
 

1 

 

                             ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ 
 

ΒπΪγγεικα: ..................................................................................................................................... 5 

ΒπΪγγεικα: HΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΟ Δ/Τ .................................. 6 

ΒπΪγγεικα: IT MANAGER (INFORMATION TECHNOLOGY) ............................................... 7 

ΒπΪγγεικα: KΏΣΏΚΒΤΏΣΔ ΜΟΤΕΚΧΝ ΟΡΓΏΝΧΝ - ΟΡΓΏΝΟΠΟΕΟ ..................... 11 

ΒπΪγγεικα: ΏΓΡΟΝΟΜΟ - ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΟ ΒΘΝΕΚΟ 

ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ ΚΏΕ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΥΧΡΕΚΧΝ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ................................... 13 

ΒπΪγγεικα: ΏΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ .................................................... 16 

ΒπΪγγεικα: ΏΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ 

ΥΏΡΣΟΓΡΏΦΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΣΔ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ .................................... 17 

ΒπΪγγεικα: ΏΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ 

ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΠΟΡΧΝ ΚΏΕ ΒΡΓΧΝ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ............................. 20 

ΒπΪγγεικα: ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΏ ΚΔΠΧΝ .................................................................................... 23 

ΒπΪγγεικα: ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΏ ΜΔΥΏΝΕΚΟ .......................................................................... 26 

ΒπΪγγεικα: ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΏ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΡΟΣΏΕΏ ΜΝΔΜΒΕΧΝ ......................... 28 

ΒπΪγγεικα: ΐΕΟΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ............................................................................................ 31 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΤΕΓΝΧΣΔ (ΟΕΝΟΠΟΕΟ) ........................................................................... 34 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΑΏΕΣΔ ............................................................................................................ 35 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΑΏΕΣΔ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΓΒΧΑΏΕΣΕΚΔ ΏΣΡΟΝΟΜΕΏ .................. 38 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΑΏΕΣΔ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΓΒΧΑΏΕΣΕΚΔ ΥΏΡΣΟΓΡΏΦΕΏ................. 39 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΑΏΕΣΔ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΑΟΡΤΦΟΡΕΚΔ ΓΒΧΑΏΕΕΏ ...................... 42 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΑΏΕΣΔ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΦΤΕΚΔ ΓΒΧΑΏΕΕΏ ................................ 44 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΑΏΕΣΔ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΦΧΣΟΓΡΏΜΜΒΣΡΕΏ ................................ 46 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ............................................................................................................. 49 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ......................... 50 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ........................................... 52 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΏΕ ΓΒΧΡΓΕΚΔ 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ .............................................................................................................................. 53 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓO .......................................................................... 55 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΑΏΟΛΟΓΟ ΚΏΕ ............................................................................ 56 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ......................... 58 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΓΧΨΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ .................................................................... 59 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΠΟΝΟ ΦΤΣΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ................................................................. 60 

ΒπΪγγεικα: ΓΒΧΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ............................................................. 61 

ΒπΪγγεικα: ΓΡΏΦΕΣΏ/ΣΡΕΏ ................................................................................................ 63 

ΒπΪγγεικα: ΑΏΟΛΟΓΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ .... 64 

ΒπΪγγεικα: ΑΕΏΑΕΚΣΤΏΚΟ CAMERAMAN ......................................................................... 66 

ΒπΪγγεικα: ΑΕΏΑΕΚΣΤΏΚΟ ΑΕΏΦΔΜΕΣΔ ........................................................................ 67 

ΒπΪγγεικα: ΑΕΏΚΟΜΔΣΔ ..................................................................................................... 69 

ΒπΪγγεικα: ΑΕΒΤΘΤΝΣΔ ΥΟΛΒΕΟΤ ................................................................................... 71 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ (ΣΒΛΒΥΟ) ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ .. 76 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΑΕΏΦΏΛΕΔ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ............................................................... 78 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΚΏΕ ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ............ 79 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ .. 81 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΝΧΜΏΣΧΜΒΝΧΝ ΑΕΚΣΤΧΝ ......................................................... 82 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΜΟΛΤΜΒΝΧΝ ΒΑΏΦΧΝ ..................................... 85 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΐΕΟΩΛΕΚΧΝ.............................. 87 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΜΏΓΝΔΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΤΛΕΚΧΝ 

ΟΠΣΟΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ............................................................................................................ 90 



 

2 

 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΟΛΤΜΒΡΧΝ ΚΏΕ 

ΚΟΛΛΟΒΕΑΧΝ ΤΛΕΚΧΝ ........................................................................................................... 92 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΡΓΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΦΏΛΒΕΏ ........................................................ 95 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟΤ ΒΜΠΟΡΕΟΤ (E-COMMERCE).... 96 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΏΓΡΟ-ΟΕΚΟΛΟΓΕΏ ........................................... 99 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΦΤΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ

..................................................................................................................................................... 102 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΜΕΚΡΟΩΑΡΏΤΛΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ............................................ 104 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΟΠΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΥΔΣΕΚΧΝ ΒΦΒ ...................................................... 106 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΟΕΟΣΔΣΏ .......... 108 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ .... 111 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ................................................................................ 112 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔΛΒΜΏΣΕΚΔ .......................................... 114 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΠΤΡΏΦΏΛΒΕΧΝ ................................................................................ 116 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΥΒΑΕΏΔ ΑΕΏΑΡΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ................................................................................................................. 119 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ ΧΜΏΣΕΚΔ 

ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ.................................................................................................................. 122 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΣΧΝ ΠΛΏΣΕΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ ΚΏΕ ΣΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΔ ΣΒΥΝΔ

..................................................................................................................................................... 125 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΑΕΚΟ ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΣΒΥΝΔ ....................................................... 127 

ΒπΪγγεικα: ΒΕΚΟΝΕΚΟ ΐΟΔΘΟ ΤΠΔΡΒΕΧΝ ΑΕΏΑΕΚΣΤΟΤ ....................................... 130 

ΒπΪγγεικα: ΒΛΒΓΚΣΔ ΒΝΏΒΡΕΏ ΚΤΚΛΟΦΟΡΕΏ ......................................................... 134 

ΒπΪγγεικα: ΒΠΕΘΒΧΡΔΣΔ ΠΡΟΣΏΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ........................................ 136 

ΒπΪγγεικα: ΒΠΟΠΣΔ ΒΡΓΏΣΔΡΕΟΤ ΤΦΔΛΟΤ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ......................................... 138 

ΒπΪγγεικα: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 

ΚΏΕ ΑΟΡΤΦΟΡΕΚΧΝ ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ ......................................................................... 140 

ΒπΪγγεικα: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΏΝΏΝΒΧΕΜΧΝ ΠΔΓΧΝ ......................................................................... 143 

ΒπΪγγεικα: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ΜΕΚΡΟΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ................................................................ 147 

ΒπΪγγεικα: ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ....... 150 

ΒπΪγγεικα: ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΔ ΒΛΕΚΟΠΣΒΡΧΝ ................................................................. 151 

ΒπΪγγεικα: ΚΏΣΏΚΒΤΏΣΔ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΤΧΡΒΤΣΧΝ, ΠΡΧΣΟΓΒΝΧΝ 

ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΣΟΕΥΒΕΧΝ ΚΏΕ ΠΡΧΣΟΓΒΝΧΝ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΤΣΟΕΥΕΧΝ ............ 153 

ΒπΪγγεικα: ΚΤΐΒΡΝΟΠΧΛΔΣΔ (ΠΧΛΔΣΔ ΜΒΧ ΑΕΏΑΕΚΣΤΟΤ) ............................. 156 

ΒπΪγγεικα: ΜΒΣΏΑΕΑΏΚΣΟΡΕΚΟ ΒΡΒΤΝΔΣΔ ............................................................... 159 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΏΦΏΛΒΕΏ ΒΡΓΏΕΏ ............................................................ 161 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ T.E. .............................................................. 163 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ Δ/Τ ΚΏΕ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΏ 

ΤΣΔΜΏΣΏ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΒΕΚΟΝΧΝ ............................................. 167 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ Δ/Τ, ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ ΚΏΕ ΑΕΚΣΤΧΝ ............................. 170 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΕΣΧΝ ........................................................................................... 171 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒΣΏΛΛΒΕΧΝ - ΜΒΣΏΛΛΟΤΡΓΟ ........................................ 175 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ .............................................. 176 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ..................................................................... 178 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΑΕΟΕΚΔΔ ................................................. 179 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ..................................................................... 180 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΏ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΏ 

ΏΠΟΐΛΔΣΏ .............................................................................................................................. 182 



 

3 

 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΑΕΏΘΒΔ 

ΡΏΑΕΒΝΒΡΓΧΝ ΏΠΟΐΛΔΣΧΝ ............................................................................................... 184 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΧΝ ΟΤΕΧΝ ........................................................................................................ 187 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΜΒΣΡΔΔ ΚΏΕ 

ΒΛΒΓΥΟ ΡΏΑΕΒΝΒΡΓΟΤ ΡΤΠΏΝΔ .................................................................................. 189 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΠΡΟΣΏΕΏ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ................................................................................................................... 192 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ .............................................................................................................................. 195 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΟΝ ΒΛΒΓΥΟ 

ΡΤΠΏΝΔ ΝΒΡΟΤ ................................................................................................................. 198 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΣΧΝ ΤΛΕΚΧΝ ................ 200 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΥΧΡΟΣΏΞΕΏ ΚΏΕ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ........... 204 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΏΒΡΟΝΏΤΠΔΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ...................................... 206 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΐΕΟΛΟΓΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ .......................................... 207 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ........................................................................ 209 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ .......................................... 210 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΝΏΤΣΕΚΔ ΚΏΕ 

ΘΏΛΏΕΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ..................................................................................................... 212 

ΒπΪγγεικα: ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΤΣΟΜΏΣΟΤ ΒΛΒΓΥΟΤ 

ΚΏΕ ΡΟΜΠΟΣΕΚΔ .................................................................................................................. 213 

ΒπΪγγεικα: ΜΟΤΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΕ ΣΒΥΝΒ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΒ ΣΟΤ ΔΥΟΤ 

- ΒΕΑΕΚΟ ΜΟΤΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ............................................................................... 215 

ΒπΪγγεικα: ΝΏΝΟΣΒΥΝΟΛΟΓΟ .......................................................................................... 219 

ΒπΪγγεικα: ΝΏΤΠΔΓΟ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ................................................. 221 

ΒπΪγγεικα: ΝΒΤΡΟΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ .................................................................................... 223 

ΒπΪγγεικα: ΟΕΚΟΛΟΓΟ - ΒΡΒΤΝΔΣΔ .............................................................................. 225 

ΒπΪγγεικα: ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ .................................................................................... 226 

ΒπΪγγεικα: ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ........................................................................................... 228 

-5225565, θαμ: 210-5228966 .......... 230 

ΒπΪγγεικα: ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ΝΒΤΡΧΝΕΚΧΝ ΑΕΚΣΤΧΝ ................................................... 231 

ΒπΪγγεικα: ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ΡΟΜΠΟΣΕΚΔ ...................................................................... 232 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ................................................................................. 234 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ - ΒΕΑΕΚΟ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΚΏΕ 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ........................................................................................ 236 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ - ΒΕΑΕΚΟ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΧΝ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΧΝ 

ΣΔΝ ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΟΤ ΜΔΥΏΝΕΚΟΤ ................................................................................. 238 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΑΕΟΕΚΔΔ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ, 

ΤΠΟΑΟΜΧΝ ΚΏΕ ΜΒΣΏΦΟΡΧΝ ........................................................................................... 240 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΑΕΟΕΚΔΔ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ 

ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ ............................................................................................................... 242 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΧΝ, ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ................................................................................. 245 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΒΡΓΧΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΤΑΏΣΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ..... 247 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΠΏΡΏΚΣΕΧΝ ΚΏΕ ΛΕΜΒΝΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ .......... 250 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΤΑΡΏΤΛΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ

..................................................................................................................................................... 253 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΤΑΡΟΒΝΒΡΓΒΕΏΚΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ................. 256 



 

4 

 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΤΑΡΟΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ...................................... 259 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΤΠΟΓΒΕΧΝ ΤΑΏΣΧΝ .......................................... 261 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΟ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ 264 

ΒπΪγγεικα: ΠΟΣΏΜΟΛΟΓΟ .................................................................................................. 268 

ΒπΪγγεικα: ΚΕΣΟΓΡΏΦΟ ................................................................................................... 270 

ΒπΪγγεικα: ΤΓΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΟ........................................................................................ 273 

ΒπΪγγεικα: ΤΜΐΟΤΛΟ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΏΠΒΕΚΟΝΕΔ ........................................... 275 

ΒπΪγγεικα: ΤΝΣΔΡΔΣΔ ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΧΝ ΚΏΕ ΒΡΓΧΝ ΣΒΥΝΔ .................................. 277 

ΒπΪγγεικα: ΥΒΑΕΏΣΔ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΠΏΕΥΝΕΑΕΧΝ .............................................. 279 

ΒπΪγγεικα: ΥΒΑΕΏΣΔ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΒΕΚΟΝΕΚΔ ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ...... 284 

ΒπΪγγεικα: ΥΟΛΕΚΟ ΤΜΐΟΤΛΟ .................................................................................. 289 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΕΚΟ ΚΏΣΏΚΒΤΔ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΏΝΏΥΧΜΏΣΧΝ ................ 292 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΏΛΕΒΕΏ ΚΏΕ ΤΑΏΣΟΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΧΝ ................................ 294 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΏΝΏΚΏΕΝΕΔ ΚΏΕ ΏΠΟΚΏΣΏΣΏΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ............ 296 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΏΝΘΟΚΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΣΟΠΕΟΤ ............. 297 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΏΝΣΕΡΡΤΠΏΝΔ ................................................................... 299 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΏΤΣΟΜΏΣΕΜΟΤ .................................................................... 301 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ..................................... 302 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΟΤ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ......................................... 304 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΓΒΧΡΓΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ ΚΏΕ ΏΡΑΒΤΒΧΝ........................ 305 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΓΒΧΡΓΕΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ...................................................... 307 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΓΡΏΦΕΚΧΝ ΣΒΥΝΧΝ ............................................................... 308 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΑΏΟΠΟΝΕΏ ........................................................................... 310 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ............................................ 311 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΛΤΜΒΧΝ 312 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΓΧΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ............................................................. 314 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ ...................................................................... 315 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΕΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ...... 317 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΔΥΟΤ ΚΏΕ ΜΟΤΕΚΧΝ ΟΡΓΏΝΧΝ ...................................... 318 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΘΒΡΜΟΚΔΠΕΏΚΧΝ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΧΝ ΚΏΕ ΏΝΘΟΚΟΜΕΏ

..................................................................................................................................................... 320 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΕΏΣΡΕΚΧΝ ΟΡΓΏΝΧΝ.............................................................. 321 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΕΥΘΤΟΚΟΜΕΏ - ΏΛΕΒΕΏ .................................................... 322 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΚΛΧΣΟΩΦΏΝΣΟΤΡΓΕΏ ..................................................... 324 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ............................................ 325 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΜΟΤΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΏΚΟΤΣΕΚΔ ............... 327 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΟΕΚΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ................................. 329 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΟΕΝΟΠΟΕΔΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ .................................. 330 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΟΕΝΧΝ ΚΏΕ ΠΟΣΧΝ ................................................................ 332 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΟΥΔΜΏΣΧΝ ............................................................................. 333 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ KAI ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ................................ 334 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΜΒΧΝ ΜΏΓΕΚΔ ΒΝΔΜΒΡΧΔ 336 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΑΟΜΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ............................................. 337 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΒΡΓΧΝ ΤΠΟΑΟΜΔ ........................................ 339 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΒΝΑΤΜΏΣΧΝ ............... 340 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΏΕ ΒΠΕΠΛΟΤ ................................ 341 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΣΟΠΟΓΡΏΦΟ .......................................................................... 342 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΣΡΟΦΕΜΧΝ ............................................................................... 344 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΣΤΠΟΠΟΕΔΔ ΚΏΕ ΑΕΏΚΕΝΔΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ .............. 345 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΦΤΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ KAI ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ......................... 347 



 

5 

 

ΒπΪγγεικα: ΣΒΥΝΟΛΟΓΟ ΦΤΣΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ .......................................................... 348 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ......................................................................................................... 349 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΏ ΒΠΕΦΏΝΒΕΏΚΏ ΝΒΡΏ........................... 352 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΏ ΤΠΟΓΒΕΏ ΝΒΡΏ ..................................... 354 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΤΑΏΣΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ....... 357 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΛΕΜΝΟΛΟΓΕΏ ........................................ 359 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔ ΡΤΠΏΝΔ ΤΠΟΓΒΕΧΝ ΤΑΏΣΕΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ ....................................................................................................................................... 362 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΤΑΡΏΤΛΕΚΔ ... 365 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΠΡΟΣΏΕΏ ΚΏΕ ΑΕΏΣΔΡΔΔ 

ΤΑΏΣΕΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ................................................................................................................. 368 

...................................... 370 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΤΑΡΟΐΕΟΛΟΓΕΏ ................................. 370 

ΒπΪγγεικα: ΤΑΡΟΛΟΓΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΟΤ ΠΏΓΒΣΧΝΒ ..................................... 373 

ΒπΪγγεικα: ΦΧΣΟΓΡΏΦΟ ...................................................................................................... 375 

ΒπΪγγεικα: ΥΏΡΣΟΓΡΏΦΟ .................................................................................................... 377 

ΒπΪγγεικα: ΥΔΜΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ .................................................................................... 380 

ΒπΪγγεικα: ΥΔΜΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΕΚΔ 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΡΒΤΣΧΝ ........................................................................................................... 382 

ΒπΪγγεικα: ΥΔΜΕΚΟ ΜΔΥΏΝΕΚΟ ΜΒ ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΣΔΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΕΚΔ 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΣΒΡΒΧΝ ............................................................................................................ 384 

 

ΔπΪγγελμα: "ΘΕΡΑΠΕΤΣΗ" ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώλάθεη ζηα επαγγΫικαηα ηνπ κΫιινληνο. Ο «ζεξαπεπηάο» ππνινγηζηψλ εέλαη ν ςπραλαιπηάο γηα 

«Ϋμππλεο κεραλΫο». ΠξνζθΫξεη ππεξεζέεο ςπρνινγηθάο θαη ζπκβνπιεπηηθάο ππνζηάξημεο ζε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο πξνεγκΫλεο ηερλνινγέαο πνπ κηκνχληαη ηα αλζξψπηλα 

ζπλαηζζάκαηα. Γηα παξΪδεηγκα, φηαλ ν ρεηξηζηάο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά γηα θΪπνην ιφγν 

«πιεγψλεη» ά «ζηελαρσξεέ» ην κερΪλεκΪ ηνπ θαη εθεέλν δελ απνδέδεη φπσο πξΫπεη, ηφηε κπνξεέ 

λα απεπζχλεηαη ζην «ζεξαπεπηά» ππνινγηζηψλ. Ίζσο γηα κεξηθνχο λα απνηειεέ ζελΪξην 

επηζηεκνληθάο θαληαζέαο, αιιΪ ην έδην Ϋκνηαδε πξηλ κεξηθΪ ρξφληα ην επΪγγεικα ηνπ 

ςπρνιφγνπ δψσλ, κηα εηδηθφηεηα πνπ ζηηο κΫξεο καο εέλαη πεξηδάηεηε, θπξέσο ζηηο ΔΠΏ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε δηθφ ηνπ γξαθεέν, φπνπ πξνζθΫξεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ θαηφπηλ ξαληεβνχ. 

Έρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ φινλ ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ γξαθεένπ θαη πινχζην πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ γχξσ απφ ηελ «ςπρνινγέα» ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πξνεγκΫλεο ηερλνινγέαο. 

Βπέζεο, κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεέ «θαη’ νέθνλ» επηζθΫςεηο ζηνπο ηδηνθηάηεο ησλ «Ϋμππλσλ 

κεραλψλ» πνπ ρξεηΪδνληαη ηηο ππεξεζέεο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα γλσξέδεη ζε πνιχ θαιφ επέπεδν ηελ αγγιηθά γιψζζα θαη ηελ ηερλνινγέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο ηεο επηζηάκεο ηνπ ζπκκεηΫρνληαο 

ζε επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξαο καο ηνπιΪρηζηνλ δελ πξνζθΫξνληαη ζπνπδΫο ζην ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν. ΠΪλησο 

γηα ηελ Ϊζθεζε απηνχ ηνπ επαγγΫικαηνο εθηηκΪηαη φηη απαηηεέηαη ζπλδπαζκφο γλψζεσλ απφ ηα 

πεδέα ηεο ςπρνινγέαο θαη ηεο πιεξνθνξηθάο.  
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
ΒθηηκΪηαη φηη ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ «ζεξαπεπηά» ππνινγηζηψλ ζα εέλαη Ϋλα θξΪκα 

ησλ αληέζηνηρσλ δηθαησκΪησλ ηνπ ςπρνιφγνπ - ςπραλαιπηά θαη ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηθάο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θπξέσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ιεηηνπξγψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν παξνράο 

αλΪινγσλ ππεξεζηψλ. Πηζαλφλ θαη ζε εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα ά ηλζηηηνχηα ηερλνινγηθψλ εξεπλψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  www.medium.gr/articles/103652944994402.shtml  

 
ΔπΪγγελμα: HΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
Ζ/Τ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ζρεδηαζκφο, ε αλΪπηπμε θαη ε δηαρεέξηζε ησλ ζπζηεκΪησλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο ζηα 

πεδέα ηεο ειεθηξνληθάο, ησλ ζπζηεκΪησλ ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ εέλαη ην 

θπξέσο αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. ρεδηΪδεη ειεθηξνληθΪ θπθιψκαηα ζηα νινθιεξσκΫλα 

ζπζηάκαηα εξγνζηαζέσλ, ζηα ηειεπηθνηλσληαθΪ ζπζηάκαηα, ζηα ζπζηάκαηα ειεθηξηθάο 

ελΫξγεηαο, ζηα δηαλεκεκΫλα ππνινγηζηηθΪ θαη πιεξνθνξηθΪ ζπζηάκαηα, ζηελ ηερλνινγέα 

ειεθηξνληθψλ πιηθψλ, ζηελ ειεθηξνληθά-κηθξνειεθηξνληθά, ζηηο ηειεπηθνηλσλέεο θαη ζηα 

ζπζηάκαηα επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ. Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ηα ζπζηάκαηα θαη δέθηπα ησλ 

ππνινγηζηψλ, ηηο βΪζεηο δεδνκΫλσλ, ηα ζπζηάκαηα δηνέθεζεο θαη νξγΪλσζεο κε ηε βνάζεηα ηνπ 

ππνινγηζηά θαη ηηο βηνταηξηθΫο εθαξκνγΫο ηεο ειεθηξνληθάο θαη ηεο πιεξνθνξηθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, νη νπνέεο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ηελ θηηξηαθά ππνδνκά θαη 

ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο εθΪζηνηε επηρεέξεζεο. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, φηαλ φκσο 

πξνθχςνπλ πξνβιάκαηα ζηα ζπζηάκαηα ησλ ππνινγηζηψλ ηεο επηρεέξεζεο ηφηε εξγΪδεηαη 

ππεξσξηαθΪ. ΠνιιΫο θνξΫο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ εθηφο Ϋδξαο γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ αληηκεησπέδνπλ πξφβιεκα ζηα πιεξνθνξηαθΪ ηνπο 

ζπζηάκαηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη θαληαζέα, ππεπζπλφηεηα θαη ζπλΫπεηα. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα εέλαη 

εξγαηηθφο, επηλνεηηθφο, κεζνδηθφο θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζην 

αληηθεέκελφ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (ΥαληΪ), φπνπ ε 

δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη δΫθα εμΪκελα θαη ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Σν ηκάκα εέλαη δηαξζξσκΫλν 

ζε ηξεηο ηνκεέο: πζηεκΪησλ, Διεθηξνληθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 

http://www.ypepth.gr/
http://www.medium.gr/articles/103652944994402.shtml
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Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Δ/Τ ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 

243 Ώ’ ζηηο 3-12-1997.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε δεκφζηεο ππεξεζέεο, νξγαληζκνχο, ζηελ απηνκαηνπνέεζε γξαθεέσλ, ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζε εξγαζηάξηα θαη εξγνζηΪζηα ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθνχο 

θαη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, δηΪθνξεο εηαηξεέεο, ζε ηξΪπεδεο σο κεραληθφο εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρεέξηζε κεγΪισλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, ζηελ 

εμ απνζηΪζεσο ηαηξηθά πεξέζαιςε, ζε ςεθηαθΫο βηβιηνζάθεο, ζηελ εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζε 

θαη σο θαζεγεηάο ππφ πξνυπνζΫζεηο ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, φπσο ζεηηθφ εέλαη θαη ην ηζνδχγην ηνπ 

επαγγΫικαηνο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθάο Ϋθηαζεο πνπ Ϋρνπλ ιΪβεη νη εθαξκνγΫο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγέαο ζηελ θαζεκεξηλά καο δσά.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Βι. ΐεληδΫινπ 127, 73100 ΥαληΪ, ηει.: 28210/37217-8, fax: 
0821/37202, http://www.ece.tuc.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Δ/Τ: ηει.: 210/8223344.  

 
ΔπΪγγελμα: IT MANAGER (INFORMATION TECHNOLOGY) 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηαρεέξηζε θαη ε αμηνπνέεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνβιεκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηΪ ηε δηθηχσζε ησλ δνκψλ θαη ηε ξνά ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηε ζπγθΫληξσζε, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επεμεξγαζέα θαη ηε κεηΪδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κΫζσ ησλ ζπζηεκΪησλ θαη δηθηχσλ επηθνηλσλέαο θαη δηΪθνξσλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ. Σα ηδηαέηεξα θαζάθνληΪ ηνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλΪινγα κε ην θνξΫα απαζρφιεζάο 

ηνπ θαη ηελ πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζά ηνπ. Βπέζεο, εέλαη δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη κε ηελ νξγΪλσζε 

ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο κε ηε βνάζεηα εηδηθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά. ΣΫινο, αληηθεέκελν ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο κπνξεέ λα εέλαη ε 

ηερληθά ππνζηάξημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλέαο, 

ε αλΪπηπμε αζθαιψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ, βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, ζε Ϊλεην θαη θσηεηλφ πεξηβΪιινλ. πλάζσο εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ 

εέλαη δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνιχπινθσλ εθαξκνγψλ ζε 

ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο.Δ πνιχσξε εξγαζέα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά εέλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιΫζεη θφπσζε ησλ νθζαικψλ, πφλνπο ζηελ πιΪηε θαη πξνβιάκαηα ζηα ρΫξηα 

θαη ηνπο θαξπνχο. Γη’ απηφ, νθεέιεη λα θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ 

θέιηξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά θαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζην 

ρψξν εξγαζέαο ηνπ. ΣΫινο, ζπρλΪ απαηηεέηαη λα παξαθνινπζεέ ζεκηλΪξηα, πξνθεηκΫλνπ λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν θαη θπξέσο γηα ηηο 

πξνφδνπο ηεο εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο.  

http://www.ece.tuc.gr/
http://www.tee.gr/
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα, ε εμνηθεέσζε θαη ε 

ελεκΫξσζε γηα ηε ζπλερά πξφνδν ηεο ηερλνινγέαο, θαη ε επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε ησλ 

θνξπθαέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιεέσλ εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Πεηξαηψο, Πιεξνθνξηθάο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Κξάηεο, Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεξεΪο ΒιιΪδαο, 

Μεραληθψλ Δ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, Μεραληθψλ 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ΒθαξκνζκΫλεο 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο 

Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ 

θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ελψ ππΪξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν, νη νπνέεο ζεσξνχληαη απαξαέηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ζε θαιχηεξεο 

ζΫζεηο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο. Γηα παξΪδεηγκα, ζην ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο 

ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ «Πιεξνθνξηθά θαη ηε 

Αηνέθεζε» κε ηε ζπλδξνκά ησλ ΣκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο θαη Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ 

Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ, φπνπ δηδΪζθνληαη καζάκαηα φπσο ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα 

Βπηρεηξάζεσλ, πζηάκαηα ηάξημεο ΏπνθΪζεσλ, Ώπνζάθεο ΑεδνκΫλσλ θαη Βμφξπμε 

ΑεδνκΫλσλ, Πξνζνκνέσζε ζηε Αηνέθεζε, Ώξρηηεθηνληθά πζηεκΪησλ ΐΪζεσλ ΑεδνκΫλσλ θ.Ϊ. 

Βπέζεο, ζην Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο ιεηηνπξγνχλ ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Βηδέθεπζεο ζηα ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα θαη ζηελ ΒθαξκνζκΫλε Πιεξνθνξηθά, ζηνρεχνληαο 

ζηελ εθπαέδεπζε κεηαπηπρηαθνχ επηπΫδνπ ζηελ Πιεξνθνξηθά Ϋηζη ψζηε νη πηπρηνχρνη ηνπ 

ΠΜΒ λα απνθηάζνπλ ηζρπξφ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, εκπεηξέα θαη ηερλνγλσζέα γηα ηελ 

πηνζΫηεζε βΫιηηζησλ ιχζεσλ θαη εθαξκνγψλ ζε νηθνλνκηθΪ, δηνηθεηηθΪ θαη εθπαηδεπηηθΪ 

ζΫκαηα. Σν Σκάκα Μεραληθψλ Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ νξγαλψλεη 

ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ζηελ «Βπηζηάκε θαη ηελ Σερλνινγέα ησλ Τπνινγηζηψλ» θαη ζηα 

ΟινθιεξσκΫλα πζηάκαηα Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ», κε γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο απαηηάζεηο ηεο 

επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο θαζψο θαη ηηο εμειέμεηο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο. ΣΫινο, ην Σκάκα 

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ 

νξγαλψλεη Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηΫζζεξηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο: ΏζθΪιεηα 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ, Αηνέθεζε θαη Αηαρεέξηζε Πιεξνθνξηαθψλ 

θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ, Αηαρεέξηζε Πιεξνθνξέαο, θαη Σερλνινγέεο Αηθηχσλ 

Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο ησλ 

ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Θεζζαινλέθεο, ζην ηκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ 

ηνπ ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ Κξάηεο, ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ ΏTEI Λακέαο, ζην 

Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ζην ηκάκα 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ ηνπ TEI εξξψλ. πλαθεέο ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε 

δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ ζηηο εηδηθφηεηεο Βηδηθφο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθάο, Βηδηθφο 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθάο κε πνιπκΫζα, Σερληθφο Σειεπιεξνθνξηθάο θαη Σερληθφο Αηθηχσλ ηνπ 

ΣνκΫα Πιεξνθνξηθάο, φπνπ νη απφθνηηνη ιακβΪλνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, 
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επηπΫδνπ 3+, κεηΪ απφ εμεηΪζεηο ζηνλ ΟΒΒΚ. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε θνιΫγηα θαη 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 345, ΦΒΚ 158/η. Ώ’ /14-6-89. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ 

Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, 

Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-38, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/1963, Π.Α. 472/1985 θαη Π.Α. 

252/1988. Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζην ΦΒΚ 243/3-12-97. Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 

82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ/2000). ΣΫινο, δελ ππΪξρνπλ αθφκε θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα γηα ηνπο απνθνέηνπο ΕΒΚ ησλ παξαπΪλσ εηδηθνηάησλ ηνπ ΣνκΫα Πιεξνθνξηθάο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο ηεο πιεξνθνξηθάο. Βηδηθφηεξα, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εηαηξεέεο 

θαηαζθεπάο, εγθαηΪζηαζεο θαη ζπληάξεζεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ, ζε εηαηξεέεο παξνράο 

ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληαθνχ ινγηζκηθνχ, ζε δηΪθνξεο εηαηξεέεο σο κεραληθφο εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ, δηαρεέξηζεο βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ, ζε 

δηαθεκηζηηθΫο εηαηξέεο, ζε εηαηξεέεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ Ϋξεπλεο αγνξΪο θαη ζηαηηζηηθΫο 

αλαιχζεηο, ζε δηΪθνξεο εκπνξηθΫο, βηνκεραληθΫο θαη ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θ.ιπ. Βπέζεο, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην 

Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην 

ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ζην Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ 

Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο 

ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, ζην Ελζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηνπ Βζληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο 

θ.α. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ, ά λα αζρνιεζεέ κε ηελ εμεηδηθεπκΫλε αξζξνγξαθέα 

ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο θαη λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζε ηνκεέο, φπσο ε ζρεδέαζε θαη ε αλΪπηπμε 

πξνγξακκΪησλ απνζάθεπζεο, αλΪθιεζεο θαη κεηΪδνζεο πιεξνθνξηψλ πνπ βξέζθνπλ εθαξκνγά 

ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο 

θαη νη δεμηφηεηεο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη εέλαη πνιιΫο, ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο θαη επέθαηξεο θαη 

βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο θαη πιαέζηα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, Ειέζηα, Ώζάλα, ηει.: 210-7275180 -1, 7275154, 

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

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παηεζέσλ 76, 104 34, Ώζάλα, 
ηει.: 210-8203315 -6, θαμ: 210-8226105, 8226204, www.aueb.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.di.uoa.gr/
http://www.aueb.gr/
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  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε), 540 

06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998410, 998420, 998436, θαμ: 2310-998310, 998419, 

http://www.csd.auth.gr, Βξγαζηάξην ΠνιπκΫζσλ Αηνλχζηνο Πνιέηεο (Βπηθνηλσλέα Ώλζξψπνπ -
Τπνινγηζηά, ΐΪζεηο ΑεδνκΫλσλ, & Μνπζηθά Πιεξνθνξηθά), ηει.: 2310-998406, θαμ: 2310-

998419, e-mail: dpolitis@csd.auth.gr, http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/hci/virtual.htm  

  Παλεπηζηάκην Πεηξαηψο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Καξανιά θαη Αεκεηξένπ 80, 185 34, 

ΠεηξαηΪο, ηει.: 210-4142097, 4142263, θαμ: 210-4142328, 4142464, www.unipi.gr, 

www.spoudes.gr/unipi/te.htm  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ 
πζηεκΪησλ, 83 200, Καξιφβαζη, Ϊκνο, ηει.: 22730-82202, 82118, θαμ: 22730-82009, e-mail: 

secretariat@iscd.aegean.gr, http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm  

  Παλεπηζηάκην ηεξεΪο ΒιιΪδαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ: 3ν 

ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310 - 60167, 60168, e-mail: di@teilam.gr, 

http://www.inf.teilam.gr/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, 
ηει.: 26510-97196, 97977, θαμ: 26510-97021, www.uoi.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ, Λ. Κλσζζνχ, Σ.Θ. 2208, 714 09, 

ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393500, 393501, www.uch.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο, 
Οδφο Ππζαγφξα, Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρένπ, 265 00, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996940, 996939, 997642, 

θαμ: 261-0993469, email: kosmopoy@ceid. upatras.gr, http://www.ceid.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Δ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ, ΓθιαβΪλε 

37 - 28εο Οθησβξένπ, Κηέξην Αειεγηψξγε, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74967 -9, θαμ; 2421-

074997, e-mail: g-inf@inf.uth.gr, http://www.inf.uth.gr/index.html  

  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Βγλαηέα 156, 504 06, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-891217 -8, θαμ: 2310-891258, 891290, www.uom.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996710, 997308, 997280, 997555, θαμ: 

