκεςθσ. Αςχολείται επίςθσ με τθν οικοδομικι τεχνολογία και 

το ςχεδιαςμό δθμόςιων χϊρων αλλά και τθν αιςκθτικι διαμόρφωςθ των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων και κτιρίων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε ςυνκικεσ γραφείου, όπου μελετά και ςχεδιάηει ζνα ζργο πριν αυτό 

http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://istos.topo.auth.gr/
http://www.tee.gr/
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υλοποιθκεί. Επίςθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να παρευρίςκεται και να επιβλζπει τισ εργαςίεσ 

που γίνονται ςε εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ χϊρουσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ ςχεδιαςτικι ικανότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθν καλλιτεχνικι ευαιςκθςία και τθ 

δθμιουργικι φανταςία είναι απαραίτθτα προςόντα για τον αρχιτζκτονα μθχανικό. Ρρζπει, 

όμωσ, να λαμβάνει πάντα υπόψθ του τισ απαιτιςεισ των πελατϊν του και κυρίωσ να δείχνει 

ευαιςκθςία ςε κζματα που αφοροφν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται και ςτο Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Ρολυτεχνείου Κριτθσ 

(Χανιά). Επίςθσ, ςπουδζσ μποροφν να γίνουν και ςτο νζο Τμιμα Αρχιτεκτονικισ του 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου, το οποίο εντάςςεται ςτο 4ο επιςτθμονικό πεδίο και για τθν 

ειςαγωγι ςτο οποίο απαιτείται θ εξζταςθ και ςτα ειδικά μακιματα του Ελεφκερου και 

Γραμμικοφ Σχεδίου. Σπουδζσ επίςθσ παρζχονται ςτο Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, ςτο 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, ςτο Ρανεπιςτιμιο Ράτρασ, ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Κράκθσ (Ξάνκθ) και ςτο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ (Βόλοσ). Οι ςπουδζσ του ανικουν ςτο 4ο 

επιςτθμονικό πεδίο των Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν, θ διάρκειά τουσ είναι δζκα εξάμθνα και 

το τελευταίο αφιερϊνεται ςτθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. Οι πτυχιοφχοι ζχουν τθ 

δυνατότθτα να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ προβλζπονται από τον Ν. 

4663/30, το Ρ.Δ 206/59, Ρ.Δ 208/99, Ρ.Δ 211/99(ΦΕΚ 179 - Α), Ν. 6422/34, άρκρο 3, Β.Δ 

16/17-3-50, παρ. 1 άρκρο 2, Ρ.Δ 4/2/85, Γνωμοδότθςθ 1 αρ. πρωτ. 3691/12-1-79, ζγγραφα 

ΥΡΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-79 και 368/1/10-12-79 ςχετικά με τθ κερμομόνωςθ 

κτιρίων.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο τομζα, ςε υπουργεία, οργανιςμοφσ, τράπεηεσ, ςτθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ωσ κακθγθτισ, ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ (τεχνικό γραφείο). 

Οι νζοι τομείσ τθσ αρχιτεκτονικισ με τουσ οποίουσ μπορεί να αςχολθκεί επαγγελματικά 

είναι: θ περιβαλλοντικι μζριμνα και θ μζριμνα για το τοπίο, θ βιομθχανοποιθμζνθ 

παραγωγι εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, θ ςυντιρθςθ, ο επαναςχεδιαςμόσ και θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ παλαιϊν κτιςμάτων, θ αρχιτεκτονικι τοπίου, οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι, οι κοινωνιολογικζσ και εκνολογικζσ προςεγγίςεισ για το 

ςχεδιαςμό και οι οπτικοακουςτικζσ παράμετροι ωσ ςτοιχείο για τθν χριςθ του χϊρου. 

Σιμερα, οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ δεν παρουςιάηονται κετικζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 
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  Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο: Ρολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου, τθλ.: 210/7723333, 210 - 

7723328, http://www.arch.ntua.gr/  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006 Κεςςαλονίκθ, 

τθλ.: 2310/995595, 2310/995596, http://www.arch.auth.gr  

  Ρανεπιςτιμιο Ράτρασ:Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 26500 ίο Ράτρα, τθλ.: 2610/996357, 

999174. http://www.arch.upatras.gr/  

  Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ:Βας. Σοφίασ 12, 67100 Ξάνκθ, τθλ.: 25410/20319, 

79031, http://www.arch.duth.gr/  

  Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ: Βόλοσ, τθλ.: 24210/74796, http://www.arch.uth.gr/  

  Ρολυτεχνείο Κριτθσ: Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ελευκερίου Βενιηζλου 127, Κτίριο 

Γαλλικισ Σχολισ, 731 00, Χανιά, τθλ.: 28210-37102, φαξ: 28210-37183, e-mail: 

secretary@arch.tuc.gr, www.arch.tuc.gr  

  Ρανεπιςτιμιο Κφπρου: Τμιμα Αρχιτεκτονικισ, Τ.Κ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωςία, τθλ.: 

00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy e-mail: admin@ucy.ac.cy, 

htpp://www.ucy.ac.cy  

  Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Ανωτάτων Σχολϊν - Ρανελλινια Ζνωςθ 

Αρχιτεκτόνων: τθλ.: 210/3215146.  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ:Καραγεϊργθ Σερβίασ 4 102 48 Ακινα, τθλ.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, Τμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ: τθλ.: 2310/278123, 

2310/234566, 2310/235470.  

ΓΔΧΠΟΝΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Αντικείμενο τθσ εργαςίασ του είναι θ ζρευνα και θ μελζτθ ςτον τομζα των 

εγγειοβελτιωτικϊν ζργων και τθσ γεωργικισ μθχανικισ, θ προϊκθςθ τθσ ζρευνασ που 

αφορά τθν ορκολογικι χρθςιμοποίθςθ και προςταςία των φυςικϊν πόρων και γενικότερα 

του περιβάλλοντοσ αλλά και θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ςτον τομζα των εγγείων 

βελτιϊςεων και τθσ γεωργικισ μθχανικισ. Αρδεφςεισ, αποςτραγγίςεισ, διαχείριςθ 

εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, εδαφολογία, αγροτικζσ καταςκευζσ και εκμθχάνιςθ τθσ γεωργίασ 

είναι υπθρεςίεσ και εργαςίεσ που αναλαμβάνει ο γεωπόνοσ αξιοποίθςθσ φυςικϊν πόρων 

και γεωργικισ μθχανικισ.  

http://www.arch.ntua.gr/
http://www.arch.auth.gr/
http://www.arch.upatras.gr/
http://www.arch.duth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.arch.tuc.gr/
htpp://www.ucy.ac.cy/
htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.tee.gr/
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Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Θ εργαςία του είναι περιςςότερο ςυμβουλευτικι, κακϊσ ςυνεργάηεται με τουσ αγρότεσ με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ, ενϊ θ επαφι του με γεωργικά 

μθχανιματα και καταςκευζσ επιβάλλει τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ. 

Εργάηεται ςτθν φπαικρο κάτω από ςυνκικεσ που κάκε φορά επικρατοφν και που πολλζσ 

φορζσ είναι αντίξοεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο γεωπόνοσ αξιοποίθςθσ φυςικϊν πόρων, πρζπει να διακζτει οργανωτικζσ, διοικθτικζσ, 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ πρζπει να είναι προςεκτικόσ υπεφκυνοσ, 

μεκοδικόσ και να ζχει καλι υγεία και ςωματικι αντοχι. Ρρζπει επίςθσ να αγαπά το 

περιβάλλον και να μελετά τα προβλιματα διαχείριςθσ και προςταςίασ του, να είναι 

εξοικειωμζνοσ με τον τρόπο ηωισ και εργαςίασ των αγροτϊν, να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για 

τισ εξελίξεισ ςτθ διεκνι αγορά και ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, τθσ οποίασ οι αποφάςεισ 

κακορίηουν τθν πορεία τθσ ελλθνικισ γεωργικισ παραγωγισ.  

 

Σπουδζσ: 

Θ εκπαίδευςθ του Γεωπόνου Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Ρόρων και Γεωργικισ Μθχανικισ 

μπορεί να γίνει ςτο αντίςτοιχο Τμιμα Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Ρόρων και Γεωργικισ 

Μθχανικισ του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακινασ, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί δζκα εξάμθνα 

με πρακτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ζχοντασ τθ δυνατότθτα ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ 

επιπζδου ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα αυτϊν των επαγγελματιϊν κατοχυρϊνονται νομοκετικά με 

το Ρ.Δ. 258, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 215/9-10 2000.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ωσ ειδικόσ επιςτιμονασ ςε κζματα Γεωργικισ Υδραυλικισ, 

Εδαφολογίασ, Γεωργικϊν Καταςκευϊν, Γεωργικισ Μθχανολογίασ. Ζχει τθ δυνατότθτα να 

εργαςτεί ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό ςε εγγειοβελτιωτικά ζργα (αρδεφςεισ, ςτραγγίςεισ, 

διαχείριςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων), ςτθν εκμθχάνιςθ τθσ Γεωργίασ και ςτθν ανάπτυξθ 

του γεωργικοφ εξοπλιςμοφ, ςτθν εδαφολογία, ςτθν ορκολογικι χριςθ και προςταςία των 

φυςικϊν πόρων και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ 

τεχνολογίασ και τθσ τεχνολογίασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Μπορεί να εργαςτεί 

επίςθσ ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα: ςτο υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ (νομαρχίεσ, διμουσ), ςε Γεωργικοφσ Συνεταιριςμοφσ, ςε ερευνθτικά 

ινςτιτοφτα με αντικείμενο τθν εφαρμοςμζνθ γεωργικι ζρευνα, ςε περιβαλλοντικζσ μελζτεσ 

και μελζτεσ αξιοποίθςθσ και προςταςίασ φυςικϊν πόρων, ςε γραφεία μελετϊν καταςκευισ 

δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων πραςίνου, αρδευτικϊν ζργων, ςχεδιαςμοφ των χριςεων 

γθσ, δθμιουργίασ κτθνοτροφικϊν μονάδων, κερμοκθπίων κ.λπ., ςε εταιρείεσ ςχεδιαςμοφ, 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 7 

 

καταςκευισ και εμπορίασ γεωργικϊν μθχανθμάτων, καταςκευισ και εμπορίασ 

κερμοκθπίων, αρδευτικϊν ςυγκροτθμάτων, ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ και εμπορίασ 

κτθνοτροφικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ (κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ, αποκικεσ -ςιλό 

κ.λπ.). Θ αγορά εργαςίασ τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα παρουςιάηεται 

ελπιδοφόροσ, μια και τϊρα γίνονται προςπάκειεσ ςτθν Ελλάδα για το ςωςτό ςχεδιαςμό, 

προγραμματιςμό και ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ μασ μζςω των 

εγγειοβελτιωτικϊν ζργων.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Λερά Οδόσ 75, 118 55 Ακινα, τθλ.: 210/5294662.  

  Ομοςπονδία Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν, τθλ.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  Σφλλογοσ Ρτυχιοφχων Γεωπόνων: τθλ.: 210/3614580.  

  Ρανελλινια Ζνωςθ Τεχνολόγων Τροφίμων, τθλ.: 210/5245841.  

  Δαςοπονικόσ Σφλλογοσ, τθλ.: 210/5235126.  

  Γεωπονικόσ Σφλλογοσ Μακεδονίασ - Κράκθσ, τθλ. και fax: 2310/272036.  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr 

ΔπΪγγεικα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓO 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο γεωπόνοσ βιοτεχνολόγοσ αςχολείται με τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν, μεκόδων και 

γεωργικϊν καλλιεργειϊν χρθςιμοποιϊντασ τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ Βιολογίασ, τθσ 

Βιοτεχνολογίασ και των εφαρμογϊν τουσ ςτθ γεωργία, κακϊσ και με τθν αναηιτθςθ νζων 

γνϊςεων μζςω τθσ ζρευνασ για τθν προαγωγι τθσ γεωπονικισ επιςτιμθσ και τθσ γεωργικισ 

παραγωγισ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςτο εργαςτιριο, ςτο γραφείο ι ςτθν φπαικρο αντιμετωπίηοντασ τισ αντίςτοιχεσ 

ςυνκικεσ που εκάςτοτε επικρατοφν. Θ εργαςία του είναι περιςςότερο πειραματικι και 

ςυμβουλευτικι παρά χειρωνακτικι. Στο πλαίςιο τθσ εργαςίασ του ζρχεται ςε επαφι με 

φυτοφάρμακα και άλλα χθμικά προϊόντα και επομζνωσ πρζπει να παίρνει τα αναγκαία 

μζτρα προςταςίασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο γεωπόνοσ βιοτεχνολόγοσ πρζπει να διακζτει οργανωτικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ, 

http://www.ypepth.gr/
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υπευκυνότθτα, ςυνζπεια και μεκοδικότθτα ςτθ δουλειά του. Ρρζπει επίςθσ να αγαπά το 

περιβάλλον και να μελετά τα προβλιματα διαχείριςθσ και προςταςίασ του, να είναι 

εξοικειωμζνοσ με τθ ηωι και τθν εργαςία των αγροτϊν, να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ 

εξελίξεισ ςτθ διεκνι αγορά και τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, τθσ οποίασ οι αποφάςεισ είναι 

κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ελλθνικι γεωργία.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ γεωπονίασ βιοτεχνολογίασ παρζχονται από το τμιμα Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ 

του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, όπου θ διάρκεια ςπουδϊν είναι δζκα εξάμθνα, 

κατά τθ διάρκεια των οποίων γίνονται εργαςτθριακζσ πρακτικζσ αςκιςεισ. Οι πτυχιοφχοι 

επιπζδου 5 του παραπάνω τμιματοσ μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, ςτισ παρακάτω ειδικεφςεισ: ςτθ Βιοτεχνολογία Φυτϊν και Ηϊων, 

ςτθ Φυτοπροςταςία, ςτα Οπωροκθπευτικά, ςτθ Βελτίωςθ Φυτϊν Μεγάλθσ Καλλιζργειασ. 

Μπορεί επίςθσ ο ενδιαφερόμενοσ να φοιτιςει ςε AΤΕΛ ςυναφοφσ ειδικότθτασ αλλά 

διαφορετικοφ επιπζδου ςπουδϊν 4, π.χ. τεχνολόγοσ βιολογικισ γεωργίασ και ςτθ ςυνζχεια 

να ειςαχκεί με κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε ΑΕΛ (Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο κ.λπ.). Μπορεί 

επίςθσ να καταρτιςτεί ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) λαμβάνοντασ δίπλωμα επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ επιπζδου 3+, και ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν, με τθν προχπόκεςθ 

όμωσ ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι ςπουδϊν αναγνωρίηονται από το κράτοσ (ΔΟΑΤΑΡ ι ΛΤΕ) και 

το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, για τθν κατοχφρωςθ των 

επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και προςόντων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων του τμιματοσ Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ 

κατοχυρϊνονται νομοκετικά με το Ρ.Δ. 258, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 215/ τ.Α ςτισ 9-10-

2000.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο τομζα, ςτθν Αγροτικι Τράπεηα Ελλάδοσ, ςτον Οργανιςμό 

Βάμβακοσ, ςτον Οργανιςμό Γεωργικϊν Αςφαλίςεων και ςε γεωργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. 

Στον ιδιωτικό τομζα, ςτθν παραγωγι και εμπορία γεωργικϊν προϊόντων και εφοδίων, τθν 

παροχι γεωπονικϊν υπθρεςιϊν, όςο και ςτθν παραγωγι και ανάπτυξθ εξειδικευμζνων 

γεωπονικϊν προϊόντων, όπωσ π.χ. πρωτεϊνϊν, ενηφμων, βιοδραςτικϊν ουςιϊν, βιομάηασ, 

κυτταρικϊν ςειρϊν, πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και τροποποιθμζνων οργανιςμϊν. Ωσ 

μελετθτισ ζργων, ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

και ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ. Θ αγορά εργαςίασ τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο 

τομζα παρουςιάηεται ελπιδοφόροσ, μια και τϊρα γίνονται προςπάκειεσ ςτθν Ελλάδα για το 

ςωςτό ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ 

μασ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 
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  Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Λερά Οδόσ 75, 118 55 Ακινα, τθλ.: 210/5294662, 

http://www.aua.gr/gr/dep/bio/  

  AΤΕΛ Θπείρου: Kτιμα Βαλλανείου Γεωργικισ Σχολισ, 28100, Αργοςτόλι, τθλ.: 26710-

271210/103.  

  Ομοςπονδία Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν: τθλ.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  Σφλλογοσ Ρτυχιοφχων Γεωπόνων: τθλ.: 210/3614580.  

  Ρανελλινια Ζνωςθ Τεχνολόγων Τροφίμων: τθλ.: 210/5245841.  

  Δαςοπονικόσ Σφλλογοσ: τθλ.: 210/5235126.  

  Γεωπονικόσ Σφλλογοσ Μακεδονίασ - Κράκθσ, τθλ. και fax: 2310/272036.  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντίςταςθσ, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210-5281000, fax: 210-

5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

ΔπΪγγεικα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΓΑΟΛΟΓΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ ανάπτυξθ, θ προςταςία, θ εκμετάλλευςθ και θ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ 

των δαςϊν, των αςτικϊν δαςικϊν εκτάςεων και γενικά του φυςικοφ περιβάλλοντοσ είναι 

αρμοδιότθτεσ του γεωπόνου δαςολόγου φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Για να πετφχει τθν 

ιςορροπία ανάμεςα ςτθν απαραίτθτθ εκμετάλλευςθ των δαςϊν και τθσ φφςθσ και τον 

άνκρωπο, καλείται να εφαρμόςει μεκόδουσ, να πραγματοποιιςει ζρευνεσ, κακϊσ και να 

ςχεδιάςει και να υλοποιιςει προγράμματα αναδάςωςθσ και να πάρει μζτρα για τθν 

προςταςία τοφ δαςικοφ πλοφτου.  

http://www.aua.gr/gr/dep/bio/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςτο γραφείο του, αλλά ο φυςικόσ χϊροσ εργαςίασ του είναι θ φπαικροσ, όπου οι 

ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ όταν υπάρχουν ζντονα καιρικά φαινόμενα, εμπρθςμοί ι 

καταπατιςεισ δαςϊν. Εμπρθςτζσ, παράνομοι υλοτόμοι και καταπατθτζσ ςυχνά 

δυςχεραίνουν τθν εργαςία του, αφοφ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκρουςτεί με ιδιωτικά 

ςυμφζροντα. Το ωράριό του είναι κανονικό· αρκετζσ φορζσ όμωσ το υπερβαίνει, ειδικά τθ 

κερινι περίοδο λόγω των πυρκαγιϊν που εκδθλϊνονται και που πολλζσ φορζσ μζνοντασ 

αρκετζσ θμζρεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ αγάπθ του για το δάςοσ, θ ακεραιότθτα του χαρακτιρα του αλλά και θ καλι υγεία και 

ςωματικι αντοχι είναι χαρακτθριςτικά που πρζπει να διακζτει ο γεωπόνοσ δαςολόγοσ 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Ρρζπει επίςθσ να είναι τολμθρόσ, αποφαςιςτικόσ και να 

ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ νζεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ που αφοροφν το αντικείμενο 

εργαςίασ του.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ γεωπονίασ δαςολογίασ μποροφν να γίνουν ςτο τμιμα Δαςολογίασ και Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ κακϊσ και ςτο Τμιμα 

Δαςολογίασ Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Φυςικϊν Ρόρων του Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ, 

όπου θ διάρκεια ςπουδϊν είναι οχτϊ εξάμθνα, ςτθ διάρκεια των οποίων γίνονται πρακτικζσ 

και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτα πανεπιςτθμιακά δάςθ και ςτα δαςαρχεία. Οι φοιτθτζσ 

επιλζγουν τισ εξισ κατευκφνςεισ: ςυγκομιδισ και τεχνολογίασ δαςικϊν προϊόντων, 

λιβαδοπονίασ και κθραματοπονίασ, δαςοτεχνικϊν και υδρονομικϊν ζργων, 

προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ φυςικϊν πόρων, δαςικισ παραγωγισ και διαχείριςθσ, 

προςταςία δαςϊν και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Οι πτυχιοφχοι επιπζδου 5 μποροφν να 

κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Γεωπόνου Δαςολόγου και Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ 

προβλζπονται από τον Ν. 1474/84 άρκρο 19 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρκρο 20 παρ. 2 

(ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρκρο 3 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 2040/92 άρκρο 21 (ΦΕΚ 70/τ. 

Α/92) και το Ρ.Δ. 109/89 (ΦΕΚ 47/τ. Α/10-2-89).  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο τομζα, ςτο υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςτισ 

Διευκφνςεισ Δαςϊν των Νομαρχιϊν ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τισ 

Αναπτυξιακζσ τουσ Εταιρείεσ, ςτο Ρυροςβεςτικό Σϊμα,ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο, ςτθ 

διαχείριςθ προςτατευόμενων περιοχϊν, αλλά και ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

κατάρτιςθ, αν πάρει το πτυχίο τθσ ΡΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ και δϊςει εξετάςεισ μζςω ΑΣΕΡ. Σε δικι 

του επιχείρθςθ, διατθρϊντασ γραφείο μελετϊν για ζργα δαςικισ οδοποιίασ, διευκετιςεισ 
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χειμάρρων κ.λπ. Στον ιδιωτικό τομζα μπορεί να εργαςτεί ςε ςυνεταιριςμοφσ, δαςικζσ 

εκμεταλλεφςεισ, ιδιωτικά δάςθ κ.λπ. Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ είναι πολφ κετικζσ 

και θ αγορά εργαςίασ είναι πολφ ευνοϊκι, γιατί τα τελευταία χρόνια ζχει δοκεί πολφ 

μεγάλθ ςθμαςία ςτθν προςταςία των δαςϊν και ςτθ διαφφλαξθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006 Κεςςαλονίκθ, 

τθλ.: 2310/998981, http://www.auth.gr/forestry/  

  Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ: 68200 Ορεςτιάδα, τθλ.:25520-41171 & 41100, 

http://www.fmenr.duth.gr/  

  Ομοςπονδία Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν, τθλ.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  Σφλλογοσ Ρτυχιοφχων Γεωπόνων, τθλ.: 210/3614580.  

  Ρανελλινια Ζνωςθ Τεχνολόγων Τροφίμων: τθλ.: 210/5245841.  

  Δαςοπονικόσ Σφλλογοσ, τθλ.: 10/5235126.  

  Γεωπονικόσ Σφλλογοσ Μακεδονίασ - Κράκθσ, τθλ. fax: 2310/272036.  

  Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ: Βενιηζλου 64, 546 31 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 

2310/278817-8, http://www.geotee.gr/  

 

ΔπΪγγεικα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο γεωπόνοσ τροφίμων είναι βαςικό ςτζλεχοσ των βιομθχανιϊν επεξεργαςίασ, ςυντιρθςθσ 

και μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων. Αντικείμενο τθσ εργαςίασ του είναι θ διεξαγωγι 

ερευνϊν, που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνογνωςίασ και τεχνολογίασ ςτον τομζα 

των τροφίμων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ελζγχει τα τρόφιμα ςτο εργαςτιριό του ςε ςχετικά καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Πταν όμωσ 

εργάηεται ςε μονάδεσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ, μεταποίθςθσ και ςυντιρθςθσ τροφίμων 

το εργαςιακό του περιβάλλον επθρεάηεται αρνθτικά από το κόρυβο, τον τεχνθτό φωτιςμό, 

τισ ζντονεσ μυρωδιζσ και τισ χθμικζσ ουςίεσ, γι’ αυτό κα πρζπει να λαμβάνει τα απαραίτθτα 

http://www.auth.gr/forestry/
http://www.fmenr.duth.gr/
http://www.geotee.gr/
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μζτρα προςταςίασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ωσ επόπτθσ τροφίμων, πάνω απ’ όλα πρζπει να είναι αμερόλθπτοσ, ιδιαίτερα προςεκτικόσ, 

με ακζραιο χαρακτιρα, μεκοδικόσ και υπεφκυνοσ. Επίςθσ, πρζπει να διακζτει διοικθτικζσ 

και οργανωτικζσ ικανότθτεσ, να είναι κοινωνικόσ και δραςτιριοσ.  

 

Σπουδζσ: 

Για να ακολουκιςει κάποιοσ αυτό το επάγγελμα πρζπει να φοιτιςει ςτο τμιμα Επιςτιμθσ 

και Τεχνολογίασ Τροφίμων του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, όπου θ διάρκεια των 

ςπουδϊν είναι δζκα εξάμθνα, κατά τθ διάρκεια των οποίων γίνονται πρακτικζσ και 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω τμιματοσ μποροφν να κάνουν 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, ςτουσ εξισ τομείσ: Επιςτιμθ και 

Τεχνολογία Τροφίμων, Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Τροφίμων και Γεωργίασ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων του τμιματοσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 

Τροφίμων του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου, κατοχυρϊνονται νομοκετικά με το Ρ.Δ. 258, 

που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 215/ τ.Α ςτισ 9-10-2000.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ππωσ είναι ευνόθτο, μπορεί να εργαςτεί κυρίωσ ςε βιομθχανίεσ τροφίμων, ςτα τμιματα 

Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, τμιματα Ροιοτικοφ Ελζγχου, τμιματα Ραραγωγισ, εμπορίασ και 

διάκεςθσ. Σε Λδιωτικά Εργαςτιρια Ανάλυςθσ Τροφίμων, Oινολογικά Εργαςτιρια, Εταιρείεσ 

Ρϊλθςθσ Ρρϊτων Υλϊν και Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τθν Βιομθχανία Τροφίμων. Ωσ 

ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ςε υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα, ςε 

ςυνεταιριςμοφσ, ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ του 

επαγγζλματοσ είναι πολφ κετικζσ, κυρίωσ τα τελευταία χρόνια, επειδι οι ελλθνικζσ 

βιομθχανίεσ τροφίμων ζχουν αναβακμιςτεί και εκςυγχρονιςτεί ςε ςθμαντικό βακμό με 

αποτζλεςμα τθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτά τουσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Λερά Οδόσ 75, 118 55 Ακινα, τθλ.: 210/5294362, 

http://www.aua.gr/gr/dep/tex/  

  Ομοςπονδία Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν: τθλ.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  Σφλλογοσ Ρτυχιοφχων Γεωπόνων: τθλ.: 210/3614580.  

  Ρανελλινια Ζνωςθ Τεχνολόγων Τροφίμων: τθλ.: 210/5245841.  

  Δαςοπονικόσ Σφλλογοσ: τθλ.: 210/5235126.  

http://www.aua.gr/gr/dep/tex/


ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 13 

 

  Γεωπονικόσ Σφλλογοσ Μακεδονίασ - Κράκθσ: τθλ. και fax: 2310/272036.  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ εκτροφι και εκμετάλλευςθ των ηϊων, θ βελτίωςθ του γενετικοφ υλικοφ, θ αξιοποίθςθ 

των εγχϊριων νομευτικϊν τροφϊν με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθ διεξαγωγι 

ζρευνασ είναι αρμοδιότθτεσ του γεωπόνου ηωικισ παραγωγισ, ο οποίοσ παράλλθλα 

ςυμβουλεφει και κακοδθγεί τουσ κτθνοτρόφουσ για τθν εφαρμογι ςφγχρονων 

επιςτθμονικϊν μεκόδων εκτροφισ των ηϊων, τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τουσ, τθν 

καλφτερθ εκμετάλλευςθ και προϊκθςθ των προϊόντων τουσ. Ο γεωπόνοσ ηωικισ 

παραγωγισ είναι αρμόδιοσ για τον ζλεγχο των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ ςτουσ χϊρουσ 

εκτροφισ των ηϊων, τθν καταλλθλότθτα των κτθνοτροφικϊν προϊόντων, ενϊ παράλλθλα 

εκπονεί μελζτεσ για τθν ίδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία κτθνοτροφικϊν μονάδων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Το γραφείο, το εργαςτιριο αλλά και οι μονάδεσ εκτροφισ των ηϊων είναι οι χϊροι 

εργαςίασ του γεωπόνου ηωικισ παραγωγισ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να είναι εξοικειωμζνοσ με τθ ηωι και τθν εργαςία των κτθνοτρόφων, να διακζτει 

οργανωτικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ, μεκοδικότθτα ςτθ δουλειά του, ενϊ είναι 

απαραίτθτο να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία, τθ γενετικι, τθ 

διεκνι αγορά και τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ Γεωπόνου Ηωϊκισ Ραραγωγισ μποροφν να γίνουν ςτο Τμιμα Ηωϊκισ Ραραγωγισ 

του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν κακϊσ και ςτο Τμιμα Γεωπονίασ, Λχκυολογίασ και 

Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ (Βόλοσ). Θ διάρκεια των ςπουδϊν 

είναι πζντε ζτθ (δζκα εξάμθνα) και οι φοιτθτζσ για να πάρουν το πτυχίο πρζπει να 

εκπονιςουν πτυχιακι μελζτθ. Οι πτυχιοφχοι μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων των τμθμάτων Ηωικισ Ραραγωγισ 

κατοχυρϊνονται νομοκετικά με το Ρ.Δ. 258, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 215/ τ.Α ςτισ 9-10-

http://www.ypepth.gr/
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2000.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςτθν Αγροτικι Τράπεηα, ςτθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ςε ςυνεταιριςμοφσ. Επίςθσ μπορεί να ςτελεχϊςει τον Λδιωτικό 

Τομζα (κτθνοτροφικζσ, ιχκυοτροφικζσ και μυδοτροφικζσ επιχειριςεισ, εργοςτάςια 

παραςκευισ ηωοτροφϊν, φαρμακευτικζσ εταιρείεσ κ.λπ.) ι ακόμθ να δραςτθριοποιθκεί και 

ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ. Τζλοσ, μπορεί να εργαςτεί και ωσ ερευνθτισ ςε εργαςτιρια ι 

ινςτιτοφτα ερευνϊν για τθ βελτίωςθ γενετικοφ υλικοφ. Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ 

εμφανίηονται κετικζσ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία θ αγορά εργαςίασ 

εμφανίηεται κετικι και βελτιωμζνθ. Οι ςφγχρονεσ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ δθμιουργοφν 

ολοζνα περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ για τουσ γεωπόνουσ ηωικισ παραγωγισ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Λερά Οδόσ 75, 118 55 Ακινα, τθλ.: 210/5294414, 

http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006, τθλ.: 

2310/995187, http://www.auth.gr/agro/  

  Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ: Ρεδίον ʼρεωσ, 38334 Βόλοσ, τθλ.: 24210/93011, 

http://www.agr.uth.gr/  

 

ΔπΪγγεικα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Είναι ο επιςτιμονασ που αςχολείται με τθν ποιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ τθσ φυτικισ 

παραγωγισ και τθ διεξαγωγι ζρευνασ για τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνογνωςίασ και τθσ 

τεχνολογίασ τθσ φυτικισ παραγωγισ. Δίνει ςυμβουλζσ ςτουσ αγρότεσ για τισ καλλιζργειεσ, 

τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του φυτικοφ κεφαλαίου και τθ χριςθ των 

φυτοφαρμάκων, διενεργεί πραγματογνωμοςφνεσ για ηθμιζσ που υπζςτθ θ γεωργικι 

παραγωγι και ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των τροφίμων πριν από τθ διάκεςι τουσ ςτθν 

αγορά.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςτθν φπαικρο ι ςτο γραφείο του, ερχόμενοσ ςε επαφι με τουσ αγρότεσ, θ δε 

εργαςία του είναι περιςςότερο ςυμβουλευτικι και πνευματικι παρά χειρωνακτικι. Ζρχεται 

ςε επαφι με φυτοφάρμακα και άλλα χθμικά προϊόντα και επομζνωσ πρζπει να παίρνει τα 

απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ.  

http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/
http://www.auth.gr/agro/
http://www.agr.uth.gr/
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Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να διακζτει οργανωτικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ, υπευκυνότθτα, προςοχι και 

μεκοδικότθτα ςτθ δουλειά του. Ρρζπει επίςθσ να αγαπά το περιβάλλον και να μελετά τα 

προβλιματα διαχείριςθσ και προςταςίασ του, να είναι εξοικειωμζνοσ με τθ ηωι και τθν 

εργαςία των αγροτϊν, να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ ςτθ διεκνι αγορά και 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθσ οποίασ οι αποφάςεισ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν 

ελλθνικι γεωργία.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ γεωπόνου φυτικισ παραγωγισ μποροφν να γίνουν ςτο τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ 

του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ ςτα τμιματα 

Φυτικισ Ραραγωγισ, ςτο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, τμιμα Γεωπονίασ. Θ διάρκεια των 

ςπουδϊν είναι πζντε ζτθ (δζκα εξάμθνα) και οι φοιτθτζσ για να πάρουν το πτυχίο πρζπει να 

εκπονιςουν πτυχιακι μελζτθ. Οι φοιτθτζσ εκτόσ από τθ κεωρθτικι διδαςκαλία 

ςυμμετζχουν ςε πρακτικι άςκθςθ ςτα πανεπιςτθμιακά δάςθ και δαςαρχεία. Οι πτυχιοφχοι 

μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων των τμθμάτων Φυτικισ Ραραγωγισ 

κατοχυρϊνονται νομοκετικά με το Ρ.Δ. 258, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 215/ τ.Α ςτισ 9-10-

2000.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςτισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ 

Γεωργίασ, ςε Οργανιςμοφσ, ςε Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα, ςτθν Αγροτικι Τράπεηα. Στον 

ιδιωτικό τομζα, ςε αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ, βιομθχανίεσ μεταποίθςθσ αγροτικϊν 

προϊόντων, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ, ςποροπαραγωγικοφσ οίκουσ, γραφεία μελετϊν 

διαμόρφωςθσ κιπων και πάρκων, ωσ ελεφκεροι εππαγελματίεσ ςε φυτωριακζσ και 

ανκοκομικζσ μονάδεσ, ςτθν εμπορία γεωργικϊν φαρμάκων, αγροτικϊν μθχανθμάτων και 

εργαλείων. Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ εμφανίηονται κετικζσ ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια, κατά τα οποία θ αγορά εργαςίασ εμφανίηεται κετικι και βελτιωμζνθ. Οι ςφγχρονεσ 

μονάδεσ καλλιεργειϊν και οι βιοκαλλιζργειεσ, αν και πλιττουν τισ παραδοςιακζσ 

καλλιζργειεσ και τουσ αγρότεσ, δθμιουργοφν ολοζνα περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ για 

τουσ γεωπόνουσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Λερά Οδόσ 75, 118 55 Ακινα, τθλ.: 210/5294525, 

http://www.aua.gr/gr/dep/fit/  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006, τθλ.: 

2310/995187, http://www.auth.gr/agro/  

http://www.aua.gr/gr/dep/fit/
http://www.auth.gr/agro/
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  Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ: Ρεδίον Άρεωσ, 38334 Βόλοσ, τθλ.: 24210/93011, 

http://www.agr.uth.gr/  

ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ προβλθμάτων που τυχόν αντιμετωπίηουν προθγμζνεσ 

βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, θ αξιοποίθςθ νζων 

τεχνολογιϊν, κακϊσ και θ οργάνωςθ τθσ παραγωγισ και τθ λιψθ αποφάςεων παράλλθλα 

με τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ αγοράσ, είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του ειδικοφ 

εφαρμοςμζνων μακθματικϊν και φυςικϊν επιςτθμϊν. Επίςθσ, μπορεί να ςτελεχϊςει 

τμιματα ζρευνασ και ανάπτυξθσ εταιρειϊν, ερευνθτικϊν κζντρων και ΑΕΛ, ςε κζματα 

μακθματικϊν, φυςικισ και μθχανικισ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςτο γραφείο του ςε καλζσ ςυνκικεσ, με κανονικό ωράριο, πολλζσ φορζσ όμωσ το 

υπερβαίνει εργαηόμενοσ υπερωριακά προκειμζνου να τθριςει τισ προκεςμίεσ παράδοςθσ 

ενόσ ζργου. Επίςθσ, μετακινείται ςυχνά ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό για να 

παρακολουκιςει ςεμινάρια, διαλζξεισ κ.ά. για τισ εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ του. Στο πλαίςιο 

τθσ εργαςίασ του ςυνεργάηεται με άλλουσ επιςτιμονεσ, όπωσ οικονομολόγουσ, μθχανικοφσ, 

ειδικοφσ πλθροφορικισ, τεχνικοφσ, φυςικοφσ κ.ά.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Χρειάηεται να είναι μεκοδικόσ, ςυνεργάςιμοσ με ικανότθτα αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ 

και να διακζτει πρωτοποριακζσ και καινοτόμεσ ιδζεσ. Ρρζπει, επίςθσ, να είναι ικανόσ και 

ευζλικτοσ, ϊςτε να διαχειρίηεται κρίςεισ και να αντιμετωπίηει τα προβλιματα που 

προκφπτουν.  