2610-991720, e-mail: secretary@ee.upatras.gr, www.ee.upatras.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 
ηει.: 210- 5385312, 5910974, 5911442 -3, θαμ: 210- 5910975, 5911590, e-mail: 

pliroforiki@teiath.gr, www.cs.teiath.gr  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Σ.Θ. 145 61, 541 10, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-

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

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ: Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ 250, 
122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5381110, 53811208, 5450951 -8, θαμ: 210-5450962, 

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html  

http://www.csd.auth.gr/
http://www.csd.auth.gr/
http://www.unipi.gr/
http://www.spoudes.gr/unipi/te.htm
http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm
http://www.inf.teilam.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.uch.gr/
http://www.ceid.upatras.gr/
http://www.inf.uth.gr/index.html
http://www.uom.gr/
http://www.ee.upatras.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.it.teithe.gr/
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
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  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, 411 10, ΛΪξηζα, 

ηει.: 2410-684387, θαμ: 2410-610803, e-mail: secry@cs.teilar.gr, http://194.42.54.220/index.jsp  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ, ΒζηαπξσκΫλνο, 715 
00, ΔξΪθιεην Κξάηεο, ηει.: 2810-379716 -7, θαμ: 2810-371994, 262127, e-

mail:epp_secr@epp.teiher.gr, www.epp.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 3ν ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - 

Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-48011-8, 60168, θαμ: 22310-33945, 
http://www.inf.teilam.gr/main.html  

  ΏTEI εξξψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 34, Ϋξξεο, 

ηει.: 23210-49118, 49128, θαμ: 23210-49118, e-mail: pliroforiki@teiser.gr, 

http://www.teiser.gr/icd/index.html  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 
θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-

5228966, www.hca.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 
700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-

910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 
ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο: Μεζνγεέσλ 14-18, 115 27, Ώζάλα, ηει.: 210-7458000, 

http://www.gsrt.gr/default.asp  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο (ΕΠΣΔΛ) ηνπ Βζληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο: 1 ρικ. ΘΫξκεο - ΠαλνξΪκαηνο, ΘΫξκε - Θεζζαινλέθε, 570 01, ηει.: 

2310-464160-2, 498160, θαμ: 2310-464164, 498164, e-mail: info@iti.gr, www.iti.gr  

  Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 63, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5222161, θαμ: 

211-9558459, e-mail: info@epe.org.gr, www.epe.org.gr  

  Βιιεληθά Βηαηξεέα Βπηζηεκφλσλ Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθάο: ηνπξλΪξα 37, 106 82, Ώζάλα, 
ηει.: 210-3301307, θαμ: 210-3301893, e-mail: epy@epy.gr, www.epy.gr  

 
ΔπΪγγελμα: KΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ - 
ΟΡΓΑΝΟΠΟΗΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο oξγαλνπνηφο ά θαηαζθεπαζηάο κνπζηθψλ νξγΪλσλ, αζρνιεέηαη κε ηελ θαηαζθεπά 

παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ ά γεληθφηεξα κε ηελ θαηαζθεπά κνπζηθψλ νξγΪλσλ, φπσο 

θηζΪξεο, κπνπδνχθηα, κπαγιακΪδεο, ιανχηα, νχηηα, ιχξεο, θ.ιπ. Βηδηθφηεξα, ν νξγαλνπνηφο ά 

θαηαζθεπαζηάο κνπζηθψλ νξγΪλσλ, Ϋρεη σο θχξηα ελαζρφιεζε ηελ θαηαζθεπά, επηζθεπά θαη 

βειηέσζε ηεο απφδνζεο ηνπ άρνπ ελφο κνπζηθνχ νξγΪλνπ, ηελ επηινγά ησλ θαηΪιιεισλ πιηθψλ 

http://194.42.54.220/index.jsp
http://www.epp.teiher.gr/
http://www.inf.teilam.gr/main.html
http://www.teiser.gr/icd/index.html
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
http://www.gsrt.gr/default.asp
http://www.iti.gr/
http://www.epe.org.gr/
http://www.epy.gr/
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θαη ηελ επεμεξγαζέα ηνπο, πξνθεηκΫλνπ λα δνζεέ ε κνξθά πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ΠαξΪιιεια δε, 

εέλαη απαξαέηεην λα μερσξέδεη ηηο ιεπηΫο δηαθνξΫο ηνπ άρνπ γηα λα Ϋρεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα 

ηνπ νξγΪλνπ πνπ θαηαζθεπΪδεη ελψ Ϋξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πειΪηε γηα ην εμσηεξηθφ 

ζρΫδην θαη ην ζηφιηζκα ηνπ νξγΪλνπ. ηαλ ν νξγαλνπνηφο αζρνιεέηαη κε ην εκπφξην ησλ 

κνπζηθψλ νξγΪλσλ, ηφηε ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο πξνκεζεπηΫο, δηαρεηξέδεηαη ην εκπνξηθφ 

θαηΪζηεκα θαη αζρνιεέηαη κε ηελ πψιεζά ηνπο. Γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ, ν 

νξγαλνπνηφο ρξεζηκνπνηεέ δηΪθνξα εξγαιεέα, φπσο θχιηλδξν, ζηξΪληδα, δξΪπαλν, ηξνρφ, 

πηζηφιη βεξληθηνχ, θαηζαβέδηα, ζθπξηΪ, ηξππΪλη θαη Ϊιια.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο θαηαζθεπαζηάο κνπζηθψλ νξγΪλσλ ά νξγαλνπνηφο εξγΪδεηαη ζπλάζσο ζε ζπλζάθεο 

εξγαζηεξένπ νκαδηθΪ ά αηνκηθΪ, φπνπ ππΪξρεη ζθφλε, εέλαη ζθπκκΫλνο γηα πνιιΫο ψξεο, 

θΪλνληαο ρεηξσλαθηηθά αιιΪ θαη δεκηνπξγηθά εξγαζέα πνπ απαηηεέ κεγΪιε αθξέβεηα θαη 

πξνζνρά. Βέλαη εξγαζέα εκεξάζηα θαη δελ απαηηεέ ηαμέδηα ά κεηαθηλάζεηο, εθηφο απφ ηελ 

πεξέπησζε πνπ ν επαγγεικαηέαο αζρνιεέηαη θαη κε ην εκπφξην ησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ νπφηε 

θΪλεη πεξηνδεέεο ζε δηΪθνξεο πφιεηο. Δ εξγαζέα ηνπ δελ Ϋρεη σξΪξην θαη ακεέβεηαη αξθεηΪ θαιΪ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Γηα ηελ Ϊζθεζε απηνχ ηνπ επαγγΫικαηνο, ν ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη λα αγαπΪ ηε κνπζηθά, λα 

δηαθξέλεη ηηο ιεπηΫο δηαθνξΫο ζηνλ άρν, λα δηαζΫηεη επηδεμηφηεηα ζηα ρΫξηα θαη ζηα δΪρηπια, λα 

εέλαη πξνζεθηηθφο θαη ζπγθεληξσκΫλνο ζε απηφ πνπ θΪλεη, λα δνπιεχεη κε πξνζνρά θαη 

αθξέβεηα, λα εέλαη θαιά ε φξαζά ηνπ θαη λα επηδεηθλχεη ηελ θαηΪιιειε νξγΪλσζε θαη ππνκνλά. 

Βπέζεο, ε θιέζε ζηηο θαηαζθεπΫο θαη ηελ θαιαηζζεζέα, ε δεκηνπξγηθά δηΪζεζε, ην θΫθη θαη ην 

κεξΪθη, ν Ϊςνγνο ζρεδηαζκφο θαη ε πξνζεθηηθά θαηαζθεπά, θΪλνπλ ηνλ επαγγεικαηέα 

νξγαλνπνηφ, λα δεκηνπξγεέ αιεζηλΪ Ϋξγα ηΫρλεο πνπ θΫξνπλ ηελ πξνζσπηθά ηνπ ζθξαγέδα. Ο 

νξγαλνπνηφο επηιΫγεη Ϊξηζηε πνηφηεηα πιηθψλ, δέλεη ζεκαζέα ζηε ιεπηνκΫξεηα, πξνρσξΪ κε 

αθξέβεηα ζηελ θαηαζθεπά θαη ζηηο ξπζκέζεηο πξνθεηκΫλνπ ην φξγαλν λα απνδέδεη ζην κΫγηζην 

βαζκφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα άρνπ.  

 

ποσδές: 
Ο νξγαλνπνηφο ά θαηαζθεπαζηάο κνπζηθψλ νξγΪλσλ, απαηηεέηαη λα Ϋρεη γλψζεηο κνπζηθάο θαη 

γλψζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαζθεπά ησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ. πνπδΫο νξγαλνπνηνχ ά 

θαηαζθεπαζηά κνπζηθψλ νξγΪλσλ, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Σερλνινγέαο Ήρνπ θαη 

Μνπζηθψλ ΟξγΪλσλ ηνπ ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (Λεμνχξη), ζην Σκάκα Μνπζηθάο Σερλνινγέαο θαη 

Ώθνπζηηθάο ηνπ ΏΣΒΕ Κξάηεο (ΡΫζπκλν), ζην Σκάκα Λατθάο θαη Παξαδνζηαθάο Μνπζηθάο ηνπ 

ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (ʼξηαο), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

εμακεληαέαο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο. Δ εηζαγσγά ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ γη’ απηΪ ηα ηκάκαηα, απαηηεέ 

ηελ εμΫηαζε ζε εηδηθΪ καζάκαηα. ΠαξΪιιεια δε, ζπνπδΫο θαη γλψζεηο ζηε κνπζηθά, παξΫρνληαη 

ζηα Σκάκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκέσλ Ενλένπ (ΚΫξθπξα), Ώζάλαο θαη 

Θεζζαινλέθεο ά ζην Σκάκα Μνπζηθάο Βπηζηάκεο θαη ΣΫρλεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο 

(Θεζζαινλέθε), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα ρξφληα, ελψ γηα ηελ εηζαγσγά ζηα ηκάκαηα 

απηΪ απαηηνχληαη εηδηθΪ καζάκαηα. Γλψζεηο θαηαζθεπάο κνπζηθψλ νξγΪλσλ κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ ζε ΕΒΚ φπσο θαη κε ηε κΫζνδν ηεο καζεηεέαο, θνληα ζε Ϋκπεηξν ηερλέηε.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηά κνπζηθψλ νξγΪλσλ ά νξγαλνπνηνχ, δελ 

πξνβιΫπνληαη αθφκα κε Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξΫμνπλ ζηα 

αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ηερλνιφγνπ κνπζηθνχ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
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Ο νξγαλνπνηφο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο παξαγσγάο κνπζηθψλ νξγΪλσλ 

ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ά Ϋκπνξνο, δηαηεξψληαο δηθφ ηνπ θαηΪζηεκα. Σν επΪγγεικα ηνπ 

νξγαλνπνηνχ δελ Ϋρεη κεγΪιε δάηεζε θαζψο ε αγνξΪ γηα κνπζηθΪ φξγαλα εέλαη πεξηνξηζκΫλε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, Βγλαηέα 156 Σ.Κ. 54004 Θεζζαινλέθε, ηει. 2310/891281, 
891248,891769, fax: 2310/891280.  

  Παλεπηζηάκην Ώζάλαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84 ΓσγξΪθνπ, ηει: 210-7248305.  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει: 2310 - 995074.  

  Παλεπηζηάκην Ενλένπ, ΜΫγαξν Καπνδέζηξηα, 49100 ΚΫξθπξα, ηει: 26610 - 22995, 45614.  

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ, Σκάκα Σερλνινγέαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ ΟξγΪλσλ, ηει.: 26710-92855, 
http://www.teiep.gr.  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο, Σκάκα Σερλνινγέαο θαη Ώθνπζηηθάο, ΒζηαπξσκΫλνο Σ.Κ. 71500, ηει.: 2810-

37100, http://www.teiher.gr.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

  Βζληθφ Χδεέν Καιιηηερληθά Αηεχζπλζε: Πεξηθιάο Κνχθνο, ηει.: 210-5233175, 5248304, 
5248373, 5248324, fax: 210-52.45.291 Μαηδψλνο 8 & ΜΪγηεξ 18, 104 38 Ώζάλα, e-

mail:ethnodio@otenet.gr.  

  Κξαηηθφ Χδεέν Θεζζαινλέθεο Καιιηηερληθά Αηεχζπλζε: ΐηθησξέα ΐηθησξΪηνπ ηει.: 2310-

510551, 522157, 555163, fax: 2310-522158 ΛΫνληνο νθνχ 16 & ΦξΪγθσλ 15, 546 25 

Θεζζαινλέθε.  

  Χδεέν Ώζελψλ Καιιηηερληθά Αηεχζπλζε: ʼξεο Γαξνπθαιάο, ηει.: 210-7244260, 7223085, fax: 
210-7211530 ΐαζ. Γεσξγένπ ΐ’ 17-19, 106 75 Ώζάλα.  

  Βιιεληθφ Χδεέν Καιιηηερληθά Αηεχζπλζε: ʼιθεο ΜπαιηΪο, ηει.: 210-3818335, fax: 210-

3834485 Αηδφηνπ 53, 106 81 Ώζάλα, e-mail:info@conservatory.gr.  

  Παλειιάληνο Μνπζηθφο χιινγνο, Α/λζε: απθνχο 10 Ώζάλα, ηει: 210-3212826, 3213694, 
3212868, http://www.pmu.gr, e-mail: pmu@pmu.gr.  

  ΟΒΒΚ, Ώζάλα - ΝΫα Εσλέα, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, Σ.Κ. 142 34, Σκάκα πνπδψλ: 

ΣειΫθσλν: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085, 210-2709084, fax: 210-

2719766, http://www.oeek.gr, e-mail:tm.spoudon@oeek.gr.  

  Παλειιάληα Έλσζε Εδηνθηεηψλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.), 
ηνπξλΪξε 53- Ώζάλα Σ.Κ. 104 32, ηει. 210-5225565, fax: 210-5228966.  

 
ΔπΪγγελμα: ΑΓΡΟΝΟΜΟ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ 
ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΚΑΗ ΣΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

http://www.teiep.gr/
http://www.teiher.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.pmu.gr/
http://www.oeek.gr/
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηαρεέξηζε γεσγξαθηθψλ θαη θηεκαηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ 

ζε ζχγρξνλν πεξηβΪιινλ πζηάκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε 

ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεθπεξαέσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο αλαθνξηθΪ κε ηελ αλΪιπζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ζχγρξνλεο ηερληθΫο, 

λνκηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο εθαξκνγΫο Κηεκαηνινγένπ. Βπέζεο, θαηαρσξεέ, αλαιχεη θαη 

δηαρεηξέδεηαη ρσξηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ, δεκηνπξγεέ εθαξκνγΫο βΪζεσλ δεδνκΫλσλ ζην Βζληθφ 

Κηεκαηνιφγην θαη θξνληέδεη γηα ηελ ηάξεζε θαη ελεκΫξσζε ησλ ζηνηρεέσλ ησλ ζρεηηθψλ 

βΪζεσλ. Ώθφκε, ζπληΪζζεη ςεθηαθνχο ρΪξηεο, αλαπηχζζεη ειιεληθΪ ραξηνγξαθηθΪ ζπζηάκαηα 

θαη επεμεξγΪδεηαη ςεθηαθΪ ραξηνγξαθηθΪ δεδνκΫλα ζε πεξηβΪιινλ ιεηηνπξγέαο εηδηθνχ 

ζπζηάκαηνο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. ΣΫινο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεέ 

ηηο αξρΫο θαη ηα εξγαιεέα ηεο Φεθηαθάο Φσηνγξακκεηξέαο θαη εέλαη ζε ζΫζε λα δηαρεηξέδεηαη 

θσηνγξακκεηξηθΪ δεδνκΫλα αληαπνθξηλφκελνο ζηηο απμεκΫλεο απαηηάζεηο ραξηνγξΪθεζεο ηνπ 

Βζληθνχ Κηεκαηνινγένπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, φπνπ ζρεδηΪδεη ηνπνγξαθηθΫο κειΫηεο, ζπληΪζζεη ζρεηηθΫο εθζΫζεηο ησλ 

Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη θαη δεκηνπξγεέ ςεθηαθνχο ρΪξηεο. Βπέζεο, κεγΪιν κΫξνο ηεο εξγαζέαο 

ηνπ γέλεηαη ζηελ χπαηζξν, φπνπ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ. Ώθφκε, 

ρξεηΪδεηαη λα θΪλεη πνιιΫο κεηαθηλάζεηο, γεγνλφο πνπ ζπλεπΪγεηαη θφξην εξγαζέαο θαη 

ππεξσξηαθά απαζρφιεζε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε ζηε δηαρεέξηζε 

Γεσγξαθηθψλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ, γλψζε ησλ ηερληθψλ ηεο ςεθηαθάο 

ραξηνγξαθέαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ηάξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ νξγΪλσζεο ηεο θσηνγξακκεηξηθάο παξαγσγάο. Ώθφκε, 

απαηηεέηαη γλψζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ζηελ αλΪιπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ 

ρψξνπ θαη επηδεμηφηεηα ζε εηδηθΫο εθαξκνγΫο ηνπ πζηάκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. 