 

Σπουδζσ: 

Στο ςυγκεκριμζνο τομζα μπορεί να ςπουδάςει κάποιοσ ςτο τμιμα Εφαρμοςμζνων 

Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ (Θράκλειο), ςτο οποίο θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ 

εξάμθνα, κακϊσ και ςτο τμιμα Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του 

ΕΜΡ, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί δζκα εξάμθνα. Οι πτυχιοφχοι μποροφν να κάνουν 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του τμιματοσ 

Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν από το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, αποκτοφν ενιαίο πτυχίο του 

τμιματοσ με δυνατότθτα επιλογισ κατευκφνςεων ςτα Μακθματικά Τεχνολογικϊν και 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ςτα Επιχειρθςιακά Μακθματικά. Στο τμιμα του Μετςόβιου 

Ρολυτεχνείου οι κατευκφνςεισ είναι αυτι του Μακθματικοφ Εφαρμογϊν και του Φυςικοφ 

Εφαρμογϊν. Οι κατευκφνςεισ ςτο πτυχίο ςθμαίνουν ζμφαςθ ςτθν αντίςτοιχθ περιοχι 

εφαρμογϊν. Σε κάκε περίπτωςθ οι απόφοιτοι του τμιματοσ αυτοφ διακζτουν εκτόσ από τισ 

http://www.agr.uth.gr/


ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 17 

 

γνϊςεισ του αντικειμζνου τθσ ειδικότθτάσ τουσ και ζνα ιςχυρό και ςυγχρόνωσ ευρφ 

επιςτθμονικό υπόβακρο που τουσ παρζχει ευελιξία και κινθτικότθτα ςτο ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενο επιςτθμονικό και εργαςιακό περιβάλλον.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Το τμιμα Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν είναι νζο τμιμα και ωσ εκ 

τοφτου δεν προβλζπονται ακόμα με Ρ.Δ τα ακριβι επαγγελματικά δικαιϊματα του 

πτυχιοφχου του παραπάνω τμιματοσ. Κατόπιν τοφτων λοιπόν, τα επαγγελματικά 

δικαιϊματα του Ειδικοφ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν είναι τα 

αντίςτοιχα επαγγελματικά δικαιϊματα του Μακθματικοφ, του Φυςικοφ και του Μθχανικοφ, 

δεδομζνου ότι, οι ςπουδζσ των Μακθματικϊν και των Φυςικϊν Εφαρμογϊν ςυνδυάηουν το 

ενδιαφζρον του Μακθματικοφ και του Φυςικοφ, για τθν ανακάλυψθ και τθν μελζτθ του 

φυςικοφ κόςμου, με το ενδιαφζρον του Μθχανικοφ για τθν εφαρμογι των προϊόντων τθσ 

ζρευνασ ςτθν επίλυςθ τεχνολογικϊν προβλθμάτων.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να ςτελεχϊςει τμιματα ζρευνασ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ βιομθχανιϊν, 

εταιρειϊν, επιχειριςεων, τραπεηϊν κακϊσ και άλλων φορζων, όπωσ χρθματοοικονομικά 

γραφεία, εταιρείεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, εταιρείεσ διακίνθςθσ προϊόντων, ωσ 

ςφμβουλοσ για λιψθ αποφάςεων, για ανάλυςθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων και ειςαγωγι 

νζων τεχνολογιϊν. Ακόμθ, μπορεί να απαςχολθκεί ςε Ερευνθτικά Κζντρα και Ρανεπιςτιμια 

ωσ επιςτθμονικό προςωπικό και τζλοσ να εργαςτεί ωσ εκπαιδευτικόσ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, ιδιαίτερα ςτθν τεχνικι - επαγγελματικι (δθμόςια και ιδιωτικι). Οι προοπτικζσ 

του επαγγζλματοσ είναι ευνοΐκζσ και το ιςοηφγιο του επαγγζλματοσ κετικό.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ: Λεωφ. Κνωςοφ-Αμπελόκθποι, 71409 Θράκλειο, τθλ.: 2810/393700 

& 393703, http://www.tem.uoc.gr/ l Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο: Θρϊων Ρολυτεχνείου 

9, 157 80 Ηωγράφου, τθλ.: 210/7721684 & 7721703, http://www.mathphys.ntua.gr/  

  Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία: Ρανεπιςτθμίου 34, 106 79 Ακινα, τθλ.: 210/3616532, 

3617784, http://www.hms.gr/  

 ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ζχει ωσ βαςικι αποςτολι το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν εφαρμογι 

των πλθροφορικϊν και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων.  

 

http://www.tem.uoc.gr/
http://www.mathphys.ntua.gr/
http://www.hms.gr/
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Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςτο γραφείο του ςε καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ με κανονικό ωράριο, που μπορεί 

όμωσ να υπερβεί λόγω φόρτου εργαςίασ. Χρειάηεται να μετακινείται ςυχνά, αφοφ είναι 

απαραίτθτο να παρακολουκεί ςεμινάρια και θμερίδεσ, που αφοροφν τισ εξελίξεισ γφρω από 

το επάγγελμά του ι για τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε επιχειριςεισ που 

αντικετωπίηουν προβλιματα.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο ειδικόσ πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων πρζπει να διακρίνεται για τθν 

ευρφτθτα των γνϊςεϊν του, τθ δθμιουργικι και ερευνθτικι ςκζψθ, τθν 

προςαρμοςτικότθτα ςτα νζα δεδομζνα του χϊρου τθσ Ρλθροφορικισ, τθ μεκοδικότθτα και 

υπευκυνότθτα και βεβαίωσ από τθ διάκεςι του να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ, 

παρακολουκϊντασ ςεμινάρια, διαλζξεισ, ςυνζδρια και εκκζςεισ που αφοροφν το 

αντικείμενό του.  

 

Σπουδζσ: 

Θ εκπαίδευςθ του ειδικοφ πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων μπορεί να 

γίνει ςτο τμιμα Ρλθροφορικϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου 

Αιγαίου (Σάμοσ), ςτο οποίο θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι οχτϊ εξάμθνα, οι δε πτυχιοφχοι 

μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. Σπουδζσ επίςθσ 

παρζχονται από τα Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν, με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι οι τίτλοι 

ςπουδϊν τουσ ι των ςυνεργαηόμενων με αυτά πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ 

αναγνωρίηονται από τον ΔΟΑΤΑΡ και το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν 

για τθν κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και προςόντων ςτθν αγορά 

εργαςίασ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Ειδικοφ Μθχανικοφ Ρλθροφοριακϊν και 

Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων δεν προβλζπονται ακόμα με Ρ.Δ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ωσ ςτζλεχοσ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και ειδικότερα ςε 

εφαρμογζσ, όπωσ τθλεργαςίασ, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ελζγχου αερομεταφορϊν, 

διαςφνδεςθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων υγείασ, τθλεϊατρικισ, εμπορίου κ.λπ. Οι 

προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ διαφαίνονται κετικζσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ πλθροφορικισ 

ςε όλα τα επίπεδα και τθσ εφαρμογισ τθσ ςχεδόν ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςφγχρονθσ 

ηωισ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου: 83200 Σάμοσ, τθλ.: 22730/35017.  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  
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ΔπΪγγεικα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Αντικείμενό του είναι θ ςυγκζντρωςθ, ταξινόμθςθ, επεξεργαςία και μετάδοςθ των 

πλθροφοριϊν μζςω των ςυςτθμάτων επικοινωνίασ, δικτφων τθλεπλθροφορικισ και 

ανάλυςθσ-ςφνκεςθσ, κακϊσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων υλικοφ και λογιςμικοφ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι ςυχνζσ μετακινιςεισ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ επιχειριςεων, βιομθχανιϊν, 

καταςτθμάτων κ.λπ. και θ παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων, θμερίδων, ςυνεδρίων 

διαμορφϊνουν τόςο τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του - που ςε γενικζσ γραμμζσ κεωροφνται 

καλζσ - όςο και το ωράριό του, το οποίο μερικζσ φορζσ υπερβαίνει λόγω φόρτου εργαςίασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Το αντικείμενο των επαγγελματικϊν του υποχρεϊςεων και δραςτθριοτιτων απαιτεί να ζχει 

πλιρθ γνϊςθ των αρχϊν τθσ πλθροφορικισ, άριςτθ ςχζςθ με τθν τεχνολογία, ερευνθτικι 

και δθμιουργικι ςκζψθ. Επίςθσ, πρζπει να διακζτει εφευρετικότθτα και φανταςία, να είναι 

οργανωτικόσ, μεκοδικόσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ ςτθν πλθροφορικι παρζχονται ςτα Τμιματα Ρλθροφορικισ των Ρανεπιςτθμίων 

Λωαννίνων, Κεςςαλονίκθσ, Ρειραιά, Λονίου (Κζρκυρα) και Κφπρου, ςτο Τμιμα 

Ρλθροφορικισ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακινασ, ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ και 

Τθλεπικοινωνιϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακινασ, ςτο Τμιμα Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ του 

Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (Κεςςαλονίκθ), ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν του 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ (Θράκλειο), ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτθμίου 

Ρελοποννιςου (Τρίπολθ), ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν 

Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (Σάμοσ), ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και 

Τθλεπικοινωνιϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ (Κοηάνθ), κακϊσ και ςτο Τμιμα 

Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ του Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου, ςτα οποία θ διάρκεια 

των ςπουδϊν είναι οχτϊ εξάμθνα, το δε πτυχίο είναι επιπζδου 5, με δυνατότθτα 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. Σπουδζσ επίςθσ μποροφν να γίνουν 

ςτο τμιμα Ρλθροφορικισ των AΤΕΛ Ακθνϊν, Κεςςαλονίκθσ, του οποίου θ διάρκεια 

ςπουδϊν είναι εφτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ) 

με επίπεδο πτυχίου 4. Θ εκπαίδευςθ ςτθν πλθροφορικι μπορεί επίςθσ να γίνει ςε ΤΕΕ 

(δθμόςια και ιδιωτικά) με επίπεδο πτυχίου 2 και 3, ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) με 

επίπεδο διπλϊματοσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 3+, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ιδιωτικά 

αναγνωρίηονται από το κράτοσ. Σπουδζσ τζλοσ παρζχονται και ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων 

Σπουδϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι οι τίτλοι ςπουδϊν αναγνωρίηονται από τον ΔΟΑΤΑΡ και 
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το ΛΤΕ και από το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν για τθν κατοχφρωςθ 

των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και προςόντων ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Ειδικοφ Ρλθροφορικισ προβλζπονται με το Ρροεδρικό 

Διάταγμα 345/1989 (14 Λουνίου 1989 ΦΕΚ 158 Τεφχοσ Α). Συγκεκριμζνα τα επαγγελματικά 

δικαιϊματα ορίηονται ωσ εξισ: Ειδικότερα οι πτυχιοφχοι Ρλθροφορικισ μποροφν να 

απαςχολοφνται ςτουσ παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενουσ τομείσ παροχισ υπθρεςιϊν 

λογιςμικοφ πλθροφορικισ και ςτθν παραγωγι προϊόντων λογιςμικοφ πλθροφορικισ: α) 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΤΕΣ ΕΦΑΜΟΓΪΝ Χρθςιμοποιϊντασ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, 

ςχεδιάηουν, αναπτφςςουν, δοκιμάηουν και εγκακιςτοφν προγράμματα ι μζρθ 

προγραμμάτων. Επίςθσ αςχολοφνται με τθν βελτίωςθ, και ςτθν ςυντιρθςθ εφαρμογϊν. β) 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Ρεράν ίου προγραμματιςμοφ και τθσ βελτίωςθσ και τθσ 

ςυντιρθςθσ εφαρμογϊν, αναλφουν ζνα πρόβλθμα, ςχεδιάηουν τθν κατάλλθλθ 

μθχανογραφικι λφςθ, εξετάηοντασ και τθν τεχνοοικονομικι πλευρά. γ) ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΤΕΣ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Σχεδιάηουν, κωδικοποιοφν και ελζγχουν μζρθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, 

βοθκθτικϊν ρουτινϊν μεταγλωττιςτϊν, ςυςτθμάτων διοίκθςθσ, βάςεων δεδομζνων κ.α. δ) 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Αναλφουν, ςχεδιάηουν και αναπτφςςουν ςυςτιματα 

πλθροφορικισ που αφοροφν κυρ» το λογιςμικό κακϊσ και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν. Οι 

πτυχιοφχοι του αναφερόμενου τμιματοσ μποροφν να απαςχολοφνται ςτθν εκπαίδευςθ 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. Επίςθσ μποροφν να απαςχολθκοφν ωσ 

μζλθ ερευνθτικϊν ομάδων ςε κζματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, ςτα πλαίςια των παραπάνω 

αρμοδιοτιτων τουσ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Οι πτυχιοφχοι τθσ ειδικότθτασ μποροφν να εργαςτοφν ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων, ςε 

μθχανογραφικά κζντρα του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα, ςτθ βιομθχανία, ςε εταιρείεσ 

προμικειασ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κ.λπ., ωσ κακθγθτζσ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, αφοφ αποκτιςουν και παιδαγωγικι κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ τοφ 

επαγγζλματοσ είναι πολφ κετικζσ λόγω τθσ ειςόδου και τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ τθσ 

πλθροφορικισ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και οι απόφοιτοι προσ το 

παρόν δεν αντιμετωπίηουν πρόβλθμα απαςχόλθςθσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 157 84 

Ηωγράφου, τθλ.: 210/7248154.  

  Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν: Ρατθςίων 76, 104 34 Ακινα, τθλ.: 210/8230488.  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006 Κεςςαλονίκθ, 

τθλ.: 2310/998423.  
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  Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ: Εγνατία 156, 54006 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/891218.  

  Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων: Δόμπολθ 30, 45110 Λωάννινα, τθλ.: 26510/42914.  

  Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ: Κουντουριϊτου 98-100, Ρειραιάσ, τθλ.: 210/4220160.  

  Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ: Αμπελόκθποι, 71409 Θράκλειο, τθλ.: 081/235014.  

  Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου: Καρλόβαςι, 83200 Σάμοσ, τθλ.: 0273/33914.  

  Ρανεπιςτιμιο Κφπρου: Τ.Κ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωςία, τθλ.: 00357-22894000, φαξ: 

00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, Τμιμα Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ: Ελευκερίου Βενιηζλου 

70, 176 71 Ακινα, http://www.hua-gr.org/pliroforikis/content.php?category=2  

  AΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5907895, fax: 

210/5449178.  

  AΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Ταχ. Κυρίδα 14561, 54101 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791184, 791111, 

fax: 2310/791188, 799152.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Θλιουπόλεωσ, 172 36 Υμθττόσ, τθλ.: 210/9793200, fax: 210/9250136.  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

 

ΔπΪγγεικα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ 

htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.hua-gr.org/pliroforikis/content.php
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Αντικείμενο τθσ εργαςίασ του είναι θ διαχείριςθ με τον πιο αποδοτικό τρόπο των νζων 

τεχνολογιϊν, που βαςίηονται ςτο διαδίκτυο και τον παγκόςμιο ιςτό, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ 

ςφνκετων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν υποςτιριξθ προθγμζνων υπθρεςιϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο Ειδικόσ Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ ζχει ωσ βαςικι αποςτολι το 

ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν εφαρμογι των δικτυοκεντρικϊν 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των ςχετικϊν προσ αυτά θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Για το 

ςκοπό αυτό προςδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ τομείσ τθσ τθλεματικισ 

(τθλεπλθροφορικισ), οι οποίοι ςχετίηονται με τισ δικτυακζσ και διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ 

(internet technologies). Οι τομείσ αυτοί ζχουν ποικίλεσ εφαρμογζσ, όπωσ ςτθν εκπαίδευςθ 

(e-learning), ςτθν οικονομία (e-business), ςτθ διοίκθςθ (e-government), ςτθν υγεία (e-

health), ςτισ μεταφορζσ (Advanced Transport Telematics) κ.ά. Τζλοσ, ο ςυγκεκριμζνοσ 

ειδικόσ είναι ανάγκθ να ςυνεργάηεται με άλλουσ εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ (π.χ. 

ειδικοφσ πλθροφοριακϊν και επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων, τεχνικοφσ εφαρμογϊν 

πλθροφορικισ) για τθ διευκόλυνςθ του ζργου του.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ του ποικίλουν ανάλογα με τθν υποδομι και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

εκάςτοτε επιχείρθςθσ για τθν οποία εργάηεται. Το ωράριο απαςχόλθςισ του εξαρτάται από 

τθ λειτουργία του χϊρου όπου απαςχολείται και τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ εργαςίασ που 

αναλαμβάνει. Ρολλζσ φορζσ χρειάηεται να μετακινθκεί εκτόσ ζδρασ για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ περιφερειακϊν επιχειριςεων που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτα δίκτυα 

τθλεπλθροφορικισ και ςτα ςυςτιματα επικοινωνιϊν. H διαρκισ ζκκεςθ του ςτθν 

ακτινοβολία που εκπζμπουν οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ είναι επικίνδυνθ για τθν υγεία του, γι’ 

αυτό πρζπει να κάνει τακτικά διαλείμματα και να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα 

προφφλαξθσ. Θ παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων που αφοροφν τισ εξελίξεισ γφρω από το 

επάγγελμά του τον διευκολφνουν ςτο ζργο του και γι’ αυτό είναι υποχρεωμζνοσ να τα 

παρακολουκεί.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ ευρφτθτα των γνϊςεων, θ δθμιουργικι και ερευνθτικι ςκζψθ, θ ςχεδιαςτικι και 

υπολογιςτικι ικανότθτα, θ παρατθρθτικότθτα, θ πρωτοτυπία, θ φανταςία, θ 

εφευρετικότθτα, θ εργατικότθτα, θ ςυνζπεια, θ μεκοδικότθτα, θ οργάνωςθ και θ 

προςαρμοςτικότθτα ςτα νζα δεδομζνα του χϊρου πλθροφορικισ είναι απαραίτθτα 

προςόντα για τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. Επειδι θ θλεκτρονικι 

τεχνολογία εξελίςςεται ςυνεχϊσ και απλϊνεται ςε ευρφ πεδίο εφαρμογϊν είναι ανάγκθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ ειδικόσ να ενθμερϊνεται για τισ εξελίξεισ και τισ νζεσ εφαρμογζσ τθσ 

τεχνολογίασ, παρακολουκϊντασ ςεμινάρια, διαλζξεισ, ςυνζδρια και εκκζςεισ που αφοροφν 

το αντικείμενό του.  
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Σπουδζσ: 

Θ εκπαίδευςθ του Ειδικοφ Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ μπορεί να γίνει ςτο αντίςτοιχο 

Τμιμα του Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου, όπου θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι οχτϊ 

εξάμθνα, οι δε πτυχιοφχοι μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό 

επίπεδο ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. Σπουδζσ, επίςθσ, ςτο αντικείμενο τθσ Ρλθροφορικισ 

παρζχονται ςτα Τμιματα Ρλθροφορικισ των Ρανεπιςτθμίων Λωαννίνων, Κεςςαλονίκθσ, 

Ρειραιά, Λονίου (Κζρκυρα) και Κφπρου, ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του Οικονομικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακινασ, ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν του Ρανεπιςτθμίου 

Ακινασ, ςτο Τμιμα Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

(Κεςςαλονίκθ), ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ (Θράκλειο), 

ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου (Τρίπολθ), ςτο 

Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου 

Αιγαίου (Σάμοσ), κακϊσ και ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ (Κοηάνθ), όπου θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι οχτϊ 

εξάμθνα. Τζλοσ, ςπουδζσ ςτθν Ρλθροφορικι μποροφν να γίνουν και ςτα αντίςτοιχα 

Τμιματα τθσ Ρλθροφορικισ των Α.Τ.Ε.Λ. Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ, όπου θ διάρκεια των 

ςπουδϊν είναι εφτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ) 

με επίπεδο πτυχίου 4.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων Ρλθροφορικισ προβλζπονται με το 

Ρροεδρικό Διάταγμα 345/1989 (ΦΕΚ 158 τ. Α’.).  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Θ ευρεία διάδοςθ των προϊόντων τθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

ειδικό πλθροφορικισ και τθλεματικισ να εργαςτεί ςε οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ του 

δθμοςίου, ςε μθχανογραφικά κζντρα ιδιωτικϊν και δθμόςιων επιχειριςεων, ςε τράπεηεσ, 

ςε εταιρείεσ παραγωγισ Θ/Υ, ςε εταιρείεσ λογιςμικοφ και περιφερειακϊν μθχανθμάτων 

κακϊσ και ςε πολλοφσ άλλουσ χϊρουσ. Ακόμα, μπορεί να εργαςτεί ωσ εκπαιδευτικόσ ςτθ 

μζςθ εκπαίδευςθ ι ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ανοίγοντασ δικό του εργαςτιριο ι 

επιχείρθςθ διάκεςθσ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ είναι κετικζσ 

λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, Τμιμα Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ: Ελευκερίου Βενιηζλου 

70, 176 71 Ακινα, τθλ.: 210-9577051-5, φαξ: 210-9577050, http://www.hua.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.hua.gr/
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  Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Ρλθροφορικισ και 

Τθλεπικοινωνιϊν: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 15784 Λλίςια, Ακινα, τθλ.: 210-7275180-1, 210-

7275154, φαξ: 210-7275191, http://www.di.uoa.gr  

  Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Ρλθροφορικισ: Ρατθςίων 76, 10434, Ακινα, 

τθλ.:210-8203315-6, φαξ: 210-8226105, 210-8226204, www.aueb.gr  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 

540 06, Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310-998410, 2310-998420, 2310-998436, φαξ: 2310-998310, 

http://www.csd.auth.gr  

  Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ: Καραολι και Δθμθτρίου 80, 185 34, 

Ρειραιάσ, τθλ.: 210-4142097, 210-4142263, φαξ: 210-4142464, www.unipi.gr  

  Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων: Τμιμα Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 451 10, Λωάννινα, 

τθλ.: 26510-97196, φαξ: 26510-97021, www.uoi.gr  

  Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν: Λ. Κνωςςοφ, Τ.Κ. 2208, 71409, 

Θράκλειο, τθλ.: 2810-393500, 2810-393501, www.uch.gr  

  Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Τμιμα Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ: Εγναντία 156, 504 06, 

Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310-891217-8, φαξ: 2310-891258, www.yom.gr  

  Α.Τ.Ε.Λ. Ακθνϊν, Τμιμα Ρλθροφορικισ: Αγίου Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 

Αιγάλεω, τθλ: 210-5385312, 5911442, 5910974, φαξ: 210-5911590, http://www.cs.teiath.gr  

  Α.Τ.Ε.Λ. Κεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ: Τ.Κ. 145 61, 54110, Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 

2310-791251, 2310-791100, φαξ: 2310-7999150-2, www.it.teithe.gr 

 

Δηδηθόο Τπνινγηζηώλ/ Πιεξνθνξηθάο 

Οξηζκόο 

Αληηθείκελν ηνπ απόθνηηνπ ηεο Επηζηήκεο Υπνινγηζηώλ είλαη ε ζπγθέληξσζε, 

ηαμηλόκεζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, δηθηύσλ ηειεπιεξνθνξηθήο θαη αλάιπζεο-ζύλζεζεο, θαζώο θαη 

εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. 

Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο 

Οη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. 

Σπγθεθξηκέλα αζρνινύληαη κε ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ, πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε αλζξώπηλσλ αλαγθώλ. Επίζεο εκπιέθνληαη ζηελ ζπγθέληξσζε, 

http://www.di.uoa.gr/
http://www.aueb.gr/
http://www.csd.auth.gr/
http://www.unipi.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.uch.gr/
http://www.yom.gr/
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.it.teithe.gr/
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ηαμηλόκεζε, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηθηύσλ ηειεπιεξνθνξηθήο. Έηζη, θαιύπηνπλ εμίζνπ ηα 

αληηθείκελα ηνπ πιηθνύ, ηνπ ινγηζκηθνύ, ησλ εθαξκνγώλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο. 

Ιδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο 

Ωο επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη θαη λα 

επηθαηξνπνηνύλ δηαξθώο ηηο γλώζεηο πνπ έιαβαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ 

ηνπο θαζώο ζα έρνπλ μεπεξαζηεί πηζαλόηαηα ζην άκεζν κέιινλ. Τν αληηθείκελν ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί λα έρνπλ πιήξε 

γλώζε ησλ αξρώλ ηεο πιεξνθνξηθήο, επξύηεηα γλώζεσλ, εξεπλεηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε. Επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεπξεηηθόηεηα θαη θαληαζία, λα 

είλαη νξγαλσηηθνί θαη κεζνδηθνί. 

πνπδέο 

Οη ζπνπδέο ζηελ επηζηήκε Υπνινγηζηώλ παξέρνληαη από ηα εμήο ηκήκαηα ΑΕ.Ι.: 

Τκήκα Επηζηήκεο Υπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Ηξάθιεην), Τκήκα 

Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (Τξίπνιε), 

Τκήκα Εθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε), 

Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ Σπζηεκάησλ, Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ (Σάκνο), Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ, Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα 

Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Τκήκα 

Πιεξνθνξηθήο, Ιόλην Παλεπηζηήκην (Κέξθπξα) 

Δπαγγεικαηηθέο Γπλαηόηεηεο Απνθνίησλ Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

Οη πηπρηνύρνη απηώλ ησλ ηκεκάησλ έρνπλ θαιή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαζώο 

πιένλ ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ έρεη δηεηζδύζεη 

ζηελ δσή καο, απμάλνληαο έηζη θαη ηελ δήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηηο 

ηερλνινγίεο απηέο. Οη απόθνηηνη απηώλ ησλ ηκεκάησλ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ 

αθαδεκατθή θαξηέξα ζηελ Ειιάδα θαη ζε εμαηξεηηθά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, 

λα ζηειερώζνπλ γλσζηέο ειιεληθέο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, λα 

εξγαζηνύλ ζηε δηνίθεζε- κεραλνγξαθηθά θέληξα, ζηε βηνκεραλία, ζε εηαηξείεο 

πξνκήζεηαο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη σο θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε. Πην 

αλαιπηηθά νη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ 

ζηηο παξαθάησ θαηεπζύλζεηο: 

 Αλαιπηήο εθαξκνγώλ: Οη αλαιπηέο εθαξκνγώλ ζρεδηάδνπλ ηελ ινγηθή δνκή 

ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. 

Εηδηθόηεξα, ν αλαιπηήο εθαξκνγώλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ 

ώζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεη ζε ραξηί ηηο εθαξκνγέο, θαη ηειηθά 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή νύησο ώζηε λα ηνλ δηεπθνιύλεη ζηελ 
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αλάπηπμε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Επίζεο ν αλαιπηήο 

εθαξκνγώλ, όηαλ εξγάδεηαη ζε εηαηξία ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο, κπνξεί λα 

ειέγρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο εθαξκνγέο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ γξαθείνπ γηα ην 

νπνίν είλαη ππεύζπλνο, λα δηνξζώλεη ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα 

θάλεη δηάθνξεο βειηηώζεηο ζε απηέο. Ο αλαιπηήο εθαξκνγώλ, εθκεηαιιεύεηαη 

θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ηα ζύγρξνλα κέζα πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 

 Αλαιπηήο ζπζηεκάησλ: Οη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζρεδηάδνπλ λέα 

ζπζηήκαηα (ινγηζκηθό θαη πιηθό) ή λα πξνηείλνπλ λέν ινγηζκηθό πνπ επεθηείλεη 

ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Οη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο 

ζπζηεκάησλ εηδηθεύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν ζπζηήκαηνο πνπ πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ νξγαληζκνύ πνπ εξγάδνληαη π.ρ. επηρεηξήζεηο, ινγηζηηθά 

ή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, επηζηεκνληθά ή κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα. Ο 
αλαιπηήο ζπζηεκάησλ θαζνξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζρεδηάδεη ην 

ζύζηεκα, θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε πιηθό θαη ινγηζκηθό, 

δηαρεηξίδεηαη, βειηηώλεη θαη επηδηνξζώλεη ηηο εθαξκνγέο ηεο εηαηξίαο. Σηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλαιπηή ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη αθόκα, ε επίβιεςε 

θαη ε δηαρείξηζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη 

ππεύζπλνο, ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη κε ηνπο 

ππεύζπλνπο όισλ ησλ ηκεκάησλ, ώζηε λα κπνξεί λα πξνηείλεη ηε ζρεδίαζε 

εθαξκνγώλ πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Σηελ εξγαζία ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο επηζηεκνληθέο ηερληθέο όπσο, δνκεκέλε αλάιπζε, 

κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ, καζεκαηηθή αλάιπζε θαη ππνινγηζκό θόζηνπο θ.ι.π. 

γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δηδηθόο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ κε πνιπκέζα: Ο επαγγεικαηίαο 

απηόο δεκηνπξγεί κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεηο όισλ 

ησλ εηδώλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, 

δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο, θείκελα, ιόγν θαη κνπζηθή. Τν απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο 

ηνπ κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζε εηδηθό θνηλό ή ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπ 

πιεζπζκνύ. Πνιιέο θνξέο ην έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη θαη πξνγξακκαηηζκό, ώζηε 

λα επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Εθαξκόδεη ηηο ηερληθέο ζρεδίαζεο 

θαη ηειηθήο δνθηκήο πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ηθαλόο λα ηεθκεξηώλεη ην παξαγόκελν 

πξόγξακκα. Αθόκα, αλαπηύζζεη θαη ζπληάζζεη πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ, 

αθνινπζώληαο θαζηεξσκέλεο κεζόδνπο θαη πξόηππα. Ο επαγγεικαηίαο αμηνπνηεί 

ηηο δπλαηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ ησλ πνιπκέζσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ, 

ώζηε λα γίλνληαη πεξηζζόηεξν θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. Μπνξεί επίζεο λα 

αλαπηύζζεη νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα, αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

 Πξνγξακκαηηζηήο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ: Ο πξνγξακκαηηζηήο 

ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα έλα πξόβιεκα, ην αλαιύεη, 

ζρεκαηίδεη ην ινγηθό δηάγξακκα θαη θαηαζθεπάδεη ην αλάινγν πξόγξακκα Η/Υ, ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη, έλα ινγηζηηθό ζύζηεκα, ή έλαο 

θεηκελνγξάθνο. Πξνζαξκόδεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη εθαξκνγή λέσλ 

ζπζηεκάησλ, ή κε ηε βειηίσζε θαη πξνώζεζε γλσζηώλ εθαξκνγώλ θαη ειέγρεη ηα 

πξνγξάκκαηα γηα λα βεβαησζεί όηη ηα απνηειέζκαηα ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη λα δηνξζώζεη ηα πηζαλά ιάζε. Όηαλ ην πξόγξακκα 
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ηειεηνπνηεζεί, ν πξνγξακκαηηζηήο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ζπληάζζεη έλα 

"θάθειν πξνγξάκκαηνο" πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γξαπηέο νδεγίεο γηα ην ρεηξηζηή ηνπ Η/Υ. Επίζεο, 

όηαλ νξηζκέλα από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιάμνπλ, ν πξνγξακκαηηζηήο 

πξέπεη λα αλαπξνζαξκόζεη ην πξόγξακκα θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. Η 

δνπιεηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή Η/Υ εμαξηάηαη άκεζα από ηνλ αλαιπηή, πνπ έρεη 

κειεηήζεη ην πξόβιεκα θαη έρεη πξνζδηνξίζεη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ζα ιπζεί. 

Έηζη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα λα θαηαξηίζεη ην πξόγξακκα. 

 ρεδηαζηήο πνιπκέζσλ: Ο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη εθαξκνγέο 

πνιπκέζσλ γηα ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, νπηηθνύο δίζθνπο (cd-roms) θαη 

ηζηνζειίδεο. Σπλήζσο πξόθεηηαη γηα παξαγσγέο κε ελεκεξσηηθό, ςπραγσγηθό ή 

εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, πνπ παξνπζηάδνληαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζηνπο 
ρξήζηεο, κε ηελ ηερληθή θηλνύκελεο εηθόλαο θαη ήρνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

επαγγεικαηία απηνύ είλαη: θαζνξηζκόο ζελαξίνπ θαη ζηόρσλ ηνπ νπηηθνύ δίζθνπ, 

ηεο ηζηνζειίδαο ή γεληθά ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, ζρεδηαζκόο θαη 

πξνγξακκαηηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ην πιηθό, 

ζρεδηαζκόο ησλ γξαθηθώλ ηεο εθαξκνγήο, ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη πξνζζήθε 

ζηελ εθαξκνγή, θαζώο θαη ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ θαη δηόξζσζε ηπρόλ 

ζθαικάησλ. Τα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξγαζία ηνπ ν ζρεδηαζηήο 

πνιπκέζσλ, είλαη ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ν εθηππσηήο, ην ζθάλεξ, ηα 

απαηηνύκελα ινγηζκηθά, θιπ. 

 Σερληθόο αζθαιείαο δηθηύσλ Η/Τ: Ο ηερληθόο αζθάιεηαο δηθηύσλ Η/Υ 

αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αξρείσλ) κεηαμύ 

ππνινγηζηώλ πνπ επηθνηλσλνύλ κέζσ δηθηύνπ. Εηδηθόηεξα, εθαξκόδεη ηερληθέο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ησλ αξρείσλ ησλ ππνινγηζηώλ θαη πξνηείλεη 

ηξόπνπο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγώλ ησλ εηαηξεηώλ, ώζηε λα πεξηέρνπλ θιεηδηά 

αζθαιείαο. Γηα ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, εθηππσηή, 

πξνγξάκκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο δηθηύσλ θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά 

εμαξηήκαηα γηα ππνινγηζηέο. Ο ηερληθόο αζθάιεηαο δηθηύσλ ππνινγηζηώλ 

ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη κε ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ 

εθαξκνγώλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πάληα ελήκεξνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο 

θαη λα κπνξεί λα πξνηείλεη εθαξκνγέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ. Ο επαγγεικαηίαο ηερληθόο αζθάιεηαο δηθηύσλ ρξεηάδεηαη λα 

ελεκεξώλεηαη δηαξθώο, δεδνκέλνπ όηη νη εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ ππνινγηζηώλ 

είλαη ηαρύηαηεο. 

Οη πηπρηνύρνη ησλ ηκεκάησλ Επηζηήκεο Υπνινγηζηώλ, κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε ηνκείο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Μπνξνύλ λα 

απαζρνιεζνύλ ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα: 

 Σε ηξάπεδεο, ππνπξγεία, δήκνπο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, νξγαληζκνύο 

θνηλήο σθέιεηαο (ΟΤΕ, ΔΕΗ) θαη ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ 

θνξέα όπνπ ππάξρεη ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ή εηδηθόηεηα πξνγξακκαηηζηή 

 Σε εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθνύ, πιεξνθνξηθήο, ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

θαη δηαρείξηζεο πνιπκέζσλ (Multimedia Management) 

 Ωο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ νη 

απόθνηηνη παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ, ελώ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 
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πξέπεη λα πεξάζνπλ ηελ δηαδηθαζία εμεηάζεσλ ηνπ ΑΣΕΠ. Σηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε εξγάδνληαη θαη πηπρηνύρνη ηερληθώλ εηδηθνηήησλ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή θαη 

άιισλ ηερληθώλ ζρνιώλ κεηά από θνίηεζε ζε παηδαγσγηθή ζρνιή ή ζηε ΣΕΛΕΤΕ. 

 Σαλ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο 

πλζήθεο εξγαζίαο 

Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληώλ, 

θαηαζηεκάησλ, θ.ι.π θαη ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη εξγαζηεξίσλ 

δηακνξθώλνπλ ηόζν ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, όζν θαη ην σξάξην ηνπο ην νπνίν 

κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλνπλ ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο. Οη απνδνρέο ηνπο κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ αληαγσληζηηθέο θαη νη γλώζεηο θαη ην ππόβαζξν πνπ έρνπλ απνθηήζεη κε 

ηηο ζπνπδέο ηνπο, θξίλνληαη επαξθείο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

Δπηζηάκε Τπνινγηζηώλ 

Άζθεζε γεκέζκαηνο 
Γέκηζε ηα θελά θαη κεηά παηψληαο ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ 

   επεμεξγαζέα      επηθαηξνπνηνύλ      εθεπξεηηθόηεηα      ηαμηλόκεζε    
Αληηθείκελν ηνπ απφθνηηνπ ηεο Δπηζηήκεο Υπνινγηζηψλ είλαη ε ζπγθέληξσζε, 

ηαμηλφκεζε,  θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, δηθηχσλ ηειεπιεξνθνξηθήο θαη αλάιπζεο-ζχλζεζεο, θαζψο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ 

πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

Οη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία 

ησλ ππνινγηζηψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.  

Σπγθεθξηκέλα αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ, πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ.  

Δπίζεο εκπιέθνληαη ζηελ ζπγθέληξσζε, , επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηθηχσλ ηειεπιεξνθνξηθήο. Έηζη, 

θαιχπηνπλ εμίζνπ ηα αληηθείκελα ηνπ πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο.  

Ωο επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη 

λα  δηαξθψο ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

θαζψο ζα έρνπλ μεπεξαζηεί πηζαλφηαηα ζην άκεζν κέιινλ.  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΔΣ 
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Τν αληηθείκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί λα έρνπλ πιήξε 

γλψζε ησλ αξρψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, επξχηεηα γλψζεσλ, εξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Δπίζεο 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ  θαη θαληαζία, λα είλαη νξγαλσηηθνί θαη κεζνδηθνί. 

Ζιεθηξνιόγνο-κεραληθόο & κεραληθόο Ζ/Τ 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:53  

Γεκίδεηο ηα θελά κε ηηο ιέμεηο απφ ηε ιίζηα θαη κε ην θνπκπί check ειέγρεηο ηελ νξζφηεηα ησλ 
απαληήζεσλ ζνπ 

   επηζθεπΪδεη      πνιύπινθα      ζπληεξεέ    
Ο ειεθηξνιόγνο-κεραληθόο & κεραληθόο Ζ/Τ εγθαζηζηά, ζπληεξεί & δηαρεηξίδεηαη ηα ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εξγάδεηαη. Δπίζεο αζρνιείηαη κε ηα δίθηπα ησλ 

ππνινγηζηψλ.  

Δηδηθφηεξα νξγαλψλεη & εγθαζηζηά δίθηπα & ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληαθψλ & 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ. 

Τν ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη ηειεπηθνηλσληαθέο, νη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα είλαη  θαη γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη 

ζπληήξεζή ηνπο απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Δηδηθφηεξα, ν κεραληθφο Η/Υ κπνξεί λα κειεηά, λα θαηαζθεπάδεη ή λα εγθαζηζηά ηα ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ κηαο εηαηξίαο, λα  ηα ζπζηήκαηα απηά, θαζψο αθφκα λα  ηηο βιάβεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δίθηπν ππνινγηζηψλ. 

ΔΗΓΗΚΟ ΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 

Ο εηδηθόο ησλ πιαζηηθώλ ηερλώλ θαη των επιςτθμϊν τθσ τζχνθσ 

δραςτθριοποιείται επαγγελματικά κυρίωσ ςτισ τζχνεσ(μουςικι, κζατρο, ηωγραφικι κ.λπ.), 

ςτισ επιςτιμεσ που αςχολοφνται με διάφορουσ τομείσ τθσ τζχνθσ όπωσ π.χ Λςτορία, Κριτικι, 

Τεχνολογία, τουσ πολιτιςμικοφσ κεςμοφσ και ςτθ διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. 