ΒπηπιΫνλ, νθεέιεη λα γλσξέδεη ηε λνκνζεζέα ζρεηηθΪ κε ην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, ζηνηρεέα απφ 

ην ΒκπξΪγκαην Αέθαην θαη ην Κηεκαηνιφγην, βαζηθΫο κεζφδνπο εθηέκεζεο ησλ αμηψλ ηεο γεο, 

φπσο θαη δηΪθνξεο λνκηθΫο, ηερληθΫο θαη νηθνλνκηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ Κηεκαηνινγένπ. ΣΫινο, ε 

δπλαηφηεηα γηα ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Ώγξνλφκσλ ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. πνπδΫο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ 

ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη ζηελ 

ΏλΪιπζε, ρεδηαζκφ θαη Αηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ» κε θαηεπζχλζεηο: Κηεκαηνιφγην θαη δηαρεέξηζε 

ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ, Υαξηνγξαθηθά παξαγσγά θαη γεσγξαθηθά αλΪιπζε, ΟξγΪλσζε θαη 

δηαρεέξηζε πφξσλ θαη Ϋξγσλ αλΪπηπμεο. ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ 

παλεπηζηεκηαθάο εθπαέδεπζεο ηεο εκεδαπάο θαη αιινδαπάο. Βπέζεο, γέλνληαη δεθηνέ θαη 

απφθνηηνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο απφ 

ζεηηθΫο ά ηερλνινγηθΫο θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο ζε πνζνζηφ 10% επηπιΫνλ επέ 

ησλ εηζαγνκΫλσλ θνηηεηψλ ησλ ΠM ηνπ ηκάκαηνο. Με ηνλ έδην παξαπΪλσ πεξηνξηζκφ γέλνληαη 

δεθηΫο πξνο επηινγά θαη αηηάζεηο θαηφρσλ ηέηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ, 
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ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Γηα ηνπο απνθνέηνπο Ϊιισλ ηκεκΪησλ 

ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο απφ ζεηηθΫο ά ηερλνινγηθΫο 

θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο θαη ηνπο θαηφρνπο ηέηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ ε απφθηεζε ηνπ MΑE δε ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ απφθηεζε ηνπ 

βαζηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 

λα εέλαη ππνςάθηνη κφλν γηα κέα θαηεχζπλζε απφ θΪζε πξφγξακκα. Δ επηινγά ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ βαζέδεηαη ζηελ απφδνζε ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ζηε βαζκνινγέα 

πξνπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ζπλαθψλ πξνο ην ΠΜ θαη ηελ θαηεχζπλζε επηινγάο θαη ηεο 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, ζην γεληθφ βαζκφ ηνπ δηπιψκαηνο/πηπρένπ θαη ζε ζπλαθεέο 

αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εξγαζέεο. Ώθφκε, νη ππνςάθηνη ππνβΪιινληαη ζε εμΫηαζε ζηελ 

αγγιηθά, ά γαιιηθά, ά γεξκαληθά γιψζζα, ελψ απαιιΪζζνληαη απφ απηά φζνη δηαζΫηνπλ πηπρέν 

μελφγισζζνπ παλεπηζηεκηαθνχ ειιεληθνχ ηκάκαηνο ά Ϋλαλ απφ ηνπο παξαθΪησ ηέηινπο 

ζπνπδψλ ά ησλ αληέζηνηρσλ ηζνηηκηψλ ηνπο: Ώγγιηθά: Proficiency ησλ Παλεπηζηεκέσλ 

Cambridge ά Michigan, Γαιιηθά: Cours Superieur III ά Sorbonne II ά Dalf ά Alliance Francaise 

θαη Γεξκαληθά: Grosses Deutsches Sprachdiplom ηνπ Ελζηηηνχηνπ Goethe. Δ δηΪξθεηα ηεο 

θνέηεζεο γηα ηελ απνλνκά κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδέθεπζεο εέλαη ηΫζζεξα δηδαθηηθΪ 

εμΪκελα, ελψ απαηηεέηαη θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Ώληηθεέκελν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ εέλαη ε ζπληνληζκΫλε αλΪπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ νη 

νπνέεο εκπεξηΫρνληαη ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Σνπνγξαθέαο, ηεο Γεσδαηζέαο, ηεο 

Υαξηνγξαθέαο, ηεο Φσηνγξακκεηξέαο θαη Σειεπηζθφπεζεο, ηνπ Κηεκαηνινγένπ θαη ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ, ησλ πγθνηλσληαθψλ Ϋξγσλ, ησλ Μεηαθνξψλ θαη 

ησλ Τδξαπιηθψλ θαη Βγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ θαη ηεο Σνπηθάο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο. 

Σα αληηθεέκελα απηΪ εκπέπηνπλ ζηελ επηζηάκε ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ θαη 

απνηεινχλ επηζηεκνληθνχο ηνκεέο πςειάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ρψξα καο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη πηπρηνχρνη Ώγξνλφκνη θαη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πξΫπεη 

λα δψζνπλ εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα 

αζθάζεσο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

ΐ.Α. 769/1972, Βγθχθιηνο Β 20523/1977 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 

θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο Β 66/1981 θαη ην Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, ηερληθΫο εηαηξεέεο, ραξηνγξαθηθνχο θνξεέο, ζηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγένπ θαη 

Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο, ζην Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζηε 

Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ, ζηε Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο, αιιΪ θαη 

σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο, ηδηαέηεξα γηα ηνπο 

επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη κεηαπηπρηαθΫο θαη αλψηεξεο ζπνπδΫο. Πνιχ θαιΫο 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζηνπο ηνκεέο ηεο ςεθηαθάο αλαπαξΪζηαζεο ηξηζδηΪζηαησλ 

ραξηνγξαθηθψλ ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ θαη εθαξκνγψλ ζην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, πνπ κπνξνχλ λα 

δηαθηλεζνχλ θαη κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

http://www.ypepth.gr/
http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html


 

16 

 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996112, 995401, http://istos.topo.auth.gr, 

http://www.topo.auth.gr/pgrad2/ANGR.asp, http://www.topo.auth.gr/pgrad2/index1.asp  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11 - 13, 115 21, 
Ώζάλα, ηει.: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε Υαξηνγξαθάζεσλ: 

210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε 

Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 115 27, ηει.: 

210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Βπειπέδσλ 4, Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: 
ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210 - 8206632, ΣνπνγξαθηθΪ πξντφληα 210 - 8206633, ΦεθηαθΪ 

πξντφληα 210 - 8206765, θαμ: 210 - 8817376, e-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο: Σ.Θ. 1644, Θεζζαινλέθε, 541 24, ηει.: 

2310-996133, θαμ: 2310-996415, e-mail: xeee-2004@topo.auth.gr, http://xeee.topo.auth.gr  

  Βζληθφ ΚΫληξν Υαξηψλ θαη Υαξηνγξαθηθάο ΚιεξνλνκηΪο - Βζληθά Υαξηνζάθε (EKEXXAK): 
e-mail: box@maplibrary.gr, www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪιεςε, ε δηεθπεξαέσζε θαη πινπνέεζε ησλ κειεηψλ θαη θαη’ επΫθηαζε ε εθαξκνγά ηνπο ζε 

Ϋξγα ηνπνγξαθηθΪ, θηεκαηνγξαθηθΪ θαη ραξηνγξαθηθΪ, εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνχ 

αγξνλφκνπ ηνπνγξΪθνπ κεραληθνχ. Βπέζεο, εέλαη δπλαηφ λα αζρνιεζεέ κε Ϋξγα ζπγθνηλσληαθΪ 

θαζψο θαη Ϋξγα πνπ απαηηνχλ πδξαπιηθΫο εθαξκνγΫο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Σν κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο εξγαζέαο ηνπ γέλεηαη ζηελ χπαηζξν, επηβιΫπνληαο ην Ϋξγν πνπ Ϋρεη 

αλαιΪβεη, κπνξεέ φκσο λα εξγΪδεηαη θαη ζην γξαθεέν ηνπ ζπληΪζζνληαο κειΫηεο θαη εθζΫζεηο 

ησλ Ϋξγσλ πνπ αλαιακβΪλεη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο αγξνλφκνο ηνπνγξΪθνο κεραληθφο ζα πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηα λΫα 

επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα, λα Ϋρεη δηνξαηηθφηεηα θαη λα εθαξκφδεη ηηο λΫεο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο 

αιιΪ θαη ηηο αιιαγΫο ά ηξνπνπνηάζεηο ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζηα ηκάκαηα ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη εληΪζζνληαη ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ Σερλνινγηθψλ 

Βπηζηεκψλ. Καη ζηα δχν ηκάκαηα ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, απφ ηα νπνέα ην ηειεπηαέν 

αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΠαξΫρεηαη επέζεο ε δπλαηφηεηα γηα 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο.  

http://istos.topo.auth.gr/
http://www.topo.auth.gr/pgrad2/ANGR.asp
http://www.topo.auth.gr/pgrad2/index1.asp
http://www.psatm.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.okxe.gr/
http://www.igme.gr/
http://www.gys.gr/
http://xeee.topo.auth.gr/
http://www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Ώγξνλφκνπ ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο 

παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930 Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 769/1972 Βγθχθιηνο Β 20523/1977 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-

12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο Β66/1981, ΠΑ 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο αζρνινχκελα κε: α) ηε ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη 

παξνπζέαζε ζηνηρεέσλ, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεγεζψλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ 

πεξηβΪιινληνο (ραξηνγξαθέα, απνηχπσζε εθδφζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζΫζεσλ πΪλσ ζηε γε), β) 

ηελ αλΪιπζε θαη νξγΪλσζε ρψξνπ, γ) ζπγθνηλσληαθΪ, εγγεηνβειηησηηθΪ, πδξαπιηθΪ, δνκηθΪ θαη 

ηερληθΪ Ϋξγα. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο ηεέλνπλ λα αιιΪμνπλ απφ αξλεηηθΫο ζε ζεηηθΫο 

γηα ην κΫιινλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε 157 80 ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7722690, 
210/7722761, http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 

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

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο, Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο: ηει.: 2310/278123, 234566, 

235470.  

 
ΔπΪγγελμα: ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ 
ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖ 
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε εθαξκνγά κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζρεηηθΪ κε ηελ 

γεσγξαθηθά νξγΪλσζε θαη αλΪιπζε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ γηα ηελ παξαγσγά ςεθηαθψλ ραξηψλ. 

Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεθπεξαέσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ραξηνγξαθηθψλ 

κειεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο ζηελ αλΪιπζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη 

ζχγρξνλεο εθαξκνγΫο ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ ζε πεξηβΪιινλ ιεηηνπξγέαο εηδηθνχ 

πζηάκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Βπέζεο, δεκηνπξγεέ θαη δηαρεηξέδεηαη γεσγξαθηθΫο 

βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη θξνληέδεη γηα ηελ ηάξεζε θαη ελεκΫξσζε ησλ ρσξηθψλ ζηνηρεέσλ ησλ 

ζρεηηθψλ βΪζεσλ. Ώθφκε, ζπληΪζζεη ςεθηαθνχο ρΪξηεο, αλαπηχζζεη ειιεληθΪ ραξηνγξαθηθΪ 

ζπζηάκαηα θαη επεμεξγΪδεηαη ςεθηαθΪ ραξηνγξαθηθΪ δεδνκΫλα. ΒπηπιΫνλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηνπ Ϋξγνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ηηο αξρΫο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεέα ηεο Φεθηαθάο 

Φσηνγξακκεηξέαο θαη εέλαη ζε ζΫζε λα δηαρεηξέδεηαη θσηνγξακκεηξηθΪ δεδνκΫλα 

αληαπνθξηλφκελνο ζηηο απμεκΫλεο απαηηάζεηο ραξηνγξΪθεζεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. ΣΫινο, ζηα 

επαγγεικαηηθΪ ηνπ ελδηαθΫξνληα εληΪζζνληαη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο, φπσο ε γεσπνιηηηθά ζΫζε ηεο 

ΒιιΪδαο, παξαγσγηθΪ ζπζηάκαηα ζε ηνπηθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν, εθαξκνγΫο βΪζεσλ δεδνκΫλσλ 

ζην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, ζΫκαηα ραξηνγξαθηθάο ππνδνκάο, νξγΪλσζεο θαη παξαγσγάο θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 

http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://istos.topo.auth.gr/
http://www.tee.gr/
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Βέλαη δπλαηφλ λα δνπιεχεη κφλνο ηνπ, αιιΪ ζπλάζσο απνηειεέ κΫινο κηαο δηεπηζηεκνληθάο 

νκΪδαο πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ηελ εθπφλεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, 

φπνπ ζρεδηΪδεη ηνπνγξαθηθΫο κειΫηεο γεσγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ, ζπληΪζζεη ζρεηηθΫο εθζΫζεηο 

ησλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη θαη δεκηνπξγεέ ςεθηαθνχο ρΪξηεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν. 

Βπέζεο, κεγΪιν κΫξνο ηεο εξγαζέαο ηνπ γέλεηαη ζηελ χπαηζξν, φπνπ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο 

ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη λα πξαγκαηνπνηεέ πνιιΫο κεηαθηλάζεηο, γεγνλφο πνπ 

επηθΫξεη θφξην εξγαζέαο θαη ππεξσξηαθά απαζρφιεζε. ΣΫινο, ε αλΪγθε ελεκΫξσζάο ηνπ γηα ηα 

λΫα ηερλνινγηθΪ θπξέσο δεδνκΫλα απαηηεέ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη 

επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε ζηηο ρσξηθΫο 

βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ζηα ζπζηάκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, γλψζε ησλ ηερληθψλ ηεο 

ςεθηαθάο ραξηνγξαθέαο θαη ησλ κεζφδσλ ηεο θσηνγξακκεηξέαο, θαζψο θαη βαζηθψλ ελλνηψλ 

καθξν-νηθνλνκηθάο θαη κηθξν-νηθνλνκηθάο αλΪιπζεο θαη πνιηηηθάο. Ώθφκε, απαηηεέηαη γλψζε 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ζηελ αλΪιπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ θαη 

επηδεμηφηεηα ζηε δηαρεέξηζε ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ ζε πεξηβΪιινλ 

εμεηδηθεπκΫλνπ πζηάκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. ΒπηπιΫνλ, νθεέιεη λα γλσξέδεη ηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ. ΣΫινο, ε δπλαηφηεηα γηα ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο θαη ε πνιχ 

θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Ώγξνλφκσλ ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. πνπδΫο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ 

ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη ζηελ 

ΏλΪιπζε, ρεδηαζκφ θαη Αηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ» κε θαηεπζχλζεηο: Κηεκαηνιφγην θαη δηαρεέξηζε 

ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ, Υαξηνγξαθηθά παξαγσγά θαη γεσγξαθηθά αλΪιπζε, ΟξγΪλσζε θαη 

δηαρεέξηζε πφξσλ θαη Ϋξγσλ αλΪπηπμεο. ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ 

παλεπηζηεκηαθάο εθπαέδεπζεο ηεο εκεδαπάο θαη αιινδαπάο. Βπέζεο, γέλνληαη δεθηνέ θαη 

απφθνηηνη Ϊιισλ ηκεκΪησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο απφ 

ζεηηθΫο ά ηερλνινγηθΫο θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο ζε πνζνζηφ 10% επηπιΫνλ επέ 

ησλ εηζαγνκΫλσλ θνηηεηψλ ησλ ΠM ηνπ ηκάκαηνο. Με ηνλ έδην παξαπΪλσ πεξηνξηζκφ γέλνληαη 

δεθηΫο πξνο επηινγά θαη αηηάζεηο θαηφρσλ ηέηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Γηα ηνπο απνθνέηνπο Ϊιισλ ηκεκΪησλ 

ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο απφ ζεηηθΫο ά ηερλνινγηθΫο 

θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο θαη ηνπο θαηφρνπο ηέηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ ε απφθηεζε ηνπ MΑE δε ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ απφθηεζε ηνπ 

βαζηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 

λα εέλαη ππνςάθηνη κφλν γηα κέα θαηεχζπλζε απφ θΪζε πξφγξακκα. Δ επηινγά ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ βαζέδεηαη ζηελ απφδνζε ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ζηε βαζκνινγέα 

πξνπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ζπλαθψλ πξνο ην ΠΜ θαη ηελ θαηεχζπλζε επηινγάο θαη ηεο 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, ζην γεληθφ βαζκφ ηνπ δηπιψκαηνο/πηπρένπ θαη ζε ζπλαθεέο 

αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εξγαζέεο. Ώθφκε, νη ππνςάθηνη ππνβΪιινληαη ζε εμΫηαζε ζηελ 

αγγιηθά, ά γαιιηθά, ά γεξκαληθά γιψζζα, ελψ απαιιΪζζνληαη απφ απηά φζνη δηαζΫηνπλπηπρέν 

μελφγισζζνπ παλεπηζηεκηαθνχ ειιεληθνχ ηκάκαηνο ά Ϋλαλ απφ ηνπο παξαθΪησ ηέηινπο 

ζπνπδψλ ά ησλ αληέζηνηρσλ ηζνηηκηψλ ηνπο: Ώγγιηθά: Proficiency ησλ Παλεπηζηεκέσλ 
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Cambridge ά Michigan, Γαιιηθά: Cours Superieur III ά Sorbonne II ά Dalf ά Alliance Francaise 

θαη Γεξκαληθά: Grosses Deutsches Sprachdiplom ηνπ Ελζηηηνχηνπ Goethe. Δ δηΪξθεηα ηεο 

θνέηεζεο γηα ηελ απνλνκά κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδέθεπζεο εέλαη ηΫζζεξα δηδαθηηθΪ 

εμΪκελα, ελψ απαηηεέηαη θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Ώληηθεέκελν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ εέλαη ε ζπληνληζκΫλε αλΪπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ νη 

νπνέεο εκπεξηΫρνληαη ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Σνπνγξαθέαο, ηεο Γεσδαηζέαο, ηεο 

Υαξηνγξαθέαο, ηεο Φσηνγξακκεηξέαο θαη Σειεπηζθφπεζεο, ηνπ Κηεκαηνινγένπ θαη ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ, ησλ πγθνηλσληαθψλ Ϋξγσλ, ησλ Μεηαθνξψλ θαη 

ησλ Τδξαπιηθψλ θαη Βγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ θαη ηεο Σνπηθάο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο. 