Ραράλλθλα δε, καλλιεργεί και προάγει τισ Τζχνεσ, αναπτφςςει τθν αιςκθτικι παιδεία του 

κοινωνικοφ ςυνόλου, προωκεί το πολιτιςτικό επίπεδο και τονίηει μζςα από τισ 

ακαδθμαϊκζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ δεξιότθτζσ του και προςεγγίςεισ τθ ςθμαςία 
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τθσ τζχνθσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι και αςχολείται με τθν κεωρία και πρακτικι των πλαςτικϊν 

τεχνϊν, τισ εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ, το ςχζδιο (γκράφιτι, computer graffiti), το ςκίτςο (κόμικσ- 

κινοφμενο ςχζδιο), τθν τριςδιάςτατθ κινοφμενθ εικόνα και τισ Επιςτιμεσ τθσ Τζχνθσ 

(ιςτορία των τεχνϊν, φιλοςοφία τθσ τζχνθσ, τθν αιςκθτικι κοινωνιολογία και 

ανκρωπολογία τθσ τζχνθσ).  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ο ειδικόσ των πλαςτικϊν τεχνϊν και των επιςτθμϊν τθσ τζχνθσ εργάηεται ςτο γραφείο του, 

ςτο εργαςτιριό του και ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςε ευχάριςτουσ χϊρουσ και ςε ςχετικά 

καλζσ ςυνκικεσ με καλό φωτιςμό, αεριςμό, κερμοκραςία και άνετο περιβάλλον. Αν και 

εργάηεται με κανονικό ωράριο εργαςίασ, εν τοφτοισ πολλζσ φορζσ αναγκάηεται να το 

υπερβεί λόγω φόρτου εργαςίασ. Ωσ εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηει τισ ίδιεσ ςυνκικεσ που 

αντιμετωπίηουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, ενϊ ωσ κριτικόσ των εικαςτικϊν τεχνϊν και 

λόγω δυςμενοφσ κριτικισ για το ταλζντο τουσ, τθ ςκθνοκεςία κ.λπ., πολλζσ φορζσ 

αντιμετωπίηει ανκρϊπουσ που μπορεί να βρίςκονται ςε μεγάλθ ζνταςθ και άγχοσ, να είναι 

κυμωμζνοι, δυςαρεςτθμζνοι ι ακόμα και επικετικοί. Πταν θ εργαςία του απαιτεί τθν 

πολφωρθ χριςθ Θ/Υ και άλλων ςυςτθμάτων, είναι δυνατόν να αντιμετωπίςει κάποια 

προβλιματα με τα μάτια του λόγω υπερκόπωςθσ. Ραρόλο που θ κυρίωσ εργαςία του 

πραγματοποιείται ςε χϊρουσ γραφείων ι εργαςτθρίων, οι μετακινιςεισ του ςτο εςωτερικό 

και εξωτερικό είναι πολφ ςυχνζσ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ, μουςεία, 

γκαλερί, τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και για τθν παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων, διαλζξεων ι 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο ειδικόσ των πλαςτικϊν τεχνϊν και των επιςτθμϊν τθσ τζχνθσ, πρζπει να διακρίνεται για 

τθν ευρφτθτα των γνϊςεων, τθ ςυγκροτθμζνθ και ερευνθτικι προςζγγιςθ των ςτοιχείων 

που διακζτει, τθ μεκοδικότθτά του ςτθν οργάνωςθ του χρόνου και τθσ εργαςίασ του, τθν 

αναλυτικι και κριτικι ςκζψθ, τθν ευρθματικότθτα, τθν υπευκυνότθτα, και τισ δυνατότθτεσ 

εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, τθσ εικόνασ, του ιχου και του 

μοντάη. Ραράλλθλα δε, πρζπει να διακζτει τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνεται τισ απαιτιςεισ 

των πελατϊν του ςε όλο το φάςμα των εργαςιϊν τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ, κοινωνικισ 

και πολιτικισ ηωισ και να επιδεικνφει ηωθρό ενδιαφζρον για τισ εξελίξεισ ςτον τομζα του, 

προκειμζνου να είναι ενθμερωμζνοσ και παράλλθλα ανταγωνιςτικόσ. Θ καταςκευαςτικι 

αντίλθψθ και επιδεξιότθτα, θ ευελιξία, θ φανταςία, οι καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ και το 

ταλζντο, θ οξφνοια, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ, θ πρωτοτυπία, θ καλι μνιμθ, θ αντίλθψθ, θ υπομονι, θ δθμιουργικότθτα, θ 

επινοθτικότθτα, είναι μερικά από τα ςτοιχεία που πρζπει να διακζτει εκείνοσ που κα 

αςχολθκεί με αυτό το επάγγελμα.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ ςτισ Ρλαςτικζσ Τζχνεσ και ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Τζχνθσ μποροφν να γίνουν ςτο τμιμα 

Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ (πρϊθν Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ) του 
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Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, που ανικει ςτο 4ο επιςτθμονικό πεδίο και για τθν ειςαγωγι 

απαιτείται θ εξζταςθ ςτο ειδικό μάκθμα «Ελεφκερο Σχζδιο», θ δε φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ 

εξάμθνα. Το Ρανεπιςτθμιακό Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ δζχτθκε τουσ πρϊτουσ φοιτθτζσ 

το Σεπτζμβριο του 2000. Οι ςπουδζσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα, ςυμπεριλαμβάνουν τόςο 

κεωρθτικζσ όςο και εργαςτθριακζσ προςεγγίςεισ του αντικειμζνου (εργαςτιρια 

ηωγραφικισ, γλυπτικισ, ψθφιακισ επεξεργαςίασ εικόνων, γραφικϊν τεχνϊν, φωτογραφίασ). 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ ςπουδζσ 

των πλαςτικϊν τεχνϊν, με τισ εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ, το ςχζδιο (γκράφιτι, computer graffiti), 

το ςκίτςο (κόμικσ - κινοφμενο ςχζδιο), και τθν τριςδιάςτατθ κινοφμενθ εικόνα, όπωσ επίςθσ 

και με μακιματα ςχετικά με τισ Επιςτιμεσ τθσ Τζχνθσ (ιςτορία των τεχνϊν, φιλοςοφία τθσ 

τζχνθσ, αιςκθτικι, κοινωνιολογία και ανκρωπολογία τθσ τζχνθσ, διδακτικι τθσ τζχνθσ) και 

με εξειδικευμζνεσ ςπουδζσ (πολιτιςτικοί κεςμοί, διοίκθςθ - διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ). Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω τμιματοσ, ζχουν τθ δυνατότθτα για 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τόςο ςτο εςωτερικό, όςο και ςτο εξωτερικό. Συναφείσ ςπουδζσ και 

ςε επιμζρουσ αντικείμενα ςπουδϊν των Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, 

μποροφν να γίνουν ςε ΑΕΛ Φιλολογικϊν, Λςτορικϊν και Κεατρικϊν Σπουδϊν, όπωσ επίςθσ 

και ςε τμιματα των ΑΤΕΛ Καλϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν, με τθν προχπόκεςθ όμωσ τθν 

εξειδίκευςθ με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο αντικείμενο των Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και των 

Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ. Συναφείσ ςπουδζσ επίςθσ (επιπζδου 3+) και ςε επι μζρουσ 

αντικείμενα του επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ αντικειμζνου του Ειδικοφ των 

Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, μποροφν να γίνουν ςε δθμόςια και 

ιδιωτικά ΛΕΚ και ςε ειδικότθτεσ των Καλϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Συναφείσ ςπουδζσ 

Ειδικοφ ςτισ Ρλαςτικζσ Τζχνεσ και ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Τζχνθσ, με περαιτζρω εξειδίκευςθ 

μζςω μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μποροφν να γίνουν ςτα Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν 

και ςτα Κολζγια (Foundation), με τθν προχπόκεςθ όμωσ, ότι οι ςπουδζσ αναγνωρίηονται 

από το κράτοσ και κατοχυρϊνονται τα ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά δικαιϊματα των 

ςπουδαςτϊν. Οι απόφοιτοι των ΕΕΣ και των Κολεγίων (Foundation) μποροφν να ςυνεχίςουν 

τισ ςπουδζσ τουσ ςε ςυνεργαηόμενα Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι 

οι ςπουδζσ αναγνωρίηονται από τον ΔΟΑΤΑΡ και το ΣΑΕΛΤΤΕ, προκειμζνου να 

κατοχυρϊςουν τα ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά δικαιϊματά τουσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Ειδικοφ των Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν τθσ 

Τζχνθσ δεν προβλζπονται ακόμα με Ρροεδρικό Διάταγμα, επειδι αποτελεί ζνα νζο και 

εξελιςςόμενο επάγγελμα για τθ χϊρα μασ. Γενικά απολαμβάνει τα αντίςτοιχα 

επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων Φιλολογίασ, Λςτορίασ, Κεατρικϊν Σπουδϊν 

κ.λπ. και Καλϊν - Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Οι Ειδικοί των Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ μποροφν να απαςχολθκοφν 

ωσ:  



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 32 

 

  Κεωρθτικοί τθσ Τζχνθσ, Λςτορικοί τθσ Τζχνθσ.  

  Στελζχθ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των μουςείων και άλλων πολιτιςτικϊν οργανιςμϊν και 

κεςμϊν.  

  Ειδικοί ςτο πολιτιςτικό μάνατημεντ.  

  Κακθγθτζσ εικαςτικϊν τεχνϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

  Σφμβουλοι ςε γκαλερί ζργων τζχνθσ.  

  Δθμιουργοί των πλαςτικϊν και εφαρμοςμζνων τεχνϊν του 20οφ αιϊνα.  

  Λςτορικοί τθσ τζχνθσ ςτα ΜΜΕ, τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, εκδοτικοφσ οργανιςμοφσ. Οι 

προοπτικζσ απαςχόλθςθσ των πτυχιοφχων των Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν τθσ 

Τζχνθσ είναι πολφ κετικζσ, οφειλόμενεσ αφενόσ μεν ςτο ότι το τμιμα των Επιςτθμϊν τθσ 

Τζχνθσ είναι νζο ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα και αφετζρου ςτθν αφξθςθ των 

δθμιουργικϊν επαγγελμάτων ςτουσ τομείσ του Ρολιτιςμοφ. Οι οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για τθν προςταςία των πολιτιςμικϊν αγακϊν και ςτοιχείων των χωρϊν, αναμζνεται 

να ςυνεχιςτοφν και ςτο μζλλον, δεδομζνου ότι θ ηιτθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν 

πολιτιςμοφ αυξάνεται δυναμικά τόςο ςτον ευρωπαϊκό όςο και ςτο διεκνι χϊρο. Θ 

αυξανόμενθ ηιτθςθ των πολιτιςμικϊν προϊόντων δθμιουργεί νζεσ ειδικεφςεισ ςτθν αγορά 

εργαςίασ και ςε δθμιουργικοφσ χϊρουσ απαςχόλθςθσ (διαφιμιςθ, μουςεία, εκδόςεισ, μζςα 

μαηικισ ενθμζρωςθσ, εκπαίδευςθ, ψυχαγωγία) κα ςυνεχίςουν να παρουςιάηουν 

αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Κατά ςυνζπεια, το ιςοηφγιο απαςχόλθςθσ, προςφοράσ 

και ηιτθςθσ του επαγγζλματοσ αυτοφ παρουςιάηεται πολφ κετικό.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων, Λωάννινα Ταχ.Κυρ.:1186, Τ.Κ. 45110, τθλ: 26510-97203, 97117, 

97274, 97281, fax: 26510-97065, www.uoi.gr, e-mail: intlrel@cc.uoi.gr.  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΕΕΚ, Ακινα-Λεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41 Νζα Λωνία Τ.Κ. 142 34, τθλ: 210-27090083-

85, http://www.oeek.gr, e-mail: tm.spoudon@oeek.gr.  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210-5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

http://www.uoi.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
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  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

  Σφνδεςμοσ Κολεγίων Ελλάδασ, Ακινα-Στουρνάρθ 53, Τ.Κ. 104 32, τθλ: 210-5202967, 

fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr, http://www.hca.gr.  

  Ρανελλινια Ομοςπονδία Φορζων Λδιωτικισ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ & 

Κατάρτιςθσ (Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.), Στουρνάρθ 53, Ακινα Τ.Κ. 104 32, τθλ. 210-5225565, fax. 210-

5228966.  

ΔΗΓΗΚΟ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΣΔΥΝΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Αντικείμενο τθσ εργαςίασ του είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ πραγματοποίθςθ 

ςφγχρονθσ καλλιτεχνικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ και θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ ςτθν 

περιοχι των ψθφιακϊν μορφϊν τζχνθσ. Ειδικότερα, χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ μεκόδουσ και 

τεχνικζσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ για τθν παραγωγι ςφγχρονου καλλιτεχνικοφ ζργου με 

τθ χριςθ νζων εκφραςτικϊν μζςων, καλλιτεχνικισ και διεπιςτθμονικισ ζρευνασ. Μπορεί να 

είναι εξειδικευμζνοσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ μορφι τζχνθσ (όπωσ θ φωτογραφία) ι ςε 

ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ με τθ χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

Επίςθσ, είναι ικανόσ να εφαρμόηει προχωρθμζνεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνασ ι βίντεο 

και να χρθςιμοποιεί ςυςτιματα πολυμζςων, ςυνκετικζσ κινιςεισ και τριςδιάςτατα γραφικά 

μζςα. Στθν εργαςία του χρθςιμοποιεί μεκοδολογία ζρευνασ, τεχνολογία animation ςε flash, 

και υπθρεςίεσ διαδικτφου. Ανάλογα με το φορζα απαςχόλθςισ του κακορίηονται τα 

επαγγελματικά του κακικοντα, θ κεματολογία του καλλιτεχνικοφ του ζργου και θ επιλογι 

των οπτικοακουςτικϊν μζςων για τθν περάτωςθ του ζργου του.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςυνικωσ μόνοσ του, αλλά είναι δυνατόν να ςυνεργάηεται και με άλλουσ 

επαγγελματίεσ, όπωσ ςκθνοκζτεσ, ειδικοφσ μοντάη, ειδικοφσ πλθροφορικισ κ.λπ. Συχνά 

χρειάηεται να δουλεφει με εντατικοφσ ρυκμοφσ, μπροςτά ςτθν οκόνθ του θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι, γι’αυτό είναι δυνατό να προκλθκοφν κόπωςθ των οφκαλμϊν, πόνοι ςτθν 

πλάτθ και προβλιματα ςτα χζρια και τουσ καρποφσ. Συνεπϊσ, πρζπει να κάνει τακτικά 

διαλείμματα, να χρθςιμοποιεί ειδικά φίλτρα ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι και να τθρεί όλουσ 

τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ του. Τζλοσ, ςυχνά απαιτείται να 

παρακολουκεί ςεμινάρια προκειμζνου να ενθμερϊνεται για τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτο 

επιςτθμονικό του πεδίο και να επιςκζπτεται καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ, όπωσ πινακοκικεσ, 

χϊρουσ δθμοπραςιϊν, μουςεία και εκκζςεισ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Απαιτείται άριςτθ γνϊςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι 

http://www.srpq.gr/
http://www.hca.gr/
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(ιδιαίτερα λογιςμικά επεξεργαςίασ εικόνασ, βίντεο ι τριςδιάςτατων γραφικϊν, γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ κ.ά.), πολφ καλι γνϊςθ κυρίωσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, γνϊςθ τθσ 

ιςτορίασ των οπτικοακουςτικϊν τεχνϊν, γνϊςεισ ςκθνοκεςίασ, βίντεο και μοντάη. Επίςθσ, θ 

φανταςία, θ καλλιτεχνικι ευαιςκθςία, θ ικανότθτα ςυνδυαςμοφ χρωμάτων και ςχθμάτων 

και εξαιρετικι προςοχι ςτθ λεπτομζρεια αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ 

του επαγγζλματοσ. Χρειάηεται, επίςθσ, να τθρεί τον κϊδικα δεοντολογίασ και των νόμων 

περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ ςε προπτυχιακό επίπεδο παρζχονται ςτο Τμιμα Εικαςτικϊν Τεχνϊν τθσ Ανϊτατθσ 

Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν Ακθνϊν και ςτο Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν τθσ 

Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί 10 

εξάμθνα και χορθγείται πτυχίο επιπζδου 4. Ακόμθ, ςτθ ςχολι Γραφικϊν Τεχνϊν του ΑΤΕΛ 

Ακθνϊν, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί 8 εξάμθνα (7 εξάμθνα μακιματα και 1 εξάμθνο πρακτικι 

εξάςκθςθ) και απονζμεται πτυχίο επιπζδου 4, το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

αποφοίτουσ να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε 

ςυναφείσ ςχολζσ των ΑΕΛ. Σπουδζσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο προςφζρονται ςτθν Ανϊτατθ 

Σχολι Καλϊν Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, που οργανϊνει και λειτουργεί 

Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Ψθφιακζσ Μορφζσ Τζχνθσ». Στο ΡΜΣ 

γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι απόφοιτοι ΑΕΛ τμθμάτων Καλϊν Τεχνϊν, Εικαςτικϊν Σπουδϊν, 

Οπτικοακουςτικϊν Τεχνϊν, Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν και Αρχιτεκτονικισ τθσ θμεδαπισ, 

κακϊσ και κάτοχοι ςχετικοφ τίτλου αντίςτοιχων τμθμάτων των ΑΤΕΛ, ςφμφωνα με τθν παρ. 

12γ του άρκρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α’), όπωσ και κάτοχοι ςχετικϊν τίτλων 

αναγνωριςμζνων ομοταγϊν τμθμάτων πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ. Κατ’ εξαίρεςθ ςτο 

ΡΜΣ μποροφν να εγγραφοφν και απόφοιτοι άλλων τμθμάτων με τθν προχπόκεςθ ότι πζραν 

των προβλεπόμενων προςόντων το υποβαλλόμενο ζργο των υποψθφίων τεκμθριϊνει 

υψθλό βακμό τεχνογνωςίασ, ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι ποιότθτα και ςυνάφεια προσ τθν 

κατεφκυνςθ του ΡΜΣ. Κριτιρια αξιολόγθςθσ των υποψθφίων αποτελοφν θ ιδιαίτερθ 

ςυνάφεια του ζργου του υποψθφίου με τθν κατεφκυνςθ του ΡΜΣ και θ ποιότθτα ςυνολικά 

του καλλιτεχνικοφ του ζργου, θ εξοικείωςθ ςε ςθμαντικό βακμό με τθ χριςθ τθσ ςφγχρονθσ 

οπτικοακουςτικισ και ψθφιακισ τεχνολογίασ, θ γνϊςθ τουλάχιςτον μίασ ξζνθσ γλϊςςασ 

(αγγλικά ι άλλθ), ο βακμόσ πτυχίου και τα ςυναφι πιςτοποιθτικά ςπουδϊν, θ κεωρθτικι 

επάρκεια, θ ευρφτερθ παιδεία, θ καλλιζργεια και ωριμότθτα του υποψθφίου, που 

διαπιςτϊνονται με προςωπικι ςυνζντευξθ. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ ςυνεκτιμά και 

ςυνυπολογίηει τα τυπικά και τα ουςιαςτικά προςόντα κακϊσ και τθν ιδιαιτερότθτα του 

κάκε υποψθφίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ εμβάκυνςθσ, εξειδίκευςθσ και ζρευνασ 

ςτθ χριςθ, τθν αξιοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ των νζων τεχνολογικϊν εκφραςτικϊν μζςων 

ςτθ ςφγχρονθ καλλιτεχνικι δθμιουργία και τισ καλλιτεχνικζσ εφαρμογζσ, θ οποία κα πρζπει 

να εγγράφεται επαρκϊσ ςτο καλλιτεχνικό ζργο (ι τισ καλλιτεχνικζσ προτάςεισ), που ζχει 

ιδθ πραγματοποιιςει και υποβάλει προσ αξιολόγθςθ ο υποψιφιοσ. Αντικείμενο του 

Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν είναι θ ενίςχυςθ τθσ ςφγχρονθσ καλλιτεχνικισ - 

τεχνολογικισ ζρευνασ και δθμιουργίασ και θ παραγωγι νζασ γνϊςθσ ςτθν περιοχι των 
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ψθφιακϊν μορφϊν τζχνθσ. Το ΡΜΣ απονζμει Ενιαίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ 

ςτθν περιοχι των ψθφιακϊν μορφϊν τζχνθσ και προβλζπει κάτω από ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν για τθν απονομι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Θ 

διάρκεια ςπουδϊν για απόκτθςθ του ΜΔΕ υποδιαιρείται ςε τζςςερα εξάμθνα εκ των 

οποίων τα δφο πρϊτα περιλαμβάνουν μακιματα, το τρίτο περιλαμβάνει μακιματα και 

παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων, ενϊ το τζταρτο αφιερϊνεται ςτθν εκπόνθςθ τθσ 

μεταπτυχιακισ εργαςίασ. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και του δεφτερου εξαμινου 

ςπουδϊν οι φοιτθτζσ μποροφν, αν το επικυμοφν, να επιλζξουν μακιματα κατεφκυνςθσ 

εξειδίκευςθσ (οπτικοακουςτικζσ εφαρμογζσ ι ψθφιακι τεχνολογία και υπολογιςτικζσ 

εφαρμογζσ ι κεωρθτικι κατεφκυνςθ) ι να παρακολουκιςουν το ςφνολο των μακθμάτων - 

ςεμιναρίων του τρίτου εξαμινου. Οι φοιτθτζσ που ζχουν επιλζξει ςτο τρίτο εξάμθνο 

κατεφκυνςθ εξειδίκευςθσ, οφείλουν να αναπτφξουν ςτθ διπλωματικι μεταπτυχιακι τουσ 

εργαςία (εκτόσ από τθν καλλιτεχνικι πρόταςθ και τθ κεωρθτικι ζρευνα), τεχνολογικζσ 

εφαρμογζσ ςυναφείσ προσ τθν κατεφκυνςθ που επζλεξαν να ειδικευτοφν, χωρίσ αυτό να 

αποκλείει παράλλθλθ ανάπτυξθ και άλλων μορφϊν και μζςων. Τζλοσ, οι μεταπτυχιακζσ 

εργαςίεσ μποροφν να καλφπτουν περιοχζσ που εκτείνονται από αυςτθρά εξειδικευμζνα 

κζματα, ζωσ ςυνδυαςτικζσ προτάςεισ ςε ζνα εφροσ εφαρμογϊν και ζρευνασ, ςτθν περιοχι 

τθσ εικαςτικισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, ςε περιοχζσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ (όπωσ 

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε κζματα τζχνθσ και πολιτιςμοφ κ.ά.) ι 

ςε μια κακαρά ερευνθτικι κατεφκυνςθ με διακλαδικό - "διεπιςτθμονικό" χαρακτιρα (ςτον 

κοινό τόπο που επιςτιμθ, κεωρία και τζχνθ μποροφν να διερευνθκοφν, όπωσ ορίηεται από 

το πλαίςιο του ΡΜΣ). Τζλοσ, ςπουδζσ παρζχονται ςε πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, ςε 

Κολζγια και ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν, με τθν προχπόκεςθ, όμωσ, ότι οι τίτλοι 

που χορθγοφν αναγνωρίηονται από το ελλθνικό κράτοσ για τθν κατοχφρωςθ των 

ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Για να εργαςτεί δεν απαιτείται ειδικι άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Εφόςον είναι 

απόφοιτοσ τθσ Ανϊτατθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν ζχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιϊματα με 

αυτά του Ηωγράφου, του Γλφπτθ ι του Χαράκτθ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο ι ςτον ιδιωτικό τομζα, ςε εταιρείεσ ψθφιακισ 

τεχνολογίασ, ςε διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, ςε περιοδικά, ςε τθλεοπτικά κανάλια, ςε 

καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ, ςε αίκουςεσ ςφγχρονθσ τζχνθσ, ςε πολιτιςμικά κζντρα, ωσ 

κακθγθτισ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ αν είναι απόφοιτοσ τθσ Ανϊτατθσ Σχολισ 

Καλϊν Τεχνϊν, και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ με δικό του καλλιτεχνικό εργαςτιριο. Οι 

αποδοχζσ του είναι ανάλογεσ με το ταλζντο και τα προςόντα του ωσ καλλιτζχνθ. Οι 

προοπτικζσ απαςχόλθςθσ κεωροφνται κετικζσ λόγω των αυξανόμενων πολιτιςμικϊν και 

κοινωνικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ κακϊσ και άλλων χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι εκτόσ 

αυτισ, ςτισ καλλιτεχνικζσ, ερευνθτικζσ και διεπιςτθμονικζσ περιοχζσ των ψθφιακϊν 

μορφϊν τζχνθσ.  
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Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Ανωτάτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Ακθνϊν: Γραμματεία του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ: 
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Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 540 06, Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310-995068-9, 995072-4, 995064, 

995066, 995078, φαξ: 2310-995067, www.auth.gr  

  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγίου Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210-5907896, 
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ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:53  

Γεκίζηε ηα θελά θαη ειέγμηε κε ην θνπκπί check ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζαο 

   επέβιεςε      θαισδέσλ      πξέδεο      πξνζεθηηθΪ      ζηαζεξόηεηα      ζπζθεπΫο      ηκάκαηΪ    

Ο Ζιεθηξνιόγνο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηΪζεσλ, αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, ηελ , ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ.  

Δηδηθφηεξα, ν Ηιεθηξνιφγνο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ ζε πξψην ζηάδην φηαλ 

έρεη νινθιεξσζεί ην ρηίζηκν ησλ ηνίρσλ ελφο θηηξίνπ ή κηαο νηθνδνκήο, ελζσκαηψλνληαο ζε απηνχο ηηο 

ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ θαη ηα αλάινγα θνπηηά γηα , δηαθιαδψζεηο θαη δηαθφπηεο. Αθνχ 

ζνβαηηζηεί ε νηθνδνκή, ν Ηιεθηξνιφγνο, πεξλάεη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ηνπ πνπ αθνξά ηελ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.digitalarts.asfa.gr/
http://www.auth.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.eeta.gr/
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θαισδίσζε θαη ηε ζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο  κε ηνλ θεληξηθφ ειεθηξηθφ πίλαθα. 

Τέινο, αζρνιείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θσηηζηηθψλ. 

Ο Ηιεθηξνιφγνο, δνθηκάδεη επίζεο ηα θπθιψκαηα γηα λα βεβαησζεί αλ νη ζπλδέζεηο έρνπλ γίλεη ζσζηά 

θαη αλ ηα θπθιψκαηα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη ρσξίο ππεξθνξηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Ο Ηιεθηξνιφγνο, αθφκε, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ειεθηξηθέο νηθηαθέο , φπσο θνπδίλεο, 

πιπληήξηα, ςπγεία θαη ηα ειεθηξηθά κέξε ησλ δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ειεθηξηθνί 

θηλεηήξεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο. Δπίζεο, απνζπλαξκνινγεί ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα θαηεζηξακκέλα ή ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα.  

Όηαλ εξγάδεηαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζπλαξκνινγεί ηα 

δηάθνξα  ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ο Ηιεθηξνιφγνο, ρξεηάδεηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ηελ νπνία απνθηά δίλνληαο εμεηάζεηο ζην 

Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο. Αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεη ν 

Ηιεθηξνιφγνο, ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε άδεηα. 

Ο Ηιεθηξνιφγνο, νθείιεη λα έρεη αλαπηπγκέλν αίζζεκα επζχλεο, λα 

εξγάδεηαη  εθαξκφδνληαο κε αθξίβεηα ην ζρέδην ηνπ Μεραληθνχ, λα κελ απνζπάηαη ε 

πξνζνρή ηνπ θαη λα είλαη ήξεκνο θαη ζπγθεληξσκέλνο ζ' απηφ πνπ θάλεη. 

Δπίζεο, λα είλαη θνηλσληθφο θαη λα έρεη ππνκνλή, γηαηί έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο 

ηνπ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνηείλεη ηελ θαιχηεξε ιχζε θάζε θνξά θαη λα ηεξεί πάληα ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Η επηδεμηφηεηα θαη ε  ζηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, είλαη απαξαίηεηεο γηα λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα δηάθνξα εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 
Γεκίδσ ηα θελά, χζηεξα πηέδσ "check" γηα λα ειέγμσ ηηο απαληήζεηοF 

   αληηζηΪζεηο      απόδνζε      εμειέμεηο      θπθισκΪησλ      ζηαζκνέ    
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Ο ειεθηξνληθόο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ηηο 

ηερληθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εθαξκνγέο ηεο. 

Σηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ζηηο ηερληθέο κειέηεο ν ειεθηξνληθφο θάλεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε ζρεδίαζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ , ησλ ζπζθεπψλ θαη γεληθά φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ θαη 

ζπζηεκάησλ.  

Σηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγψλ αζρνιείηαη κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ 

(ππθλσηέο, πελία, ) θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηα δηάθνξα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα 

(εληζρπηψλ, ζπληνληζκνχ, αλφξζσζεο). 

Αζρνιείηαη αθφκα κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (πνκπνί, 

δέθηεο, εληζρπηέο), πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ. 

Καζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη νξγαλψλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ, ψζηε λα 

εθαξκφδνληαη πηζηά θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή  νη ηερληθέο κειέηεο. Κάλεη ειέγρνπο θαη δνθηκέο 

γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. Τέινο, 

ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνιχπινθσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (εγθαηαζηάζεηο 

ηειενξάζεσο, RADAR, Η/Υ, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ) θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο 

κεγάισλ ειεθηξνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ηειενπηηθνί, ξαδηνθσληθνί ). 

Τν επάγγεικα απαηηεί ππεπζπλφηεηα, αθξίβεηα, πξνζνρή θαη κεζνδηθφηεηα ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή 

φζν θαη θαηά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Απαξαίηεηα πξνζφληα επίζεο 

ζεσξνχληαη ζρεδηαζηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξήζε 

εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο επαγγεικαηίαο ρξεηάδεηαη ζπρλά λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο  θαη ηηο λέεο εθαξκνγέο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

 

Πεξηβαιινληνιόγνο 

ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
Πεξηγξαθή Επαγγέικαηνο: 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε εμεύξεζε ηξόπσλ βειηίσζήο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 
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επηζεσξεηήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο επηβιέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη θξνληίδεη, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

θαλνληζκώλ θαη ηεο λνκνζεζίαο, λα πξνζηαηεύεηαη ην πεξηβάιινλ θαη νη θπζηθνί ηνπ 

πόξνη. Δηεμάγεη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γηα ηε δηαπίζησζε 

πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη, αλ ρξεηαζηεί, πξνηείλεη ηξόπνπο θαη κεζόδνπο 

πηζαλήο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ. Σε πεξηπηώζεηο θαηαρξεζηηθώλ ή 

παξάλνκσλ αλζξώπηλσλ επεκβάζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ζπληάζζεη εκπεξηζηαησκέλεο 

κειέηεο θαη εθζέζεηο, ελεκεξώλεη ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο ππάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη πξνηείλεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, γηαηί 

δελ ηεξήζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί. Η ζύληαμε νδεγώλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ρξεζηκόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε 

θαηαζθεπαζηηθέο θαη ηερληθέο εηαηξείεο αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο 
πεξηνξηζκνύο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηεξνύλ θαη ε νξζή ρξήζε ησλ εθηάζεσλ γεο, είλαη 

αθόκε κεξηθέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλνο ν εηδηθόο. 

Τέινο, ε νξγάλσζε, ε επνπηεία θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ θαη 

ηνπίσλ πνπ απνηεινύλ ηεξάζηην πινύην ηεο ρώξαο καο, όπσο είλαη νη εζληθνί δξπκνί, 

ηα ζαιάζζηα πάξθα, νη πδξνβηόηνπνη θ.ά., θαη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηδξύκαηα θαη 

εηαηξείεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ αξρείσλ, ώζηε λα εμαθξηβώλεηαη ε 

ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ απνηεινύλ ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν νηθνινγηθό πεξηβάιινλ 

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία κέξα κε ηε κέξα γηα ηνλ 

ζύγρξνλν άλζξσπν. Πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ κε 

ηελ αιόγηζηε εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη ηε ξύπαλζή ηνπ, γεγνλόο πνπ καξηπξά ηελ 

αλάγθε ύπαξμεο ζεζκώλ θαη θνξέσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ε 

Πνιηηεία αλέπηπμε έλα νιόθιεξν ζεζκηθό πιαίζην κε θαλνληζκνύο θαη λόκνπο πνπ 

απνζθνπνύλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρώξαο καο.  

 

Σπλζήθεο Εξγαζίαο: 

Σπλήζσο εξγάδεηαη ζε γξαθείν θάησ από θαιέο θαη άλεηεο ζπλζήθεο απαζρόιεζεο. 

Σπρλά ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλείηαη ζε δηάθνξνπο ρώξνπο γηα λα εθπνλεί θαη λα 

ζπληάζζεη κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ησλ ρώξσλ πνπ επηζθέπηεηαη. Τν 

σξάξην ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε γεληθόηεξε πνιηηηθή ηνπ θνξέα 

απαζρόιεζεο γηα ηνλ νπνίν εξγάδεηαη, ελώ νη ππεξσξίεο είλαη πηζαλέο ζε πεξηπηώζεηο 

θόξηνπ εξγαζίαο ή πξνζεζκηώλ παξάδνζεο πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ. Τν επάγγεικά 

ηνπ δελ είλαη κνλόηνλν, αιιά πξνζθέξεη κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δπλαηόηεηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ. Η ζέζε ηνπ ζπλνδεύεηαη από απμεκέλεο 

επζύλεο, ππνρξεώζεηο θαη αλαπόθεπθην άγρνο, αθνύ ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο 

πξνγξακκάησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

θεθαιαηώδεο δήηεκα γηα ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο.  

 

Ιδηαίηεξα Πξνζσπηθά Φαξαθηεξηζηηθά θαη Ιθαλόηεηεο: 

Η επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, ε αθεξαηόηεηα θαη ε ακεξνιεςία ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, ν ζπλδπαζκόο γλώζεσλ από ηα πεδία ηεο κεραληθήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

εμνηθείσζε κε ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, ε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ε ζπλέπεηα ζηνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο είλαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο εηδηθόο. Αθόκε, ρξεηάδεηαη λα ηνλ δηαθξίλεη νμπδέξθεηα, εληηκόηεηα, 
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αίζζεκα επζύλεο, ζρνιαζηηθόηεηα, απνθαζηζηηθόηεηα, επαηζζεζία, νξγάλσζε, 

κεζνδηθόηεηα, παξαηεξεηηθόηεηα, ππνκνλή θαη επηκνλή θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Η ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αληνρή, ε ςπρξαηκία, ε αληηθεηκεληθή θξίζε 

θαη ε απζηεξή πξνζήισζε ζηε ζσζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ λόκσλ θαη θαλόλσλ 

λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδνπλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη ζηνηρεία πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηνπ. Σηα επηπξόζζεηα πξνζόληα ηνπ επαγγεικαηία ζεσξνύληαη 

ε γλώζε μέλσλ γισζζώλ θαη ε επηδεμηόηεηα ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ζηνλ Η/Υ.  

 

Σπνπδέο: 

Σπνπδέο πξνζθέξνληαη ζην Τκήκα Δηαρείξηζεο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ Αηγαίνπ θαη Ισαλλίλσλ (παξάξηεκα Αγξηλίνπ), όπνπ ε θνίηεζε 
δηαξθεί νρηώ εμάκελα. Σηόρνο ησλ Τκεκάησλ απηώλ είλαη νη απόθνηηνί ηνπο λα 

απνηειέζνπλ δπλακηθά ζηειέρε ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σηα ηκήκαηα απηά εθαξκόδεηαη πεηξακαηηθό πξόγξακκα ζεξηλήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ κε ηε ζπλεξγαζία δήκσλ, λνκαξρηώλ ππνπξγείσλ 

θαη βηνκεραληώλ θαη εθπνλνύληαη κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα ππνδνκήο πνπ αθνξνύλ 

νηθνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία νξγαλώλεηαη ε άζθεζε. Οη 

πηπρηνύρνη ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ κπνξνύλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 

εζσηεξηθό ή ζην εμσηεξηθό.  

 

Επαγγεικαηηθά Δηθαηώκαηα: 

Τα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ πηπρηνύρσλ ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά κε ην Π.Δ. 405, πνπ 

δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ 228 Α’ ζηηο 6-11-1995.  

 

Τνκείο Απαζρόιεζεο θαη Πξννπηηθέο Αγνξάο Εξγαζίαο: 

Εξγάδεηαη σο επόπηεο πεξηβάιινληνο ζε λνκαξρίεο, δήκνπο, νξγαληζκνύο, κνλάδεο 

βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ θ.ά. Επίζεο, κπνξεί λα απαζρνιεζεί ηόζν ζην δεκόζην όζν 

θαη ζην ηδησηηθό ηνκέα, ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μπνξεί, ηέινο, λα εξγαζηεί ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία κνλάδσλ θαζαξηζκνύ πγξώλ 

απνβιήησλ, αεξίσλ εθπνκπώλ, αζηηθώλ απνξξηκκάησλ, ηνμηθώλ θαη επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ, δηαρείξηζε αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θ.ά.  

 

ΠεγΫο Πιεξνθόξεζεο: 
  Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων: 

Καραντϊνθ 17, 81100 Μυτιλινθ, τθλ.: 22510-36200, http://www.aegean.gr/environment/  

  Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων, Τμιμα Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων 

(παράρτθμα Αγρινίου): Γ. Σεφζρθ 2, 30100 Αγρίνιο, τθλ.: 26510-39510, http://www. 

env.uoi.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

http://www.aegean.gr/environment/
http://www/
http://www.ypepth.gr/
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ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ παρακολοφκθςθ, μζτρθςθ, αξιολόγθςθ και αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που 

δθμιουργεί θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτο περιβάλλον είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ 

του. Ο μθχανικόσ περιβάλλοντοσ αςχολείται κυρίωσ με το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 

προγραμμάτων για τθν προςταςία, ανάπτυξθ και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, τθν 

εκπόνθςθ ι τον ζλεγχο προγραμμάτων διαχείριςθσ φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν 

περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων και τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τεχνικϊν ζργων 

ι άλλων δραςτθριοτιτων με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, αλλά και το επίπεδο 

ειδίκευςισ του. Ειδικότερα, ο μθχανικόσ περιβάλλοντοσ ενθμερϊνει και ευαιςκθτοποιεί 

τουσ αρμόδιουσ φορείσ για περιβαλλοντικά κζματα, ςυλλζγει ςτοιχεία, εκπονεί μελζτεσ και 

τισ παρουςιάηει ςε εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςχεδιάηει, εφαρμόηει και ελζγχει προγράμματα 

για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ακόμθ, διαμορφϊνει τθν πολιτικι των εταιρειϊν ι 

υπθρεςιϊν ςε κζματα περιβάλλοντοσ και τζλοσ, ενθμερϊνεται ςχετικά με τθ νομοκεςία 

που αφορά τον τομζα του. Ο μθχανικόσ περιβάλλοντοσ για τθν εργαςία του χρθςιμοποιεί 

χάρτεσ και εξειδικευμζνα προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ο μθχανικόσ περιβάλλοντοσ μπορεί να εργάηεται μόνοσ του, αλλά και να ςυνεργάηεται με 

άλλουσ επιςτιμονεσ, όπωσ μθχανικοφσ, χθμικοφσ, βιολόγουσ και τοξικολόγουσ, για τθν 

εκτζλεςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ζργου. Εργάηεται με βάςθ το ωράριο του φορζα ςτον οποίο 

απαςχολείται, ενϊ οι υπερωρίεσ είναι πικανζσ ςτθν περίπτωςθ φόρτου εργαςίασ ι 

προκεςμιϊν παράδοςθσ μελετϊν. Μπορεί να εργάηεται ςε γραφείο αλλά και ςτθν φπαικρο 

ςε ανοιχτό χϊρο για ςυλλογι ςτοιχείων, οπότε είναι εκτεκειμζνοσ ςε διάφορεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ. Ρολλζσ φορζσ απαιτοφνται μετακινιςεισ και ταξίδια τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και 

ςτο εξωτερικό, για ςυμμετοχι ςε διεκνι ςυνζδρια ι για ςυλλογι και επεξεργαςία 

ςτοιχείων ςε διάφορεσ ερευνθτικζσ μελζτεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο μθχανικόσ περιβάλλοντοσ πρζπει να ζχει ευαιςκθςία και ενδιαφζρον για κζματα που 

ςχετίηονται με το περιβάλλον και τθν προςταςία του. Ακόμα, απαιτείται παρατθρθτικότθτα 

και οξυδζρκεια, ϊςτε να αντιλαμβάνεται ςυνκικεσ, ι καταςτάςεισ που αφοροφν το 

περιβάλλον που ερευνά κακϊσ και να βρίςκει τρόπουσ πρόβλεψθσ, προςταςίασ ι 

αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων για τθ ςωςτι διαχείριςθ και αξιοποίθςι του προσ όφελοσ του 

ανκρϊπου. Χρειάηεται, επίςθσ, ιδιαίτερθ προςοχι και ςυνζπεια ςτθν τιρθςθ των κανόνων 

αςφαλείασ. Απαραίτθτθ, τζλοσ, κεωρείται θ δεξιότθτα ςτθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δουλειάσ του, κακϊσ και θ πολφ καλι γνϊςθ ξζνων 

γλωςςϊν.  

 

Σπουδζσ: 
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Σπουδζσ παρζχονται ςτο τμιμα Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ και 

ςτο Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ. Θ φοίτθςθ διαρκεί δζκα εξάμθνα και απαιτείται 

εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. Θ προςφορά προγραμμάτων ςπουδϊν ςε προπτυχιακό 

και μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ 

μοναδικοφ για τα ελλθνικά δεδομζνα προπτυχιακοφ και μεταπτυχιακοφ κζντρου ςε 

περιβαλλοντικι μθχανικι, που βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με αντίςτοιχα 

πανεπιςτθμιακά κζντρα και ερευνθτικά ινςτιτοφτα τθσ Β. Αμερικισ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Τα προγράμματα ςπουδϊν παρζχουν επιςτθμονικζσ γνϊςεισ μεταξφ άλλων ςτισ 

εξισ περιοχζσ: ςχεδιαςμόσ, καταςκευι και λειτουργία μονάδων κακαριςμοφ υγρϊν 

αποβλιτων, αερίων εκπομπϊν, αςτικϊν απορριμμάτων, τοξικϊν και επικινδφνων 

αποβλιτων, διαχείριςθ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, επιφανειακϊν και υπόγειων νερϊν, 

ςυςτιματα μζτρθςθσ ρφπανςθσ αζρα, νερϊν και εδάφουσ, εξυγίανςθ εδάφουσ και 

αποκατάςταςθ υπόγειων νερϊν, μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και 

επικινδυνότθτασ, ζλεγχοσ κορφβων και ακτινοβολιϊν.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Ο μθχανικόσ περιβάλλοντοσ εγγράφεται ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, το οποίο και 

του χορθγεί άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων 

μθχανικϊν περιβάλλοντοσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ κατοχυρϊνονται νομοκετικά από το 

Ρ.Δ. 372, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 243 Α’ ςτισ 3/12/1997. Σφμφωνα με τα Ρ.Δ. 365/1993 

και Ρ.Δ. 232/1995 ςτουσ διπλωματοφχουσ των Τμθμάτων Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ 

μποροφν να ανατίκενται: α) Θ διοίκθςθ και ςτελζχωςθ υπθρεςιϊν του δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και διεκνϊν οργανιςμϊν που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων προςταςίασ, ανάπτυξθσ και εν γζνει διαχείριςθσ του φυςικοφ και 

ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και τθν παραγωγι δθμόςιων και ιδιωτικϊν τεχνικϊν και 

βιομθχανικϊν ζργων που αφοροφν ςτο περιβάλλον. β) Θ εκπόνθςθ και/ι ο ζλεγχοσ 

μελετϊν διαχείριςθσ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και μελετϊν 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για τεχνικά ι άλλα ζργα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. γ) Εκπαιδευτικά και ςυμβουλευτικά κακικοντα ςε κζματα περιβάλλοντοσ ςτθν 

πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, απαςχολείται ςε φορείσ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα μόνοσ του ι ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ειδικότθτεσ μθχανικϊν, 

ωσ υπάλλθλοσ ςε υπουργεία, οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ, μεγάλα τεχνικά γραφεία και 

γραφεία μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςτουσ τομείσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ, του Σχεδιαςμοφ και τθσ Ανάπτυξθσ Ρεριβαλλοντικϊν Διεργαςιϊν, τθσ 

Ρεριβαλλοντικισ Υδραυλικισ και τθσ Γεωπεριβαλλοντικισ Μθχανικισ. Μπορεί να εργαςτεί 

και ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, για τθ διδαςκαλία μακθμάτων 

περιβαλλοντικισ αγωγισ, αφοφ φοιτιςει ςτθν Ραιδαγωγικι Σχολι (ΡΑΤΕΣ) τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ. Οι 

προοπτικζσ του επαγγζλματοσ φαίνονται ιδιαίτερα αξιόλογεσ, αφοφ θ μελζτθ διαχείριςθσ 

και αναβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ επιβάλλεται πλζον ςε όλεσ τισ ανκρϊπινεσ 
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δραςτθριότθτεσ. Οι αποδοχζσ του είναι ικανοποιθτικζσ και μπορεί να ζχει ειδικζσ παροχζσ 

και επιδόματα ανάλογα με τθν πολιτικι τθσ εταιρείασ ι του φορζα όπου απαςχολείται.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Ρολυτεχνείο Κριτθσ: Τζρμα Αγίου Μάρκου, 731 32, Χανιά: τθλ.: 28210-37483, 37474, 

φαξ: 28210-37483, www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ: Συγκρότθμα Ρολυτεχνικισ Σχολισ, Γραμματεία 

Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, Βας. Σοφίασ 12, 671 00, Ξάνκθ, τθλ.: 25410-79101, 

79108, 79380, 79125, φαξ: 25410-79379, email: info@env.duth.gr, www.env.duth.gr  

  Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ: 

www.geocities.com/pasdmip  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ: Καραγεϊργθ Σερβίασ 4, 102 48, Ακινα, τθλ.: 210-

3291200, www.tee.gr  

 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:54  

Γεκίδεηο ηα θελά κε ηηο ιέμεηο θαη ειέγρεηο κε ην θνπκπί check ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ 

   πνιπκΫξεηα      πξνηεέλεη      ζρΫζεηο    

 
Ο πεξηβαιινληνιόγνο κειεηάεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Ο πεξηβαιινληνιφγνο εξκελεχεη ηα ηερλνινγηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ζπκβάιιεη ζηε ιχζε ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ 

ηελ  θαη ζπλνιηθφηεηά ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ν πεξηβαιινληνιφγνο κειεηά ηηο  νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο χιεο, ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ εκβίσλ φλησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Αθφκε, επεμεξγάδεηαη θαη  ιχζεηο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ, δειαδή κηα δηαρείξηζε πνπ λα απνηξέπεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηά ην δπλαηφλ λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

 

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
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Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
 
Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ έξγσλ. Με ηα έξγα απηά πινπνηνχληαη ηα αλαπηπμηαθά 
πξνγξάκκαηα ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη αλάινγα κε ηελ 
θαηεγνξία ησλ έξγσλ απηψλ δηακνξθψλνληαη θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Ο πνιηηηθφο κεραληθφο ζα πξέπεη λα θάλεη θαη ηερληθέο 
κειέηεο, δειαδή λα κειεηά θαη λα ζρεδηάδεη ηα δηάθνξα ηερληθά έξγα, έηζη 
ψζηε λα πξνβιέςεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηελ 
πνξεία θαηαζθεπήο ηνπο. Πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπο θαλνληζκνχο 
θαη ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε κειέηε 
ζηνηρεία, φπσο ζηαηηζηηθά, ηνπνγξαθηθά, γεσηερληθά, πνιενδνκηθά θαη 
θπθινθνξηαθά. Δίλαη απηφο πνπ ζα επηιέμεη ηα ζσζηά πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ έξγσλ ζα εθπνλήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπληάζζνληαο ηερληθέο 
εθζέζεηο, έηζη ψζηε λα εγθξηζεί ε κειέηε ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία 
ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Πξνγξακκαηίδεη φιεο ηηο 
εξγαζίεο, θαζνξίδεη ηελ εξγνηαμηθή δηάηαμε θαη ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο, 
επηιέγεη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ αιιά θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 
γεληθφηεξα έρεη φιν ην ζπληνληζκφ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ππεπζπλφηεηα φια ηα 
πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, 
φπσο ηερληθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ εξγαηψλ. 
Σπλήζσο, ηα έξγα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ν πνιηηηθφο κεραληθφο είλαη ηα 
ζπγθνηλσληαθά δίθηπα, νη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο, ηα πδξαπιηθά έξγα 
(πδξεχζεηο, απνρεηεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, αξδεχζεηο, 
θξάγκαηα), ζήξαγγεο, δηακνξθψζεηο ρψξσλ θ.ά.  
 
Σπλζήθεο Δξγαζίαο: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ελφο 
έξγνπ λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο κε 
ππεπζπλφηεηα θαη πξνζνρή. Η επζχλε πνπ έρεη είλαη κεγάιε, ηφζν γηα ηελ 
πνηφηεηα φζν θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. 
Απηφ, πνιιέο θνξέο, δεκηνπξγεί έληαζε θαη αθαλφληζην ξπζκφ δσήο. Όηαλ, 
φκσο, ν πνιηηηθφο κεραληθφο αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη ην 
ζρεδηαζκφ, εξγάδεηαη ζην γξαθείν ηνπ θαη έηζη νη ζπλζήθεο είλαη θαιχηεξεο 
αιιά θαη ε έληαζε κηθξφηεξε.  
 
Ιδηαίηεξα Πξνζσπηθά Φαξαθηεξηζηηθά θαη Ιθαλφηεηεο: 
Η αληίιεςε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε ζρεδηαζηηθή ηθαλφηεηα, ε 
πιήξεο επηζηεκνληθή θαηάξηηζε αιιά θαη ε θαιή γλψζε φισλ ησλ πιηθψλ 
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηνλ πνιηηηθφ 
κεραληθφ. Πξέπεη λα είλαη νξγαλσηηθφο, κεζνδηθφο θαη θπξίσο ζπλεπήο θαη 
ππεχζπλνο. Η ζπλερήο επηκφξθσζή ηνπ πάλσ ζε λέα πιηθά θαη ηερληθέο 
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ζεσξείηαη απαξαίηεηε.  
 
Σπνπδέο: 
Σπνπδέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζηηο 
Πνιπηερληθέο Σρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, Θξάθεο θαη 
Θεζζαιίαο. Η δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη δέθα εμάκελα (πέληε έηε). Υπάξρνπλ νη 
παξαθάησ ηνκείο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη έλαο θνηηεηήο: Δπηζηήκεο θαη 
Τερλνινγίαο Καηαζθεπψλ, Υδξαπιηθήο θαη Τερληθήο Πεξηβάιινληνο, 
Γεσηερληθήο Μεραληθήο, Σπγθνηλσληψλ θαη Οξγάλσζεο. Σπνπδέο παξέρνληαη 
θαη ζην Τκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Σπνπδέο επίζεο παξέρνληαη ζε 
Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ Σπνπδψλ - ζπλεξγαδφκελα κε μέλα παλεπηζηήκηα - 
κε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηα ηέζζεξα έηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηίηινη 
ζπνπδψλ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ. θαη ην ΣΑΔΙΤΤΔ σο ηζφηηκνη θαη 
αληίζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα επαγγεικαηηθά 
ηνπο δηθαηψκαηα.  
 
Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα: 
Τα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνπο: Ν. 4663/1930 Ν. 6422/1934, άξζξν 3 Β.Γ. 17-3-1950, θεθ. 1, άξζξν 2 
Έγγξαθα ΥΠΔΦΩΓΔ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 
ΠΓ 472/1985.  
 
Τνκείο Απαζρφιεζεο θαη Πξννπηηθέο Αγνξάο Δξγαζίαο: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε 
δηθφ ηνπ γξαθείν εθπφλεζεο κειεηψλ (νηθνδνκηθέο άδεηεο), σο δεκφζηνο 
ππάιιεινο ζηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ππνπξγεία (ΥΠΔΦΩΓΔ), ζε 
νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο, λνκαξρίεο, ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, σο ηδησηηθφο 
ππάιιεινο ζε ηερληθέο εηαηξείεο, σο θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, αθνχ θνηηήζεη ζε Παηδαγσγηθή Σρνιή. Τν ηζνδχγην ηνπ θιάδνπ 
εκθαλίδεηαη κε νπδέηεξεο πξννπηηθέο, γηαηί κέρξη ηψξα ππήξρε χθεζε ζηηο 
νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φκσο ε πνξεία απηή κεηαζηξέθεηαη ιφγσ ησλ 
δεκφζησλ έξγσλ πνπ επηδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθε Έλσζε.  
 

ΠεγΫο Πιεξνθόξεζεο: 
  Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο: Ρατθςίων 42, 106 82 Ακινα, τθλ.: 210/7723459, 

http://www.civil.ntua.gr/  

  Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 54006 Κεςςαλονίκθ, 

τθλ.: 2310/995612, http://www.civil.auth.gr/  

  Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ: Βας. Σοφίασ, 69100 Ξάνκθ, τθλ.: 25410/20319, 

http://www.civil.duth.gr/  

http://www.civil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civil.duth.gr/
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  Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ: Ρεδίον ʼρεωσ, 38334 Βόλοσ, τθλ.: 24210/74178, 

http://www.civ.uth.gr/  

  Ρανεπιςτιμιο Ράτρασ: Ρανεπιςτθμιοφπολθ, 26500 ίο Ράτρα, τθλ.: 2610/997643, 

http://www.civil.upatras.gr/  

  Ρανεπιςτιμιο Κφπρου: Τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, Τ.Κ. 

20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωςία, τθλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, 

htpp://www.ucy.ac.cy  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ: Καραγεϊργθ Σερβίασ 4 102 48 Ακινα, τθλ.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310-379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

 

Άζθεζε γεκέζκαηνο 

9:52  

Γέκηζε ηα θελά θαη κεηά παηψληαο ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ 

   εμνηθεέσζε      επηβιΫπεη      επηβιΫςεσλ      ππνινγέδεη    

Οξηζκφο: Ο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ζρεδηάδεη, κειεηά θαη  ελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ, 

δειαδή ησλ θηηξίσλ, ησλ δξφκσλ, γεθπξψλ, ιηκαληψλ, αεξνδξνκίσλ 

Πεξηγξαθή: Δηδηθφηεξα, ν Πνιηηηθφο-Μεραληθφο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ηνπ εδάθνπο φπνπ πξφθεηηαη 

λα ζεκειησζεί ην ηερληθφ έξγν. Σρεδηάδεη θαη  ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ, επηιέγεη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ππνινγίδεη ηηο πνζφηεηέο ηνπο, παξνπζηάδεη ηε 

κειέηε ηνπ κε ζρέδηα θαη ηεχρε ππνινγηζκψλ ζηνπο πειάηεο θαη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα 

λα πάξεη ηελ άδεηα θαηαζθεπήο θαη ηέινο, επηβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΔΣ 

Ο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ραξαθηεξίδεηαη απφ επζηξνθία, θξηηηθή ηθαλφηεηα, πνιχ θαιή αληίιεςε ηνπ 

http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.tee.gr/
http://www.srpq.gr/
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ρψξνπ θαη ηνπ φγθνπ, ηερληθή αληίιεςε, δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, καζεκαηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, επθνιία ζηε ρξήζε πηλάθσλ θαη 

θαλνληζκψλ,  κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, γλψζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ λέσλ ηερληθψλ εθαξκνγψλ. 

Φξεηάδνληαη επίζεο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ  ησλ έξγσλ. Ο Δξγνιάβνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ θαη 

επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα. 

Τν επάγγεικα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ επζχλεο θαη απνηειεί ηε 

βάζε γηα λα γίλεη ζσζηά θαη κε επηηπρία κηα θαηαζθεπή, έλα έξγν, είηε είλαη κηθξφ είηε κεγάιν. 

Σήκεξα, ε ρξήζε εηδηθψλ δνκηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, έρεη δηεπθνιχλεη πνιχ ην έξγν ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο πολιτιςμικόσ πλθροφορικόσ τεχνολογίασ και επικοινωνίασ είναι ο εξειδικευμζνοσ 

επιςτιμονασ του «ψθφιακοφ πολιτιςμοφ» που ςχεδιάηει, παράγει και διαχειρίηεται τα 

πολιτιςμικά προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε επίπεδο Ρολιτιςμικϊν Τεχνολογιϊν, ςυνδυάηοντασ 

τθ δθμιουργικι παραγωγι ποιοτικοφ περιεχομζνου με τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και 

πολυμζςων και διερευνϊντασ παράλλθλα το αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα 

ςτθν παραδοςιακι κουλτοφρα (περιεχόμενο), τθν τεχνολογία (Τθλεπικοινωνίεσ, Διαδίκτυο, 

Ρολυμζςα, Θλεκτρονικό Εμπόριο, Λογιςμικό), και τθν παροχι υπθρεςιϊν- διανομι. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο πολιτιςμικόσ πλθροφορικόσ αςχολείται με τθν καταγραφι, τθν προβολι 

και τθν διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, τθ διαχείριςθ πολιτιςτικϊν αγακϊν, τθν 

οργάνωςθ και διαχείριςθ μουςείων και ςυλλογϊν - εικονικά μουςεία (Virtual Exhibitions, 

3D design), τισ ψθφιακζσ τζχνεσ (ψθφιακι φωτογραφία, βίντεο, ιχοσ, animation), τθν 

ανάπτυξθ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και εφαρμογϊν διαδικτφου (web design, Cd-Rom, DVD, 

Δικτυακζσ Ρολυμεςικζσ Βάςεισ Δεδομζνων), τισ πολυμεςικζσ εκδόςεισ, τον θλεκτρονικό 

Τφπο και τθν διαφιμιςθ, τθν εκπαιδευτικι τεχνολογία με τθ χριςθ προςαρμοςτικϊν 

ςυςτθμάτων πολυμζςων (multimedia adaptive systems), τισ τεχνολογίεσ εικονικισ 

πραγματικότθτασ και προςομοίωςθσ (virtual reality tools), τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων και 

παραςτάςεων (κεατρικζσ, μουςικζσ, ακλθτικζσ παραςτάςεισ) και τθν οργάνωςθ 

διαδικτυακϊν/πολυμεςικϊν παραςτάςεων ςυμβάλλοντασ αποφαςιςτικά αφενόσ μεν ςτθ 
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διατιρθςθ, προβολι και κοινωνικι αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ μζςα ςτο 

πολυπολιτιςμικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ αφετζρου 

δε καλφπτοντασ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ ςε ειδικοφσ 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι περιςςότερεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του πολιτιςμικοφ πλθροφορικοφ γίνονται 

ςτο γραφείο του ι ςτο εργαςτιριό του ςε ευχάριςτουσ χϊρουσ και ςε ςχετικά καλζσ 

ςυνκικεσ με καλό φωτιςμό, αεριςμό, κερμοκραςία και άνετο περιβάλλον, ακολουκϊντασ 

κανονικό ωράριο εργαςίασ, που λόγω φόρτου εργαςίασ αναγκάηεται να εργαςτεί 

υπερωριακά. Πταν οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ απαιτοφν τθ πολφωρθ χριςθ Θ/Υ και άλλων 

ςυςτθμάτων, είναι δυνατόν να αντιμετωπίςει κάποια προβλιματα με τα μάτια του λόγω 

κοφραςθσ. Ραρόλο που θ κυρίωσ εργαςία του εντοπίηεται ςε επίπεδο γραφείου ι 

εργαςτθρίου, οι μετακινιςεισ του ςτθν περιφζρεια ι ςτο εξωτερικό είναι ςυχνζσ, για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν, ςε επιχειριςεισ ι βιομθχανίεσ ι για τθν παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων 

και διαλζξεων. Πταν εργάηεται ςτθν τθλεπικοινωνιακι βιομθχανία οι ςυνκικεσ εργαςίασ 

είναι αρκετά ανκυγιεινζσ, κακϊσ εργάηεται ςε ζνα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτθτικό και 

δφςκολο με υψθλά ποςοςτά ακτινοβολίασ και κορφβου.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο πολιτιςμικόσ πλθροφορικόσ πρζπει να διακρίνεται για τθν ευρφτθτα των γνϊςεων, τθ 

μεκοδικότθτά του για τθν οργάνωςθ του χρόνου και τθσ εργαςίασ του, τθ δθμιουργικι, 

ςυγκροτθμζνθ, ερευνθτικι, αναλυτικι και κριτικι ςκζψθ, τθν ευρθματικότθτα, τθν 

υπευκυνότθτα, τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνεται τισ απαιτιςεισ των πελατϊν του και τισ 

δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, τθσ εικόνασ, του 

ιχου και του μοντάη, ςε όλο το φάςμα των εργαςιϊν τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ, 

κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ και να επιδεικνφει ηωθρό ενδιαφζρον για τισ εξελίξεισ ςτον 

τομζα του, προκειμζνου να είναι ανταγωνιςτικόσ. Ραράλλθλα δε, θ καταςκευαςτικι 

αντίλθψθ και επιδεξιότθτα, θ ευελιξία, θ φανταςία, οι καλλιτεχνικζσ ανθςυχίεσ και το 

ταλζντο, θ οξφνοια, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ, θ πρωτοτυπία, θ καλι μνιμθ, θ αντίλθψθ, θ υπομονι, θ δθμιουργικότθτα, θ 

επινοθτικότθτα, είναι μερικά από τα ςτοιχεία που πρζπει να διακζτει εκείνοσ που κα 

αςχολθκεί με αυτό το επάγγελμα.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ Ρολιτιςμικοφ Ρλθροφορικοφ μποροφν να γίνουν ςτο νζο και μοναδικό ςτθν 

Ελλάδα, Τμιμα Ρολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΤΕ) του Ρανεπιςτθμίου 

Αιγαίου που εδρεφει ςτθν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ και δζχεται φοιτθτζσ από το 1ο και 4ο 

επιςτθμονικό πεδίο. Το Ρροπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν του ΤΡΤΕ ζχει χρονικι διάρκεια 

τεςςάρων ετϊν, που περιλαμβάνουν δφο ζτθ με μακιματα κορμοφ (Α’ και Β’ ζτοσ 

ςπουδϊν) και τζςςερισ κατευκφνςεισ (ςτο Γ’ και Δ’ ζτοσ ςπουδϊν). Οι Κατευκφνςεισ είναι: 

Μουςειολογία (Μουςείο και Νζεσ Τεχνολογίεσ), Ψθφιακζσ Οπτικοακουςτικζσ Τζχνεσ, 
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Eπιτζλεςθ και Ρολιτιςμόσ του Κεάματοσ, Εκπαιδευτικι Τεχνολογία και Διαπολιτιςμικι 

Εκπαίδευςθ. Θ γνϊςθ αγγλικϊν ι άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ, όπωσ επίςθσ και οι γνϊςεισ Θ/Υ, 

είναι απαραίτθτεσ για τθν ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του 

τμιματοσ. Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τόςο 

ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Στθν Ελλάδα μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ρολιτιςμικι 

Ρλθροφορικι μποροφν να γίνουν ςτο τμιμα Ρολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ 

(ΤΡΤΕ) του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, όπου γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όχι μόνο του 

ομϊνυμου τμιματοσ αλλά και απόφοιτοι ΑΕΛ τεχνολογικισ και κετικισ κατεφκυνςθσ, 

ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ, 

απόφοιτοι ΑΤΕΛ, ςφμφωνα με το αρκρ. 5 παρ.12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) και 

απόφοιτοι των παραγωγικϊν ςτρατιωτικϊν ςχολϊν. Στο τμιμα αυτό υπάρχει δυνατότθτα 

εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςτισ γνωςτικζσ περιοχζσ «Ρολιτιςτικι Ρροβολι και 

Διαχείριςθ», «Οικονομία, Διαχείριςθ και Ρολιτιςμόσ», «Μουςειολογία και Εικονικι 

Ρραγματικότθτα», «Θλεκτρονικό Εμπόριο και Διαχείριςθ Ρολιτιςμικϊν Ρόρων», 

«Ρολιτιςμόσ και Τεχνολογία», «Οπτικοακουςτικζσ Τζχνεσ», «Στρατθγικζσ Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ και Επικοινωνιακισ Ρολιτικισ για τον Ρολιτιςμό». Οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε 

πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, προχποκζτουν ότι οι τίτλοι ςπουδϊν των πανεπιςτθμίων 

αυτϊν, αναγνωρίηονται από το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων 

Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τον ΔΟΑΤΑΡ, ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, για 

τθν κατοχφρωςθ των ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και προςόντων ςτθν 

Ελλάδα. Ραρόλο που οι ςπουδζσ του Ρολιτιςμικοφ Ρλθροφορικοφ, μποροφν να γίνουν ςτο 

τμιμα Ρολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου ωσ το 

μοναδικό ςτθν Ελλάδα, ςυναφείσ ςπουδζσ και με περαιτζρω εξειδίκευςθ ςτο επιςτθμονικό 

και επαγγελματικό αντικείμενο του Ρολιτιςμικοφ Ρλθροφορικοφ με μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ, μποροφν να γίνουν ςε ΑΕΛ και ΑΤΕΛ Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ των 

Επικοινωνιϊν του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ ι Διαχείριςθσ των Ρολιτιςμικϊν Αγακϊν. 

Συναφείσ ςπουδζσ Ρολιτιςμικοφ Ρλθροφορικοφ και με περαιτζρω εξειδίκευςθ μζςω 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μποροφν να γίνουν ςτα Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν και ςτα 

Κολζγια (Foundation), με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι, οι ςπουδζσ αναγνωρίηονται από το 

κράτοσ, ενϊ ταυτόχρονα κατοχυρϊνονται τα ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά δικαιϊματα 

των ςπουδαςτϊν. Οι ςπουδαςτζσ των ΕΕΣ και των Κολεγίων (Foundation) μποροφν να 

ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτα ςυνεργαηόμενα πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι οι ςπουδζσ αναγνωρίηονται από τον ΔΟΑΤΑΡ και το ΣΑΕΛΤΤΕ, προκειμζνου 

να κατοχυρϊνουν τα ακαδθμαϊκά και επαγγελματικά δικαιϊματά τουσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του πολιτιςμικοφ πλθροφορικοφ δεν προβλζπονται ακόμα 

με Ρροεδρικό Διάταγμα, επειδι αποτελεί ζνα νζο επάγγελμα ςτον επαγγελματικό χάρτθ 

τθσ χϊρασ μασ. Γενικά απολαμβάνει τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων 

πλθροφορικισ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 50 

 

Ο πολιτιςμικόσ πλθροφορικόσ μπορεί να απαςχολθκεί ςε τομείσ του πολιτιςμοφ που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα οι νζεσ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και τθσ επικοινωνίασ 

κακϊσ επίςθσ και ςε διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι, τθ δθμιουργία, 

προϊκθςθ και διακίνθςθ πολιτιςμικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθ διοίκθςθ και διαχείριςθ, 

ςτθν εκπαίδευςθ, ςτον τουριςμό και ςτθν ψυχαγωγία. Ενδεικτικά μπορεί να απαςχολθκεί 

ςε:  

  Επιχειριςεισ παραγωγισ πολυμζςων με ζμφαςθ ςτον πολιτιςμό (CD-ROM, παρουςιάςεισ 

ςτο Διαδίκτυο, οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων).  

  Λδρφματα και Φορείσ που ζχουν αρμοδιότθτεσ ςτον Ρολιτιςμό.  

  Διαχείριςθ και ανάδειξθ των Μνθμείων και τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ (πολιτιςτικό 

management).  

  Φορείσ που απαςχολοφνται με τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και τθν προβολι 

πολιτιςμικϊν δεδομζνων.  

  Φορείσ που απαςχολοφνται με τθν Εκπαίδευςθ και τθν Εκπαιδευτικι Τεχνολογία.  

  Φορείσ που αςχολοφνται με τθν Οργάνωςθ, Ρροβολι και Διαχείριςθ τθσ Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ (διεφκυνςθ δράςεων, εμπλουτιςμόσ ςυλλογϊν, εκπαίδευςθ και εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, εκδόςεισ, τθλεματικζσ εφαρφογζσ).  

  Βιβλιοκικεσ και Κζντρα Αρχειοκζτθςθσ και Τεκμθρίωςθσ.  

  Υπθρεςίεσ και Διευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (όπωσ θ Γενικι Διεφκυνςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, που προτείνει, επιλζγει και διαχειρίηεται τα προγράμματα που 

αφοροφν τον Ρολιτιςμό).  

  Εταιρείεσ διαχείριςθσ (management) μουςικϊν, κινθματογραφικϊν, εικαςτικϊν και 

άλλων καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων.  

  Υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τον ζντυπο και κυρίωσ τον θλεκτρονικό τφπο (ΜΜΕ).  

  Υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ που ςχετίηονται με τθ διαφιμιςθ.  

  Στο χϊρο του ακλθτιςμοφ και των ακλθτικϊν κεαμάτων με ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ 

των πολιτιςτικϊν διαςτάςεων των ακλθτικϊν δρωμζνων και ςτθ ςφνδεςθ με πολιτιςμικζσ 

διεργαςίεσ.  

  Εκδοτικοφσ Οίκουσ και εκδοτικοφσ φορείσ οργανιςμϊν του ιδιωτικοφ και του ευρφτερου 

κρατικοφ τομζα. Οι προοπτικζσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ των Ρολιτιςμικϊν 

Ρλθροφορικϊν είναι ιδιαίτερα κετικζσ, το δε ιςοηφγιο προςφοράσ και ηιτθςθσ του 

επαγγζλματοσ αυτοφ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κετικό, εφόςον οι Ρολιτιςμικοί 

Ρλθροφορικοί καλοφνται να καλφψουν τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ ςε προςωπικό εξειδικευμζνο 
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ςτισ τεχνολογίεσ αιχμισ, μζςα ςτο ςφγχρονο εργαςιακό περιβάλλον που διαμορφϊνει θ νζα 

κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ, τόςο ςτον 

ευρωπαϊκό όςο και ςτο διεκνι χϊρο. Ο «ψθφιακόσ πολιτιςμόσ» παρουςιάηει τεράςτια 

δυναμικι απαςχόλθςθσ, ειδικά ςτουσ τομείσ των πολυμζςων και του λογιςμικοφ. Ζτςι, 

αυτοί οι δφο τομείσ είναι εκείνοι οι οποίοι παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ ηιτθςθ ςε 

περιεχόμενο και πρωτοτυπία και άρα αποτελοφν τθν καλφτερθ ευκαιρία επαγγελματικισ 

αποκατάςταςθσ. Θ αφξθςθ των δθμιουργικϊν επαγγελμάτων ςτουσ τομείσ του Ρολιτιςμοφ 

αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον, δεδομζνου ότι θ ηιτθςθ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν πολιτιςμοφ αυξάνεται δυναμικά. Θ αυξανόμενθ ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικϊν 

προϊόντων αναδεικνφει νζα μζςα επικοινωνίασ, όπωσ οι διαδικτυακοί κόμβοι, και 

δθμιουργοφν νζεσ ειδικεφςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ταυτόχρονα όλοι οι τομείσ που 

ςτρζφονται ςτθν παραγωγι περιεχομζνου, δθλ. δθμιουργικοί χϊροι απαςχόλθςθσ (web 

design, διαφιμιςθ, εκδόςεισ, μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, εκπαίδευςθ, ψυχαγωγία) κα 

ςυνεχίςουν να παρουςιάηουν αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Ρολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ, Μυτιλινθ-

Σαπφοφσ και Αρίωνοσ 2οσ όροφοσ, Τ.Κ. 81100, τθλ.: 2251-036350, fax: 2251-036359, 

http://www.aegean.gr.culturaltec/.  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210-5281000, fax: 210-

5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Γραφείο Διαςφνδεςθσ και Σταδιοδρομίασ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, http://career-

server.aegean.gr  

  Σφνδεςμοσ Κολεγίων Ελλάδασ, Ακινα - Στουρνάρθ 53, Τ.Κ. 104 32, τθλ: 210-5202967, 

fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr, http://www.hca.gr.  

  Ρανελλινια Ζνωςθ Λδιοκτθτϊν Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.), 

Στουρνάρθ 53, Ακινα Τ.Κ. 104 32, τθλ. 210-5225565, fax. 210-5228966.  

http://www.aegean.gr.culturaltec/
http://www.srpq.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://career-server.aegean.gr/
http://career-server.aegean.gr/
http://www.hca.gr/
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Ο κεραλνιόγνο κεραληθόο 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:55  

Γέκηζε ηα θελά θαη έιεγμε κε ην θνπκπί check ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ. 

   δαπΪλεο      εγθαηΪζηαζε      εγθαηαζηΪζεηο      κειΫηε      ππνγξΪθεη    

Ο κεραλνιφγνο κεραληθφο πξαγκαηνπνηεί ηε κειέηε, ειέγρεη θαη επηβιέπεη ηελ  θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε θηίξηα, νηθνδνκέο ή βηνκεραλίεο. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ εξγνζηαζίνπ φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα 

κεραλήκαηα θαη ζπληάζζεη πιήξε κειέηε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σηε 

κεραλνινγηθή  ππνινγίδνληαη νη ζέζεηο θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, ε ηζρχο ηνπο, ηα ζεκεία φπνπ ζα πεξάζνπλ νη 

βνεζεηηθέο  ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ.  

Kαηαξηίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ππνινγίδεη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ηηο άιιεο  ηεο θαηαζθεπήο, ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ.  

Eπηβιέπεη θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δνθηκάδεη ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηελ παξερφκελε 

αζθάιεηα θαη ηελ αλακελφκελε απφδνζή ηνπο. Έρεη ην δηθαίσκα λα  κεραλνινγηθέο θαη 

ειεθηξνινγηθέο κειέηεο, κειέηεο βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ κε 

πεξηνξηζκφ. Οθείιεη λα επηβιέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο σο ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ηειηθή ηνπο παξάδνζε.  
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Ο ρεκηθόο κεραληθόο 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:54  

Γέκηζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο θαη κε ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ 

   ζεξκόκεηξα      ιεηηνπξγέαο      κεζόδνπο  

 

   
Ο ρεκηθόο κεραληθόο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία, ηελ παξαθνινχζεζε ρεκηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ζε βηνκεραληθή βάζε. 

Δηδηθφηεξα, ν ρεκηθφο κεραληθφο επεμεξγάδεηαη λέεο βειηησκέλεο ηερληθέο γηα ηελ παξαγσγή ρεκηθψλ 

πξντφλησλ θαη εξεπλά γηα ηνλ εληνπηζκφ ρεκηθψλ ζπλζέζεσλ πνπ ζα δψζνπλ λέα βειηησκέλα πξντφληα, 

ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ παξαγσγή ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 

Δθαξκφδεη ρεκηθέο θαη κεραληθέο  γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο, 

αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε θαη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηαζθεπήο, 

ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη  ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

βηνκεραλίεο παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο.  

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξεζηκνπνηεί , καλφκεηξα, βάλεο, ζηξεπηφ εμνπιηζκφ 

(αληιίεο, ζπκπηεζηέο) θαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Ο ρεκηθφο κεραληθφο ζπλεξγάδεηαη κε ην ρεκηθφ θαη ην κεραλνιφγν κεραληθφ ζηελ έξεπλα, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ θαη απφ ηελ άπνςε απηή ιεηηνπξγεί θαη σο 

ζηέιερνο πξνψζεζεο πσιήζεσλ. 

 

Μεραληθόο παξαγσγάο θαη δηνέθεζεο 

 
Οξηζκφο: Ο κεραληθόο παξαγσγάο θαη δηνέθεζεο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
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ζπζηεκάησλ. 
Ο κεραληθφο παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο φηαλ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, κειεηά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κία θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο. Δπίζεο, έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κειεηψλ θαη εηζεγήζεψλ ηνπ.  

Όηαλ εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο εθπνλεί  γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο κνλάδαο, εηζάγνληαο λέεο κεζφδνπο ζηελ νξγάλσζε 

ηεο επηρείξεζεο, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο. 

Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ  θαη δηαθίλεζεο ησλ 
πξντφλησλ θαη γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Η ππεπζπλφηεηα είλαη έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ παξαγσγήο θαη 
δηνίθεζεο, θαζψο απφ ηηο δηθέο ηνπ κειέηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε βησζηκφηεηα θαη 

ην  κηαο επηρείξεζεο.  
Η δνπιεηά ηνπ απαηηεί, επίζεο, ζπζηεκαηηθφηεηα, ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα.  