Σα αληηθεέκελα απηΪ εκπέπηνπλ ζηελ επηζηάκε ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ θαη 

απνηεινχλ επηζηεκνληθνχο ηνκεέο πςειάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ρψξα καο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη Ώγξνλφκνη θαη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξΫπεη λα δψζνπλ 

εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο 

επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ λφκνπο 

θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 

769/1972, Βγθχθιηνο Β 20523/1977 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο Β 66/1981 θαη ην Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα 

(ΤΠΒΥΧΑΒ), νξγαληζκνχο, ηερληθΫο εηαηξεέεο, ςεθηαθνχο θσηνγξακκεηξηθνχο ζηαζκνχο, 

ραξηνγξαθηθνχο θνξεέο, ζηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο, ζην 

Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζηε Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ, ζηε 

Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζηε Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα 

ΒιιΪδαο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο, 

ηδηαέηεξα γηα ηνπο επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη κεηαπηπρηαθΫο θαη αλψηεξεο 

ζπνπδΫο. Πνιχ θαιΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζηνπο ηνκεέο ηεο ςεθηαθάο 

αλαπαξΪζηαζεο ηξηζδηΪζηαησλ ραξηνγξαθηθψλ ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ θαη πνηθέισλ εθαξκνγψλ 

θαη πξννπηηθψλ ησλ πνιπκΫζσλ ζηελ ςεθηαθά ραξηνγξαθέα θαη ηελ αλΪιπζε γεσγξαθηθψλ 

δεδνκΫλσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996112, 995401, http://istos.topo. 

auth.gr, http://www.topo.auth.gr/pgrad2/ANGR.asp, http://www.topo.auth.gr/pgrad2/index1.asp  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://istos.topo/
http://www.topo.auth.gr/pgrad2/ANGR.asp
http://www.topo.auth.gr/pgrad2/index1.asp
http://www.psatm.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11 - 13, 115 21, 

Ώζάλα, ηει.: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε Υαξηνγξαθάζεσλ: 

210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε 
Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 115 27, ηει.: 

210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

  Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο: Σ.Θ. 1644, Θεζζαινλέθε, 541 24, ηει.: 
2310-996133, θαμ: 2310-996415, e-mail: xeee-2004@topo.auth.gr, http://xeee.topo.auth.gr  

  Βζληθφ ΚΫληξν Υαξηψλ θαη Υαξηνγξαθηθάο ΚιεξνλνκηΪο - Βζληθά Υαξηνζάθε (EKEXXAK): 

e-mail: box@maplibrary.gr, www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Βπειπέδσλ 4, Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: 
ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210 - 8206632, ΣνπνγξαθηθΪ πξντφληα 210 -8206633, ΦεθηαθΪ 

πξντφληα 210 - 8206765, θαμ: 210 - 8817376, e-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ: ηξαηφπεδν ΠαπΪγνπ ΣΓΝ 1040, Ώζάλα, ηει.: 

210-6442966, 6442971, θαμ: 210-6517811, www.hnhs.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΑΓΡΟΝΟΜΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ 
ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΡΧΝ 
ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε εθαξκνγά ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ αλΪιπζε, 

νξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε πφξσλ θαη Ϋξγσλ αλΪπηπμεο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ, 

ηε δηεθπεξαέσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθΫο 

κεζφδνπο αλαθνξηθΪ κε ηε γεσγξαθηθά αλΪιπζε ηνπ ρψξνπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επέπεδν, 

θαζψο θαη βαζηθΫο αξρΫο νηθνλνκηθάο αλΪιπζεο θαη πνιηηηθάο. ΜειεηΪ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

ρψξν κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ αλαδηΪξζξσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ 

ηεο γεο θαη ηε κειΫηε, κΫηξεζε θαη δηαρεέξηζε θαηαζθεπαζηηθψλ Ϋξγσλ. ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

ελδηαθΫξνληα εληΪζζνληαη ε νξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ κεηαθνξψλ, ν ηερληθφο θαη 

πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο ησλ κεηαθνξψλ, ε αμηνπνέεζε αζηηθψλ ζπζηεκΪησλ καδηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη ε νηθνλνκηθά αλΪιπζε ησλ ζρεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ Ϋξγσλ. Ώθφκε, εέλαη 

δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ κειΫηεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ζπγθνηλσληαθψλ Ϋξγσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπο. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα αζρνιεέηαη κε ηε δηαρεέξηζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαη ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. ε απηά ηελ πεξέπησζε ζπιιΫγεη, επεμεξγΪδεηαη θαη 

αμηνινγεέ πιεξνθνξέεο θαη εθηηκάζεηο γηα ην επηθαλεηαθφ θαη ππφγεην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη 

ζρεδηΪδεη νινθιεξσκΫλα ζπζηάκαηα παξεκβΪζεσλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηελ εμπγέαλζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηα πιαέζηα ηεο αεηθφξνπ αλΪπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. Βπέζεο, θαηαρσξεέ, αλαιχεη θαη δηαρεηξέδεηαη ρσξηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ 

θαη θξνληέδεη γηα ηελ ηάξεζε θαη ελεκΫξσζε ησλ ζηνηρεέσλ ησλ ζρεηηθψλ βΪζεσλ. Ώθφκε, 

ζπληΪζζεη ςεθηαθνχο ρΪξηεο, αλαπηχζζεη ειιεληθΪ ραξηνγξαθηθΪ ζπζηάκαηα θαη 

επεμεξγΪδεηαη ςεθηαθΪ γεσγξαθηθΪ δεδνκΫλα ζε πεξηβΪιινλ ιεηηνπξγέαο εηδηθνχ ζπζηάκαηνο 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. ΣΫινο, ρξεζηκνπνηεέ ηηο αξρΫο θαη ηα εξγαιεέα ηεο Φεθηαθάο 

Φσηνγξακκεηξέαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξαγσγάο θαη ζχληαμεο ραξηψλ, δηαγξακκΪησλ θαη 

ηερληθψλ εθζΫζεσλ.  

 

http://www.okxe.gr/
http://www.igme.gr/
http://xeee.topo.auth.gr/
http://www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm
http://www.gys.gr/
http://www.hnhs.gr/
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σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο ηφζν ζε γξαθεέν, φηαλ ζπληΪζζεη κειΫηεο θαη 

ηερληθΫο εθζΫζεηο, φζν θαη ζηελ χπαηζξν γηα ηελ επέβιεςε ησλ εξγαζηψλ δηΪθνξσλ 

αλαπηπμηαθψλ Ϋξγσλ. Ώθνινπζεέ ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη 

ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο 

ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Σν επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κεηαθηλάζεηο κΫζα θαη Ϋμσ απφ 

ηε ρψξα, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ηερληθψλ ζηνηρεέσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε ζηε δηαρεέξηζε 

γεσγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ, γλψζε ηνπ λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζένπ αλαθνξηθΪ κε ηελ 

δηαρεέξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηηο δηαξζξσηηθΫο πνιηηηθΫο ηεο 

Βπξσπατθάο Έλσζεο. Ώθφκε, απαηηεέηαη γλψζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ζηελ αλΪιπζε, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ θαη επηδεμηφηεηα ζε εηδηθΫο εθαξκνγΫο ηνπ πζηάκαηνο 

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ηεο ςεθηαθάο ραξηνγξαθέαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο 

θσηνγξακκεηξέαο. ΒπηπιΫνλ, ε κεζνδηθφηεηα, ε νξγαλσηηθφηεηα, θαη ε δηαξθάο ελεκΫξσζε γηα 

ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο απνηεινχλ απαξαέηεηεο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΣΫινο, ε δπλαηφηεηα γηα ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο 

εληφο θαη εθηφο ΒιιΪδαο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη εξεπλεηηθΫο κειΫηεο, νη επηθνηλσληαθΫο 

δεμηφηεηεο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ δηεπθνιχλνπλ ηελ Ϊζθεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Ώγξνλφκσλ ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. πνπδΫο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη ζηελ ΏλΪιπζε, 

ρεδηαζκφ θαη Αηαρεέξηζε ηνπ ρψξνπ» κε θαηεπζχλζεηο: Κηεκαηνιφγην θαη δηαρεέξηζε ρσξηθψλ 

δεδνκΫλσλ, Υαξηνγξαθηθά παξαγσγά θαη γεσγξαθηθά αλΪιπζε, ΟξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε 

πφξσλ θαη Ϋξγσλ αλΪπηπμεο. ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ 

παλεπηζηεκηαθάο εθπαέδεπζεο ηεο εκεδαπάο θαη αιινδαπάο. Βπέζεο, γέλνληαη δεθηνέ θαη 

απφθνηηνη Ϊιισλ ηκεκΪησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο 

απφ ζεηηθΫο ά ηερλνινγηθΫο θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο ζε πνζνζηφ 10% επηπιΫνλ 

επέ ησλ εηζαγνκΫλσλ θνηηεηψλ ησλ ΠM ηνπ ηκάκαηνο. Με ηνλ έδην παξαπΪλσ πεξηνξηζκφ 

γέλνληαη δεθηΫο πξνο επηινγά θαη αηηάζεηο θαηφρσλ ηέηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηκεκΪησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Γηα ηνπο απνθνέηνπο Ϊιισλ 

ηκεκΪησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο απφ ζεηηθΫο ά 

ηερλνινγηθΫο θαηεπζχλζεηο ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο θαη ηνπο θαηφρνπο ηέηισλ ζπνπδψλ 

ινηπψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ ε απφθηεζε ηνπ MΑE δε ζπλεπΪγεηαη θαη ηελ απφθηεζε 

ηνπ βαζηθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα εέλαη ππνςάθηνη κφλν γηα κέα θαηεχζπλζε απφ θΪζε πξφγξακκα. Δ επηινγά ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ βαζέδεηαη ζηελ απφδνζε ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ζηε βαζκνινγέα 

πξνπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ζπλαθψλ πξνο ην ΠΜ θαη ηελ θαηεχζπλζε επηινγάο θαη ηεο 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, ζην γεληθφ βαζκφ ηνπ δηπιψκαηνο/πηπρένπ, θαη ζε ζπλαθεέο 

αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εξγαζέεο. Ώθφκε, νη ππνςάθηνη ππνβΪιινληαη ζε εμΫηαζε ζηελ 

αγγιηθά, ά γαιιηθά, ά γεξκαληθά γιψζζα, ελψ απαιιΪζζνληαη απφ απηά φζνη δηαζΫηνπλ IKY 

πηπρέν μελφγισζζνπ παλεπηζηεκηαθνχ ειιεληθνχ ηκάκαηνο ά Ϋλαλ απφ ηνπο εμάο ηέηινπο 

ζπνπδψλ ά ησλ αληέζηνηρσλ ηζνηηκηψλ ηνπο: Ώγγιηθά: Proficiency ησλ Παλεπηζηεκέσλ 

Cambridge ά Michigan, Γαιιηθά: Cours Superieur III ά Sorbonne II ά Dalf ά Alliance Francaise 
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θαη Γεξκαληθά: Grosses Deutsches Sprachdiplom ηνπ Ελζηηηνχηνπ Goethe. Δ δηΪξθεηα ηεο 

θνέηεζεο γηα ηελ απνλνκά κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδέθεπζεο εέλαη ηΫζζεξα δηδαθηηθΪ 

εμΪκελα, ελψ απαηηεέηαη θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Ώληηθεέκελν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ εέλαη ε ζπληνληζκΫλε αλΪπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ νη 

νπνέεο εκπεξηΫρνληαη ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Σνπνγξαθέαο, ηεο Γεσδαηζέαο, ηεο 

Υαξηνγξαθέαο, ηεο Φσηνγξακκεηξέαο θαη Σειεπηζθφπεζεο, ηνπ Κηεκαηνινγένπ θαη ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ, ησλ πγθνηλσληαθψλ Ϋξγσλ, ησλ Μεηαθνξψλ θαη 

ησλ Τδξαπιηθψλ θαη Βγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ θαη ηεο Σνπηθάο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο. 

Σα αληηθεέκελα απηΪ εκπέπηνπλ ζηελ επηζηάκε ηνπ Ώγξνλφκνπ θαη ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ θαη 

απνηεινχλ επηζηεκνληθνχο ηνκεέο πςειάο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ρψξα καο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη Ώγξνλφκνη θαη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξΫπεη λα δψζνπλ 

εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο 

επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ λφκνπο 

θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 

769/1972, Βγθχθιηνο Β 20523/1977 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο Β 66/1981 θαη ην Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα 

(ΤΠΒΥΧΑΒ), νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ηερληθΫο εηαηξεέεο, ςεθηαθνχο 

θσηνγξακκεηξηθνχο ζηαζκνχο, ραξηνγξαθηθνχο θνξεέο, ζηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγένπ θαη 

Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο, ζην Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζηε 

Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ, ζηε Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζηε 

Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθφ 

ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο, ηδηαέηεξα 

γηα ηνπο επηζηάκνλεο πνπ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηάζεη κεηαπηπρηαθΫο θαη αλψηεξεο ζπνπδΫο. 

ʼιισζηε, κε ηελ αλΪπηπμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ηελ εέζνδν ησλ λΫσλ 

επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεδνκΫλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εληαέα αγνξΪ εξγαζέαο 

ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε, απμΪλνληαη νη αλΪγθεο θαη νη απαηηάζεηο ζε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθψλ εξγαζηψλ ζε νηθνλνκηθΪ θαη λνκηθΪ δεδνκΫλα Ϋξγσλ θαη κειεηψλ. 

Πνιχ θαιΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζηνπο ηνκεέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρεέξηζεο 

ηεο γεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο νηθνλνκέαο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ, 

εγγεηνβειηησηηθψλ θαη πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη ησλ δνκηθψλ θαη Ϊιισλ ηερληθψλ 

θαηαζθεπψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996112, 995401, http://istos.topo.auth.gr, 

http://www.topo.auth.gr/pgrad2/index1.asp  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://istos.topo.auth.gr/
http://www.topo.auth.gr/pgrad2/index1.asp
http://www.psatm.gr/
http://www.tee.gr/
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11 - 13, 115 21, 

Ώζάλα, ηει.: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε Υαξηνγξαθάζεσλ: 

210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε 

Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 115 27, ηει.: 
210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

  Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο: Σ.Θ. 1644, Θεζζαινλέθε, 541 24, ηει.: 

2310-996133, θαμ: 2310-996415, e-mail: xeee-2004@topo.auth.gr, http://xeee.topo.auth.gr  

  Βζληθφ ΚΫληξν Υαξηψλ θαη Υαξηνγξαθηθάο ΚιεξνλνκηΪο - Βζληθά Υαξηνζάθε (EKEXXAK): 
e-mail: box@maplibrary.gr, www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Βπειπέδσλ 4, Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: 

ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210 - 8206632, ΣνπνγξαθηθΪ πξντφληα 210 - 8206633, ΦεθηαθΪ 

πξντφληα 210 - 8206765, θαμ: 210 - 8817376, e-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ: ηξαηφπεδν ΠαπΪγνπ ΣΓΝ 1040, Ώζάλα, ηει.: 
210-6442966, 6442971, θαμ: 210-6517811, www.hnhs.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΚΖΠΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε δηαθφζκεζε 

θάπσλ, ε δηακφξθσζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ, πΪξθσλ θαη παξφκνησλ εθηΪζεσλ, θαζψο θαη ε 

ζπληάξεζε ά ε αλαθαέληζά ηνπο. ΏλΪινγα κε ηηο απαηηάζεηο, ηηο επηινγΫο θαη ηελ νηθνλνκηθά 

δπλαηφηεηα ηνπ πειΪηε πξνηεέλεη ιχζεηο πνπ ζπλδπΪδνπλ θαιά πνηφηεηα πξντφλησλ θαη 

πξνεγκΫλεο ππεξεζέεο αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ. Σν ηκάκα κειεηψλ εθπνλεέ ηηο ζρεηηθΫο κειΫηεο 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηδηαέηεξεο επηζπκέεο ηνπ ηδηνθηάηε, ην θιέκα, ην Ϋδαθνο, θαη ηνπο Ϊιινπο 

παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πγηά αλΪπηπμε ησλ θπηψλ θαη δεκηνπξγεέ ην ηειηθφ ζρΫδην ηνπ 

θάπνπ πνπ πεξηιακβΪλεη ηα αξρηηεθηνληθΪ ζηνηρεέα (δηαδξφκνπο, ζΫζεηο ζηΪζκεπζεο, 

δεκηνπξγέα επηπΫδσλ θ.Ϊ.), ηα θπηΪ θαη ηηο ηδηαέηεξεο θαηαζθεπΫο πνπ επηζπκεέ ν πειΪηεο, ελψ 

ην θαηαζθεπαζηηθφ ηκάκα εθηειεέ ην ζρΫδην. Ο αξρηηΫθηνλαο θάπσλ αθνινπζεέ κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζέα κε δηαθξηηΪ ζηΪδηα, πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηελ απηνςέα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ θαηαγξαθά 

ησλ απαηηάζεψλ ηνπ πειΪηε, ηελ αλΪιπζε ησλ πξνηηκάζεσλ ηνπ, ηε ζχλζεζε πξνηΪζεσλ θαη 

ηελ παξνπζέαζά ηνπο ζηνλ πειΪηε κε ηε βνάζεηα ηξηζδηΪζηαησλ κνληΫισλ απεηθφληζεο. ΣΫινο, 

ζε ζπλεξγαζέα κε ην ζπλεξγεέν ηνπ εθηειεέ θΪπνηεο εξγαζέεο ζπληάξεζεο, φπσο πεξηνδηθά θνπά 

θαη εμαεξηζκφο ριννηΪπεηα, θιαδΫκαηα δΫληξσλ θαη ζΪκλσλ, ιηπΪλζεηο, θπηνπξνζηαζέα, 

θαιιηΫξγεηα ηνπ εδΪθνπο θ.ιπ., αλΪινγα κε ηε ζπκθσλέα ησλ δχν κεξψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ανπιεχεη ηφζν ζε γξαθεέν, φπνπ εθπνλεέ ηα ζρΫδηα κε ηελ βνάζεηα εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζα εθηειεζηνχλ ηα ζρΫδηα απηΪ. πλάζσο 

ζπλεξγΪδεηαη κε θεπνηερληθνχο θαη εξγΪηεο ζε νξγαλσκΫλν ζπλεξγεέν. Ο αξρηηΫθηνλαο θάπσλ 

νθεέιεη λα αθνινπζεέ ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα θαη λα ιακβΪλεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα γηα ηελ 

απνθπγά αηπρεκΪησλ. Βπέζεο, πξΫπεη λα ιακβΪλεη κΫηξα αηνκηθάο πξνζηαζέαο φηαλ 

ρξεζηκνπνηεέ θπηνθΪξκαθα θαη Ϊιιεο ηνμηθΫο νπζέεο, θαη ηΫινο λα ζΫβεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη 

ην πεξηβΪιινλ.  