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ επαγγέικαηνο ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο λεφηεξεο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο παξαγσγήο, λα κειεηά ηα λέα ζπζηήκαηα θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη αλαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη καζεκαηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, ηερληθή  θαη θαηάξηηζε, 
ηθαλφηεηα ζην ζρεδηαζκφ, νκαδηθφ πλεχκα, ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ.  
Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε επαγσγηθή ζθέςε θαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 
δηεχζπλζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

 

ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Με τθ ςυνεργαςία του αρχαιολόγου και του ιςτορικοφ τζχνθσ ςυντθρεί αρχαιολογικά 

ευριματα, αντικείμενα ιςτορικισ αξίασ και ζργα τζχνθσ. Είναι υπεφκυνοσ για τον 

κακαριςμό των επιφανειϊν, τθν καταπολζμθςθ τθσ υγραςίασ και τθσ ςκουριάσ, τθν 

αφαίρεςθ χρωςτικϊν ι άλλων επικαλφψεων και τθν επιςκευι των φκαρμζνων ι ζτοιμων 

να διαλυκοφν τμθμάτων. Αποκακιςτά τα αλλοιωμζνα χρϊματα και φροντίηει να 

μεταφερκοφν με αςφάλεια ςε μουςεία ηωγραφικά ζργα, τοιχογραφίεσ και μωςαϊκά, όταν 

αυτά δεν μποροφν να ςυντθρθκοφν και να διατθρθκοφν ςτο χϊρο όπου βρίςκονται λόγω 

δυςμενϊν εξωτερικϊν ςυνκθκϊν. υκμίηει και παρακολουκεί τθ ςωςτι κερμοκραςία και 

υγραςία που πρζπει να επικρατεί ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των μουςείων και οργανϊνει 

εκκζςεισ και ανταλλαγζσ εκκεμάτων. Το επάγγελμα ζχει επιμζρουσ ειδικότθτεσ, οι οποίεσ 

είναι: ςυντθρθτισ εικόνων και ηωγραφικϊν πινάκων, τοιχογραφιϊν, ψθφιδωτϊν, πζτρασ 

και μαρμάρων, κεραμικϊν και γυαλιοφ, ξφλων και ξυλόγλυπτων, μεταλλικϊν αντικειμζνων, 

χαρτιοφ, παπφρων-περγαμθνϊν, υφαςμάτων-ταπιτων, αντιγράφων και αποτυπϊςεων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ανάλογα με τθν ειδικότθτά του και το ζργο που ςυντθρεί μπορεί να εργάηεται ςτθν 
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φπαικρο, ςε κλειςτό χϊρο, όπωσ είναι τα μουςεία και οι ναοί. Δουλεφει χωρίσ να 

μετακινείται και μζνει για αρκετι ϊρα όρκιοσ ι ςε διάφορεσ ςτάςεισ που του προκαλοφν 

ιδιαίτερθ κοφραςθ. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίηει και που μποροφν να προκαλζςουν βλάβθ 

ςτθν υγεία του είναι ο κακόσ εξαεριςμόσ του χϊρου όπου εργάηεται, οι ουςίεσ που 

χρθςιμοποιεί, οι αςτακείσ ςκαλωςιζσ και οι ετοιμόρροποι τοίχοι. Οφείλει τζλοσ να 

ενθμερϊνεται για τα νζα μθχανιματα και όργανα, κακϊσ και για τισ νζεσ τεχνικζσ και 

μεκόδουσ που διευκολφνουν το ζργο του.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ ακρίβεια και θ επιδεξιότθτα ςτισ κινιςεισ των δαχτφλων, θ καλι όραςθ, θ υπομονι και 

επιμονι είναι απαραίτθτα προςόντα για να αςκιςει κάποιοσ αυτό το επάγγελμα. Κα πρζπει 

επίςθσ να διακζτει καλι ςωματικι υγεία, αντίλθψθ των μορφϊν, του χϊρου και των 

χρωμάτων και οπωςδιποτε καλλιτεχνικι ευαιςκθςία.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο ΑΤΕΛ Ακθνϊν. Θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά 

εξάμθνα και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ) και λαμβάνει πτυχίο επιπζδου 4, με το οποίο 

κατοχυρϊνονται τα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων. Οι εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ γίνονται ςε πραγματικά παλιά αντικείμενα και εφαρμόηονται οι πλζον ςφγχρονεσ 

μζκοδοι ςυντιρθςθσ. Οι απόφοιτοι του παραπάνω τμιματοσ ΑΤΕΛ Ακινασ μποροφν να 

δϊςουν κατακτιριεσ εξετάςεισ ςε ζνα από τα παρακάτω τμιματα των ΑΕΛ: Χθμείασ, 

Ρανεπιςτθμίων Λωαννίνων και Κεςςαλονίκθσ, Γεωλογίασ, Ρανεπιςτθμίων Ρατρϊν και 

Κεςςαλονίκθσ, Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Εικαςτικϊν Τεχνϊν τθσ ΑΣΚΤ, Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων 

Τεχνϊν τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και 

Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Μπορεί, επίςθσ, να εκπαιδευτεί κάποιοσ ςε ΛΕΚ 

(δθμόςια και ιδιωτικά) και δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ επιπζδου 3+ όπωσ και ςε 

Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν με τθν προχπόκεςθ όμωσ οι τίτλοι ςπουδϊν τουσ να 

αναγνωρίηονται από το ΛΤΕ και το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, για 

τθν κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και προςόντων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Συντθρθτϊν Αρχαιοτιτων & Ζργων Τζχνθσ, ζχουν 

κατοχυρωκεί νομικά από το Ρ.Δ.386, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ169 Α’ ςτισ 16-6-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ωσ υπάλλθλοσ ςτο υπουργείο Ρολιτιςμοφ, ςε πινακοκικεσ, μουςεία 

και εργαςτιρια ςυντιρθςθσ ζργων τζχνθσ. Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ είναι κετικζσ, 

επειδι παρατθρείται τα τελευταία χρόνια μία προςπάκεια ανάδειξθσ τθσ πολιτιςμικισ μασ 

κλθρονομιάσ αλλά και λόγω των πλοφςιων ευρθμάτων που ιρκαν ςτο φωσ κατά τθν 

καταςκευι του μετρό. Αυτό ςθμαίνει αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ των 

ςυντθρθτϊν αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ.  
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Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5907896, fax: 

210/5987719, http://www.teiath.gr/sgtks/antiquities_works_art/page_home/home.htm  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4. 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210-5281000, fax: 210-

5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 

Θ μελζτθ και θ εφαρμογι τεχνικϊν για τθν προςταςία, τθν αφξθςθ και τθν εκμετάλλευςθ 

του υδρόβιου κόςμου είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Συνεργάηεται με τον 

ιχκυολόγο για τθν αξιοποίθςθ και προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ. Αςχολείται με 

τθν αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια και προςπακεί να αξιοποιιςει τα αποκζματα των 

υδρόβιων ηϊων και φυτϊν που ζχουν οικονομικι ςθμαςία για τον άνκρωπο. Φροντίηει για 

τθν ποιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ των αλιευμάτων κακϊσ και για τθ βελτίωςθ τθσ 

αλιευτικισ τεχνολογίασ χωρίσ όμωσ να προκαλοφνται ηθμιζσ ςτουσ ιχκυότοπουσ. Αςχολείται 

επίςθσ και με διαςπορά ψαριϊν και υδρόβιων ειδϊν ςε ποτάμια, λίμνεσ, λιμνοκάλαςςεσ 

και κάλαςςεσ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ ποικίλλουν ανάλογα με το χϊρο που εργάηεται και τισ 

δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςει. Ζτςι, όταν εργάηεται ςτο γραφείο οι ςυνκικεσ είναι 

καλζσ, αλλά όταν βρίςκεται ςτθν φπαικρο ι ςτθ κάλαςςα αντιμετωπίηει δφςκολεσ 

http://www.teiath.gr/sgtks/antiquities_works_art/page_home/home.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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ςυνκικεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να ζχει υπευκυνότθτα και ευαιςκθςία ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 

να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και να ενθμερϊνεται για τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, που 

μποροφν να βελτιϊςουν τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ, που χρθςιμοποιεί ςτθν εργαςία του. 

Ρρζπει επίςθσ να αγαπά τθ φφςθ και το υγρό ςτοιχείο και να ζχει καλι ςωματικι υγεία και 

αντοχι για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηει ςτθν 

φπαικρο ι ςτθ κάλαςςα.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ (παράρτθμα 

Μουδανιϊν), ςτο οποίο θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα 

πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ ΑΕΛ: Βιολογίασ, 

Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Γεωπονίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γεωπονίασ, 

Φυτικισ και Ηωικισ Ραραγωγισ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Κτθνιατρικισ, Ψυχολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και 

Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Αλιείασ και Υδατοκαλλιεργειϊν, ζχουν 

κατοχυρωκεί νομικά από το Ρ.Δ.109, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 47 Α’ ςτισ 10-2-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ γνϊςεισ του απαςχολείται ςτο 

δθμόςιο, ιδιωτικό, ςυνεταιριςτικό τομζα και ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ (αυτόνομα ι ςε 

ςυνεργαςία με άλλουσ επιςτιμονεσ), με τθ μελζτθ, ζρευνα και εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ 

ςε ςφγχρονουσ και ειδικοφσ τομείσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ-αλιείασ και ςτθ διαδικαςία 

παραγωγισ ιχκυαλιευτικϊν προϊόντων, γλυκϊν, υφάλμυρων και καλάςςιων υδάτων. 

Επίςθσ, αςχολείται με τθ μελζτθ για τθν ίδρυςθ μονάδων εκτροφισ ιχκφων, 

ιχκυογεννθτικϊν ςτακμϊν, για τθν οργάνωςθ και λειτουργία ιχκυαγορϊν, ιχκυοτροφικϊν 

εγκαταςτάςεων, αλιευτικϊν ςκαφϊν και εργαλείων κακϊσ και για τθν ορκολογιςτικι 

εκμετάλλευςθ των ιχκυοαποκεμάτων, ιχκυοτροφικϊν και αλιευτικϊν ζργων. Μπορεί 

επίςθσ να εργαςτεί υπό προχποκζςεισ και ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. 

Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ προβλζπονται κετικζσ, τουλάχιςτον για τα επόμενα 

χρόνια.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: παράρτθμα Νζων Μουδανιϊν Χαλκιδικισ: N.Μιλτιάδθ 1 Νζα 

Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, τθλ.: 23730/26448-9, fax: 23730/26450, http://www.aqua.teithe.gr/  

http://www.aqua.teithe.gr/
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  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ ςυντιρθςθ, θ ανάπλαςθ και θ διατιρθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ των μνθμείων είναι το 

αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Συντθρεί ζργα τζχνθσ, κλαςικά και νεοκλαςικά, λαϊκότροπα 

και αςτικά κτίρια.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ανάλογα με το ζργο που κάκε φορά αναλαμβάνει να ςυντθριςει, μπορεί να εργάηεται ςτθν 

φπαικρο, ςε εξωτερικό ι ςε κλειςτό χϊρο. Κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του δεν 

μετακινείται, αλλά μπορεί να είναι για αρκετι ϊρα όρκιοσ ι ςε διάφορεσ ςτάςεισ που του 

προκαλοφν κοφραςθ. Ρολλζσ φορζσ, αναγκάηεται να εργαςτεί ςε χϊρουσ που υπάρχει 

υγραςία, να είναι ανεβαςμζνοσ ςε ςκαλωςιζσ ι να βρίςκεται κοντά ςε ετοιμόρροπουσ 

τοίχουσ, κινδυνεφοντασ από τθν πτϊςθ χωμάτων και ςοβάδων. Οφείλει να ενθμερϊνεται 

για τα νζα όργανα και μθχανιματα, για τισ νζεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ που διευκολφνουν 

τθν εργαςία του.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ ακρίβεια και θ επιδεξιότθτα ςτισ κινιςεισ των δαχτφλων, θ καλι όραςθ, θ υπομονι και 

επιμονι είναι απαραίτθτα προςόντα. Κα πρζπει επίςθσ να διακζτει καλι ςωματικι υγεία, 

καλλιτεχνικι ευαιςκθςία και ιςτορικζσ γνϊςεισ γφρω από αυτά τα κτίρια και τισ μορφζσ 

τζχνθσ που επικράτθςαν ςε κάκε εποχι.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο ΑΤΕΛ Ράτρασ, ςτο οποίο θ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ είναι 

οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι 

του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ι να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε ΑΕΛ. Πςοι κζλουν να ειςαχκοφν ςτο 

τμιμα αυτό, εξετάηονται και ςτο ειδικό μάκθμα: Σχζδιο Ελεφκερο και Γραμμικό. Επίςθσ, 

ςπουδζσ μποροφν να γίνουν και ςτο νζο Τμιμα Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Κτιρίων 

του ΑΤΕΛ Λάριςασ (Τρίκαλα). Σπουδζσ κατϊτερου επιπζδου παρζχονται από ΛΕΚ (δθμόςια), 

με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςπουδζσ αναγνωρίηονται από το κράτοσ, οι δε απόφοιτοι 

λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ενϊ ταυτόχρονα κατοχυρϊνονται με Ρ.Δ. 

τα επαγγελματικά δικαιϊματα των ςπουδαςτϊν.  

 

http://www.ypepth.gr/
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Κτιρίων 

ορίηονται ωσ εξισ: Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Κτιρίων, 

κατά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ, αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ και 

τεχνολογικζσ γνϊςεισ ςτον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό των Κτιρίων και δεξιότθτεσ ςτισ 

Ανακαινίςεισ και Αποκαταςτάςεισ των κτιρίων. Οι πτυχιοφχοι κα ζχουν τον κφριο και 

ςυντονιςτικό ρόλο του ειδικοφ και γενικοφ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ 

του και κα είναι ςε κζςθ να αςχολθκοφν προςωπικά είτε ομαδικά με άλλουσ Τεχνικοφσ, 

Ρολιτικοφσ Μθχανικοφσ, Μθχανολόγουσ, Θλεκτρολόγουσ ςτουσ τομείσ του Αρχιτεκτονικοφ 

μζρουσ των κτιρίων και ειδικότερα:  

  Στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιαςμό των Αναπαλαιϊςεων και Αποκαταςτάςεων των Κτιρίων και 

Συνόλων, Διατθρθτζων - Ραραδοςιακϊν ι παλαιϊν λαϊκότροπων.  

  Στθ Σφνκεςθ και εφαρμογι ςτον τομζα αποκλειςτικά του Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ 

νζων Σφγχρονων Κτιρίων, οποιαςδιποτε χριςθσ, απεριορίςτου κλίμακασ και εμβζλειασ.  

  Στισ Αποτυπϊςεισ Αρχιτεκτονικϊν Μνθμειακϊν ζργων με παραδοςιακϊν ι νζων Τεχνικϊν 

μεκόδων.  

  Στθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ των Δομικϊν υλικϊν 

κτιριακοφ ζργου ςε ςυνεργαςία με άλλουσ Επιςτθμονικοφσ κλάδουσ και Λδρφματα.  

  Στθ ςυνεργαςία με άλλουσ Τεχνικοφσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ 

Αρχιτεκτονικισ μελζτθσ και καταςκευισ με εφαρμογι των γνϊςεων τθσ ειδικότθτασ ςτον 

καταςκευαςτικό τομζα των κτιρίων Διατθρθτζων ι Σφγχρονων.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ ανακαίνιςθσ και αποκατάςταςθσ κτιρίων μπορεί να εργαςτεί ςε υπθρεςίεσ 

και οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα αλλά και ςε ιδιωτικζσ εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςε μελζτεσ και επίβλεψθ αναπλάςεων κτιρίων, ςε ανακαινίςεισ και 

ςυντιρθςθ παραδοςιακϊν-διατθρθτζων κτιρίων, ςε αποτυπϊςεισ μνθμειακϊν ζργων. Οι 

προοπτικζσ του επαγγζλματοσ κεωροφνται κετικζσ, με κετικό ιςοηφγιο ςτθ ηιτθςθ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ράτρασ: Μεγ. Αλεξάνδρου, Κουκοφλι, 263 34 Ράτρα, τθλ.: 2610/319107, fax: 

2610/313770, 334976, http://www.teipat.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

http://www.teipat.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο ζλεγχοσ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ είναι το αντικείμενο τθσ 

εργαςίασ του. Διακζτει τισ τεχνολογικζσ γνϊςεισ για τθν εφαρμογι τθσ νζασ τεχνολογίασ 

ςτθν προςταςία τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ, ςτθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των 

ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ ρφπανςθσ και ςτο χειριςμό των ςυςτθμάτων ελζγχου εκπομπισ 

των ρφπων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε ςυνκικεσ γραφείου ι εργαςτθρίου, όπου δεν αντιμεπίηει ιδιαίτερεσ 

δυςκολίεσ. Ρολλζσ φορζσ, όμωσ, χρειάηεται να μετακινθκεί ςτθν φπαικρο για να μετριςει 

τουσ ρφπουσ και να μελετιςει τισ επιπτϊςεισ τθσ ρφπανςθσ. Εκεί, οι ςυνκικεσ δεν είναι 

καλζσ, γιατί μπορεί να επικρατεί ηζςτθ, υγραςία και αποπνικτικι ατμόςφαιρα, ειδικά όταν θ 

ρφπανςθ είναι αυξθμζνθ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να είναι ςυνεπισ και υπεφκυνοσ, ϊςτε να παίρνει τισ ςωςτζσ αποφάςεισ και να 

τθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που ιςχφουν για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Ρρζπει επίςθσ να ενθμερϊνεται για τα νζα τεχνολογικά 

μζςα και όργανα μζτρθςθσ των ρφπων. Τζλοσ, να ζχει καλι ςωματικι υγεία και ανκεκτικό 

αναπνευςτικό ςφςτθμα.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο ΑΤΕΛ Δυτικισ Μακεδονίασ (Κοηάνθ), ςτο οποίο οι ςπουδζσ 

διαρκοφν οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι 

απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να ςυνεχίςουν με 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε ΑΕΛ Σπουδζσ κατϊτερου 

όμωσ επιπζδου, δθλαδι επιπζδου 3+, μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια), απ’ όπου οι 

απόφοιτοι λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τα δε επαγγελματικά τουσ 

δικαιϊματα ορίηονται με Ρ.Δ. μζςω του ΟΕΕΚ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Αντιρρφπανςθσ ορίηονται ωσ εξισ: Ο 

Ρτυχιοφχοσ Τεχνολόγοσ Αντιρρφπανςθσ κα διακζτει το επιςτθμονικό υπόβακρο και τισ 

απαραίτθτεσ τεχνολογικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ϊςτε να μπορεί να δραςτθριοποιθκεί 

επαγγελματικά ςε όλουσ τουσ τομείσ που ςχετίηονται με το γνωςτικό αντικείμενο του 

Τμιματοσ, κακϊσ και να ςυνεργάηεται με επιςτιμονεσ άλλων ειδικοτιτων για τθν 

αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Ειδικότερα, ο Ρτυχιοφχοσ Τεχνολόγοσ 

Αντιρρφπανςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να:  
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  Οργανϊνει, επιβλζπει, διεξάγει, επεξεργάηεται και αξιολογεί μετριςεισ και πειράματα ςε 

όλεσ τισ κατθγορίεσ ρυπαντϊν.  

  Εγκακιςτά και ςυντθρεί όργανα, ςυςκευζσ και ςυςτιματα ςε εγκαταςτάςεισ 

αντιρρφπανςθσ.  

  Μελετά, ςχεδιάηει και επιβλζπει τθ λειτουργία ςυςτθμάτων και εγκαταςτάςεων 

αντιρρφπανςθσ.  

  Μελετά τθ βελτιςτοποίθςθ μεκόδων, διαδικαςιϊν και εγκαταςτάςεων ελζγχου τθσ 

ρφπανςθσ.  

  Διενεργεί εκτιμιςεισ και πραγματογνωμοςφνεσ που αναφζρονται ςε ςυςκευζσ, 

ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ αντιρρφπανςθσ  

  Εκπονεί ι αξιολογεί μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.  

  Εμπορεφεται και διακινεί εξοπλιςμό, όργανα, υλικά και εξαρτιματα που 

χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ αντιρρφπανςθσ.  

  Απαςχολείται ςτθν εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και να ςυμμετζχει 

ςε προγράμματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςε κζματα διαχείριςθσ ρφπων και προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

  Ραρακολουκεί τισ μεταβολζσ των ςχετικϊν κανονιςμϊν και νομοκετικϊν ρυκμίςεων και 

ελζγχει τθν εφαρμογι τουσ.  

  Ραρακολουκεί τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και ενθμερϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ 

δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ.  

  Αςχολείται με τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

ειδικότθτάσ του.  

  Εργάηεται ςυλλογικά και ομαδικά, πάνω ςε ςφνκετα τεχνικο-οικονομικά κζματα τθσ 

ειδικότθτάσ του.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Με τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ τουσ μποροφν να 

απαςχολθκοφν ωσ ςτελζχθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ βιομθχανίασ, ςτον τομζα 

καταςκευισ μεγάλων ζργων, όπου απαιτοφνται μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αλλά 

και ειδικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςε μονάδεσ βιολογικοφ 

κακαριςμοφ, ςτον τομζα τθσ υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων, ςτουσ τομείσ τθσ 

εμπορίασ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ κακϊσ και οργάνων μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ προκαλοφμενθσ 

ρφπανςθσ^ ςτο δθμόςιο τομζα ςε κζςεισ ςχετικζσ με τον ζλεγχο και τθν προςταςία του 
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περιβάλλοντοσ, αλλά και ωσ εκπαιδευτικοί^ ςε ιδιωτικζσ περιβαλλοντικζσ και 

καταςκευαςτικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να λειτουργοφν μζςα ςτα επιτρεπόμενα όρια 

παραγωγισ ρφπων και ςε ερευνθτικά ινςτιτοφτα και ενϊςεισ ι οργανϊςεισ που 

ενδιαφζρονται για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ 

είναι πάρα πολφ κετικζσ, ζχοντασ δυναμικι προοπτικι ςτο πλαίςιο και τθσ αυξανόμενθσ 

ευαιςκθςίασ και αναγκαιότθτασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Το ιςοηφγιο ςτθ 

ηιτθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ είναι κετικό.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Δυτικισ Μακεδονίασ: Κοίλα, 50100 Κοηάνθ, τθλ.: 24610/40161, fax: 24610/39682, 

http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/texnologiwn/texnologiwn.htm  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ εγκατάςταςθ, ο προγραμματιςμόσ, θ λειτουργία και θ ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων 

αυτόματου ελζγχου είναι το αντικείμενό τθσ εργαςίασ του. Αςχολείται δθλαδι με τουσ 

θλεκτρονικοφσ μθχανιςμοφσ, που είναι προγραμματιςμζνοι για ςυγκεκριμζνθ λειτουργία. 

Οι τομείσ που τον ενδιαφζρουν είναι τζςςερισ: θ παραγωγι και επεξεργαςία πρϊτων υλϊν, 

οι τθλεπικοινωνίεσ, θ διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ και θ εκπαίδευςθ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ είναι ανκυγιεινζσ μζςα ςτο θλεκτρονικό εργαςτιριο λόγω τθσ 

ακτινοβολίασ, του κορφβου και των επικίνδυνων πρϊτων υλϊν. Κα πρζπει να είναι 

προςεκτικόσ ςτθ δουλειά του και να παίρνει τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Οι καλζσ γνϊςεισ των μακθματικϊν και τθσ φυςικισ, θ ακρίβεια των εργαςιϊν του, θ 

υπευκυνότθτα, θ παρατθρθτικότθτα και το ενδιαφζρον του για τισ νζεσ τεχνολογίεσ είναι 

απαραίτθτα προςόντα. Ακόμθ, πρζπει να διακζτει καλι αντίλθψθ, εφευρετικότθτα κακϊσ 

και αναλυτικι ςκζψθ.  

http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/texnologiwn/texnologiwn.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτθ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν των ΑΤΕΛ Ρειραιά, 

Κεςςαλονίκθσ και Χαλκίδασ. Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι εφτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα 

ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι ζχουν τθ δυνατότθτα για 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να τισ ςυνεχίςουν με κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ ΑΕΛ: 

Μακθματικϊν Ρανεπιςτθμίων Κεςςαλονίκθσ, Αιγαίου και Κριτθσ, Φυςικισ, Μθχανικϊν 

Θ/Υ και Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, Θλεκτρονικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν 

Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν 

Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίων Κεςςαλονίκθσ και Λωαννίνων, 

Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ 

Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ ςτθν ίδια ειδικότθτα παρζχονται 

επίςθσ από τα ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά), που οδθγοφν ςε πτυχίο επιπζδου αντίςτοιχα 2, 3 

και 3+.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Αυτοματιςμοφ ορίηονται ωσ εξισ: Με τθν 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του, ο πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ διακζτει τισ κατάλλθλεσ 

επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ γνϊςεισ, κακϊσ και τισ πρακτικζσ δεξιότθτεσ εφαρμογισ των 

γνϊςεων αυτϊν, ςε ςυςτιματα αυτοματιςμοφ, μθχατρονικισ και τθλεματικισ, ςε τομείσ 

βιομθχανικοφσ, αγροτικοφσ ι και υπθρεςιϊν (αυτοματιςμοφσ γραφείου). Ο πτυχιοφχοσ 

μπορεί να ανταποκρικεί ςε κζςεισ εργαςίασ κάκε εργαςιακισ ςχζςεωσ (ωσ υπάλλθλοσ, 

ςτζλεχοσ, αυτοαπαςχολοφμενοσ κ.λ.π.). Επειδι θ γνϊςθ του αυτοματιςμοφ είναι περαιτζρω 

εξειδίκευςθ τθσ γνϊςθσ του ςυςτιματοσ, ο πτυχιοφχοσ μπορεί να καλφψει και εργαςίεσ που 

απαιτοφν τθ βαςικι γνϊςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ των ανωτζρω περιγραφζντων 

ςυςτθμάτων (θλεκτρικϊν, θλεκτρονικϊν και υπολογιςτικϊν, υδραυλικϊν και πνευματικϊν 

κ.λ.π. κακϊσ και θλεκτρικϊν μθχανϊν). Ειδικότερα, ο Μθχανικόσ Αυτοματιςμοφ είναι ςε 

κζςθ να: 1. Εφαρμόηει τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ, ςχεδίαςθσ, 

ανάπτυξθσ, καταςκευισ, χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ ςυςτθμάτων μθχατρονικισ και 

τθλεματικισ, θλεκτρικϊν, θλεκτρονικϊν και υπολογιςτικϊν, υδραυλικϊν και πνευματικϊν, 

θλεκτρικϊν μθχανϊν κ.λ.π. ωσ και τον αυτόματο ζλεγχο αυτϊν. 2. Ρραγματοποιεί 

επιβλζψεισ και επιμετριςεισ ζργων που ανικουν ςε τζτοια ςυςτιματα και που περιζχουν 

ςτοιχεία αυτομάτου ελζγχου. 3. Ρραγματοποιεί εκτιμιςεισ και πραγματογνωμοςφνεσ ςε 

εγκαταςτάςεισ ςυςτθμάτων από τα ανωτζρω. 4. Συντάςςει και επιβλζπει μελζτεσ ζργων και 

εργαςιϊν που αφοροφν ςε ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου ι γενικότερα ςυςτιματα 

θλεκτρικά, θλεκτρονικά, υπολογιςτικά, υδραυλικά και πνευματικά κ.λ.π., ςτα πλαίςια 

δθμοςίων ι ιδιωτικϊν ζργων, ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ ι υπάλλθλοσ εταιρειϊν 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου. 5. Χρθςιμοποιεί, προγραμματίηει, ςυντθρεί, ρυκμίηει και 

αναπροςαρμόηει υπολογιςτζσ, μικροχπολογιςτζσ, προγραμματιηόμενουσ λογικοφσ ελεγκτζσ 

(PLCs) και γενικϊσ εξοπλιςμό που υλοποιεί αλγορίκμουσ αυτομάτου ελζγχου, ςυςτιματα 

μθχανοτρονικισ και τθλεματικισ.  
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Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςε βιομθχανίεσ, ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

ελζγχου, ςτθν ιατρικι, ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ρομποτικισ και ωσ κακθγθτισ υπό 

προχποκζςεισ, ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ είναι 

κετικζσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ των αυτοματοποιθμζνων ςυςτθμάτων ςτισ βιομθχανίεσ, ςτισ 

επιχειριςεισ, ςτθν ιατρικι, ςτθν εκπαίδευςθ κ.λπ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ρειραιά: Κθβϊν 250, 122 44 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5381219, http://auto.teipir.gr/  

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Σίνδοσ Ταχ. Κυρίδα 14561, 54101 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791256, 

fax: 2310/791188,799152, http://ourania.autom.teithe.gr/  

  ΑΤΕΛ Χαλκίδασ: 34400 Ψαχνά Ευβοίασ, τθλ.: 22280/99500, fax: 22280/23766, 

http://www.teihal.gr  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Σχεδιάηει τθν παραγωγι προϊόντων χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία των Θ/Υ και τισ 

ψθφιακά κακοδθγοφμενεσ εργαλειομθχανζσ. Θ εργαςία του ςχετίηεται με τθ διαδικαςία 

παραγωγισ των προϊόντων και αςχολείται με τθν ζρευνα τθσ τελικισ μορφισ των 

προϊόντων, το ςχζδιο ςτερεάσ προςομοίωςθσ, τα υλικά καταςκευισ, τον ζλεγχο τθσ 

μθχανικισ ςυμπεριφοράσ, τθν οικονομοτεχνικι μελζτθ και τθ ςφγχρονθ τεχνολογία 

παραγωγισ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται κάτω από καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτο γραφείο του ι ςτο ςχεδιαςτιριό του, 

όπου κάνει τα ςχζδια και τισ μελζτεσ για τα προϊόντα. Πταν θ εργαςία του γίνεται ςτο χϊρο 

παραγωγισ των προϊόντων, τότε αντιμετωπίηει δφςκολεσ ςυνκικεσ, όπωσ κόρυβο, ςκόνθ 

και δυςάρεςτεσ οςμζσ. Το ωράριό του ςυχνά παρατείνεται, όταν υπάρχει φόρτοσ εργαςίασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρζπει να διακζτει γνϊςεισ ςχεδίου, φανταςία, 

επιμονι, υπομονι, επινοθτικότθτα, κριτικι ςκζψθ, διοικθτικά και επικοινωνιακά προςόντα 

και υπευκυνότθτα. Ραράλλθλα κατά τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του πρζπει να 

παίρνει πρωτοβουλίεσ και να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο του.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται από το αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Κοηάνθσ, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί 

οχτϊ εξάμθνα (επτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι 

http://auto.teipir.gr/
http://ourania.autom.teithe.gr/
http://www.teihal.gr/
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του τμιματοσ αποκτοφν ολοκλθρωμζνεσ επιςτθμονικζσ, τεχνικζσ και διοικθτικζσ γνϊςεισ ςε 

ολόκλθρο το φάςμα που ςχετίηεται με το βιομθχανικό ςχεδιαςμό προϊόντων και λαμβάνουν 

πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να ειςαχκοφν με 

εξετάςεισ ςε τμιματα των ΑΕΛ Σπουδζσ επίςθσ μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και 

ιδιωτικά) με επίπεδο ςπουδϊν 3+. Σπουδζσ επίςθσ παρζχονται ςτα Εργαςτιρια Ελευκζρων 

Σπουδϊν ι ςε ςυνεργαηόμενα Εκπαιδευτικά Λδρφματα του εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ 

όμωσ ότι οι τίτλοι ςπουδϊν ςυμφωνοφν με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 165/26-7-2000 και να 

αναγνωρίηονται από το ΛΤΕ ι τον ΔΟΑΤΑΡ και το ΣΑΕΛΤΤΕ, ωσ αντίςτοιχοι και ιςότιμοι των 

ελλθνικϊν, για τθ κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν τουσ δικαιωμάτων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Βιομθχανικοφ Σχεδιαςμοφ αναφζρονται ςε 

αντιςτοιχία με τουσ χϊρουσ απαςχόλθςισ τουσ και ορίηονται ωσ εξισ: 1. Βιομθχανικό 

ςχεδιαςμό προϊόντων. 2. Οικονομοτεχνικι ανάλυςθ και ςχεδιαςμό προϊόντων από το 

αρχικό ςτάδιο μζχρι και τθν πλιρθ κυκλοφορία του προϊόντοσ ςτθν αγορά. 3. Ανάπτυξθ τθσ 

ανάλυςθσ του Marketing και του Management μζςα από Θ/Υ. 4. Αναηιτθςθ νζων υλικϊν 

και διαδικαςιϊν ςτθν παραγωγι νζων ανταγωνιςτικϊν προϊόντων.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ μπορεί να εργαςτεί ςε βιομθχανίεσ και βιοτεχνικζσ 

μονάδεσ για τθν οικονομοτεχνικι ανάλυςθ και ςχεδιαςμό προϊόντων από το αρχικό ςτάδιο 

μζχρι και τθν πλιρθ κυκλοφορία του προϊόντοσ ςτθν αγορά, τθν ανάπτυξθ τθσ ανάλυςθσ 

του marketing και του management design μζςα από Θ/Υ και τθν αναηιτθςθ νζων υλικϊν 

και διαδικαςιϊν ςτθν παραγωγι νζων ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. Οι προοπτικζσ του 

επαγγζλματοσ εξαρτϊνται από το βακμό ανάπτυξθσ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ ςτθν 

Ελλάδα.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Κοηάνθσ: Κοίλα, 50100 Κοηάνθ, τθλ.: 24610/40161, fax: 24610/39682, 

http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/vs/vs.htm  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4. 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/vs/vs.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι και θ επίβλεψθ μεγάλων τεχνικϊν ζργων με τθ ςυνεργαςία του 

πολιτικοφ μθχανικοφ είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Για τα ζργα μεγάλθσ ςθμαςίασ 

και υψθλοφ κόςτουσ, δικαίωμα υπογραφισ ζχει μόνον ο πολιτικόσ μθχανικόσ. Ο τεχνολόγοσ 

πολιτικϊν ζργων υποδομισ μπορεί να υπογράφει για ζργα που αφοροφν ςτθν φδρευςθ, τθν 

αποχζτευςθ, τθν άρδευςθ, τθν αποςτράγγιςθ, τθν τεχνικι τθσ κυκλοφορίασ και των 

μεταφορϊν, αλλά πάντα πρόκειται για ζργα μικρισ ςθμαςίασ και προχπολογιςμοφ 

καταςκευισ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Κατά τθ διάρκεια μελζτθσ του ζργου εργάηεται ςε ςυνκικεσ γραφείου. Πταν όμωσ 

επιβλζπει το ζργο ςτθν υπαίκρο, οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ ποικίλλουν ανάλογα με τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να διακζτει υπευκυνότθτα, μεκοδικότθτα, αναλυτικι και κριτικι ςκζψθ, κακϊσ και 

διοικθτικζσ ικανότθτεσ. Απαραίτθτθ επίςθσ, είναι θ καλι γνϊςθ μακθματικϊν, θ διάκεςθ 

για ςυνεργαςία και θ ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία που αφοροφν το 

αντικείμενό του. Τζλοσ, χρειάηεται να ζχει καλι ςωματικι υγεία και αντοχι.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται από τθ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν των ΑΤΕΛ Ακθνϊν, 

Κεςςαλονίκθσ, Ράτρασ, Λάριςασ. Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι εφτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα 

ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι ζχουν τθ δυνατότθτα 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ με κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα 

εξισ ΑΕΛ: Γεωλογίασ, Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Επίςθσ, 

ςπουδζσ προςφζρονται ςτο Τμιμα Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ τθσ 

Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ. Σπουδζσ επιπζδου 2, 3 και 

3+ παρζχονται από ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά), με τθν προχπόκεςθ ότι αναγνωρίηονται από 

http://www.srpq.gr/
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το κράτοσ (ιδιωτικά).  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ, ζχουν 

κατοχυρωκεί νομικά από το Ρ.Δ.318, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ167 Α’ ςτισ 7-10-1994.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςε τεχνικζσ εταιρείεσ, υπθρεςίεσ υπουργείων, οργανιςμϊν, διμων και 

ωσ κακθγθτισ υπό προχποκζςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Επίςθσ, πζντε χρόνια 

μετά τθν απόκτθςθ του πτυχίου του μπορεί να γίνει εργολάβοσ δθμοςίων ζργων. Οι 

προοπτικζσ απαςχόλθςθσ είναι κετικζσ, λόγω των μεγάλων αναπτυξιακϊν και 

περιφερειακϊν ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5385315, fax: 

210/5385314, http://www.teiath.gr  

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Ταχ. Κυρίδα 14561, 54101 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791252, 791111, 

fax: 2310/791188, 799152, http://www.cie.teithe.gr/  

  ΑΤΕΛ Λάριςασ: 411 10 Λάριςα, τθλ.: 2410/684307, 611072, fax: 2410/610803, 

http://www.teilar.gr/schools/stef/civstruc/index.el.php3  

  ΑΤΕΛ Ράτρασ: Κουκοφλι, 26334 Ράτρα, τθλ.: 2610/319200, 313775, fax: 2610/313775, 

http://www.teipat.gr  

  Ανϊτατθ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ: Τμιμα Εκπαιδευτικϊν 

Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ, Αμαροφςιο, 141 21, τθλ.: 210-2896700, 2811096, φαξ: 210-

2823247, www.aspete.gr  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ εφαρμογι και θ μελζτθ τθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ και των προϊόντων τθσ είναι το 

αντικείμενο του τεχνολόγου θλεκτρονικοφ. Καταςκευάηει, εγκακιςτά, ρυκμίηει, επιςκευάηει 

http://www.teiath.gr/
http://www.cie.teithe.gr/
http://www.teilar.gr/schools/stef/civstruc/index.el.php3
http://www.teipat.gr/
http://www.aspete.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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και ςυντθρεί θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, θλεκτρονικά ςυςτιματα και θλεκτρονικζσ διατάξεισ 

που βρίςκονται ςε ςπίτια, γραφείο, καταςτιματα, εργοςτάςια κ.α.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε εργαςτιρια, βιομθχανίεσ, καταςτιματα, πλοία κ.λπ. ρυκμίηοντασ ι 

επιςκευάηοντασ τα θλεκτρονικά ςυςτιματα ςε ςυνκικεσ εργαςίασ του ποικίλλουν κατά 

περίπτωςθ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ επιδεξιότθτα ςτα χζρια και θ καλι όραςθ είναι προςόντα απαραίτθτα. Ρρζπει να διακζτει 

επίςθσ επικοινωνιακι ικανότθτα και αναλυτικι ςκζψθ, να είναι προςεκτικόσ, υπομονετικόσ 

και μεκοδικόσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτα τμιματα Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν των ΑΤΕΛ Ακθνϊν, 

Κεςςαλονίκθσ, Ρειραιά, Λαμίασ, Κριτθσ (Χανιά), όπου γίνεται κεωρθτικι και πρακτικι 

εκπαίδευςθ ςε κζματα Γενικισ Θλεκτρονικισ, Τθλεπικοινωνιϊν, Αυτομάτου Ελζγχου και 

Μικροχπολογιςτϊν. Θ φοίτθςθ διαρκεί επτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα 

εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ) και οδθγεί ςε πτυχίο επιπζδου 4. Οι πτυχιοφχοι αυτϊν των 

τμθμάτων ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να ςυνεχίςουν τισ 

ςπουδζσ τουσ ςε ΑΕΛ με κατατακτιριεσ εξετάςεισ. Επίςθσ, ςπουδζσ μποροφν να γίνουν και 

ςτο Τμιμα Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρονικισ τθσ Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ. Σπουδζσ θλεκτρονικϊν παρζχουν επίςθσ τα ΛΕΚ (δθμόςια και 

ιδιωτικά) με δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ επιπζδου 3+, αναγνωριςμζνα από το 

κράτοσ (ιδιωτικά). Σπουδζσ επίςθσ παρζχονται από Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν, με 

τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι οι τίτλοι ςπουδϊν τουσ αναγνωρίηονται από το ΔΟΑΤΑΡ ι το ΛΤΕ 

και από το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, προκειμζνου να 

κατοχυρϊςουν τα επαγγελματικά τουσ δικαιϊματα και προςόντα.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Θλεκτρονικϊν, ζχουν κατοχυρωκεί νομικά 

από το Ρ.Δ.346 που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ158 Α’ ςτισ 14-6-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, βιομθχανίεσ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 

ειδϊν, ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ςτο δθμόςιο τομζα, ςε οργανιςμοφσ, διμουσ κ.α., και 

ωσ κακθγθτισ υπό προχποκζςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ του 

επαγγζλματοσ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι ευνοϊκζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 
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  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5911442-3, 

fax: 210/5911442, http://www.ee.teiath.gr/  

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Αλ. Ραπαναςταςίου 13, 54639 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791621, 

791111, fax: 2310/853400, http://www.el.teithe.gr/  

  ΑΤΕΛ Λαμίασ: Καλφβια, 35100 Λαμία, τθλ.: 22310/33946, fax: 22310/33945, 

http://www.teilam.gr/eln/index.htm  

  ΑΤΕΛ Θρακλείου: Σταυρωμζνοσ, 71500 Θράκλειο, τθλ.: 28210/379100, fax: 28210/28190, 

http://www.teiher.gr  

  ΑΤΕΛ Ρειραιά: Ρ. άλλθ και Κθβϊν, 122 44 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5381225-26, 5381100, 

http://hnet.teipir.gr/  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  Ανϊτατθ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ: Τμιμα Εκπαιδευτικϊν 

Θλεκτρονικισ, Αμαροφςιο, 141 21, τθλ.: 210-2896700, 2811096, φαξ: 210-2823247, 

www.aspete.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210-5281000, fax: 210-

5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

http://www.ee.teiath.gr/
http://www.el.teithe.gr/
http://www.teilam.gr/eln/index.htm
http://www.teiher.gr/
http://hnet.teipir.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.aspete.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ μθχανοργάνωςθ των επιχειριςεων και θ ερευνθτικι μελζτθ του ςχεδιαςμοφ και του 

προγραμματιςμοφ των Θ/Υ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ των θλεκτρονικϊν 

μικροχπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και υπολογιςτϊν είναι το αντικείμενο εργαςίασ του 

τεχνολόγου θλεκτρονικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Αςχολείται επίςθσ με τθ ρομποτικι 

τεχνολογία, κακϊσ μελετά, ςχεδιάηει και προγραμματίηει τθ λειτουργία ψθφιακϊν 

ςυςτθμάτων ελζγχου.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Θ εργαςία του κεωρείται ανκυγιεινι και επικίνδυνθ, κακϊσ εργάηεται ςε ζνα περιβάλλον 

ιδιαίτερα απαιτθτικό και δφςκολο με υψθλά ποςοςτά ακτινοβολίασ και κορφβου. Είναι 

υποχρεωμζνοσ να εργάηεται πολλζσ ϊρεσ μπροςτά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, να 

τοποκετεί προγράμματα και να εξθγεί ι να διδάςκει τον τρόπο λειτουργίασ των 

ςυςτθμάτων ςτο προςωπικό των εταιρειϊν ι ςτουσ πελάτεσ του.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ Θ/Υ πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνεται τισ απαιτιςεισ των 

πελατϊν του και τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ των θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν ςε όλο το φάςμα των εργαςιϊν τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και 

πολιτικισ ηωισ. Ρρζπει να δείχνει ηωθρό ενδιαφζρον για τισ εξελίξεισ ςτον τομζα του, 

προκειμζνου να είναι ανταγωνιςτικόσ. Επίςθσ, να διακζτει καταςκευαςτικι αντίλθψθ και 

επιδεξιότθτα, υπευκυνότθτα, υπομονι, επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, καλζσ 

γνϊςεισ ςτα μακθματικά και ικανότθτα ςτθ διδαςκαλία εξειδικευμζνων γνϊςεων.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτθ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν του ΑΤΕΛ Ρειραιά, όπου θ 

φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (επτά εξάμθνα ςπουδζσ + ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). 

Οι απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να ειςαχκοφν με εξετάςεισ ςε τμιματα των ΑΕΛ: Φυςικισ, 

Μθχανικϊν Θ/Υ και Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, Θλεκτρονικϊν και Μθχανικϊν 

Υπολογιςτϊν Ρολυτεχνείου Κριτθσ, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ, 

Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, 

Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίων Ακθνϊν, Λωαννίνων και Κεςςαλονίκθσ, Επιςτιμθσ 

Υπολογιςτϊν Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 

Γερμανικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ επίςθσ, επιπζδου 2 

και 3 μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) επιπζδου 3+ και τίτλο ςπουδϊν 

Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, με τθν προχπόκεςθ αναγνϊριςθσ από το κράτοσ. 

Σπουδζσ επίςθσ παρζχονται ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν ι ςε ςυνεργαηόμενα 

πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι τίτλοι ςπουδϊν αναγνωρίηονται 

από το ΛΤΕ - ΔΟΑΤΑΡ ι το ΣΑΕΛΤΤΕ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 165/26-7-

2000, ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, για τθν κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν 
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τουσ δικαιωμάτων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Θλεκτρονικϊν Yπολογιςτικϊν Συςτθμάτων, 

ζχουν κατοχυρωκεί νομικά από το Ρ.Δ.345, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ158 Α’ ςτισ 14-6-

1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο 

τομζα και ςε υπθρεςίεσ που υπάρχουν ψθφιακά ςυςτιματα ελζγχου και υπολογιςτϊν, 

ςτον ιδιωτικό τομζα και ςε βιομθχανίεσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ και ωσ κακθγθτισ ςτθν 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ είναι ευνοϊκζσ, το δε ιςοηφγιο 

του επαγγζλματοσ κετικό.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ρειραιά, Ρ. άλλθ και Κθβϊν 250, 122 44 Αιγάλεω, τθλ.: 210/538111, 

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ., Στουρνάρθ 53, Ακινα 104 32, τθλ.: 210/5225565, fax.: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ, Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ καταςκευι, θ ςυντιρθςθ των οργάνων, θ θχολθψία και θχογράφθςθ μουςικϊν ςυνόλων 

ςε εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο είναι το αντικείμενό του. Θ διαχείριςθ όμωσ του ιχου 

γίνεται θλεκτρονικά με τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ και ψθφιακισ τεχνολογίασ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Θ εργαςία του γίνεται ςτο εργαςτιριο, ςτο ςτοφντιο ι ςτο ςπίτι και ςε ςυνκικεσ αρκετά 

καλζσ. Επειδι αςχολείται πολλζσ ϊρεσ με τον Θ/Υ και τα θλεκτρονικά όργανα μζτρθςθσ και 

διαχείριςθσ του ιχου, μπορεί να του δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθν όραςθ ι ςτθν ακοι. 

Το ωράριό του είναι ακανόνιςτο. Ρρζπει να ενθμερϊνεται για τισ εξελίξεισ ςτο αντικείμενο 

τθσ εργαςίασ του και γι’ αυτό ςυχνά χρειάηεται να ταξιδεφει.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να αγαπάει τθ μουςικι και να ζχει ευαίςκθτθ ακοι, ζτςι ϊςτε να αντιλαμβάνεται τισ 

λεπτζσ διαφορζσ ςτον ιχο. Χρειάηεται να διακζτει επιδεξιότθτα ςτα δάχτυλα και καλι 

όραςθ. Θ εργαςία του απαιτεί προςοχι και ςυγκζντρωςθ κακϊσ και ευχζρεια ςτθ χριςθ 

των θλεκτρονικϊν οργάνων για τθ μζτρθςθ του ιχου.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχει το ΑΤΕΛ Θπείρου, παράρτθμα Λθξουρίου, ςτο οποίο θ φοίτθςθ διαρκεί 

οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι 

του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να ςυνεχίςουν με μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό ι να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςε ΑΕΛ 

Σπουδζσ ςτθν τεχνολογία μουςικϊν οργάνων, κατϊτερου όμωσ επιπζδου, μποροφν να 

γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά).  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Ιχου και Μουςικϊν Οργάνων ορίηονται ωσ 

εξισ: Το τμιμα Τεχνολογίασ μουςικϊν οργάνων ζχει ωσ γνωςτικό αντικείμενο τθ τεχνολογία 

καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των μουςικϊν οργάνων. Το τμιμα παρζχει τεχνολογικι αλλά 

και μουςικι παιδεία για τθν άςκθςθ επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν γνϊςεων ςτο επάγγελμα 

του καταςκευαςτι και ςυντθρθτι ακουςτικϊν και θλεκτρικϊν μουςικϊν οργάνων, χορδιςτι 

και ςυντθρθτι πιάνων, θχολιπτθ, τεχνικοφ θλεκτρονικϊν μζςων αναπαραγωγισ και 

επεξεργαςίασ του ιχου, κ.α. Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του, ο απόφοιτοσ του 

Τμιματοσ διακζτει τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, 

ϊςτε να μπορεί να δραςτθριοποιθκεί επαγγελματικά ςε όλουσ τουσ τομείσ του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου του Τμιματοσ δθλ. τθν καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθσ των μουςικϊν 

οργάνων τθσ κλαςικισ ορχιςτρασ, ι χορδιςτι και ςυντθρθτι πιάνων είτε ωσ ςτζλεχοσ 

οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, είτε ωσ 

αυτοαπαςχολοφμενοσ. Ειδικότερα ο πτυχιοφχοσ: l Αςκεί ςφγχρονθ διοίκθςθ για τθν 
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επίτευξθ των ςτόχων τθσ καταςκευαςτικισ ι επιςκευαςτικισ επιχείρθςθσ καταςκευισ και 

ςυντιρθςθσ μουςικϊν οργάνων. l Εφαρμόηει επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ διοικθτικζσ 

μεκόδουσ και πρακτικζσ ςτθν παραγωγι, τιμολόγθςθ, διανομι και προϊκθςθ για διάφορα 

μουςικά όργανα ςε εταιρίεσ πϊλθςθσ και ςυντιρθςθσ μουςικϊν οργάνων και θχολθψίασ. l 

Απαςχολείται ςε Μουςικά Γυμνάςια - Λφκεια, Ωδεία κ.λ.π., όπου αναλαμβάνει τθν 

ςυντιρθςθ μουςικϊν οργάνων και χορδιςτι -ςυντθρθτι πιάνων κ.τ.λ. και από 

οποιονδιποτε άλλο φορζα που οργανϊνει κφκλουσ μακθμάτων για τθν καταςκευι και 

ςυντιρθςθ μουςικϊν οργάνων, μθχανθμάτων θχογράφθςθσ και παραγωγισ πολυμζςων. l 

Εξαςκεί ελεφκερα το επάγγελμα του ςυντθρθτι - καταςκευαςτι οργάνων, χορδιςτι -

ςυντθρθτι πιάνων, θχολιπτθ και τεχνικοφ θχογράφθςθσ, παραγωγοφ πολυμζςων κ.λ.π. l 

Είναι γνϊςτθσ των ςφγχρονων εφαρμογϊν των Θ/Υ ςτον τομζα του.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ μουςικϊν οργάνων μπορεί να εργαςτεί υπό προχποκζςεισ ωσ εκπαιδευτικόσ 

ςε Μουςικά Γυμνάςια ι Λφκεια, ςε ιδιωτικζσ ςχολζσ θχολθψίασ όπου οργανϊνονται 

ςεμιναριακοί κφκλοι μακθμάτων ςε ανάλογουσ τομείσ. Ωσ καταςκευαςτισ και ςυντθρθτισ 

ακουςτικϊν και θλεκτρικϊν μουςικϊν οργάνων, χορδιςτισ και ςυντθρθτισ πιάνων, 

θχολιπτθσ, τεχνικόσ θλεκτρονικϊν μζςων αναπαραγωγισ και επεξεργαςίασ του ιχου κ.ά. 

Επίςθσ, ςε εταιρείεσ ι οργανιςμοφσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, ςε ςτοφντιο θχογράφθςθσ, 

ςε ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, ςε κεατρικζσ ι κινθματογραφικζσ 

παραγωγζσ αλλά και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, παραγωγόσ πολυμζςων κ.λπ.. Οι 

προοπτικζσ απαςχόλθςθσ κεωροφνται ευνοϊκεσ, με κετικό ιςοηφγιο ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Θπείρου: παράρτθμα Λθξουρίου, τθλ.:26710-92855, 

http://users.otenet.gr/~djv14/teilix/  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 

http://users.otenet.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Οι καταςκευζσ, ο εξοπλιςμόσ, θ εφαρμογι ςυςτθμάτων άρδευςθσ των κερμοκθπίων, θ 

τυποποίθςθ και θ βελτίωςθ των καλλιεργειϊν ανκοκομικϊν φυτϊν και λαχανικϊν ςε 

κερμοκιπια και ςε υπαίκριεσ καλλιζργειεσ είναι το αντικείμενο απαςχόλθςθσ του 

τεχνολόγου κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν και ανκοκομίασ. Μεταξφ των δραςτθριοτιτων 

του, ςυγκαταλζγεται θ φυτοπροςταςία (ιδιαίτερα με βιολογικά μζςα), οι καλλιζργειεσ ςε 

τεχνθτό ζδαφοσ, θ κθποτεχνία και θ αρχιτεκτονικι τοπίου.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Στα κερμοκιπια αντιμετωπίηει ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ λόγω τθσ υγραςίασ και τθσ 

υπερβολικισ ηζςτθσ που επικρατεί ςτον εςωτερικό χϊρο τουσ. Πταν εργάηεται ςε ανοιχτοφσ 

χϊρουσ αντιμετωπίηει τισ εκάςτοτε επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ χρθςιμοποίθςθ 

φυτοφαρμάκων δθμιουργεί κινδφνουσ δθλθτθριάςεων και πρζπει να τθρεί ςχολαςτικά τουσ 

κανόνεσ υγιεινισ και αςφαλείασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν και ανκοκομίασ, επειδι αςχολείται με ζνα 

πολφ ευαίςκθτο αντικείμενο πρζπει να είναι προςεκτικόσ, υπεφκυνοσ, τακτικόσ και 

ςχολαςτικόσ ςτουσ ελζγχουσ που πραγματοποιεί, να ζχει τθν αίςκθςθ του χϊρου, γνϊςεισ 

ςχεδίου και αρχιτεκτονικισ. Επίςθσ, να ζχει επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και οι οδθγίεσ του 

προσ τουσ ςυνεργαηόμενουσ τεχνίτεσ να είναι ςυγκεκριμζνεσ και ςαφείσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Θρακλείου, Καλαμάτασ και 

Μεςολογγίου, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί οκτϊ εξάμθνα (επτά ςπουδζσ και ζνα πρακτικι 

εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να ειςαχκοφν με εξετάςεισ ςτα εξισ ΑΕΛ: Γεωπονικό 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Γεωπονίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ Γεωπονίασ, Φυτικισ και 

Ηωικισ Ραραγωγισ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, 

Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ επίςθσ μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) 

με επίπεδο ςπουδϊν 3+ και τίτλο ςπουδϊν Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Tεχνολόγων Κερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και 

Ανκοκομίασ,, ζχουν κατοχυρωκεί νομικά από το Ρ.Δ. 109, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 47 Α’ 

ςτισ 10-2-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να εργαςτοφν ςτο υπουργείο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ, 

τθν Αγροτικι Τράπεηα, ςε Επιχειριςεισ Εγκατάςταςθσ Κερμοκθπίων, ςε Βιομθχανίεσ 

Ραραγωγισ Γεωργικϊν και Ανκοκομικϊν Ρροϊόντων, ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ωσ 

ελεφκεροι επαγγελματίεσ. Συγκεκριμζνα αςχολοφνται με τθν εντατικι καλλιζργεια 
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λαχανικϊν, ανκoκoμίασ και δενδρoκoμίασ και ιδίωσ αυτϊν πoυ αναπτφςςoνται υπό κάλυψθ 

(κερμoκιπια). Eπίςθσ αςχoλoφνται με τθ διακίνθςθ, ςυντιρθςθ, τυπoπoίθςθ, εμπoρία, 

διαχείριςθ των δενδρoκθπευτικϊν και ανκoκoμικϊν πρoΪόντων, τθ φυτoπρoςταςία και 

αναπαραγωγι αυτϊν (Φυτϊρια - Σπoρoπαραγωγι - πoλλαπλαςιαςτικό υλικό). Οι 

προοπτικζσ του επαγγζλματοσ είναι κετικζσ, γιατί θ αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν, θ 

αφξθςθ τθσ κερμοκθπιακισ παραγωγισ, θ διάδοςθ τθσ χριςθσ φυτϊν εςωτερικοφ χϊρου 

και θ αγορά λουλουδιϊν, δθμιουργεί τα τελευταία χρόνια μια δυναμικι αγορά, ςτθν οποία 

ο τεχνολόγοσ γίνεται όλο και περιςςότερο απαραίτθτοσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Μεςολογγίου: Νζα Κτίρια, 30200 Μεςολόγγι, τθλ.: 26310/58207, fax: 

26310/0631058288, http://www.teimes.gr/  

  ΑΤΕΛ Καλαμάτασ: Αντικάλαμοσ Μεςςθνίασ, 24100 Καλαμάτα, τθλ.: 27210/45100, 

http://www.teikal.gr  

  ΑΤΕΛ Θρακλείου: Σταυρωμζνοσ, 75100 Θράκλειο Κριτθσ, τθλ.: 2810/379401, 

http://www..teiher.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι, θ λειτουργία, θ ςυντιρθςθ και θ επιςκευι όλων των 

βιοϊατρικϊν μθχανθμάτων, οργάνων και ςυςκευϊν διάγνωςθσ και κεραπείασ είναι το 

αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Στθν Ελλάδα, όπου τα περιςςότερα όργανα, μθχανιματα και 

ςυςκευζσ ειςάγονται από το εξωτερικό, το πεδίο τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

τεχνολόγου, περιορίηεται ςτθ ςυναρμολόγθςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ, ρφκμιςθ και 

επιςκευι τουσ, κακϊσ και ςτθν αςφαλι χριςθ ιατρικϊν μθχανθμάτων από χειριςτζσ και 

αςκενείσ. Επίςθσ, ο τεχνολόγοσ ιατρικϊν οργάνων ςυμμετζχει ςτθν εκπαίδευςθ 

διαγνωςτικισ και κεραπευτικισ πυρθνικισ ιατρικισ τεχνολογίασ ιονιηουςϊν και μθ 

ακτινοβολιϊν, ςτθν εκπαίδευςθ ι ςτθν ζρευνα τεχνολογιϊν αιχμισ, όπωσ επεξεργαςία 

βιοϊατρικοφ ςιματοσ ιχου και εικόνασ, αναλυτικι οργανολογία, βιοχθμικά και 

http://www.teimes.gr/
http://www.teikal.gr/
http://www/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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μικροβιολογικά όργανα, βιοαυτοματιςμό, εγκαταςτάςεισ νοςοκομείων και μικρο-

θλεκτροτεχνολογία.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςτα εργαςτιρια νοςοκομείων ι κλινικϊν, ςε ανκυγιεινζσ και ςυχνά επικίνδυνεσ 

ςυνκικεσ. Θ ςυντιρθςθ ι επιςκευι ςυςκευϊν κοβαλτίου ι ραδίου απαιτοφν ςχολαςτικι 

τιρθςθ όλων των κανόνων αςφαλείασ. Στα νοςοκομεία όπου ςυνικωσ εργάηεται, το 

ωράριό του είναι ςυγκεκριμζνο, μερικζσ φορζσ όμωσ και όταν οι ανάγκεσ το επιβάλλουν 

παρατείνεται.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ αυτοςυγκζντρωςθ, το υψθλό επίπεδο τεχνικϊν γνϊςεων, θ ευςυνειδθςία, θ ακρίβεια και 

θ ςχολαςτικότθτα είναι απαραίτθτα προςόντα του τεχνολόγου ιατρικϊν οργάνων. Μπορεί 

να εργαςτεί ςε δθμόςια και ιδιωτικά μαιευτιρια και γυναικολογικά τμιματα νοςοκομείων, 

ςε κζντρα υγείασ, αγροτικά ιατρεία κ.λπ., ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, 

αφοφ πάρει πτυχίο από τθν ΡΑΤΕΣ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ γίνονται ςτο τμιμα Τεχνολογίασ Λατρικϊν Οργάνων του ΑΤΕΛ Ακθνϊν, θ διάρκεια 

φοίτθςθσ ςτο οποίο είναι οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι 

εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να 

δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ τμιματα των ΑΕΛ: Φυςικισ, Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και 

Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, 

Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Tα επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων του τμιματοσ ΑΤΕΛ Τεχνολογίασ Λατρικϊν 

Οργάνων, ζχουν κατοχυρωκεί νομοκετικά με βάςθ το Ρ.Δ.345, όπωσ δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 

158 Α’ ςτισ 14-6-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο υπουργείο Υγείασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ςε 

επιχειριςεισ και εργαςτιρια ειςαγωγισ και ςυντιρθςθσ ιατρικϊν οργάνων, ςε νοςοκομεία 

και κλινικζσ, ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ με πτυχίο ΡΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ. Οι 

προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ είναι κετικζσ, όπωσ και το ιςοηφγιο αγοράσ εργαςίασ λόγω 

τθσ δθμιουργίασ ςφγχρονων ιδιωτικϊν νοςοκομειακϊν μονάδων και εργαςτθρίων, αλλά και 

τθσ ειςαγωγισ ςφγχρονθσ ιατρικισ τεχνολογίασ ςε νοςοκομεία, κλινικζσ κ.λπ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 
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  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5385303, fax: 

210/5911442, http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΑ - ΑΛΗΔΗΑ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ μελζτθ, θ εφαρμογι ςυςτθμάτων και τεχνικϊν προςταςίασ και αφξθςθσ των υδρόβιων 

οργανιςμϊν κακϊσ επίςθσ θ άριςτθ οικονομικι εκμετάλλευςθ του υδρόβιου κόςμου 

αποτελοφν το αντικείμενο εργαςίασ του τεχνολόγου ιχκυοκομίασ και αλιείασ. Θ 

προςπάκειά του αφορά ςτθν οικονομικι αξιοποίθςθ των αποκεμάτων ςε υδρόβια ηϊα και 

φυτά και τθν αποδοτικότερθ εκμετάλλευςι τουσ, εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ μεκόδουσ, για 

ποιοτικά και ποςοτικά αλιεφματα. Ειδικότερα αςχολείται με τθν αλιεία, τθν 

υδατοκαλλιζργεια και τθν αξιοποίθςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ ςε ςυνεργαςία με τον 

ιχκυολόγο. Αςχολείται επίςθσ με τισ διαςπορζσ ψαριϊν και άλλων υδρόβιων ειδϊν ςε 

ποτάμια, λίμνεσ, λιμνοκάλαςςεσ και κάλαςςεσ με αλιευτικι τεχνολογία που δεν προξενεί 

ηθμιζσ ςτουσ ιχκυότοπουσ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ τοφ τεχνολόγου ιχκυοκομίασ και αλιείασ διαφζρουν ανάλογα με τισ 

δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςει. Μπορεί να εργαςτεί ςτο γραφείο, ςτθν φπαικρο, ςτθ 

κάλαςςα ι ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ των ψαριϊν. Αναμφιςβιτθτα οι ςυνκικεσ εργαςίασ 

ςτθν φπαικρο και ειδικότερα ςτθ κάλαςςα, αποτελοφν το δυςκολότερο μζροσ των 

δραςτθριοτιτων του.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ ιχκυοκομίασ και αλιείασ πρζπει να είναι προςεκτικόσ, ακριβισ, ςχολαςτικόσ, 

και να τον διακρίνει αίςκθμα ευκφνθ υπεφκυνοσ. Ρρζπει να διακζτει αναλυτικό πνεφμα και 

να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ τεχνικζσ εξελίξεισ που επθρρεάηουν το επαγγελμά του, 

ϊςτε να βελτιϊνει τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί. Απαιτείται επίςθσ να ζχει 

καλι ςχζςθ με τθ φφςθ και το υγρό ςτοιχείο, καλι ςωματικι υγεία και αντοχι, αφοφ ςυχνά 

εργάηεται για πολλζσ ϊρεσ κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ ιχκυοκομίασ και αλιείασ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα του AΤΕΛ 

Μεςολογγίου και Θπείρου, όπου θ φοίτθςθ διαρκεί εφτά εξάμθνα (ζξι ςπουδζσ και ζνα 

πρακτικι εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι είναι επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ι να καταταγοφν με εξετάςεισ ςτα εξισ ΑΕΛ: Βιολογίασ, Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, Γεωπονίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ Γεωπονίασ, Φυτικισ και Ηωικισ 

Ραραγωγισ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Κτθνιατρικισ, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, 

http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm
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Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Γεωπόνου Λχκυοκομίασ-Αλιείασ 

προβλζπονται από το Ρ.Δ. 109/89 (ΦΕΚ 47/τ. Α/10-2-89) και από τον Ν. 1474/84 άρκρο 19 

(ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρκρο 20 παρ. 2 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρκρο 3 

(ΦΕΚ 128/τ. Α/84) Ν. 2040/92 άρκρο 21 (ΦΕΚ70/τ. Α/92). ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΛΣ 

Ρανελλινια Ζνωςθ Ρτυχιοφχων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Μάρνθ 44, ΑΚΘΝΑ 104 38 

Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Τεχνολόγων Λχκυολόγων, Τ.Κ. 80543, ΡΕΛΑΛΑΣ 185 10  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ ιχκυοκομίασ και αλιείασ, με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και 

τεχνικζσ γνϊςεισ του, αςχολείται είτε αυτοδφναμα είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 

επιςτιμονεσ, με τθ μελζτθ, ζρευνα και εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ πάνω ςε ςφγχρονουσ και 

ειδικοφσ τομείσ τθσ ιχκυοκομίασ - αλιείασ και διαδικαςίασ παραγωγισ ιχκυαλιευτικϊν 

προϊόντων γλυκϊν, υφάλμυρων και καλάςςιων υδάτων. Επίςθσ, αςχολείται με τθ μελζτθ 

για τθν ίδρυςθ μονάδων εκτροφισ ιχκφων, ιχκυογεννθτικϊν ςτακμϊν, για τθν οργάνωςθ 

και λειτουργία ιχκυαγορϊν, ιχκυοτροφικϊν εγκαταςτάςεων, αλιευτικϊν ςκαφϊν και 

εργαλείων κακϊσ και για τθν ορκολογιςτικι εκμετάλλευςθ των ιχκυο-αποκεμάτων, 

ιχκυοτροφικϊν και αλιευτικϊν ζργων. Μπορεί επίςθσ να εργαςτεί και ωσ κακθγθτισ ςτθν 

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ προβλζπονται κετικζσ, 

τουλάχιςτον για τα επόμενα χρόνια.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  AΤΕΛ Θπείρου: 46100 Θγουμενίτςα, τθλ.: 26650/28130, fax: 26650/28131.  

  AΤΕΛ Μεςολογγίου: Νζα Κτίρια, 30200 Μεςολόγγι, τθλ.: 26310/26121, fax: 26310/25183.  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ εφαρμογι προγραμμάτων εργαςίασ ςτισ μονάδεσ κλωςτθρίων, υφαντθρίων, πλεκτθρίων, 

βαφείων, τυποβαφείων είναι το αντικείμενό τθσ εργαςίασ του. Εφαρμόηει επίςθσ 

προγράμματα ςε εργαςτιρια ανάλυςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου υφαςμάτων, πλεκτϊν, ινϊν 

και νθμάτων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται κάτω από καλζσ ςυνκικεσ ςτο γραφείο ι ςτο εργαςτιριο. Στουσ βιομθχανικοφσ 
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όμωσ χϊρουσ, οι ςυνκικεσ εργαςίασ είναι ανκυγιεινζσ, γιατί υπάρχει κόρυβοσ, δυςάρεςτεσ 

οςμζσ, τεχνθτόσ φωτιςμόσ και πολλζσ φορζσ ζρχεται ςε επαφι με χθμικζσ και χρωςτικζσ 

ουςίεσ επικίνδυνεσ για τθν υγεία του, οπότε θ λιψθ μζτρων προςταςίασ είναι απαραίτθτθ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να ζχει φανταςία, καλό γοφςτο και να διακζτει καλαιςκθςία ωσ προσ το ςυνδυαςμό 

των χρωμάτων. Απαραίτθτθ είναι θ καλι όραςθ και το ανκεκτικό αναπνευςτικό ςφςτθμα 

για να αντζχει τισ δυςάρεςτεσ οςμζσ και χθμικζσ ουςίεσ. Επίςθσ, πρζπει να είναι 

υπομονετικόσ, προςεκτικόσ και ςυνεργάςιμοσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Ρειραιά, όπου θ φοίτθςθ 

διαρκεί επτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι άςκθςθ) και 

υπάρχουν τζςςερισ κατευκφνςεισ: Κλωςτικισ, Ρλεκτικισ, Υφαντικισ, Βαφικισ. Οι απόφοιτοι 

του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να ειςαχκοφν με εξετάςεισ ςε 

τμιματα των ΑΕΛ: Χθμείασ, Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, 

Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) με 

επίπεδο ςπουδϊν 3+ και τίτλο ςπουδϊν (Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ), με τθν 

προχπόκεςθ αναγνϊριςθσ των ιδιωτικϊν ΛΕΚ από το κράτοσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Κλωςτοχφαντουργίασ ορίηονται ωσ εξισ: Οι 

πτυχιοφχοι του τμιματοσ Κλωςτοχφαντουργίασ, με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ 

και τεχνικζσ γνϊςεισ τουσ, αςχολοφνται, είτε αυτοδφναμα είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 

επιςτιμονεσ, με τθ μελζτθ, ζρευνα και εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ πάνω ςε ςφγχρονουσ και 

ειδικοφσ τομείσ τθσ Κλωςτοχφαντουργίασ. Από ςτοιχεία που υπάρχουν, ςτο χϊρο τθσ 

βιομθχανίασ, οι πτυχιοφχοι Κλωςτοχφαντουργοί ςταδιοδρομοφν με μεγάλθ επιτυχία 

κατζχοντασ ςθμαντικζσ και υπεφκυνεσ κζςεισ ςτθν παραγωγι, είναι από τα πιο ικανά και 

αξιόλογα ςτελζχθ του χϊρου, διοικοφν τμιματα παραγωγισ ακόμα και ολόκλθρθ τθν 

επιχείρθςθ, προτείνουν λφςεισ και δίνουν απαντιςεισ ςε διάφορα προβλιματα που 

ανακφπτουν ι παρουςιάηονται. Ρολλοί μάλιςτα από αυτοφσ είναι οι ίδιοι ιδιοκτιτεσ μιασ 

Κλωςτοχφαντουργικισ επιχείρθςθσ. Ειδικότερα οι πτυχιοφχοι απαςχολοφνται ωσ ςτελζχθ 

μονάδων ι αυτοαπαςχολοφνται ςε όλο το φάςμα τθσ κλωςτοχφαντουργικισ παραγωγισ 

και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ με τα ακόλουκα αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ: Στον Εντοπιςμό ι 

και τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά, τθν παραγωγι 

κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων και τον μθχανολογικό εξοπλιςμό των Επιχειριςεων. 

Συντονιςμό προγραμμάτων παραγωγισ και αγοράσ πρϊτων υλϊν ςε μονάδεσ Κλωςτθρίων, 

Υφαντθρίων, Ρλεκτθρίων, Βαφείων-Φινιριςτθρίων, Τυποβαφείων, Ταπθτουργείων, 

Σχοινοποιείων, Μονάδεσ Ραραγωγισ Ενδφματοσ και εργαςτθρίων ανάλυςθσ και ποιοτικοφ 

ελζγχου προϊόντων Κλωςτοχφαντουργίασ και πρϊτων υλϊν. Εκπόνθςθ ι ςυμμετοχι ςτθν 

εκπόνθςθ μελετϊν οικονομοτεχνικισ ςκοπιμότθτασ κακϊσ επίςθσ ςυμμετοχι ςτθν 
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επίβλεψθ για τθν καταςκευι ι επζκταςθ μονάδων Κλωςτοχφαντουργίασ και ςτθν 

διαμόρφωςθ και εφαρμογι γενικϊν και ειδικϊν προγραμμάτων κλωςτοχφαντουργικισ 

ανάπτυξθσ κακϊσ και ςτελζχωςθ οργανιςμϊν που ςχετίηονται με τθν Κλωςτοχφαντουργία. 

ʼςκθςθ κάκε άλλθσ δραςτθριότθτασ ςε επαγγελματικά αντικείμενα μθ ρθτά 

κατονομαηόμενα παραπάνω που κα προκφπτουν από τθν εξζλιξθ τθσ 

Κλωςτοχφαντουργικισ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ ςτον τομζα τθσ Κλωςτοχφαντουργίασ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ κλωςτοχφαντουργίασ μπορεί να απαςχολθκεί ςε υπθρεςίεσ των υπουργείων 

εμπορίου και βιομθχανίασ, ςτα τελωνεία, τμιματα ιματιςμοφ των ςτρατιωτικϊν μονάδων 

και Σωμάτων Αςφαλείασ, ςε ιδρφματα, νοςοκομεία, οργανιςμοφσ κοινισ ωφελείασ, ςε 

βιομθχανίεσ κλωςτοχφαντουργίασ, ςτο εμπόριο, ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ και ωσ 

κακθγθτισ υπό προχποκζςεισ, ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ τοφ 

επαγγζλματοσ είναι πολφ αρνθτικζσ, γιατί ο κλάδοσ αντιμετωπίηει ςοβαρό πρόβλθμα 

απαςχόλθςθσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ρειραιά: Κθβϊν 250, 122 44 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5381216. http://platon.teipir, 

gr/new/undercon.html  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310-379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr  

 

http://platon.teipir/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, θ επίβλεψθ τθσ 

λειτουργίασ και τθσ ςυντιρθςισ τουσ, των εργαλείων και των εξαρτθμάτων τουσ είναι το 

αντικείμενό τθσ εργαςίασ του. Ζχει το δικαίωμα να υπογράφει για ζργα περιοριςμζνθσ 

ζκταςθσ, αλλά όταν πρόκειται για μεγάλεσ μελζτεσ, τότε είναι απαραίτθτθ θ επίβλεψθ και θ 

υπογραφι του μθχανολόγου μθχανικοφ που είναι διπλωματοφχοσ του Ρολυτεχνείου. Πταν 

αςχολείται με τον τομζα τθσ παραγωγισ, υπολογίηει το ανκρϊπινο δυναμικό που 

χρειάηεται, ςχεδιάηει τθ διαδικαςία παραγωγισ, τισ προδιαγραφζσ των υλικϊν και φροντίηει 

για τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. Πλα τα παραπάνω 

γίνονται υπό τθν εποπτεία και τισ οδθγίεσ του μθχανικοφ παραγωγισ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Θ εναςχόλθςι του με τθν εκπόνθςθ μελετϊν και ςχεδίων, αφορά κυρίωσ δραςτθριότθτεσ, 

που γίνονται ςε ςυνκικεσ γραφείου και κεωροφνται αρκετά καλζσ. Πταν εργάηεται ςε 

βιομθχανικό χϊρο, ο κόρυβοσ, θ υψθλι κερμοκραςία, οι δυςάρεςτεσ οςμζσ και ο 

ανεπαρκισ αεριςμόσ και φωτιςμόσ, δθμιουργοφν ζνα ανκυγιεινό και αποπνικτικό 

περιβάλλον, γι’ αυτό είναι απαραίτθτο παίρνει κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ και να 

ακολουκεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να ζχει υπευκυνότθτα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να είναι ςυνεργάςιμοσ, 

οργανωτικόσ, ευζλικτοσ και να διακζτει κριτικι ςκζψθ. Απαραίτθτεσ είναι οι γνϊςεισ 

μακθματικϊν και φυςικισ κακϊσ και θ καλι ςωματικι υγεία και αντοχι.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται ςτο τμιμα Μθχανολογίασ τθσ Σχολισ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν των 

ΑΤΕΛ Ρειραιά, Ράτρασ, Λάριςασ, Θρακλείου Κριτθσ, Καβάλασ, Κοηάνθσ, Χαλκίδασ και 

Σερρϊν. Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι εφτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα 

εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι ζχουν τθ δυνατότθτα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

ι να ςυνεχίςουν με κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα παρακάτω ΑΕΛ: Φυςικισ, Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, 

Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ επίςθσ μποροφν να 

γίνουν ςτο Στο Τμιμα Εκπαιδευτικϊν Μθχανολογίασ τθσ Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ 

και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, ςτο οποίο θ διάρκεια ςπουδϊν είναι οχτϊ εξάμθνα, όπωσ 

και ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν με τθν προχπόκεςθ όμωσ οι τίτλοι ςπουδϊν τουσ 

να αναγνωρίηονται από το ΛΤΕ και το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν για 

τθν κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων και προςόντων.  
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Μθχανολόγου Μθχανικοφ προβλζπονται 

από τουσ παρακάτω νόμουσ και διατάγματα: Ν. 6422/1934, άρκρο 3 Β.Δ. 26-3-1938 Β.Δ. 17-

3-1950, κεφ. 1, άρκρο 2 Β.Δ. 328/1963 Ζγγραφα ΥΡΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 

και 36871/10-12-1979 ΡΔ 472/1985 ΡΔ 252/1988.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μποροφν να εργαςτοφν ωσ υπάλλθλοι ςε δθμόςιεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ, 

ςτρατιωτικά εργοςτάςια και εγκαταςτάςεισ, ςε τμιματα μελετϊν μθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων, τεχνικϊν γραφείων ι εταιρειϊν, ςε βιοτεχνίεσ και βιομθχανίεσ, ωσ 

κακθγθτζσ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ωσ εργολάβοι δθμοςίων ζργων. Οι προοπτικζσ 

τοφ επαγγζλματοσ είναι αρνθτικζσ, όπωσ και το ιςοηφγιο του επαγγζλματοσ λόγω τθσ 

υπερπροςφοράσ τεχνολόγων μθχανικϊν και των περιοριςμζνων κζςεων εργαςίασ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Κοηάνθσ: Κοίλα, 50100 Κοηάνθ, τθλ.: 24610/40161, 

http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept?p_ID=MX  

  ΑΤΕΛ Λάριςασ: 41110 Λάριςα, τθλ.: 2410/684304, fax: 041/613249, http://www.teilar.gr/  

  ΑΤΕΛ Χαλκίδασ: 34400 Ψαχνά Ευβοίασ, τθλ.: 22280/99523-25, fax: 22280/23766, 

http://www.teihal.gr/mec/  

  ΑΤΕΛ Ράτρασ: Κουκοφλι, 26335 Ράτρα, τθλ.: 2610/319214, 319219, fax: 2610/313775, 

http://www.teipat.gr  

  ΑΤΕΛ Καβάλασ: ʼγιοσ Λουκάσ, Ταχ. Κυρίδα 1194, 65404 Καβάλα, τθλ.: 2510/462143, fax: 

2510/462144, http://www.teikav.edu.gr/md/  

  ΑΤΕΛ Σερρϊν: Τζρμα Μαγνθςίασ 62123 Σζρρεσ, τθλ.: 23210/49125, http://www.teiser.gr/  

  ΑΤΕΛ Ρειραιά: Ρ. άλλθ και Κθβϊν, 122 44 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5381227, 5381100, 

http://gun.teipir.gr/MechEng/  

  ΑΤΕΛ Θρακλείου Κριτθσ: Τ.Κ. 140, Σταυρωμζνοσ, 71500 Θράκλειο, τθλ.: 28210/379859, 

fax: 28210/28190, http://talos.stef.teiher.gr/default.htm  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept
http://www.teilar.gr/
http://www.teihal.gr/mec/
http://www.teipat.gr/
http://www.teikav.edu.gr/md/
http://www.teiser.gr/
http://gun.teipir.gr/MechEng/
http://talos.stef.teiher.gr/default.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ μελζτθ, θ ζρευνα και θ εφαρμογι τθσ ςφγχρονθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ ςτθ ςφνκεςθ, 

τθν παραγωγι και διαχείριςθ του μουςικοφ ιχου είναι το αντικείμενό τθσ εργαςίασ του. 