 

http://www.tkm.tee.gr/
http://www.okxe.gr/
http://www.igme.gr/
http://xeee.topo.auth.gr/
http://www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm
http://www.gys.gr/
http://www.hnhs.gr/
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αξρηηεθηνληθά θάπσλ απνηειεέ κηα κνξθά Ϋθθξαζεο θαη θαιιηηερληθάο δεκηνπξγέαο, πνπ 

απαηηεέ αγΪπε γηα ηε θχζε θαη θαιιηηερληθά δηΪζεζε. Ώπαξαέηεηα πξνζφληα ε θαληαζέα, ε 

ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ρξσκΪησλ θαη δηαθφξσλ πνηθηιηψλ θπηψλ, ε νξγαλσηηθφηεηα θαη ε 

κεζνδηθφηεηα. Ώθφκα απαηηνχληαη γλψζεηο γεσπνληθάο, εέδε θπηψλ, ηξφπνο θαιιηΫξγεηαο 

ζπλζάθεο αλΪπηπμεο θ.Ϊ., θαη εμεηδέθεπζε ζηε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά. Βπέζεο, ν αξρηηΫθηνλαο θάπσλ νθεέιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο ηΪζεηο 

ζηελ αξρηηεθηνληθά θαη ηνλ θαιισπηζκφ θάπσλ, ηα λΫα εέδε θπηψλ πνπ θπθινθνξνχλ, ηα λΫα 

θΪξκαθα θαη εξγαιεέα πνπ αθνξνχλ ζηε θξνληέδα ησλ θάπσλ, αιιΪ θαη λα γλσξέδεη ηελ 

λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη ηα ηερληθΪ Ϋξγα θαη ην πεξηβΪιινλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηελ αξρηηεθηνληθά θάπσλ παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώλζνθνκέαο -Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ 

ηεο ρνιάο Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο ηνπ ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (ʼξηα). Σν ηκάκα απνζθνπεέ ζηελ 

εθπαέδεπζε ηερλνιφγσλ γεσπφλσλ νη νπνένη ζα εέλαη εμεηδηθεπκΫλνη αθελφο κελ ζηελ 

παξαγσγηθά αλζνθνκέα θαη αθεηΫξνπ ζηελ θεπνηερλέα θαη ηηο εθαξκνγΫο ηεο αλζνθνκέαο ζηελ 

αξρηηεθηνληθά ηνπ ηνπένπ. Βηδηθφηεξα, ε θεπνηερλέα θαη ε αξρηηεθηνληθά ηνπένπ πεξηιακβΪλνπλ 

ηε κειΫηε, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ζπληάξεζε Ϋξγσλ πξαζέλνπ θαζψο θαη γεληθφηεξα Ϋξγσλ 

δηακφξθσζεο ηνπέσλ θαη δηαρεέξηζεο θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη νηθνηφπσλ κε ηε ρξάζε εηδηθψλ 

ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκΪησλ Δ/Τ θαζψο θαη κε ηε ρξάζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ 

Πιεξνθνξηψλ. Δ θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα, ελψ απαηηεέηαη ε εθπφλεζε πηπρηαθάο 

εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. πνπδΫο παξΫρνληαη, επέζεο, ζην ηκάκα Ώγξνηηθάο 

ΏλΪπηπμεο ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε 

«Αηαρεέξηζε Φπηηθάο Παξαγσγάο» κε Ϋκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθά θάπσλ. Δ θνέηεζε δηαξθεέ 

πΫληε αθαδεκατθΪ Ϋηε θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Γλψζεηο θεπνηερλέαο θαη 

αλζνθεπνπξηθάο παξΫρνληαη θαη ζηα ηκάκαηα Γεσπνλέαο ησλ ΏΒΕ θαη ΏΣΒΕ ηεο ρψξαο. Ώθφκε, 

ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ επνπηεέαο ΟΒΒΚ ζηελ εηδηθφηεηα 

Σερληθφο Ώλζνθνκέαο ηνπ Γεσηερληθνχ ΣνκΫα κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+,ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο 

ζρνιΫο επνπηεέαο ΤΠΒΠΘ, ζε ζρνιΫο καζεηεέαο ηνπ ΟΏΒΑ, ζηελ ΏκεξηθΪληθε Γεσξγηθά ρνιά 

Θεζζαινλέθεο θαζψο θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη 

ηέηινη πνπ παξΫρνπλ λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώλζνθνκέαο - Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ ηνπ ΏΣΒΕ Δπεέξνπ κε βΪζε 

ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, κπνξνχλ εέηε κφλνο ηνπ εέηε ζε 

ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο εηδηθνχο λα αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο 

ηερλνινγέαο ζε εηδηθνχο ηνκεέο ησλ γεσπνληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ. Οη 

πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο 

Ϋρνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα απαζρνιεζνχλ γεληθΪ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θαη ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ γεσπνλέαο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258/2000 (ΦΒΚ 

215/ η. Ώ/9-10-2000). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ΕΒΚ βξέζθνληαη ζε 

δηαδηθαζέα Ϋγθξηζεο θαη πξνψζεζεο απφ ηελ ΒΒΚΒΑ ηνπ ΟΒΒΚ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο αξρηηΫθηνλαο θάπσλ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα. 

Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο 

κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ζε 

αλΪινγεο ζΫζεηο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επέζεο ζε Ελζηηηνχηα θαη 
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ηαζκνχο Γεσξγηθάο Έξεπλαο, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα ζε ζΫζεηο εθαξκνγάο, κειΫηεο θαη 

Ϋξεπλαο, θαη σο δηεπζπληΫο ππνθαηαζηεκΪησλ, ζην ππνπξγεέν Παηδεέαο ζε ζΫζεηο θαζεγεηψλ 

ΜΫζεο Βθπαέδεπζεο θαη αθφζνλ δηαζΫηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα (δηΪθνξα επέπεδα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ), ζηελ Ώλψηεξε θαη Ώλψηαηε Βθπαέδεπζε αληέζηνηρσλ εηδηθνηάησλ 

θαη ζρνιψλ. Βπέζεο, ζε αλΪινγεο ζΫζεηο, θπξέσο κειεηεηψλ, ζε ππνπξγεέα (π.ρ., Βζληθάο 

Οηθνλνκέαο, ΠεξηβΪιινληνο - Υσξνηαμέαο θαη Αεκνζέσλ Έξγσλ, Βζσηεξηθψλ, Βμσηεξηθψλ) θαη 

ζε δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο, φπσο ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Ώζθαιέζεσλ, ν Βζληθφο 

Οξγαληζκφο Καπλνχ, ν Οξγαληζκφο ΐΪκβαθνο, ε Βιιεληθά ΐηνκεραλέα ΓΪραξεο, ν ΒΟΜΜΒΥ, 

ην ΒΛΚΒΠΏ, ην ΚΫληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Βξεπλψλ, ν Οξγαληζκφο 

Πξνψζεζεο Βιιεληθψλ Πξντφλησλ, ε ΏΓΡΒΞ, Ελζηηηνχηα Κνηλσληθψλ Βξεπλψλ, Οξγαληζκνέ 

Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο (δάκνη θαη θνηλφηεηεο). Ώθφκε, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ζε ζπλεηαηξηζηηθΫο 

νξγαλψζεηο φισλ ησλ βαζκέδσλ ζε αλΪινγεο ζΫζεηο κειεηεηψλ, πξντζηακΫλσλ ηκεκΪησλ 

Παξαγσγάο, Μεηαπνέεζεο θαη Βκπνξέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη δηεπζπληψλ Βλψζεσλ 

γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πξσηνβΪζκησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ γεσξγηθψλ 

βηνκεραληψλ, θ.ιπ., ζε ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο εηαηξηθάο ά αηνκηθάο κνξθάο σο ζχκβνπινη, 

ππεχζπλνη νξγΪλσζεο παξαγσγάο θαη εκπνξέαο, κειεηεηΫο θαη δηεπζπληΫο. ΣΫηνηεο επηρεηξάζεηο 

εέλαη, ι.ρ., νη κεηαπνηεηηθΫο γεσξγηθΫο βηνκεραλέεο, νη εηαηξεέεο γεσξγηθψλ θαξκΪθσλ - 

ιηπαζκΪησλ - κεραλεκΪησλ - δσνηξνθψλ, νη δηΪθνξεο αηνκηθΫο ά νκαδηθΫο γεσξγηθΫο θαη 

θηελνηξνθηθΫο επηρεηξάζεηο (π.ρ. πηελνηξνθηθΫο, ρνηξνηξνθηθΫο, βηνηξνθηθΫο, δελδξνθνκηθΫο, 

θεπεπηηθΫο, αλζνθνκηθΫο θ.ιπ. Μπνξνχλ επέζεο λα απαζρνιεζνχλ ζε ηδησηηθΪ γξαθεέα κειεηψλ 

ζε ζΫκαηα νξγΪλσζεο θαη αλαδηνξγΪλσζεο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, νηθνλνκηθΫο εθηηκάζεηο 

πΪζεο θχζεσο δεκηψλ, παξνρά ζπκβνπιψλ ζε γεσξγηθΫο εθκεηαιιεχζεηο νηθνγελεηαθάο, 

ζπλεηαηξηζηηθάο θαη επηρεηξεκαηηθάο κνξθάο (θπξέσο ζε ζΫκαηα νξγΪλσζεο ηεο παξαγσγάο θαη 

ηεο εκπνξέαο), αλαπηπμηαθΫο κειΫηεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θ.ιπ.). ΒπηπιΫνλ, κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο, κε δηθφ ηνπο θαηΪζηεκα γεσξγηθψλ θαξκΪθσλ - 

γεσξγηθψλ κεραλεκΪησλ - δσνηξνθψλ - ζπφξσλ θαη θπησξηαθνχ πιηθνχ θ.Ϊ. θαη κειεηεηηθΪ 

γξαθεέα θ.ιπ. ΣΫινο, κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ σο ζηειΫρε, ζχκβνπινη, κειεηεηΫο θαη 

εξεπλεηΫο ζε δηΪθνξνπο δηεζλεέο νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΔΒ, ΟΟΏ, ΒΒ, UNESCO, FAO 

(Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σξνθέκσλ θαη Γεσξγέαο), δηεζλά κειεηεηηθΪ γξαθεέα θ.ιπ. Με ηελ 

νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώλζνθνκέαο - Ώξρηηεθηνληθάο 

Σνπένπ ηνπ ΏΣΒΕ Δπεέξνπ απνθηνχλ ηηο απαξαέηεηεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο γλψζεηο, 

θαζψο θαη εκπεηξέεο εθαξκνγάο ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη σο Σερλνιφγνη 

Γεσπφλνη - ΏξρηηΫθηνλεο Σνπένπ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ 

Σκάκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαιιηΫξγεηα θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαζψο θαη ηελ παξαγσγά, 

ηππνπνέεζε, πηζηνπνέεζε θαη εκπνξέα θΪζε εέδνπο αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. Ώζρνινχληαη κε ηελ θαηΪξηηζε κειεηψλ γηα 

δεκηνπξγέα πΪξθσλ, θαιισπηζηηθψλ θάπσλ, ριννηαπάησλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ, πξαζέλνπ 

νδνπνηέαο θαη Ϊιισλ Ϋξγσλ. Βπέζεο, κε ηελ αλΪιεςε, επέβιεςε θαη εθηΫιεζε Ϋξγσλ πξαζέλνπ 

θαη αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ θαζψο θαη ηε ζπληάξεζά ηνπο. ΏλαιακβΪλνπλ ηελ ηερληθά 

ππνζηάξημε αλζνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ηελ εγθαηΪζηαζε, ηελ Ϊξδεπζε, 

ηε ιέπαλζε, ηε θπηνπξνζηαζέα, ηηο ινηπΫο θαιιηεξγεηηθΫο ηερληθΫο, ηε δηελΫξγεηα αλαιχζεσλ ζε 

εηδηθΪ εξγαζηάξηα, ηελ πξνκάζεηα θαη δηΪζεζε γεσξγηθψλ θαξκΪθσλ θαη ινηπψλ γεσξγηθψλ 

εθνδέσλ θαη γεληθφηεξα ηελ εθαξκνγά ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ παξαγσγάο 

αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Βπηπξφζζεηα, ζηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπο πεξηιακβΪλεηαη ε νξγΪλσζε θαη 

δηαρεέξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε ζχληαμε ζρεηηθψλ νηθνλνκηθνηερληθψλ κειεηψλ 

θαζψο θαη ε δηελΫξγεηα εθηηκάζεσλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ ζε εγθαηαζηΪζεηο θαη 

επηρεηξάζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αλζνθνκέα θαη ηελ αξρηηεθηνληθά ηνπένπ. Πνιχ θαιΫο 

επαγγεικαηηθΫο πξννπηηθΫο ππΪξρνπλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηΫιεζεο 

πξνγξακκΪησλ εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο ζε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζνθνκέα, ηελ πξνζηαζέα, 

αλΪδεημε θαη αμηνπνέεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλΪπιαζε ηνπέσλ κε ρξάζε Γεσγξαθηθψλ 
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πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθΫο πξνζνκνέσζεο γηα ηελ αλαπαξΪζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε ειεθηξνληθφ πεξηβΪιινλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, Παληαδέδνπ 193, 682 00, 

ΝΫα ΟξεζηηΪδα, ηει.: 25520-41161, 41100 e-mail: secr@agro.duth.gr, www.agro.duth.gr  

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ: Σκάκα Ώλζνθνκέαο θαη Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ, Κσζηαθηνέ ʼξηαο, 471 00, 
ʼξηα, ηει.: 2681-77291, θαμ: 2681-77468, e-mail: sechort@teiep.gr, www.teiep.gr  

  ρνιΫο πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ΟΏΒΑ, Πξφηππν ΚΫληξν 

Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-5240419, www.oaed.gr  

  Αηεχζπλζε πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ΟΏΒΑ, Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 8, ʼλσ 
ΚαιακΪθη, ηει.: 210-9989691, 9989716-17, www.oaed.gr  

  ΏκεξηθΪληθε Γεσξγηθά ρνιά Θεζζαινλέθεο: Σ.Θ. 23, 551 02, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-

471803, 471824-25, θαμ: 2310-472345, 475691  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 
θαμ: 210-2719766, http://www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-

5228966, e-mail: prel@hca.gr, www.hca.gr  

  Οξγαληζκφο Γεσξγηθάο Βπαγγεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο (ΟΓΒΒΚΏ), ηει.: 210-
8821404-6, θαμ: 210-8251368  

  Παλειιάληα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ: ΜΪξλε 44, 104 38, Ώζάλα  

  Γεσηερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Αηδφηνπ 26, 106 80, Ώζάλα, ηει.: 210-3618118, 3604993, 
θαμ: 210-3605436  

 
ΔπΪγγελμα: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο αξρηηΫθηνλαο κεραληθφο Ϋρεη σο αληηθεέκελν κειΫηεο φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο αξρηηεθηνληθάο 

ζεσξέαο θαη ζχλζεζεο. Ώζρνιεέηαη επέζεο κε ηελ νηθνδνκηθά ηερλνινγέα θαη ην ζρεδηαζκφ 

δεκφζησλ ρψξσλ αιιΪ θαη ηελ αηζζεηηθά δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

θαη θηηξέσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, φπνπ κειεηΪ θαη ζρεδηΪδεη Ϋλα Ϋξγν πξηλ απηφ πινπνηεζεέ. 

Βπέζεο, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξεπξέζθεηαη θαη λα επηβιΫπεη ηηο εξγαζέεο πνπ γέλνληαη ζε 

εζσηεξηθνχο ά εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ζρεδηαζηηθά ηθαλφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηηερληθά επαηζζεζέα θαη ηε δεκηνπξγηθά 

θαληαζέα εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηνλ αξρηηΫθηνλα κεραληθφ. ΠξΫπεη, φκσο, λα ιακβΪλεη 

πΪληα ππφςε ηνπ ηηο απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη θπξέσο λα δεέρλεη επαηζζεζέα ζε ζΫκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο 

(ΥαληΪ). Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην λΫν Σκάκα Ώξρηηεθηνληθάο ηνπ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.agro.duth.gr/
http://www.teiep.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
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Παλεπηζηεκένπ ηεο Κχπξνπ, ην νπνέν εληΪζζεηαη ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν θαη γηα ηελ 

εηζαγσγά ζην νπνέν απαηηεέηαη ε εμΫηαζε θαη ζηα εηδηθΪ καζάκαηα ηνπ Βιεχζεξνπ θαη 

Γξακκηθνχ ρεδένπ. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη ζην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, ζην 

ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ζην Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο, ζην Παλεπηζηάκην 

ΘξΪθεο (ΞΪλζε) θαη ζην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο). Οη ζπνπδΫο ηνπ αλάθνπλ ζην 4ν 

επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ, ε δηΪξθεηΪ ηνπο εέλαη δΫθα εμΪκελα θαη ην 

ηειεπηαέν αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη πηπρηνχρνη Ϋρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ΏξρηηΫθηνλα Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 4663/30, 

ην Π.Α 206/59, Π.Α 208/99, Π.Α 211/99(ΦΒΚ 179 - Ώ), Ν. 6422/34, Ϊξζξν 3, ΐ.Α 16/17-3-50, 

παξ. 1 Ϊξζξν 2, Π.Α 4/2/85, Γλσκνδφηεζε 1 αξ. πξση. 3691/12-1-79, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. 