Αςχολείται επίςθσ με τθν τεχνολογία των μουςικϊν οργάνων και των χϊρων παραγωγισ και 

χριςθσ τθσ μουςικισ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται κάτω από καλζσ ςυνκικεσ ςτο εργαςτιριο, ςτο ςπίτι ι ςτο ςτοφντιο.Το γεγονόσ 

ότι εργάηεται πολλζσ ϊρεσ μπροςτά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι και ο δυνατόσ ιχοσ τθσ 

μουςικισ μπορεί να του δθμιουργιςουν πρόβλθμα ςτθν όραςθ ι ςτθν ακοι. Το ωράριό του 

δεν είναι ςυγκεκριμζνο και όταν υπάρχει φόρτοσ εργαςίασ, παρατείνεται.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Θ αγάπθ του για τθ μουςικι και τθ δθμιουργία, θ φανταςία και θ αναηιτθςθ του τζλειου 

ιχου είναι ςτοιχεία που τον χαρακτθρίηουν. Επίςθσ, πρζπει να ζχει "μουςικό αυτί" για να 

κρίνει τουσ μουςικοφσ ιχουσ και να διακρίνει τισ μικρζσ διαφορζσ τουσ. Τζλοσ, πρζπει να 

είναι ςυνεργάςιμοσ και να ενθμερϊνεται για τα νζα μθχανιματα που κυκλοφοροφν όπωσ 

και τισ τάςεισ τθσ μουςικισ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Θρακλείου (παράρτθμα 

εκφμνου), όπου θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο 

πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και 

http://www.srpq.gr/
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μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να ειςαχκοφν με εξετάςεισ ςε τμιματα των 

ΑΕΛ Σπουδζσ παρζχονται και ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά), με τθν προχπόκεςθ 

αναγνϊριςθσ των ςπουδϊν από το κράτοσ. Σπουδζσ επίςθσ παρζχονται και ςε Εργαςτιρια 

Ελευκζρων Σπουδϊν ι ςε ςυνεργαηόμενα εκπαιδευτικά ιδρφματα του εξωτερικοφ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι ςυντρζχουν οι λόγοι του Ρ.Δ. 165-26/7/2000, περί αναγνϊριςθσ των 

τίτλων ςπουδϊν αυτϊν ι των ςυνεργαηόμενων πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ, από το ΛΤΕ, 

τον ΔΟΑΤΑΡ. και το ΣΑΕΛΤΤΕ, ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, για τθν 

κατοχφρωςθ των ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Μθχανικοφ Μουςικισ Τεχνολογίασ και 

Ακουςτικισ ορίηονται ωσ εξισ: Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν και τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ, οι απόφοιτοι Τεχνολόγοι Μθχανικοί Μουςικισ Τεχνολογίασ και Ακουςτικισ ζχουν 

αποκτιςει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να απαςχολθκοφν 

αυτοδφναμα ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ επιςτιμονεσ ςτθ μελζτθ, ζρευνα και εφαρμογι 

τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτθ μουςικι, ςτθν παραγωγι και διαχείριςθ του μουςικοφ 

ιχου, κακϊσ και ςτουσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ των μουςικϊν οργάνων και τθσ ακουςτικισ 

χϊρων. Οι απόφοιτοι κα μποροφν να δραςτθριοποιοφνται ςε κάκε χϊρο που είναι 

απαραίτθτθ θ χριςθ μουςικισ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςε χϊρουσ ιδιαίτερα 

απαιτθτικοφσ και ανταγωνιςτικοφσ όπωσ θ Διςκογραφικι Ραραγωγι, θ Διαφιμιςθ, το 

αδιόφωνο και θ Τθλεόραςθ, το Κζατρο και ο Κινθματογράφοσ, θ Ραραγωγι Μουςικϊν 

Ραραςτάςεων και Συναυλιϊν. Οι χϊροι αυτοί προςφζρουν ευρφτατο πεδίο 

δραςτθριοτιτων και επαγγελματικϊν επιλογϊν, αφοφ οι κάκε είδουσ ςφγχρονεσ μουςικζσ 

παραγωγζσ κάνουν εκτενι χριςθ τθσ θλεκτρονικισ μουςικισ τεχνολογίασ. Το κζμα 

επιλογισ του ςπουδαςτι ςτο μάκθμα Σεμινάριο (επιλογι και παρουςίαςθ εξειδικευμζνθσ 

κεματικισ ενότθτασ που αφορά ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα) κακϊσ και θ 

πτυχιακι εργαςία και θ πρακτικι άςκθςθ, κακορίηουν ςε ζνα ςθμαντικό βακμό τθν 

περαιτζρω επαγγελματικι δραςτθριότθτα που μπορεί να ακολουκιςει.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ μουςικισ τεχνολογίασ και ακουςτικισ μπορεί να εργαςτεί: ςτον τομζα τθσ 

τεχνολογίασ μουςικϊν οργάνων, ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ και χριςθσ τθσ μουςικισ, ςε 

ςτοφντιο θχογράφθςθσ, ςε μουςικοφσ οίκουσ, ςε ΜΜΕ, τθλεόραςθ, κζατρο, ςυναυλίεσ 

κ.λπ. και ωσ κακθγθτισ υπό προχποκζςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ 

του επαγγζλματοσ προβλζπονται κετικζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Θρακλείου, παράρτθμα εκφμνου: Ε. Δαςκαλάκθ, Ρεριβόλια, 74100 ζκυμνο, τθλ.: 

28310/ 23747.  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  
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  ΟΕΕΚ: Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310-379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο τεχνολόγοσ οικολογίασ και περιβάλλοντοσ αςχολείται με τισ ςχζςεισ, τισ αλλθλεπιδράςεισ 

και τισ ιςορροπίεσ ανάμεςα ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και το περιβάλλον. Το 

αντικείμενό του είναι θ ορκι διαχείριςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και ειδικότερα θ 

μελζτθ, ζρευνα, διοίκθςθ, διαχείριςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ζργων, πολιτικϊν και 

ςχεδίων ςε ό,τι αφορά τθν προςταςία και διατιρθςθ των οικοςυςτθμάτων, τθν ορκι 

λειτουργία μονάδων αντιρρφπανςθσ και τθν εφαρμογι κακαρϊν τεχνολογιϊν. Επίςθσ, 

αςχολείται με κζματα περιβαλλοντικισ μθχανικισ, δθλαδι με τθν εφαρμογι 

επιςτθμονικϊν μεκόδων και τεχνικϊν προςδιοριςμοφ, μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ ςτο φυςικό περιβάλλον, κακϊσ και με τθ 

μελζτθ και εφαρμογι επιςτθμονικϊν αποτελεςματικϊν μεκόδων πρόλθψθσ, προςταςίασ 

και ποιοτικισ διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων αλλά και με τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο 

τθσ εφαρμογισ των διεκνϊν κανόνων και προτφπων ςτο πεδίο του.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Συνικωσ εργάηεται ςε γραφείο κάτω από καλζσ ςυνκικεσ. Συχνά βζβαια χρειάηεται να 

μετακινθκεί ςτο περιβάλλον που μελετά οπότε μπορεί να αντιμετωπίςει αντίξοεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ.  

 

http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/


ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 86 

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Χρειάηεται ευαιςκθςία και γνϊςθ μθχανικισ και διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

αφοφ ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που προκαλεί θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. 

Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ αρχϊν βιολογίασ, οικονομικισ διαχείριςθσ κακϊσ και τθσ 

περιβαλλοντικισ επιςτιμθσ. Επίςθσ, πρζπει να διακζτει οργανωτικζσ, διοικθτικζσ και 

επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του και τθ ςυνεργαςία με 

άλλουσ επιςτιμονεσ, να τθρεί τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να φροντίηει για τθν αδιάβλθτθ 

διαδικαςία εφαρμογισ των προγραμμάτων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Τζλοσ, κα 

πρζπει να ενθμερϊνεται διαρκϊσ για τισ εξελίξεισ ςτθ διεκνι αγορά και ςτθν Ευρωπαϊκι 

Κοινότθτα, τθσ οποίασ οι αποφάςεισ ςε κζματα διαχείριςθσ και προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ επθρεάηουν και τθν ελλθνικι πολιτικι ςτο κζμα αυτό.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ τεχνολόγου οικολογίασ και περιβάλλοντοσ πραγματοποιοφνται ςτο ΑΤΕΛ Ράτρασ, 

ςτθ Ηάκυνκο. Θ λειτουργία του τμιματοσ ξεκίνθςε τθν ακαδθμαϊκι χρονιά 2003-2004. Θ 

διάρκεια των ςπουδϊν είναι οχτϊ εξάμθνα, από τα οποία το τελευταίο διατίκεται για τθν 

πρακτικι εξάςκθςθ και τθν εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ. Το πρόγραμμα ςπουδϊν 

ςυγκροτείται ςε τζςςερισ κεματικζσ ενότθτεσ: 1. Οικολογία, Μελζτθ και Διαχείριςθ 

Οικοςυςτθμάτων (περιλαμβάνει μακιματα οικολογίασ, φυςικοφ και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ, διαχείριςθσ χερςαίων και υδάτινων οικοςυςτθμάτων, κφκλου ηωισ, 

αξιολόγθςθσ περιβαλλοντικϊν παραγόντων, πειραματικζσ αναπαραγωγζσ οικοςυςτθμάτων 

με τθ μζκοδο τθσ προςομοίωςθσ κ.ά.). 2. Διαδικαςία Ευαιςκθτοποίθςθσ - Ψυχολογία 

(περιλαμβάνει μακιματα ψυχολογίασ ςυμπεριφοράσ και ομάδασ, ςυμβιωτικι αρμονικι με 

το περιβάλλον ςυμπεριφορά, ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων, αιςκθτικι τοπίου κ.ά.). 3. 

Ρεριβαλλοντικι Μθχανικι και Επιςτιμθ (περιλαμβάνει μακιματα φυςικισ, ιπιεσ μορφζσ 

ενζργειασ, διαχείριςθ υγρϊν, ςτερεϊν και επικίνδυνων αποβλιτων, ςυςτιματα μζτρθςθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, υπόγειων υδάτων και εδάφουσ, μεκόδουσ επεξεργαςίασ νεροφ, 

αποβλιτων, διαςφάλιςθ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ, μελζτεσ επιπτϊςεων και 

επικινδυνότθτασ κ.ά.) 4. Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ (περιλαμβάνει μακιματα εκνικισ 

νομοκεςίασ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ, οικολογικά μακθματικά μοντζλα, ςυςτιματα 

διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ, λογιςτικι και οικονομία περιβάλλοντοσ, ςυςτιματα 

αξιολόγθςθσ ελζγχου, προςδιοριςμόσ περιβαλλοντικοφ κόςτουσ, κ.ά.). Οι απόφοιτοι 

μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε άλλεσ ειδικότθτεσ ΑΕΛ, μετά από 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του τεχνολόγου οικολογίασ και περιβάλλοντοσ δεν ζχουν 

ακόμθ κατοχυρωκεί νομοκετικά.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Απαςχολείται ςε φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, μόνοσ του ι ςε ςυνεργαςία με 

επιςτιμονεσ άλλων ειδικοτιτων. Μπορεί να απαςχολθκεί ςε γραφεία μελετϊν, ερευνθτικά 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 87 

 

κζντρα και ινςτιτοφτα, φορείσ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, ωσ εργολιπτθσ 

δθμόςιων ζργων (αφοφ λάβει το ςχετικό μελετθτικό και εργολθπτικό πτυχίο), ςε φυςικά 

πάρκα, ςτα υπουργεία Ρεριβάλλοντοσ και Βιομθχανίασ, ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ, τεχνικζσ 

εταιρείεσ, κακϊσ και ςε άλλουσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με κζματα οικολογίασ και 

περιβάλλοντοσ. Μπορεί να αςκιςει το επάγγελμα του μελετθτι - ςυμβοφλου και του 

επικεωρθτι Ρεριβάλλοντοσ. Επίςθσ, μπορεί να εργαςτεί ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, με αντικείμενο τθ διδαςκαλία μακθμάτων που 

ςχετίηονται με το περιβάλλον. Το ιςοηφγιο των επαγγελμάτων περιβάλλοντοσ είναι κετικό, 

λόγω τθσ αυξανόμενθσ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ και αναγκαιότθτασ τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ, με μζτρα που κεςπίηει και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΑΤΕΛ Ρατρϊν: Μεγ. Αλεξάνδρου, Κουκοφλι, 263 34 Ράτρα, τθλ.: 2610/319107, fax 

2610/313700, 334976, http://www.teipat.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 10432 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, 210/5228966.  

  Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ: Καραγεϊργθ Σερβίασ 4, 10248 Ακινα, τθλ.: 210/3291200. 

http://www.tee.gr  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ βιομθχανικι επεξεργαςία και ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςκευαςίασ, τθσ 

μεταφοράσ, τθσ αποκικευςθσ και τθσ ποιότθτασ του κραςιοφ είναι το κφριο αντικείμενο τθσ 

εργαςίασ του. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο τεχνολόγοσ οινοποιθτικϊν μθχανθμάτων εποπτεφει το 

χειριςμό των ςυςκευϊν (πιεςτιρεσ, ςυςκευαςτικά εξαρτιματα, αντλίεσ κ.ά.), με τισ οποίεσ 

γίνεται θ βιομθχανικι επεξεργαςία των οίνων. Θ επεξεργαςία αυτι μπορεί να είναι 

ηφμωςθ, απόςταξθ, φιλτράριςμα, τυποποίθςθ, ςυςκευαςία κ.ά. Ελζγχει και επιβλζπει, με 

τθ βοικεια οργάνων μζτρθςθσ, τισ βιοχθμικζσ και φυςικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθν επεξεργαςία των ςταφυλιϊν κακϊσ και τισ προςκετικζσ και άλλεσ ουςίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι του κραςιοφ. Μελετά, ακόμθ, όλουσ τουσ τρόπουσ και τα 

μζςα ςυςκευαςίασ των οίνων προκειμζνου να αυξθκεί θ διατθρθςιμότθτα του κραςιοφ και 

παρακολουκεί τισ μθχανζσ ςυςκευαςίασ. Διατθρεί αρχείο των εργαςιϊν που αφοροφν τθ 

ςυντιρθςθ των οινοποιθτικϊν μθχανθμάτων και ςυνεργάηεται με το προςωπικό τθσ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.teipat.gr/
http://www.tee.gr/
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μονάδασ (οινοποιείο) προκειμζνου να διευκολφνεται ςτθν εργαςία του. Πταν εργάηεται ςε 

εργαςτιρια πραγματοποιεί αναλφςεισ δειγμάτων προκειμζνου να εκτιμιςει τθν ποιότθτα 

του προϊόντοσ. Επίςθσ, είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των 

μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι κραςιοφ και δίνει 

οδθγίεσ για τθ μεταφορά και τθν αποκικευςθ των ποτϊν προκειμζνου να μθ διατρζχουν 

κίνδυνο αλλοίωςθσ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε εργαςτιριο, όταν κάνει δειγματολθψίεσ και ζλεγχο του προϊόντοσ, ςτουσ 

χϊρουσ παραγωγισ.Ρρζπει να φροντίηει για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφάλειασ και 

υγιεινισ του χϊρου εργαςίασ, του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιεί, αλλά και για τθν 

προςωπικι του υγιεινι και προςταςία, κακϊσ ζρχεται ςε επαφι με χθμικζσ πρϊτεσ φλεσ 

και παραςκευάςματα που μπορεί να προκαλζςουν δερματικζσ πακιςεισ, αλλεργικζσ 

αντιδράςεισ ι αναπνευςτικά προβλιματα. Χρειάηεται, τζλοσ, να παρακολουκεί ςυχνά 

ςεμινάρια και ςυνζδρια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ οινοποιθτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να διακζτει μεκοδικότθτα, 

οργανωτικότθτα και γνϊςεισ μθχανικισ για να μπορεί να εποπτεφει και να ελζγχει τισ 

μθχανζσ επεξεργαςίασ και ςυςκευαςίασ του προϊόντοσ. Απαιτείται, ακόμα, ςχολαςτικότθτα 

όςον αφορά τον ζλεγχο ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και τθν τιρθςθ των 

προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγιεινισ, και επιδεξιότθτα ςτο χειριςμό του εργαςτθριακοφ 

εξοπλιςμοφ. Τζλοσ, θ δεξιότθτα ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και θ γνϊςθ ξζνων 

γλωςςϊν διευκολφνουν τθ δουλειά του.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται ςτο τμιμα Οινολογίασ και Τεχνολογίασ Ροτϊν του ΑΤΕΛ Ακινασ, όπου 

θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα και απαιτείται εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ και 

πραγματοποίθςθ πρακτικισ εξάςκθςθσ. Σπουδζσ, επίςθσ, παρζχονται ςε δθμόςια και 

ιδιωτικά ΛΕΚ, ςτθν ειδικότθτα τεχνικόσ ποτοποιίασ αποςταγματοποιίασ του Τομζα Τροφίμων 

και Ροτϊν, που παρζχουν Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ επιπζδου 3+, μετά από 

εξετάςεισ ςτον ΟΕΕΚ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων του τμιματοσ Οινολογίασ και Τεχνολογίασ 

Ροτϊν προβλζπονται από το Ν. 1697/1987, αρ. φφλλου 57, άρκρο 4, παρ. 3. Στο άρκρο 9 

του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) προςτίκενται οι παράγραφοι 9 και 10 που ζχουν ωσ εξισ: 

άρκρο 9 από 1-1-1990, καταργοφνται όλεσ οι διατάξεισ του ν.δ. 243/1969 που αφοροφν τθ 

χοριγθςθ άδεια άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του οινολόγου. ʼρκρο 10: Από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ αυτοφ του νόμου, οινολόγοι κεωροφνται: Α) Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ Οινολογίασ 

και Τεχνολογίασ Ροτϊν των ΑΤΕΛ ι αναγνωριςμζνων ωσ ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. Β) 

Οι πτυχιοφχοι των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ΑΕΛ) τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
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αλλοδαπισ που ζχουν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ πρόγραμμα οινολογικισ 

εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Οίνου και Αμπζλου 

διάρκειασ τουλάχιςτον 2 εξαμινων. Γ) Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ ΝΤΛΗΟΝ και οι κάτοχοι 

πτυχίου αναλόγου απόφαςθ των υπουργϊν Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και 

Γεωργίασ, απόφαςθ Αρ. 457/98 του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ. Τζλοσ, δεν 

υπάρχουν ακόμθ νομοκετικά κατοχυρωμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα ςτθ χϊρα μασ για 

τουσ αποφοίτουσ ΛΕΚ τθσ ειδικότθτασ τεχνικόσ ποτοποιίασ αποςταγματοποιίασ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ωσ υπάλλθλοσ ςε εργοςτάςια παραςκευισ οίνου, ςε ςυνεταιριςμοφσ, ςε 

οινοποιεία, ςε υπουργεία, ςε γεωργικζσ βιομθχανίεσ, ςε εργαςτιρια αναλφςεων 

αλκοολοφχων ποτϊν, αναψυκτικϊν και νεροφ κ.ά. Ακόμθ, μπορεί να εργαςτεί ωσ ελεφκεροσ 

επαγγελματίασ με δικι του επιχείρθςθ. Οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ είναι πολφ κετικζσ, 

λόγω του εκςυγχρονιςμοφ των οινοποιθτικϊν μονάδων.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγίου Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10, Αιγάλεω, τθλ.: 210-5907897, 

φαξ: 210-5449172, 

http://www.teiath.gr/stetrod/oenology&spirit_technology/2tmhmagr.htm  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 142 34, Νζα Λωνία, τθλ.: 210-2709168, 2709083-85, 

φαξ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Ρρότυπο Κζντρο Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, Ρειραιϊσ 52, Ακινα, τθλ.: 210-

5247279, 5244462  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΗΝΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ επεξεργαςία των ςταφυλιϊν και των άλλων πρϊτων υλϊν γεωργικισ προζλευςθσ, που 

μποροφν να υποςτοφν αλκοολικι ηφμωςθ είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Οι 

επαγγελματικζσ του εναςχολιςεισ επεκτείνονται ςτα προϊόντα απόςταξθσ των ηυμϊςεων 

αυτϊν για τθν παραγωγι των ποτϊν, ςτθν τεχνολογία των προϊόντων και υποπροϊόντων 

του ςταφυλιοφ, του κραςιοφ και των άλλων πρϊτων υλϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

παραγωγι αλκοολοφχων ποτϊν. Κάνει αναλφςεισ και δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ και 

οργανϊνει τθ διαχείριςθ των οινοποιθτικϊν και ποτοποιθτικϊν μονάδων. Το γενικό όμωσ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.teiath.gr/stetrod/oenology
http://www.oeek.gr/
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ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ του κραςιοφ τον ζχει ο οινολόγοσ, με τον οποίο ο 

τεχνολόγοσ οίνων και ποτϊν πρζπει να ςυνεργάηεται.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ ποικίλλουν ανάλογα με το χϊρο που εργάηεται. Στο εργαςτιριο 

υπάρχουν ζντονεσ μυρωδιζσ, ανεπαρκισ φωτιςμόσ και χαμθλι κερμοκραςία. Στο 

εργοςτάςιο εκτόσ από τισ ζντονεσ μυρωδιζσ αντιμετωπίηει και το κόρυβο από τθ λειτουργία 

των μθχανϊν, ενϊ όταν εργάηεται ςτθν φπαικρο αντιμετωπίηει ςυχνά αντίξοεσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Το ενδιαφζρον του για τθν παραγωγικι διαδικαςία και τθν ποιοτικι βελτίωςθ οίνων και 

ποτϊν, είναι ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τον επαγγελματία αυτόν. Ρρζπει να ενθμερϊνεται 

για τισ νζεσ εξελίξεισ που επικρατοφν ςτον ευρωπαϊκό αλλά και ςτο διεκνι χϊρο και 

αφοροφν τισ νζεσ ποιότθτεσ των οίνων και ποτϊν και τισ τάςεισ που διαμορφϊνονται ςτθν 

αγορά κακϊσ επίςθσ να γνωρίηει τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτθ Σχολι Τεχνολογίασ Τροφίμων του ΑΤΕΛ Ακινασ, όπου θ 

φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (επτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι 

εξάςκθςθ). Το τμιμα μεταξφ των άλλων δραςτθριοτιτων του, είναι ενεργό μζλοσ τθσ 

Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ρανεπιςτθμίων ςτον τομζα τθσ Οινολογίασ και Αμπελουργίασ και 

επιπλζον ςυντονίηει το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιςτθμιακό Δίκτυο ERASMUS Οινολογίασ, ςτο 

οποίο ςυμμετζχουν πανεπιςτιμια από όλεσ τισ Οινολογικζσ Χϊρεσ τθσ Κοινότθτασ. Οι 

πτυχιοφχοι λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

ι να ειςαχκοφν με εξετάςεισ ςτα εξισ ΑΕΛ: Χθμείασ, Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 

Γεωπονίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γεωπονίασ, Φυτικισ και Ηωικισ Ραραγωγισ 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ, Ραιδαγωγικά Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρανεπιςτθμίων: Ρατρϊν και 

Λωαννίνων, Γερμανικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ επίςθσ 

μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) που παρζχουν Δίπλωμα Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ επιπζδου 3+.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των τεχνολόγων οίνων και ποτϊν προβλζπονται από τον Ν. 

1697/1987, αρ. φφλλου 57, άρκρο 4, Ραράγραφοσ 3, - ςτο άρκρο 9 του ν.δ. 243/1969(ΦΕΚ 

144) προςτίκενται οι παράγραφοι 9 και 10 που ζχουν ωσ εξισ: άρκρο 9 από 1-1-1990, 

καταργοφνται όλεσ οι διατάξεισ του ν.δ. 243/1969 που αφοροφν τθ χοριγθςθ άδειασ 

άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του οινολόγου, άρκρο 10: Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ του 

νόμου οινολόγοι κεωροφνται: A) Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Οινολογίασ και Τεχνολογίασ 

Ροτϊν των ΑΤΕΛ ι αναγνωριςμζνων ωσ ιςότιμων ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. Β) Οι πτυχιοφχοι 

ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ΑΕΛ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ που ζχουν ςτο 
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πρόγραμμα των ςπουδϊν τουσ πρόγραμμα οινολογικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ 

αποφάςεισ του διεκνοφσ οργανιςμοφ οίνου και αμπζλου διαρκείασ τουλάχιςτον 2 

εξαμινων. Γ) Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ ΝΤΛΗΟΝ και οι κάτοχοι πτυχίου οινολόγου απόφαςθ 

των Υπουργϊν Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και Γεωργίασ, απόφαςθ Αρ. 457/98 του 

Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ αυτοφ μποροφν να εργαςτοφν, ςτο δθμόςιο τομζα, ςε 

ινςτιτοφτα οίνου και αμπζλου, ςε βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ ποτϊν, ωσ ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ και ωσ κακθγθτζσ υπό προχποκζςεισ, ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Οι 

προοπτικζσ του επαγγζλματοσ είναι πολφ κετικζσ, το δε ιςοηφγιο του επαγγζλματοσ είναι 

κετικό, ειδικότερα ςτθν Αττικι όπου υπάρχουν μεγάλεσ μονάδεσ παραγωγισ κραςιοφ. Οι 

ελλθνικζσ οινοποιθτικζσ επιχειριςεισ ζχουν εκςυγχρονιςτεί και ζχουν αναβακμίςει τθν 

ποιότθτά τουσ, με ςυνζπεια να είναι διεκνϊσ ανταγωνιςτικζσ και να παρουςιάηουν 

ικανοποιθτικζσ εξαγωγζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5385504, fax: 

210/5314874, http://www.teiath.gr/stetrod/oenology&spirit_technology/2tmhmagr.htm  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ καταςκευι και επιςκευι του μθχανολογικοφ και θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ κάκε τφπου 

οχθμάτων είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Συνεργάηεται με τουσ τεχνίτεσ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτουσ οποίουσ δίνει οδθγίεσ, αλλά ο ίδιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι 

εφαρμογι τθσ μελζτθσ και τθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν μζχρι τθν τελικι παράδοςθ του 

οχιματοσ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Στο χϊρο εργαςίασ του επικρατοφν αντίξοεσ ςυνκικεσ, λόγω κορφβου, υγραςίασ και 

δυςάρεςτων οςμϊν. Στθν περίπτωςθ όμωσ που εργάηεται ςε υπθρεςία του Δθμοςίου οι 

ςυνκικεσ διαφοροποιοφνται.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να διακζτει μεκοδικότθτα, οργανωτικότθτα, δθμιουργικι φανταςία, καλι ςωματικι 

υγεία και αντοχι. Οφείλει να ενθμερϊνεται για τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτον τομζα 

των οχθμάτων για να αςκεί το επάγγελμά του όςο το δυνατόν καλφτερα.  

http://www.teiath.gr/stetrod/oenology
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Σπουδζσ: 

Σπουδζσ γίνονται ςτθ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν του ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ. Θ διάρκεια 

των ςπουδϊν είναι επτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι 

εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ με κατατακτιριεσ 

εξετάςεισ ςτα παρακάτω ΑΕΛ: Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Σπουδζσ τεχνικοφ αμαξωμάτων-οχθμάτων μποροφν επίςθσ να 

γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά), με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ να αναγνωρίηονται 

από το κράτοσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Tεχνολόγων Οχθμάτων, ζχουν κατοχυρωκεί νομικά από 

το Ρ.Δ. 43, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 20 Α’ ςτισ 25-1-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςε υπθρεςίεσ των υπουργείων Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και 

Δθμοςίων Ζργων (ΥΡΕΧΩΔΕ) και ςε εργοςτάςια αυτοκινιτων, ςε εξουςιοδοτθμζνα 

ςυνεργεία και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ ανοίγοντασ δικό του ςυνεργείο. Οι προοπτικζσ 

τοφ επαγγζλματοσ είναι αρνθτικζσ ςτθ βιομθχανία καταςκευισ αυτοκινιτων, ενϊ ωσ 

ελεφκεροσ επαγγελματίασ οι προοπτικζσ είναι κετικζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Σίνδοσ, Ταχ. Κυρίδα 14561, 54101 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791254, 

http://www.vt.teithe.gr/  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ KAI 

ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ ζρευνα, θ παραγωγι και θ επεξεργαςία του πετρελαίου και των υπόλοιπων 

http://www.vt.teithe.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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υδρογονανκράκων είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Σε ςυνεργαςία με άλλουσ 

ειδικοφσ ερευνά για κοιτάςματα πετρελαίου και υδρογονανκράκων. Επιβλζπει τισ 

γεωτριςεισ για τθν εφρεςθ υδρογονανκράκων και ςτο εργαςτιριό του αναλφει υλικά και 

ουςίεσ του πετρελαίου. Εργάηεται ςτα διυλιςτιρια, όπου επιβλζπει τθ διφλιςθ του αργοφ 

πετρελαίου και τθν επεξεργαςία των παραγϊγων του. Μελετά τεχνικζσ μεκόδουσ για τθ 

διφλιςθ του αργοφ πετρελαίου, ςχεδιάηει τισ ειδικζσ εγκαταςτάςεισ και φροντίηει για τθν 

καταςκευι, τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςι τουσ. Είναι αυτόσ που φροντίηει για τθν 

αςφάλεια του εργατικοφ προςωπικοφ και για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Επιβλζπει 

τισ ςυνκικεσ εξόρυξθσ, διφλιςθσ και επεξεργαςίασ του πετρελαίου για να προλαμβάνει 

τυχόν ατυχιματα. Τζλοσ οργανϊνει, επιβλζπει και ςυντθρεί ςυςτιματα διανομισ φυςικοφ 

αερίου.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Στο εργαςτιριο ι ςτο γραφείο του εργάηεται ςε καλζσ ςυνκικεσ, αλλά όταν βρίςκεται ςτο 

χϊρο εξόρυξθσ ι διφλιςθσ πετρελαίου αντιμετωπίηει αντίξοεσ και επικίνδυνεσ ςυνκικεσ. Το 

ωράριό του εξαρτάται από το χϊρο που εργάηεται, άλλοτε είναι ςτακερό και άλλοτε 

ακανόνιςτο.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να είναι υπεφκυνοσ, παρατθρθτικόσ και πολφ προςεκτικόσ ςτθ δουλειά του. Ρρζπει 

να ενθμερϊνεται για τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ και να ανανεϊνει τισ γνϊςεισ του για τθν 

εξόρυξθ και τθν επεξεργαςία του πετρελαίου, του φυςικοφ αερίου και των άλλων πθγϊν 

ενζργειασ. Κα πρζπει επίςθσ να ζχει καλι υγεία και αντοχι αφοφ ςυχνά εργάηεται κάτω 

από αντίξοεσ ςυνκικεσ.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται ςτθ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν του ΑΤΕΛ Καβάλασ, όπου θ 

φοίτθςθ διαρκεί επτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). 

Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ αυτοφ μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να 

δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ τμιματα των ΑΕΛ: Χθμείασ, Γεωλογίασ, Χθμικϊν 

Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, 

Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου και όπωσ 

προκφπτει από τον Οδθγό Σπουδϊν του Τμιματοσ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ των 

επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του Χθμικοφ ι Χθμικοφ Μθχανικοφ και Μθχανολόγου 

Μθχανικοφ. Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ αυτοφ μποροφν να απαςχολθκοφν ςτθν ζρευνα, 

τθν παραγωγι και επεξεργαςία του αργοφ πετρελαίου, του φυςικοφ αερίου και των 

υποπροϊόντων τουσ, όπωσ επίςθσ και ςτθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ των γεωκερμικϊν 

πθγϊν. Κατόπιν τοφτων λοιπόν ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ανατρζξει ςτα επαγγελματικά 

δικαιϊματα των παραπάνω επαγγελματιϊν.  
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Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ ςτα τμιματα Ενζργειασ και Φυςικϊν Ρόρων, 

ςτθ Δθμόςια Επιχείρθςθ Ρετρελαίου, ΔΕΦΑ, ςε κρατικά και ιδιωτικά διυλιςτιρια, ςε 

βιομθχανίεσ πετροχθμικϊν και ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ καφςιμων υλϊν, ςε μονάδεσ 

κατεργαςίασ πλαςτικϊν και ελαςτικϊν υλϊν, ςτθ γεωλογικι ζρευνα, ωσ κακθγθτισ ςτθν 

εκπαίδευςθ και ςτθν κατάρτιςθ με τθν προχπόκεςθ αποφοίτθςθσ από τθν ΡΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ. 

Οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ διαγράφονται κετικζσ λόγω τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ 

Ελλάδασ και ωςίασ για τθ μεταφορά και επεξεργαςία του φυςικοφ αερίου ςτθ χϊρα μασ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Καβάλασ: Κτιριακό Συγκρότθμα Αγ. Λουκά, 65404 Καβάλα, τθλ.: 2510/462146, fax: 

2510/230779, http://petrotech.teikav.edu.gr//  

 

ΔπΪγγεικα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο τεχνολόγοσ πλθροφορικισ και μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ αςχολείται με τθν ζρευνα, 

μελζτθ και εφαρμογι των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ μζςων πλθροφορίασ ςτα ςφγχρονα 

ΜΜΕ. Θ εργαςία του αναφζρεται ςτθν προςπάκειά του να εμβακφνει και να εμπλουτίςει το 

δθμοςιογραφικό λειτοφργθμα και τθν άςκθςι του μζςα από τθ ςφγκλιςθ με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ, ϊςτε να επιτευχκοφν καλφτεροι τρόποι επικοινωνίασ με το κεατι, τον 

ακροατι, τον αναγνϊςτθ. Ο τεχνολόγοσ πλθροφορικισ και ΜΜΕ αςχολείται με το 

ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι ζντυπου, οπτικοακουςτικοφ και ψθφιακοφ υλικοφ και μελετά 

τισ εφαρμογζσ που μπορεί να ζχουν και πϊσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ςχετικζσ 

βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΜΜΕ, τθσ διαφιμιςθσ, τθσ 

τουριςτικισ και εκπαιδευτικισ βιομθχανίασ. Εγκακιςτά, χειρίηεται και προγραμματίηει 

ποικιλία υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και περιφερειακϊν ιχου, εικόνασ, χάρτου. 

Επεξεργάηεται, αναλφει και εκπονεί επιχειρθματικά ςχζδια και μελζτεσ εφαρμογισ των 

νζων τεχνολογιϊν ανάλογα με τθν επιχείρθςθ και προτείνει εφαρμογζσ ςχετικοφ υλικοφ. 

Χειρίηεται προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και προγραμματίηει και 

αυτοματοποιεί τθ λειτουργία και τθ ροι όλων των εργαςιϊν που πραγματοποιοφνται ςτισ 

μονάδεσ ΜΜΕ.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε γραφείο, επιδιϊκοντασ το καλφτερο αποτζλεςμα ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ 

με τον ακροατι, το κεατι, τον αναγνϊςτθ. Συνικωσ τα χρονικά περικϊρια για τθν 

http://petrotech.teikav.edu.gr/
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ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ είναι πολφ περιοριςμζνα, με αποτζλεςμα να του δθμιουργεί 

ζνταςθ και το άγχοσ. Το ωράριό του είναι κανονικό, ωςτόςο δεν ολοκλθρϊνεται 

απαραίτθτα κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, αλλά ςυχνά το απόγευμα, ακόμα και το βράδυ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Κα πρζπει να ζχει υψθλό επίπεδο γνϊςεων ςτα μακθματικά, ςτθ Φυςικι κακϊσ και 

δεξιότθτα ςτο ελεφκερο ςχζδιο. Επιπλζον, απαιτείται ευρεία γνϊςθ των αρχϊν τθσ 

πλθροφορικισ και ευχζρεια ςτθ χριςθ του Θ/Υ και κυρίωσ των γραφιςτικϊν 

προγραμμάτων. Οι γνϊςεισ μάρκετινγκ και ψυχολογίασ να διευκολφνουν τθ δουλειά του. 

Τζλοσ, απαιτείται φανταςία, δθμιουργικότθτα και μεκοδικότθτα ςτθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ του.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ τεχνολόγου πλθροφορικισ και ΜΜΕ πραγματοποιεί κανείσ ςτο Τμιμα 

Ρλθροφορικισ και ΜΜΕ του ΑΤΕΛ Ράτρασ, ςτον Ρφργο. Το τμιμα λειτοφργθςε για πρϊτθ 

φορά τθν ακαδθμαϊκι χρονιά 2003-2004. Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι 8 εξάμθνα. Κατά 

το 6ο και 7ο εξάμθνο παρζχεται ειδίκευςθ με πρόςκετα κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά 

μακιματα, ςε μία από τισ τρεισ κατευκφνςεισ:  

  Τεχνολογίασ ΜΜΕ και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (περιλαμβάνονται μακιματα όπωσ 

Θ/Υ, προγραμματιςμόσ, ςκίτςα, επικοινωνία ανκρϊπου και μθχανισ, διςδιαςτατα και 

τριςδιαςτατα ψθφιακά γραφικά και εικόνεσ, ψθφιακόσ ιχοσ, ανίχνευςθ - μετάδοςθ 

ψθφιακϊν ςθμάτων, ενςφρματα και αςφρματα δίκτυα κ.ά.).  

  Δθμιουργικοφ Σχεδιαςμοφ (περιλαμβάνονται μακιματα εικαςτικισ παιδείασ, γραφιςτικά, 

μακζτα εντφπου, προεκτφπωςθ και παραγωγι, video/sound pre/post production, μουςικά 

κζματα, φωτιςμόσ, κεωρία χρϊματοσ, παραγωγι multimedia, ςχεδιαςμόσ web, εγγραφζσ, 

εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).  

  Θλεκτρονικισ Δθμοςιογραφίασ (περιλαμβάνονται μακιματα όπωσ δθμοςιογραφία, 

δθμοςκοπιςεισ, θλεκτρονικι και ερευνθτικι δθμοςιογραφία, νομικά, κοινωνιολογία, 

επιςτιμθ τθσ επικοινωνίασ, επιχειρθςιακι επικοινωνία, ραδιοτθλεοπτικζσ επιχειριςεισ, 

οργάνωςθ ΜΜΕ, κ.ά.). Στο 8ο εξάμθνο ςπουδϊν πραγματοποιείται πρακτικι εξάςκθςθ ςε 

ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ και εκπονείται πτυχιακι εργαςία. Ο φοιτθτισ εξαςκείται κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του ςτο Κζντρο Ψθφιακισ Τεχνολογίασ (περιλαμβάνει 

εργαςτιρια Θ/Υ, πολυμζςων, ςτοφντιο ιχου και εικόνασ, μικρό κζατρο) και μπορεί να 

τοποκετθκεί ςε διαςυνδεδεμζνεσ με το Τμιμα οικονομικζσ μονάδεσ και οργανιςμοφσ. Με 

επζκταςθ κατά ζνα εξάμθνο των ςπουδϊν του μπορεί να λάβει δίπλωμα αντίςτοιχο του BSc 

Honours τθσ Βρετανίασ. Οι απόφοιτοι μποροφν να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του ςε 

μεταπτυχιακά προγράμματα ςυνεργαηόμενων Ανϊτατων Λδρυμάτων κακϊσ και ςε 

προπτυχιακά προγράμματα άλλων ειδικοτιτων ΑΕΛ, μετά από κατατακτιριεσ εξετάςεισ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
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Ο τεχνολόγοσ πλθροφορικισ και ΜΜΕ δεν ζχει ςαφϊσ οριςμζνα και κατοχυρωμζνα 

επαγγελματικά δικαιϊματα. Ωςτόςο θ ςυνάφεια του τμιματοσ ςπουδϊν με τα ιδθ 

υπάρχοντα ΑΕΛ όπωσ το τμιμα ΜΜΕ και Δθμοςιογραφίασ του Ραν/μίου Μακεδονίασ κακϊσ 

και του Τμιματοσ Γραφιςτικισ του ΑΤΕΛ Ακθνϊν, και Γραφιςτικισ και Σχεδιαςμοφ 

Συςτθμάτων του Ραν/μίου Αιγαίου, ςυνεπάγεται τα ίδια επαγγελματικά δικαιϊματα για 

αποφοίτουσ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Σταδιοδρομεί ωσ δθμοςιογράφοσ (ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο), παραγωγόσ, 

ςχεδιαςτισ περιεχομζνου, τεχνολόγοσ ςυςτθμάτων ΜΜΕ, επικοινωνιολόγοσ και ςφμβουλοσ 

επικοινωνίασ (και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ) και ερευνθτισ αγοράσ (ςε εταιρείεσ 

ερευνϊν αγοράσ και δθμοςκοπιςεων), τεχνολόγοσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, χειριςτισ 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ πλθροφοριϊν, πολιτιςτικό ςτζλεχοσ ςε πολλζσ επιχειριςεισ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, ςε τμιματα δθμοςίων ςχζςεων και μάρκετινγκ 

επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ςε γραφεία τφπου, ςε διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, ςε εταιρείεσ 

ςυμβοφλων επιχειριςεων κ.ά. Οι προοπτικζσ απαςχόλθςθσ είναι κετικζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ρατρϊν: Μεγ. Αλεξάνδρου, Κουκοφλι, 263 34 Ράτρα, τθλ.: 2610/319107, fax 

2610/313700, 334976, http://www.teipat.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 10432 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, 210/5228966.  

  ΕΣΘΕΑ: Ακαδθμίασ 20, 106 71 Ακινα, τθλ.: 210/3632601, http://www.esiea.gr  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςτισ ξφλου και επίπλου αςχολείται με το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ 

τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ, όςο και με τθν τεχνολογία παραγωγισ των βαςικότερων 

καταςκευϊν από ξφλο και προϊόντα ξφλου, όπωσ τα πάςθσ φφςεωσ ζπιπλα εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ χϊρου και όλεσ τισ ξυλουργικζσ, δομικζσ καταςκευζσ που γίνονται με βάςθ το 

ξφλο και τα προϊόντα του.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςμοφ ξφλου και επίπλου, όταν εργάηεται ςτο γραφείο του ι ςτο 

http://www.teipat.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.esiea.gr/
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ςχεδιαςτιριό του αντιμετωπίηει καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςε άνετουσ και ευχάριςτουσ 

χϊρουσ, καλό φωτιςμό και αεριςμό, όταν όμωσ εργάηεται ςτθν φπαικρο αντιμετωπίηει 

ςυχνά αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςμοφ ξφλου και επίπλου πρζπει να ζχει κλίςθ ςτο ςχζδιο, δθμιουργικι 

φανταςία, επιδεξιότθτα, αντίλθψθ του χϊρου, των όγκων και των ςχθμάτων, μεγάλθ 

παρατθρθτικότθτα και πρωτότυπεσ ιδζεσ. Επίςθσ, πρζπει να διακζτει διοικθτικζσ και 

επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και να ενθμερϊνεται διαρκϊσ για τισ εξελίξεισ που αφοροφν το 

αντικείμενό του.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Λάριςασ (παράρτθμα 

Καρδίτςασ), όπου θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα και ζνα εξάμθνο 

πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και 

μποροφν να καταταγοφν με εξετάςεισ ςε τμιματα των ΑΕΛ ι να κάνουν μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ. Σπουδζσ κατωτζρου επιπζδου μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά), 

με τθν προχπόκεςθ να αναγνωρίηονται από το κράτοσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Τεχνολόγου Σχεδιαςμοφ Ξφλου και Επίπλου και 

ανλάλογα με τουσ χϊρουσ απαςχόλθςισ του ορίηονται όπωσ παρακάτω: 1. Εφαρμόηει 

ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ ςτθν εκπόνθςθ τεχνικοοικονομικϊν 

μελετϊν ίδρυςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ μονάδων ξφλου, προϊόντων ξφλου και 

επίπλου. 2. Είναι υπεφκυνοσ για τθν τεχνολογία παραγωγισ προϊόντων ξφλου, επίπλων, 

ξυλουργικϊν καταςκευϊν και για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και λειτουργία των μονάδων 

ξφλου επίπλου. 3. Σχεδιάηει πρωτότυπα ζπιπλα, ςυςτιματα επίπλων και ξυλουργικϊν 

καταςκευϊν και κάνει πρωτότυπεσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τθσ αγοράσ και τισ νζεσ τάςεισ. 4. Τθρεί τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των προϊόντων ξφλου επίπλου, ξυλουργικϊν καταςκευϊν και εφαρμόηει τισ 

αρχζσ και τουσ κανόνεσ του ποιοτικοφ ελζγχου και ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςμοφ ξφλου και επίπλου μπορεί να απαςχολθκεί: ωσ ςχεδιαςτισ και 

τεχνολόγοσ παραγωγισ επίπλου και ξυλουργικϊν καταςκευϊν, ςε βιομθχανίεσ επίπλων και 

ξυλουργικϊν καταςκευϊν και ςε επιχειριςεισ εμπορίασ επίπλων. Οι προοπτικζσ τοφ 

επαγγζλματοσ διαγράφονται κετικζσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Λάριςασ, παράρτθμα Καρδίτςασ,Τζρμα Μαυρομιχάλθ 43100 Καρδίτςα, τθλ.: 

24410/28299, 28499, http://www.teilar.gr/schools/karditsa/furnish/index.el.php3  

http://www.teilar.gr/schools/karditsa/furnish/index.el.php3


ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999, 6977018936 ελίδα 98 

 

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ. Στουρνάρθ 53, Ακινα 104 32, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ, Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ δθμιουργία προϊόντων, οι πθγζσ μόδασ, ο ςυντονιςμόσ των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, τα 

υλικά και ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, θ οργάνωςθ και διοίκθςθ των μονάδων καταςκευισ 

ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το εργαςιακό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ, θ 

χρθματοοικονομικι διοίκθςθ και θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελοφν το 

αντικείμενο εργαςίασ του τεχνολόγου ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ ενδυμάτων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ ενδυμάτων εργάηεται ςτο γραφείο του, ςτο 

ςχεδιαςτιριό του ι ςε κατάςτθμα ςε ςχετικά καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Πταν όμωσ 

εργάηεται ςε βιομθχανία ι βιοτεχνία παραγωγισ ενδυμάτων, ο κόρυβοσ, οι χθμικζσ ουςίεσ, 

θ ςκόνθ, ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ και ο ανεπαρκισ αεριςμόσ δθμιουργοφν δυςμενείσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ ενδυμάτων πρζπει να γνωρίηει καλό ςχζδιο, να 

ζχει πρωτότυπεσ ιδζεσ, δθμιουργικι φανταςία, επιμονι και υπομονι. Ρρζπει απαραίτθτα 

να ζχει γνϊςεισ μάρκετινγκ και οικονομικϊν, διοικθτικζσ και επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και 

να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ και τάςεισ τθσ μόδασ, ταξιδεφοντασ ςτο 

εξωτερικό.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ (Ραράρτθμα 

Κιλκίσ) όπου θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα και ζνα πρακτικι εξάςκθςθ). 

Οι απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να ειςαχκοφν με 

εξετάςεισ ςε τμιματα των ΑΕΛ ι να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

εξωτερικό. Σπουδζσ επίςθσ μποροφν να γίνουν ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) και ςε 

Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν ι ςε ςυνεργαηόμενα με αυτά Εκπαιδευτικά Λδρφματα του 

εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ να αναγνωρίηονται οι τίτλοι ςπουδϊν από το ΛΤΕ-ΔΟΑΤΑΡ 

και το ΣΑΕΛΤΤΕ, ωσ ιςότιμοι και αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, για τθν κατοχφρωςθ των 

http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Επειδι το τμιμα Σχεδιαςμοφ και Ραραγωγισ Ενδυμάτων είναι ςχετικά νζο τμιμα, δεν 

ζχουν κακοριςτεί ακόμθ τα ακριβι επαγγελματικά δικαιϊματα των πτυχιοφχων. Ράντωσ, οι 

πτυχιοφχοι του τμιματοσ, με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ, αποκτοφν τισ 

απαραίτθτεσ τεχνολογικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ, ϊςτε να αςχολείται με τισ παρακάτω 

δραςτθριότθτεσ: 1. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ποιοτικό ζλεγχο και διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

πρϊτων υλϊν, ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων. 2. Ανάπτυξθ, ςχεδιαςμό και παραγωγι 

ζτοιμων ενδυμάτων 3. Οργάνωςθ και διοίκθςθ επιχειριςεων ζτοιμων ενδυμάτων 4. 

Εμπορία και διακίνθςθ ζτοιμων ενδυμάτων 5. Επιςτθμονικι και ερευνθτικι μεκοδολογία 

ανάλυςθσ δεδομζνων και εκπόνθςθ μελετϊν 6. Στρατθγικό ςχεδιαςμό και πολιτικζσ ςτα 

πλαίςια τθσ διεκνοποιθμζνθσ αγοράσ.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ ενδυμάτων μπορεί να εργαςτεί: ωσ τεχνολόγοσ 

ενδυμάτων ςε δικι του επιχείρθςθ, κακϊσ και ωσ ςτζλεχοσ ςτισ επιχειριςεισ του κλάδου 

ενδυμάτων. Συγκεκριμζνα αςχολείται με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ποιοτικό ζλεγχο 

πρϊτων υλϊν αλλά και των τελικϊν προϊόντων. Με το ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι, τθν 

εμπορία και διακίνθςθ ετοίμων ενδυμάτων.Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ είναι οριακά 

κετικζσ, λόγω κρίςθσ του κλάδου ενδυμάτων.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ παράρτθμα Κιλκίσ, Γ. Αργυρίου 16, 61100 Κιλκίσ, τθλ.: 23410/29866, 

29876, 29878, http://www.teithe.gr/Academic/kilkis.html  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ., Στουρνάρθ 53 Ακινα, 104 32, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ, Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310-379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

http://www.teithe.gr/Academic/kilkis.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ μελζτθ, θ επίβλεψθ, θ εκπόνθςθ και κυρίωσ θ εφαρμογι και εκτζλεςθ ςτο ζδαφοσ, 

διαγραμμάτων και χαρτϊν (τοπογραφικϊν-κτθματολογικϊν, χαρτογραφικϊν, 

υδρογραφικϊν) είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Κακορίηει τα όρια ιδιοκτθςίασ και 

αποτυπϊνει τοπογραφικά πόλεων, οικοπζδων και άλλων εκτάςεων γθσ. Συνεργάηεται με 

τον τοπογράφο μθχανικό του Ρολυτεχνείου, ο οποίοσ ζχει και τθν τελικι ευκφνθ του ζργου.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε ςυνκικεσ γραφείου, όταν μελετά και ςχεδιάηει. Πταν όμωσ εργάηεται ςτθν 

φπαικρο για να κάνει κάποιεσ μετριςεισ, οι ςυνκικεσ διαφοροποιοφνται και είναι ςχετικζσ 

με το ζργο, τθν τοποκεςία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που εκάςτοτε επικρατοφν.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να είναι μεκοδικόσ και προςεκτικόσ, γιατί οι μετριςεισ και θ αποτφπωςθ των 

τοπογραφικϊν ςχεδίων απαιτοφν ακρίβεια και καλζσ γνϊςεισ μακθματικϊν και φυςικισ.  

 

Σπουδζσ: 

Θ εκπαίδευςθ του τεχνολόγου τοπογράφου γίνεται ςτθ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν 

του ΑΤΕΛ Ακινασ, όπου θ διάρκεια ςπουδϊν είναι εφτά εξάμθνα (ζξι εξάμθνα ςπουδζσ και 

ζνα εξάμθνο πρακτικι εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω τμιματοσ μποροφν να 

δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα ΑΕΛ ι να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο 

εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό. Μποροφν να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ ΑΕΛ: 

Αγρονόμων Τοπογράφων Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν. Σπουδζσ πραγματοποιοφνται ςτο Τμιμα Τοπογραφίασ τθσ Σχολισ Τεχνολογικϊν 

Εφαρμογϊν του ΑΤΕΛ Ακινασ. Σπουδζσ μποροφν να γίνουν και ςτο Τμιμα Γεωπλθροφορικισ 

και Τοπογραφίασ του ΑΤΕΛ Σερρϊν.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Τοπογράφων, ζχουν κατοχυρωκεί νομικά 

από το Ρ.Δ.388, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ169 Α’ ςτισ 16-6-1989. Επίςθσ, ζχει εκδοκεί και 

το Ρ.Δ.318, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 167 Α’ ςτισ 7-10-1994, που αναφζρεται ςτο ίδιο 

κζμα.  

http://www.srpq.gr/
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Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ υπάλλθλοσ τεχνικϊν εταιρειϊν ςε 

ζργα οδοποιίασ, ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, λιμανιϊν, ωσ υπάλλθλοσ ςε ςχετικά υπουργεία, 

οργανιςμοφσ, διμουσ κ.λπ., ι και ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν κατάρτιςθ με 

τθν προχπόκεςθ αποφοίτθςθσ από τθν ΡΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ. Θ κατάρτιςθ του Εκνικοφ 

Κτθματολογίου τα ζργα υποδομισ, το μετρό, οι νζεσ ςυγκοινωνιακζσ αρτθρίεσ και θ 

ανάκαμψθ τθσ οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ αγοράσ ακινιτων δθμιουργοφν 

ευνοϊκζσ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ για τον τεχνολόγο τοπογράφο και κετικό ιςοηφγιο ςτθν 

αγορά εργαςίασ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5385316, fax: 

210/5211442, http://www.teiath.gr/stef/topografia/index.htm  

  ΑΤΕΛ Ακινασ: Τμιμα Τοπογραφίασ τθσ Σχολισ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, Αγ. Σπυρίδωνα 

και Δθμθτςάνασ, 122 10, Αιγάλεω, τθλ.: 210-5385301, 5911442 -3, φαξ: 210-5911590, 

5448673, http://www.teiath.gr/stef/topografia/index.htm  

  ΑΤΕΛ Σερρϊν: Τμιμα Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ, Τζρμα Μαγνθςίασ 621 24, τθλ.: 

2310-49117, e-mail: dpt_geomatics@teiser.gr, http://www.teiser.gr/geoplir/index.html 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ επεξεργαςία των γεωργικοκτθνοτροφικϊν προϊόντων και των πρϊτων υλϊν άλλθσ 

προζλευςθσ για τθν παραγωγι τροφίμων, εφαρμόηοντασ τισ βιολογικζσ και φυςικζσ 

επιςτιμεσ αλλά και νζεσ μεκόδουσ, είναι το βαςικό αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. 

Επεξεργάηεται και αναλφει τθν ποιότθτα των τροφίμων, μελετά το ςχεδιαςμό των 

βιομθχανιϊν και των εργαςτθρίων που κάνουν τον ποιοτικό ζλεγχο, τθ ςυςκευαςία, τθν 

αποκικευςθ, τθ μεταφορά και τθ διανομι των τροφίμων. Κφριο μζλθμά του είναι να 

επιςκζπτεται τουσ χϊρουσ παραγωγισ και να ελζγχει αν τθροφν τουσ κανόνεσ και πλθροφν 

τισ προδιαγραφζσ που κζΤΕΛ θ ελλθνικι αλλά και θ κοινοτικι νομοκεςία.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε καλζσ ςυνκικεσ εργαςτθρίου, όπου γίνεται ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 

τροφίμων. Πταν όμωσ εργάηεται ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ παραγωγισ τροφίμων, οι 

ςυνκικεσ είναι δφςκολεσ, διότι υπάρχει κόρυβοσ, δυςάρεςτεσ οςμζσ, χθμικζσ ουςίεσ, και 

τεχνθτόσ φωτιςμόσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

http://www.teiath.gr/stef/topografia/index.htm
http://www.teiath.gr/stef/topografia/index.htm
http://www.teiser.gr/geoplir/index.html
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Ρρζπει να είναι υπομονετικόσ, δθμιουργικόσ, μεκοδικόσ και να εκτελεί με ακρίβεια τθν 

εργαςτθριακι εργαςία που απαιτεί το επάγγελμα. Ρρζπει να ζχει επαρκείσ γνϊςεισ 

μθχανικισ, για να μπορεί να εποπτεφει και να ελζγχει τισ μθχανζσ επεξεργαςίασ και 

ςυςκευαςίασ, κακϊσ και να διακζτει διοικθτικζσ ικανότθτεσ, ϊςτε να μπορεί να κατευκφνει 

το προςωπικό που εργάηεται ςτθν επεξεργαςία και τον ποιοτικό ζλεγχο των τροφίμων.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχει το τμιμα Τεχνολογίασ Τροφίμων των ΑΤΕΛ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ, 

όπου θ διάρκεια ςπουδϊν είναι οχτϊ εξάμθνα (επτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο 

πρακτικι εξάςκθςθ). Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ αυτοφ μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό ι να δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ 

τμιματα των ΑΕΛ: Χθμείασ, Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γεωπονίασ Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ, Γεωπονίασ Φυτικισ και Ηωικισ Ραραγωγισ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, 

Κτθνιατρικισ, Χθμικϊν Μθχανικϊν, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Ραιδαγωγικά Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρανεπιςτθμίων: 

Ρατρϊν και Λωαννίνων, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ και Διατροφισ Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου. Σπουδζσ επίςθσ 

παρζχονται ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν, με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι οι 

παρεχόμενοι τίτλοι ςπουδϊν αναγνωρίηονται από το ΛΤΕ και το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και 

αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν, προκειμζνου να κατοχυρϊςει τα επαγγελματικά του 

δικαιϊματα και προςόντα.Επίςθσ, ςπουδζσ μποροφν να γίνουν και ςτο νζο Τμιμα 

Τεχνολογίασ Τροφίμων του ΑΤΕΛ Λάριςασ (Καρδίτςα).  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Tροφίμων, ζχουν κατοχυρωκεί νομικά από 

το Ρ.Δ.78, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ36 Α’ ςτισ 7-2-1989.  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Μπορεί να εργαςτεί ςτο δθμόςιο τομζα, ςε βιομθχανίεσ, επιχειριςεισ τροφίμων, αποκικεσ 

ςυντιρθςθσ και μαηικισ διακίνθςθσ τροφίμων, ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, εκπονϊντασ 

μελζτεσ εγκατάςταςθσ, οργάνωςθσ, λειτουργίασ βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν τροφίμων, ωσ 

υπεφκυνοσ ςε φοιτθτικζσ, μακθτικζσ εςτίεσ, ξενοδοχεία, οικοτροφεία, καταςκθνϊςεισ κ.λπ., 

και ωσ κακθγθτισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν προχπόκεςθ αποφοίτθςθσ από τθν 

ΡΑΤΕΣ- ΣΕΛΕΤΕ. Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ διαγράφονται κετικζσ, το δε ιςοηφγιο 

ηιτθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι κετικό και οφείλεται ςτθν άνοδο του βιοτικοφ 

επιπζδου, ςτθν αφξθςθ των καταναλωτικϊν αναγκϊν του κοινοφ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

βιομθχανίασ ποτϊν και τροφίμων αλλά και ςτουσ αυςτθρότερουσ κανονιςμοφσ και 

προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 
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  ΑΤΕΛ Ακθνϊν: Αγ. Σπυρίδωνοσ και Δθμθτςάνασ, 122 10 Αιγάλεω, τθλ.: 210/5385506, fax: 

210/5314874, http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/2tmhmagr.  

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Ταχ. Κυρίδα 14561, 54101 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791369, fax: 

2310/791360, http://www.food.teithe.gr/  

  ΑΤΕΛ Λάριςασ: Τμιμα Τεχνολογίασ Τροφίμων, 431 00, Καρδίτςα, τθλ.: 24410-41082, φαξ: 

24410-41080, e-mail: trofima@teilar.gr, 

http://www.teilar.gr/schools/karditsa/trofima/trofima.el.htm  

  Ρανελλινια Ζνωςθ Τεχνολόγων Τροφίμων: Μάρνθ 44, 10438 Ακινα, τθλ.: 210/5242539.  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  Λ.Τ.Ε.: Μάνθσ 5, 106 81 Ακινα, τθλ.: 210/3818372, fax: 210/3301583.  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ KAI 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ εφαρμογι τθσ επιςτιμθσ και τθσ πλθροφορικισ ςε τομείσ ςχετικοφσ με τθν ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ιπιων μορφϊν ενζργειασ, του περιβάλλοντοσ, των υδάτινων 

πόρων και του αγροτικοφ περιβάλλοντοσ είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του. Ριο 

ςυγκεκριμζνα ςχεδιάηει, αναπτφςςει και ελζγχει τα τεχνολογικά ςυςτιματα που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Εργάηεται ςε ςυνκικεσ γραφείου. Θ πολφωρθ όμωσ χριςθ του Θ/Υ πικανόν να του 

προκαλζςει προβλιματα ςτθν όραςθ. Ρολλζσ φορζσ, όταν το αντικείμενο μελζτθσ του 

βρίςκεται ςτθν φπαικρο, μετακινείται για να πραγματοποιιςει επιτόπου ζρευνα, 

αντιμετωπίηοντασ τισ ςυνκικεσ που κάκε φορά επικρατοφν.  

http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/2tmhmagr
http://www.food.teithe.gr/
http://www.teilar.gr/schools/karditsa/trofima/trofima.el.htm
http://www.srpq.gr/
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Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ρρζπει να διακζτει παρατθρθτικότθτα και φανταςία, εργατικότθτα και επινοθτικότθτα. 

Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν άςκθςθ αυτοφ του επαγγζλματοσ, είναι θ αγάπθ του για το 

περιβάλλον και οι γνϊςεισ ςχεδίου. Ρρζπει επίςθσ να ζχει καλι όραςθ, καλι ςωματικι 

υγεία και αντοχι.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ παρζχονται ςτο αντίςτοιχο τμιμα του ΑΤΕΛ Θρακλείου (παράρτθμα Χανίων), όπου 

θ φοίτθςθ διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά εξάμθνα ςπουδζσ και ζνα εξάμθνο πρακτικι 

εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι του τμιματοσ λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να 

κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να ειςαχκοφν με εξετάςεισ ςε τμιματα των ΑΕΛ Σπουδζσ 

επιπζδου 3+ παρζχονται ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά) με τίτλο ςπουδϊν Δίπλωμα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, με τθν προχπόκεςθ αναγνϊριςθσ των ιδιωτικϊν ΛΕΚ από το 

κράτοσ.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα του Ειδικοφ Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων 

προβλζπονται από τον: Ν. 1474/84 άρκρο 19 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρκρο 20 παρ. 

2 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 1474/84 άρκρο 3 (ΦΕΚ 128/τ. Α/84), Ν. 2040/92 άρκρο 21 (ΦΕΚ 

70/τ. Α/92) και το Ρ.Δ. 258/2000(ΦΕΚ215/τ. Α/9-10-00).  

 

Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων φυςικϊν πόρων μπορεί να εργαςτεί ωσ ελεφκεροσ 

επαγγελματίασ μελετθτισ -καταςκευαςτισ - ςυντθρθτισ των ςυςτθμάτων αυτϊν ι ωσ 

εξειδικευμζνοσ τεχνολόγοσ μθχανικόσ ςε Οργανιςμοφσ -Επιχειριςεισ του Ευρφτερου 

Δθμόςιου Τομζα, ςε Ερευνθτικά και Εκπαιδευτικά Λδρφματα, ςτθ Νομαρχιακι και Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ ςε Ρεριβαλλοντικοφσ Φορείσ και ςτισ Οικολογικζσ και Ρεριβαλλοντικζσ 

Οργανϊςεισ. Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ είναι κετικζσ, λόγω ανάπτυξθσ των 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Θρακλείου, παράρτθμα Χανίων: ωμανοφ 1, Χαλζπα, 73133 Χανιά, τθλ.: 

28210/23057, fax: 28210/23000, http://www.chania.teiher.gr/0-acadimaika/fp/fp.html  

  Ρ.Ε.Λ.Λ.Ε.Κ.: Στουρνάρθ 53, 104 32 Ακινα, τθλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΕΕΚ: Λεωφ.Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 142 34 Ν. Λωνία, τθλ.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΥΡΕΡΚ, Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν: Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 

210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr 

http://www.chania.teiher.gr/0-acadimaika/fp/fp.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Πεξηγξαθά ΔπαγγΫικαηνο: 
Θ αντιμετϊπιςθ και θ επίλυςθ των γεωργικϊν προβλθμάτων που αφοροφν τθ φυτικι 

παραγωγι (αφξθςθ τθσ παραγωγισ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, καταπολζμθςθ αςκενειϊν 

κ.ά.) αποτελοφν το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του.  

 

Συνθήκεσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ φυτικισ παραγωγισ εργάηεται ςτθν φπαικρο, ςυχνά κάτω από αντίξοεσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, παρζχοντασ ςυμβουλζσ ςτουσ γεωργοφσ. Ρολλζσ φορζσ χρειάηεται να 

μετακινθκεί ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ προκειμζνου να παράςχει ςυμβουλζσ γεωργικοφ 

περιεχομζνου ςτουσ αγρότεσ.  

 

Ιδιαίτερα Προςωπικά Χαρακτηριςτικά και Ικανότητεσ: 

Ο τεχνολόγοσ φυτικισ παραγωγισ πρζπει να αγαπά τθ ηωι ςτθν φπαικρο, να είναι 

ςυνεργάςιμοσ, κοινωνικόσ, να διακζτει πεικϊ και παρατθρθτικότθτα και να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίεσ. Επίςθσ, πρζπει να ζχει καλι υγεία και ςωματικι αντοχι.  

 

Σπουδζσ: 

Σπουδζσ μποροφν να γίνουν ςτο αντίςτοιχο τμιμα των ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ, ΑΤΕΛ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (Φλϊρινα), Θπείρου, Λάριςασ, Θρακλείου, Καλαμάτασ, ςτο οποίο θ φοίτθςθ 

διαρκεί οχτϊ εξάμθνα (εφτά ςπουδζσ και ζνα πρακτικι εξάςκθςθ). Οι απόφοιτοι 

λαμβάνουν πτυχίο επιπζδου 4 και μποροφν να κάνουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι να 

δϊςουν κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτα εξισ τμιματα των ΑΕΛ: Χθμείασ, Βιολογίασ, Γεωπονικό 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Γεωπονίασ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Γεωπονίασ, Φυτικισ και 

Ηωικισ Ραραγωγισ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, Κτθνιατρικισ, Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ, Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κεολογίασ Ρανεπιςτθμίου 

Κεςςαλονίκθσ, Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ραιδαγωγικό 

Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίων Ρατρϊν και Λωαννίνων, Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν 

Ρροςχολικι Θλικία Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Οικιακισ Οικονομίασ-Οικολογίασ Χαροκόπειου 

Ρανεπιςτθμίου. Σπουδζσ προςφζρονται και ςε ΛΕΚ (δθμόςια και ιδιωτικά), με αντίςτοιχο 

επίπεδο ςπουδϊν 3+, με απαραίτθτθ προχπόκεςθ να αναγνωρίηονται από το κράτοσ. 

Σπουδζσ επίςθσ παρζχονται ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων Σπουδϊν και ςε ςυνεργαηόμενα με 

αυτά Εκπαιδευτικά Λδρφματα του εξωτερικοφ με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι οι παρεχόμενοι 

τίτλοι ςπουδϊν αναγνωρίηονται από το ΛΤΕ, τον ΔΟΑΤΑΡ και το ΣΑΕΛΤΤΕ ωσ ιςότιμοι και 

αντίςτοιχοι των ελλθνικϊν για τθν κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν τουσ δικαιωμάτων.  

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των Τεχνολόγων Φυτικισ Ραραγωγισ, ζχουν κατοχυρωκεί 

νομικά από το Ρ.Δ.109, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 47 Α’ ςτισ 10-2-1989.  
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Τομείσ Απαςχόληςησ και Προοπτικζσ Αγοράσ Εργαςίασ: 

Ο τεχνολόγοσ φυτικισ παραγωγισ μπορεί να εργαςτεί ςε γεωργικοφσ οργανιςμοφσ και 

ςυνεταιριςμοφσ, ςε εργοςτάςια επεξεργαςίασ γεωργικϊν προϊόντων, ςε κζντρα 

ςποροπαραγωγισ, ςε ςτακμοφσ γεωργικισ ζρευνασ και ωσ κακθγθτισ ςτθν εκπαίδευςθ και 

τθν κατάρτιςθ. Οι προοπτικζσ τοφ επαγγζλματοσ διαγράφονται κετικζσ, ειδικότερα τα 

τελευταία χρόνια, με τθ δθμιουργία ςφγχρονων μονάδων παραγωγισ φυτικϊν προϊόντων 

και τθν αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν.  

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ: 

  ΑΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ: Ταχ. Κυρίδα 14561, 54101 Κεςςαλονίκθ, τθλ.: 2310/791323, fax: 

2310/791320, 799152, http://www.teithe.gr/Academic/cp.html  

  ΑΤΕΛ Κοηάνθσ, παράρτθμα Φλϊρινασ: Τζρμα Κοντόπουλου, 53100 Φλϊρινα, τθλ.: 

23850/23302, 25528, 25292, fax: 23850/29997, http://www.teikoz.gr  

  ΑΤΕΛ Θπείρου: Κωςτακιοί, Ταχ. Κυρίδα 110, 47100 ʼρτα, τθλ.: 26810/79223, 76401-3, fax: 

26810/76404-5, http://www.teiep.gr  

  ΑΤΕΛ Λάριςασ:Νζα Κτίρια 41110 Λάριςα, τθλ.: 2410/684273, fax: 2410/610803, 

http://www.teilar.gr/schools/steg/agriculture/index.el.php3  

  ΑΤΕΛ Καλαμάτασ: Αντικάλαμοσ Μεςςθνίασ, Καλαμάτα, τθλ.: 27210/69589, 69592, 

http://www.teikal.gr  

  ΑΤΕΛ Θρακλείου: Σταυρωμζνοσ, 75100 Θράκλειο Κριτθσ, τθλ.: 2810/379412, 

http://www.teiher.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Ακινασ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθρθσ), Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τθλ. κζντρο: 210 - 5281000, fax: 210 - 

5239525, 210 - 5239679, e-mail: information@doatap.gr  

  ΔΟΑΤΑΡ - Κεςςαλονίκθσ (Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθρθσ),Υπ. Μακεδονίασ Κράκθσ - Διοικθτιριο, ΤΚ. 54123, τθλ.: 

2310-379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr  

  ΣΑΕΛΤΤΕ (Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ), Ακινα Ρανεπιςτθμίου 67 (5οσ όροφοσ), Τ.Κ. 105 64, τθλ: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.  

 

http://www.teithe.gr/Academic/cp.html
http://www.teikoz.gr/
http://www.teiep.gr/
http://www.teilar.gr/schools/steg/agriculture/index.el.php3
http://www.teikal.gr/
http://www.teiher.gr/
http://www.srpq.gr/
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Ο ηερλνιόγνο πεηξειαένπ 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:55  

Γέκηζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο θαη έιεγμε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ κε ην θνπκπί check 

   δηπιηζηάξηα      εληνπηζκό      επεμεξγαζέα      κεηαθνξΪο    

Ο ηερλνιφγνο πεηξειαίνπ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα,ηελ παξαγσγή & ηελ  ηνπ πεηξειαίνπ 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θ.η.ι. & κε θάζε άιιε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε ρεκηθή 

βηνκεραλία & ζηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

Ο ηερλνιφγνο πεηξειαίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, δηεμάγεη έξεπλεο γηα 

ηνλ  θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη ινηπψλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Ωο επηθεθαιήο, επηβιέπεη ηελ 

εξγαζία πνπ γίλεηαη κε ηα γεσηξχπαλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.  

Δξγάδεηαη ζηα , φπνπ επηβιέπεη φια ηα ζηάδηα ηεο δηχιηζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ παξαγψγσλ ηνπ (βελδίλε, θεξνδίλε, πεηξέιαην, παξαθίλε, ιηπαληηθά έιαηα), θαζψο 

επίζεο θαη ζην ξαθηλάξηζκα θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ππνπξντφλησλ ηνπ πεηξειαίνπ.  

Eιέγρεη ηνπο ηξφπνπο  ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. 

Φξνληίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ 

εμφξπμε, δηχιηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πεηξειαίνπ. 

Παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο, δηχιηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεηξειαίνπ κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αηπρεκάησλ. Τέινο, θξνληίδεη γηα ηελ απνθπγή θαη 

κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

Ο ηερλνιόγνο ελεξγεηαθάο ηερληθάο 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:56  

Γέκηζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο απφ ηε ιίζηα θαη κε ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ 

ζνπ. 
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   δηαλνκάο      επέβιεςε      ζπληάξεζε    

Ο ηερλνιφγνο ελεξγεηαθήο ηερληθήο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία, 

ηε , ηελ επηζθεπή θαη ηελ επνπηεία ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κέξνπο ηεο 

παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Σηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηερλνιφγνπ ελεξγεηαθήο ηερληθήο πεξηιακβάλνληαη νη επηκεηξήζεηο 

(ππνινγηζκνί γηα λα θαζνξηζηεί ε πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα θαηαζθεπή), ε 

δεκηνπξγία ζθαξηθεκάησλ (πξνζρεδίσλ), ε  ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ (θιηκαηηζκφο, 

χδξεπζε, ζέξκαλζε, απνρέηεπζε), θαζψο θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε 

αδεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Σην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπ ν ηερλνιφγνο ελεξγεηαθήο ηερληθήο ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

κεηξνηαηλίεο θαη είδε ζρεδίαζεο 

Ο ηερλνιόγνο ηξνθέκσλ 

Άζθεζε γεκέζκαηνο θελώλ 

9:56  

Γέκηζε ηα θελά κε ηηο ιέμεηο θαη κε ην θνπκπί check έιεγμε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ 

   επεμεξγαζέα      θαηαλΪισζε      θιέβαλνη    

Ο ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ  ησλ πξψησλ πιψλ θπηηθήο ή 

δσηθήο πξνέιεπζεο απφ ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο ηνπο σο ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

δηαηίζεηαη πξνο .  

Φξνληίδεη, αθφκα, γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγνκέλσλ ηξνθίκσλ, ηελ ηππνπνίεζή ηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ. 

Μηθξνζθφπηα, αεξηνρξσκαηνγξάθνη, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ζπεθηνθσηφκεηξα, 

θαξηλνγξάθνη,  θαη γεληθά εηδηθφο κεραλνινγηθφο θαη εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο είλαη 

απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηνλ ηερλνιφγν ηξνθίκσλ 
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