πξση. 33852/622/6-12-79 θαη 368/1/10-12-79 ζρεηηθΪ κε ηε ζεξκνκφλσζε θηηξέσλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, ζηε 

δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε σο θαζεγεηάο, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο (ηερληθφ γξαθεέν). Οη 

λΫνη ηνκεέο ηεο αξρηηεθηνληθάο κε ηνπο νπνένπο κπνξεέ λα αζρνιεζεέ επαγγεικαηηθΪ εέλαη: ε 

πεξηβαιινληηθά κΫξηκλα θαη ε κΫξηκλα γηα ην ηνπέν, ε βηνκεραλνπνηεκΫλε παξαγσγά 

εγθαηαζηΪζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, ε ζπληάξεζε, ν επαλαζρεδηαζκφο θαη ε επαλαρξεζηκνπνέεζε 

παιαηψλ θηηζκΪησλ, ε αξρηηεθηνληθά ηνπένπ, νη λΫεο ηερλνινγέεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπά, νη θνηλσληνινγηθΫο θαη εζλνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη νη 

νπηηθναθνπζηηθΫο παξΪκεηξνη σο ζηνηρεέν γηα ηελ ρξάζε ηνπ ρψξνπ. άκεξα, νη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο δελ παξνπζηΪδνληαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7723333, 210 - 
7723328, http://www.arch.ntua.gr/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 

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

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο:Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26500 Ρέν ΠΪηξα, ηει.: 2610/996357, 999174. 
http://www.arch.upatras.gr/  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο:ΐαζ. νθέαο 12, 67100 ΞΪλζε, ηει.: 25410/20319, 

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

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: ΐφινο, ηει.: 24210/74796, http://www.arch.uth.gr/  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Βιεπζεξένπ ΐεληδΫινπ 127, Κηέξην 

Γαιιηθάο ρνιάο, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37102, θαμ: 28210-37183, e-mail: 

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

  Παλεπηζηάκην Κχπξνπ: Σκάκα Ώξρηηεθηνληθάο, Σ.Θ. 20537, Σ.Κ. 1678 Λεπθσζέα, ηει.: 
00357-22894000, θαμ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy e-mail: admin@ucy.ac.cy, 

htpp://www.ucy.ac.cy  

  χιινγνο Ώξρηηεθηφλσλ Αηπισκαηνχρσλ ΏλσηΪησλ ρνιψλ - Παλειιάληα Έλσζε 

Ώξρηηεθηφλσλ: ηει.: 210/3215146.  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο, Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο: ηει.: 2310/278123, 

2310/234566, 2310/235470.  

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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ΔπΪγγελμα: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΜΝΖΜΔΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε πξνζηαζέα, ε ζπληάξεζε, ε απνθαηΪζηαζε θαη ε 

αλΪδεημε ηεο ζεκαζέαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κλεκεέσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζπλφισλ ηεο ρψξαο. 

Βηδηθφηεξα, ν αξρηηΫθηνλαο πξνζηαζέαο κλεκεέσλ αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε ησλ πιηθψλ ησλ 

ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ, εμεηΪδεη δεηάκαηα παζνινγέαο θαη εθαξκφδεη ηερληθΫο ζηεξΫσζεο, 

ζπληάξεζεο θαη απνθαηΪζηαζεο. Ώθφκε, αλαιχεη, ηεθκεξηψλεη, θαηαγξΪθεη θαη απνηππψλεη κε 

ηνπνγξαθηθΫο κεζφδνπο κλεκεέα, ηζηνξηθΪ ζχλνια θαη Ϋξγα ηΫρλεο. Βπέζεο, κειεηΪ ηελ ηζηνξέα 

ηεο αξρηηεθηνληθάο θαη ηεο εμΫιημεο ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ πφιεσλ, επεμεξγΪδεηαη ηε κεραληθά 

ηεο ηνηρνπνηέαο θαη ηελ ηερλνινγέα ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, εμεηΪδεη ηε ζηαηηθά θαη ηε 

ζεηζκηθά ζπκπεξηθνξΪ ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ, παξαθνινπζεέ δηαρξνληθΪ ηηο παξακνξθψζεηο 

ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ πεξηβΪιινληα ρψξνπ, θαη ηε γεληθφηεξε παζνινγέα πνπ 

νθεέιεηαη ζην Ϋδαθνο θαη ηηο ζεκειηψζεηο. Βθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο, φπσο ε 

θσηνγξακκεηξέα, ηα πιεξνθνξηθΪ ζπζηάκαηα ρψξνπ, ε θσηνεξκελεέα θαη ε ηειεπηζθφπεζε γηα 

ηε κειΫηε ησλ ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ ηεθκεξέσζε ηνπ κλεκεηαθνχ πινχηνπ. Ώθφκε, 

κπνξεέ λα εέλαη εμεηδηθεπκΫλνο ζε ζπγθεθξηκΫλα νηθνδνκηθΪ πιηθΪ, φπσο ε πΫηξα, ην μχιν, ν 

αζβΫζηεο θ.Ϊ., θαη ζε αληέζηνηρεο ηερληθΫο ζπληάξεζεο ά ζε δηαθνξεηηθΪ δνκηθΪ ζπζηάκαηα, 

φπσο ην γνηζηθφ, ε νρπξσκαηηθά αξρηηεθηνληθά ά ε παξαδνζηαθά αξρηηεθηνληθά ησλ ειιεληθψλ 

κλεκεέσλ θ.Ϊ. ΒπηπιΫνλ, κειεηΪ ην δέθαην, ηε λνκνζεζέα θαη επηρεηξεέ λα αληηκεησπέζεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα πνηθέια ζεζκηθΪ πξνβιάκαηα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηε ζπληάξεζε 

κλεκεέσλ θαη Ϋξγσλ ηΫρλεο ζε αξραηνινγηθνχο, κνπζεηαθνχο θαη Ϊιινπο ρψξνπο. ΣΫινο, 

ζπκκεηΫρεη ελεξγΪ ζηελ νξγΪλσζε, πινπνέεζε θαη αμηνιφγεζε πνιηηηζκηθψλ πξνγξακκΪησλ γηα 

ηελ αμηνπνέεζε θαη ηελ πξνβνιά κλεκεέσλ πνιηηηζκνχ κε ρξάζε πνιπκΫζσλ θαη λΫσλ 

ηερλνινγηψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, φπνπ δεκηνπξγεέ αξρηηεθηνληθΪ ζρΫδηα θαη κειΫηεο γηα ηελ πξνζηαζέα 

κλεκεέσλ. Βπέζεο, πξαγκαηνπνηεέ επηηφπηεο επηζθΫςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηζηνξηθΪ 

κλεκεέα, πξνγξακκαηέδεη θσηνγξακκεηξηθΫο ιάςεηο θαη γεσδαηηηθΫο κεηξάζεηο ζην χπαηζξν θαη 

επηβιΫπεη ηελ πινπνέεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληάξεζεο θαη απνθαηΪζηαζεο πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. 

ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ κπνξεέ λα ζπλεξγΪδεηαη θαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

αξραηνιφγνπο, ηζηνξηθνχο ηΫρλεο, εθφξνπο αξραηνηάησλ, ρεκηθνχο, κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο 

θ.Ϊ. πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη 

λα πξαγκαηνπνηεέ επαγγεικαηηθΪ ηαμέδηα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη απνθαηΪζηαζε ηζηνξηθψλ 

θΫληξσλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη Ϋξγσλ ηΫρλεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη ηθαλφηεηα ζην ζρΫδην, θαιιηηερληθά επαηζζεζέα, δεκηνπξγηθφηεηα, 

παξαηεξεηηθφηεηα, θαη γλψζε κεζφδσλ ζηαηηθάο θαη δπλακηθάο αλΪιπζεο ησλ ηζηνξηθψλ 

θαηαζθεπψλ. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη πνιχ θαιά γλψζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ζπληάξεζεο, γλψζεηο ππξνπξνζηαζέαο ησ ηζηνξηθψλ θηηξέσλ θαη ζπλφισλ, γλψζε 

ηεο λνκνζεζέαο θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, εέλαη ε 

δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ ρξάζηκν εξγαιεέν ζηε δνπιεηΪ 

ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  
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ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ Αεκνθξέηεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (παξΪξηεκα ΥαληΪ), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα 

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ην νπνέν ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηα Σκάκαηα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ΣνπνγξΪθσλ 

Μεραληθψλ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, θαζψο θαη ην Γεληθφ Σκάκα ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο νξγαλψλνπλ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Πξνζηαζέα, πληάξεζε θαη 

ΏπνθαηΪζηαζε Μλεκεέσλ Πνιηηηζκνχ». ην ΑΠM γέλνληαη δεθηΫο αηηάζεηο ππνςεθηφηεηαο 

φζσλ νξέδεη ν λφκνο, θπξέσο φκσο απνθνέησλ ά ηειεηνθνέησλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΣκεκΪησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη Ϊιισλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο, απνθνέησλ 

ηκεκΪησλ ζεηηθάο θαηεχζπλζεο ειιεληθψλ AEI, θαζψο θαη ηζφηηκσλ ζρνιψλ θαη ηκεκΪησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δ επηινγά ησλ ζπνπδαζηψλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12 

ηνπ N.2083/92. Γηα ηελ επηινγά ιακβΪλνληαη ππφςε ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ, ε επέδνζε ζηα 

ζπλαθά πξνο ην ΑΠM πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα, ην ζΫκα θαη ε επέδνζε ζηε δηπισκαηηθά 

εξγαζέα, εθφζνλ ππΪξρεη, ε θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ηδέσο ηεο αγγιηθάο, ε ηπρφλ 

εξεπλεηηθά θαη επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθένπ, θαζψο θαη νη ζπζηαηηθΫο 

επηζηνιΫο. ε πεξέπησζε αξηζκνχ ππνςεθέσλ κεγαιχηεξνπ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζΫζεηο νη 

ππνςάθηνη θαινχληαη γηα πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε. Σν ΑΠΜ Ϋρεη δχν θαηεπζχλζεηο: Πξνζηαζέα, 

πληάξεζε θαη ΏπνθαηΪζηαζε Ώξρηηεθηνληθψλ Μλεκεέσλ θαη Πξνζηαζέα, πληάξεζε θαη 

ΏπνθαηΪζηαζε Έξγσλ ΣΫρλεο θαη Μεραληζκψλ. Γηα ηελ απνλνκά ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο απαηηεέηαη παξαθνινχζεζε θαη εμΫηαζε ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

νηθεέν πξφγξακκα καζάκαηα, φπσο απηΪ νξέδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Ώπαηηεέηαη, επέζεο, ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθάο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκΪησλ θαη ε ζπκκεηνρά ζηηο ζπλαθεέο εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο εέλαη ππνρξεσηηθά 

κεηΪ ηηο κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο, πνπ δηαξθνχλ ηξέα αθαδεκατθΪ εμΪκελα,κπνξεέ λα ζπλερέζεη 

θαλεέο θαη γηα Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα. Βπέζεο, ζπνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην 

Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ην νπνέν ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηα Σκάκαηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη ΣνπνγξΪθσλ 

Μεραληθψλ ηνπ ΒΜΠ νξγαλψλεη Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην 

επηζηεκνληθφ πεδέν «Πξνζηαζέαο Μλεκεέσλ» κε δχν θαηεπζχλζεηο: πληάξεζε θαη 

ΏπνθαηΪζηαζε Εζηνξηθψλ Κηηξέσλ θαη πλφισλ, ΤιηθΪ θαη ΒπεκβΪζεηο πληάξεζεο. ην 

πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ αέηεζε ζπκκεηνράο απφθνηηνη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

ζρνιψλ ηνπ ΒΜΠ πνπ πξναλαθΫξζεθαλ θαζψο θαη ησλ Ϊιισλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο, 

απφθνηηνη Ϊιισλ ΏΒΕ ηεο θπξέσο ζεηηθάο θαηεχζπλζεο, απφθνηηνη ΏΒΕ ηνπ εμσηεξηθνχ κε 

ζπνπδΫο ηζφηηκεο ησλ ειιεληθψλ ΏΒΕ, φπσο νξέδεη ν λφκνο, θαζψο θαη αξραηνιφγνη θαη 

ηζηνξηθνέ ηΫρλεο. Γηα ηελ επηινγά ησλ ππνςεθέσλ ιακβΪλνληαη ππφςε ν γεληθφο βαζκφο 

πηπρένπ, ε επέδνζε ζηα ζπλαθά πξνο ην ΑΠΜ πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα θαη ζηε δηπισκαηηθά 

εξγαζέα, ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, ε ηπρφλ ππΪξρνπζα εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα θαη 

επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο, νη βαζηθΫο γλψζεηο γξακκηθνχ ζρεδένπ γηα 

φζνπο δελ εέλαη αξρηηΫθηνλεο θαη ελδηαθΫξνληαη γηα ηελ Ώ’ Καηεχζπλζε, θαζψο θαη ε απφδνζε 

ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε. Βπέζεο νη ππνςάθηνη θαινχληαη λα ζπληΪμνπλ δνθέκην ζην 

αληηθεέκελν ηεο Πξνζηαζέαο Μλεκεέσλ θαη πλφισλ φπνπ αλαπηχζζνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνένπο δεηνχλ ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην πξφγξακκα θαη εμεηΪδεηαη ε αλαιπηηθά θαη ζπλζεηηθά 

αληέιεςά ηνπο κΫζσ παξαδεηγκΪησλ ζε ζΫκαηα ηζηνξέαο αξρηηεθηνληθάο ά/θαη ηερληθΪ 

δεηάκαηα. Σν ΑΠΜ «Πξνζηαζέαο Μλεκεέσλ» απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο 
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ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «πληάξεζεο θαη ΏπνθαηΪζηαζεο Εζηνξηθψλ Κηηξέσλ θαη πλφισλ» ζε 

απφθνηηνπο ησλ ηκεκΪησλ Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη ΣνπνγξΪθσλ 

Μεραληθψλ ησλ ειιεληθψλ θαη νκνηαγψλ ΏΒΕ ηεο αιινδαπάο θαηΪ πξνηεξαηφηεηα θαη ζε 

Πηζηνπνηεηηθφ Βμεηδέθεπζεο (φρη Αέπισκα Βμεηδέθεπζεο) ζηνπο αξραηνιφγνπο θαη ηζηνξηθνχο 

ηΫρλεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Ϋρεη δηΪξθεηα ηξηψλ ηεηξακάλσλ. Σα δχν πξψηα πεξηιακβΪλνπλ 

καζάκαηα θαη αζθάζεηο, ελψ ην ηειεπηαέν ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθάο εξγαζέαο. Βπέζεο, 

δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο κεηΪ ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΑΒ λα 

ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο γηα απφθηεζε Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο. ΣΫινο, ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη πνπ 

ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: 

Ν. 4663/30, Π.Α. 206/59, Π.Α. 208/99, Π.Α. 211/99 (ΦΒΚ 179/η. Ώ’/99), Ν. 6422/34, Ϊξζξν 3, 

ΐ.Α. 16/17-3-50, παξ. 1 Ϊξζξν 2, Π.Α. 4/2/85, Γλσκνδ. 1 αξ. πξση. 3691/12-1-79, Ϋγγξαθα 

ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-79 θαη 368/1/10-12-79.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, ζε νξγαληζκνχο, ζε 

ηερληθΫο εηαηξεέεο ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζηε 

δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο γηα ηνπο αξρηηΫθηνλεο 

κεραληθνχο δελ εέλαη ηδηαέηεξα ζεηηθΫο, ελψ ε κεηαπηπρηαθά εμεηδέθεπζε ζηελ πξνζηαζέα 

κλεκεέσλ δεκηνπξγεέ ελαιιαθηηθΫο επαγγεικαηηθΫο δηεμφδνπο, ηδηαέηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο 

εθαξκνγάο ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρεδηαζκφ κειεηψλ, ηε ζπληάξεζε θαη ηελ 

απνθαηΪζηαζε ηζηνξηθψλ κλεκεέσλ θαη ηελ παξαγσγά λΫαο γλψζεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, 

ηει.: 210-7723396, 7723931, 7721433,7723333, 7723328, e-mail:webmaster@arch.ntua.gr, 

www.arch.ntua.gr/postgrad/prostasia/prostasia.htm  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995559, 995595, 995596, θαμ: 2310-

995568, www.arch.auth.gr/interdepartmental/home.asp  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ΐαζ. νθέαο 12, 671 

00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 79031, 65939, θαμ: 25410-20275, www.arch.duth.gr  
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε ρξεζηκνπνέεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη ηεο 

Σερλνινγέαο ησλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ γηα ηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ ηεο ΐηνινγέαο θαη 

ησλ ππνινέπσλ Βπηζηεκψλ Γσάο. Βηδηθφηεξα, ν βηνπιεξνθνξηθφο αζρνιεέηαη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ, ηελ απνζάθεπζε, ηελ αλΪιπζε, ηε γξαθηθά αλαπαξΪζηαζε, ηελ 

πξνζνκνέσζε/κνληεινπνέεζε θαη ηειηθΪ ηε κεηΪδνζε βηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηε βνάζεηα 

ηεο ηερλνινγέαο. Ώληηκεησπέδεη ηε βηνινγέα σο κηα πιεξνθνξηθά επηζηάκε κε ηελ Ϋλλνηα φηη ε 

βΪζε ηεο βηνινγέαο (ην γνληδέσκα) ρξεζηκνπνηεέ ςεθηαθά γιψζζα, ηα ζηνηρεέα ηνπ γελεηηθνχ 

θψδηθα ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθφ δέθηπν πξσηετλψλ θαη ην φιν ζχζηεκα Ϋθθξαζεο ηεο 

βηνινγηθάο πιεξνθνξέαο εέλαη ηαπηφρξνλα πνιχπινθν θαη ηεξαξρηθφ. ηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα 

ζπιιΪβεη θαη λα νινθιεξψζεη ηα δηΪθνξα επέπεδα βηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαπηχζζεη 

ινγηζκηθΪ εξγαιεέα αλΪιπζεο θαη δηαρεέξηζεο δεδνκΫλσλ, νξγαλψλεη θαη δηαζπλδΫεη βΪζεηο 

βηνινγηθψλ δεδνκΫλσλ (αιιεινπρηψλ DNA, ακηλνμηθψλ αιιεινπρηψλ, ζηεξενδηαηΪμεσλ 

πξσηετλψλ, δεδνκΫλσλ ιεηηνπξγηθάο γνληδησκαηηθάο, νηθνγελεηψλ πξσηετλψλ θ.ιπ.), θαη 

δεκηνπξγεέ κνληΫια πξνζνκνέσζεο βηνινγηθψλ ζπζηεκΪησλ, φπσο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

θπηηΪξνπ, ησλ ηζηψλ, ησλ νξγΪλσλ θ.Ϊ. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ην 

κνξηαθφ ζρεδηαζκφ βηνδξαζηηθψλ ελψζεσλ θαη ην ζπζρεηηζκφ ηνπ γελεηηθνχ ππφβαζξνπ κε ηελ 

αληαπφθξηζε ζε ζεξαπεέα (θαξκαθνγελνκηθά), κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε δηΪθνξσλ 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ κΫζα απφ καθξφρξνλεο βηνινγηθΫο Ϋξεπλεο. ΒπηπιΫνλ, αληηκεησπέδεη 

ηελ πιεζψξα θαη ηελ εηεξνγΫλεηα ησλ πξνβιεκΪησλ ησλ επηζηεκψλ δσάο θαη πξνζθΫξεη 

δπλακηθά αλΪδξαζε αλΪκεζα ζηελ επέιπζά ηνπο θαη ηελ παξαπΫξα αλΪπηπμε λΫσλ κεζφδσλ 

πξνζπΫιαζάο ηνπο (γελεηηθνέ αιγφξηζκνη, λεπξσληθνέ ππνινγηζηΫο, θιπ.) κε θΫξδε γηα ηε βαζηθά 

θαη εθαξκνζκΫλε Ϋξεπλα θαη ηελ πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ πγεέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εξγαζηάξην κε θαηΪιιεια επηζηεκνληθΪ φξγαλα θαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαγξαθά βηνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηε ζχγθξηζε δεδνκΫλσλ, ηελ 

νξγΪλσζε θαη ηε δηαρεέξηζε βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, θαη ηελ ηειηθά εμφξπμε πνιχηηκεο 

πιεξνθνξέαο. Δ δνπιεηΪ ηνπ εέλαη ηδηαέηεξα απαηηεηηθά θαη επέπνλε, ελψ νη ππεξσξέεο 

απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν ηδηαέηεξα ζε πεξηφδνπο εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

Οθεέιεη λα ιακβΪλεη ηα απαξαέηεηα κΫηξα πξνζηαζέαο θαη αζθΪιεηαο θαη λα μεθνπξΪδεη ηα 

κΪηηα θαη ην ζψκα ηνπ φηαλ βξέζθεηαη πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη 

επεμεξγΪδεηαη πνιχπινθα βηνινγηθΪ δεδνκΫλα. πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ηφζν ζηελ 

ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα ιακβΪλεη κΫξνο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη 

επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη λα παξαθνινπζάζεη ηηο εμειέμεηο θαη ηελ πξναγσγά ηεο γλψζεο 

ζηνλ ηνκΫα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη Ϊξηηα επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε, κεζνδηθφηεηα θαη νξγαλσηηθφηεηα. Βπέζεο, 

ρξεηΪδεηαη λα ζπλδπΪδεη γλψζεηο απφ δηΪθνξα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα (Μνξηαθά ΐηνινγέα, 

ΐηνρεκεέα, Γελεηηθά, Φαξκαθεπηηθά, Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο, ΜαζεκαηηθΪ, Φπζηθά, 

Οξγαληθά Υεκεέα θ.ιπ.), κε θνηλφ παξνλνκαζηά ηε ρξάζε καζεκαηηθψλ κεζφδσλ θαη 

http://www.tkm.tee.gr/
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ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ πεξηγξαθά θαη αλΪιπζε ΐηνινγηθψλ πζηεκΪησλ. Ώπαηηεέηαη, 

αθφκε, λα γλσξέδεη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (BIOJAVA θ.Ϊ.) θαη εξγαιεέα ινγηζκηθνχ ζηε 

ΐηνπιεξνθνξηθά, ηαηηζηηθά θαη Μεζνδνινγέα Έξεπλαο, ΣερληθΫο Βπθπψλ πζηεκΪησλ, 

Ώξρηηεθηνληθά Βθαξκνγψλ Αηαδηθηχνπ, θαη θπξέσο νθεέιεη λα ηεξεέ ηνλ θψδηθα δενληνινγέαο 

θαη ηελ εζηθά ζηελ επηζηεκνληθά Ϋξεπλα. ΣΫινο, ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ εέλαη απαξαέηεηε γηα 

ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζηα ηκάκαηα ΐηνινγέαο, Εαηξηθάο, Φαξκαθεπηηθάο, 

Φπζηθάο θαη ησλ ππφινηπσλ επηζηεκψλ Τγεέαο ησλ παλεπηζηεκέσλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Εαηξηθάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ην νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Σκάκαηα Φαξκαθεπηηθάο, Φπζηθάο θαη 

ΐηνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθά Βπηζηεκψλ Γσάο. ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ 

πηπρηνχρνη ηκεκΪησλ Βπηζηεκψλ Γσάο θαη Πιεξνθνξηθάο θαη ζπλαθψλ ηκεκΪησλ ησλ 

εκεδαπψλ παλεπηζηεκέσλ θαη ΏΣΒΕ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ. 12γ ηνπ Ν2916/2001 ά 

αληηζηνέρσλ ηκεκΪησλ νκνηαγψλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο ησλ νπνέσλ ην πηπρέν Ϋρεη 

αλαγλσξηζηεέ απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ. Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ ππνςεθέσλ 

ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο εέλαη ε θαιά γλψζε ηεο ειιεληθάο θαη ηεο αγγιηθάο γιψζζαο, ε νπνέα 

πηζηνπνηεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλν ηέηιν ζπνπδψλ ά κε εηδηθά εμΫηαζε. Βπέζεο, ε αμηνιφγεζε 

ησλ ππνςεθέσλ γέλεηαη κε αηνκηθά ζπλΫληεπμε ελψπηνλ επηηξνπάο. Σν ΑΠΜ νδεγεέ ζηελ 

απνλνκά Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζηελ «Πιεξνθνξηθά Βπηζηεκψλ Γσάο» κε 

θαηεπζχλζεηο: ΐηνπιεξνθνξηθά, Νεπξνπιεξνθνξηθά θαη Εαηξηθά Πιεξνθνξηθά, φπσο θαη ζηελ 

απνλνκά Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο. ηελ θαηεχζπλζε «ΐηνπιεξνθνξηθά» πξνζθΫξνληαη 

καζάκαηα, φπσο Σερλεηά/Τπνινγηζηηθά Ννεκνζχλε ζηηο Βπηζηάκεο Γσάο, Βηζαγσγά ζηε 

ΐηνπιεξνθνξηθά, ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ΜειΫηεο Γνληδηψκαηνο - Πξσηεψκαηνο, Μνξηαθφο 

ρεδηαζκφο ΐηνδξαζηηθψλ Βλψζεσλ - Μνληεινπνέεζε Κπηηαξηθψλ Λεηηνπξγηψλ, χγρξνλα 

ΘΫκαηα ΐηνταηξηθάο Έξεπλαο θ.Ϊ., ελψ απαηηεέηαη θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Δ δηΪξθεηα 

ζπνπδψλ γηα ην ΜΑΒ εέλαη θαη’ ειΪρηζην ηΫζζεξα δηδαθηηθΪ εμΪκελα, ελψ γηα ην ΑΑ Ϋμη. 

Ώθφκε, ζπνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα ΐηνινγέαο ηνπ Βζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΐηνπιεξνθνξηθά». ην ΠΜ γέλνληαη 

δεθηνέ πηπρηνχρνη ηκεκΪησλ ΐηνινγέαο, Πιεξνθνξηθάο, Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθάο, Υεκεέαο, θαη 

ινηπψλ ζρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ, ηκεκΪησλ Εαηξηθάο, Φαξκαθεπηηθάο θαη ησλ ππνινέπσλ 

Βπηζηεκψλ Τγεέαο, απφθνηηνη πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, θαζψο θαη αληηζηνέρσλ ΣκεκΪησλ ησλ 

ΏΣΒΕ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2327/95, εθφζνλ θξηζεέ φηη κπνξνχλ 

λα παξαθνινπζάζνπλ ηα καζάκαηα κε επηηπρέα. Δ επηινγά θνηηεηψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ 

Αέπισκα Βηδέθεπζεο πεξηιακβΪλεη πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, ελψ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ζπκκεηνρά ζην πξφγξακκα εέλαη ε πνιχ θαιά γλψζε ηεο αγγιηθάο γιψζζαο. Σν ΜΑΒ ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγέα ηθαλψλ επηζηεκφλσλ, νη νπνένη εέλαη δπλαηφλ λα ζπκβΪινπλ ηφζν ζηε ζσζηά 

θαη απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ησλ βηνπιεξνθνξηθψλ ηερληθψλ ζηε βηνινγέα, φζν θαη ζηελ 

Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε λΫσλ κεζφδσλ βηνπιεξνθνξηθάο αλΪιπζεο. ΠξνζθΫξνληαη καζάκαηα, 

φπσο Μνξηαθά ΐηνινγέα θαη Γνληδησκαηηθά, ΐηνκνξηαθά Ανκά θαη Λεηηνπξγέα, Γιψζζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Βξγαιεέα Λνγηζκηθνχ ζηε ΐηνπιεξνθνξηθά, ηαηηζηηθά ζηε 

ΐηνπιεξνθνξηθά, ΏξρΫο θαη ΜΫζνδνη ΐηνπιεξνθνξηθάο, Δ Πιεξνθνξηθά ζηε ΜειΫηε θαη 

Πξνζηαζέα ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο, Τπνινγηζηηθά ΏλΪιπζε Ώθνινπζηψλ ΐηνκαθξνκνξέσλ, 

Τπνινγηζηηθά ΏλΪιπζε Ανκψλ ΐηνκαθξνκνξέσλ, Μνξηαθά Ώλαγλψξηζε - ΜνξηαθΫο ΏζζΫλεηεο 

Ανκηθφο ρεδηαζκφο ΦΪξκαθσλ, Μεζνδνινγέα ηεο Έξεπλαο, ΣερληθΫο Βπθπψλ πζηεκΪησλ ζηε 

ΐηνπιεξνθνξηθά, ΑνκΫο ΑεδνκΫλσλ - ΐΪζεηο ΑεδνκΫλσλ ρεδηαζκφο ΐΪζεσλ ΐηνινγηθψλ 

ΑεδνκΫλσλ, Ώξρηηεθηνληθά Βθαξκνγψλ Αηαδηθηχνπ θαη ΐηνπιεξνθνξηθάο, Πνιχπινθα 
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ΠξνζαξκνζηηθΪ πζηάκαηα, ΒηδηθΪ ΘΫκαηα ΐηνπιεξνθνξηθάο θ.Ϊ. Δ ειΪρηζηε ρξνληθά 

δηΪξθεηα θνέηεζεο ζην ΠΜ εέλαη ηξέα εμΪκελα θαη ε κΫγηζηε Ϋμη. Ο θνηηεηάο ππνρξενχηαη 

θαηΪ ην ηξέην εμΪκελν ζπνπδψλ λα εθπνλάζεη δηπισκαηηθά εξγαζέα. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη 

θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ βηνπιεξνθνξηθνχ θαζνξέδνληαη απφ ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ηνπ. Βθφζνλ Ϋρεη θΪλεη ζπνπδΫο βηνινγέαο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 256/1998 θαη ην Π.Α. 50, 

ΦΒΚ 39/5-3-01. Οη απφθνηηνη ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζρνιψλ ρξεηΪδεηαη λα πεξΪζνπλ απφ 

ζεσξεηηθΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο ελψπηνλ εηδηθψλ ηκεκΪησλ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιένπ 

Τγεέαο (ΚΒΤ) ζηελ Ώζάλα ά ηε Θεζζαινλέθε πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβνπλ Ϊδεηα Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1963/91θαη ην Π.Α. 312/92. Βπέζεο, ηα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ πξνβιΫπνληαη απφ ην ΐ.Α. 25-3/6-7-1955, ΦΒΚ 

Ώ/171 θαη ηνλ Ώλαγθαζηηθφ Νφκν 1565/1939, ΦΒΚ Ώ/16. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ 

φζσλ Ϋρνπλ θΪλεη ζπνπδΫο Φπζηθάο θαη εξγΪδνληαη σο εθπαηδεπηηθνέ ζηε ΑεπηεξνβΪζκηα 

Βθπαέδεπζε πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1566/1985, Ϊξζξν 14 (ΦΒΚ 167/η.Ώ/1985), ην Ν. 2525/97 

(ΦΒΚ 188-Ώ), θαζψο θαη απφ ην Αεκνζηνυπαιιειηθφ θαη ην Αηαξθά Βθπαηδεπηηθφ Κψδηθα. 

ηαλ απαζρνινχληαη ζηελ ηδησηηθά Βθπαέδεπζε, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα 

θαηνρπξψλνληαη, εθηφο απφ Ν. 1566/1985, Ϊξζξν 4, παξ. 12 (ΦΒΚ 167/η. Ώ’/1985), θαη απφ ηηο 

ζπκβΪζεηο εξγαζέαο κεηαμχ εξγνδνηψλ ζρνιαξρψλ θαη Οκνζπνλδέαο Εδησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ ΒιιΪδαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο βηνπιεξνθνξηθφο ζε εξγαζηάξηα παλεπηζηεκέσλ, ζε εξεπλεηηθΪ 

ηλζηηηνχηα (π.ρ. Ελζηηηνχην Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο ΒιιΪδαο), ζε εηαηξεέεο επηζηεκνληθψλ 

κειεηψλ, ζε βηνκεραλέεο παξαγσγάο ηξνθέκσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, αιιΪ θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζηα ΜΜΒ ά ζε εθδνηηθνχο νέθνπο σο 

εμεηδηθεπκΫλνο επηζηεκνληθφο ζπλεξγΪηεο θαη λα αζρνιεζεέ κε ηελ αξζξνγξαθέα ζε 

επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θαη σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά 

αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ. Ο θιΪδνο ηεο 

ΐηνπιεξνθνξηθάο ζεσξεέηαη ζάκεξα παγθφζκηα Ϋλαο απφ ηνπο πιΫνλ αλαπηπζζφκελνπο 

θιΪδνπο, ελψ άδε Ϋρεη επηδεέμεη ζεκαληηθΪ επηηεχγκαηα θαη Ϋρεη ζπγθεληξψζεη ηδηαέηεξα 

ζεκαληηθΫο επελδχζεηο. ΠαξΪ ηε ζρεηηθΪ πξφζθαηε θαη πβξηδηθά ηεο πξνΫιεπζε θαη ηελ 

πνηθηινκνξθέα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο, ε ΐηνπιεξνθνξηθά εέλαη άδε αλεμΪξηεηνο επηζηεκνληθφο 

θιΪδνο εμέζνπ ζεκαληηθφο κε ηελ πεηξακαηηθά βηνινγέα. ΒπνκΫλσο, Ϋλαο βηνπιεξνθνξηθφο Ϋρεη 

πνιιΫο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο εέηε ζηνλ αθαδεκατθφ - εξεπλεηηθφ ηνκΫα εέηε ζε 

εθαξκνζκΫλν επέπεδν, ζην πεδέν ηνπ επξχηεξνπ βηνκεραληθνχ θιΪδνπ (ΐηνηερλνινγέα, 

Φαξκαθνγνληδησκαηηθά, Μνξηαθά Εαηξηθά, θ.ιπ.), θαη ζηα ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα 

ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ, Σκάκα Εαηξηθάο, Εζφγεην θηηξένπ Πξνθιηληθψλ Λεηηνπξγηψλ, 265 00 

Ρέν ΏραΎαο, ηει.: 2610-969114, 992942, 997550, θαμ: 2610-996103, Βξγαζηάξην Φπζηνινγέαο, 

ηει.: 2610-997825, 992389, 997667, e-mail: gkkostop@ med.upatras.gr, 

http://www.pez.upatras.gr/, http://www.pez. med.upatras.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.pez.upatras.gr/
http://www.pez/
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  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Σκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε 

ΓσγξΪθνπ, 157 01, Ώζάλα, ηει.: 210-7274545, 7274876, 7274247, 7274248, 7274704, 

7274931, θαμ: 210-7274742, 210-7274505, 7274065, e-mail: aikstak@biol.uoa.gr, 
bioinfo@biol.uoa.gr, http://www.biology. uoa.gr, http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc,  

  Παλειιάληα Έλσζε ΐηνιφγσλ: σθξΪηνπο 79-81, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5224632, 

www.pev.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΤΗΓΝΧΣΖ (ΟΗΝΟΠΟΗΟ) 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο γεπζηγλψζηεο (νηλνπνηφο) αζρνιεέηαη κε ηε δνθηκά θξαζηψλ, πνηψλ, θαγεηψλ, αμηνινγψληαο 

ηε γεχζε, ην Ϊξσκα, ηελ εκθΪληζε θαη ηελ πνηφηεηΪ ηνπο. Μεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 

δξαζηεξηνηάησλ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε κεηΪβαζά ηνπ ζε νηλνπνηεέα φπνπ δνθηκΪδεη λΫεο 

παξαγσγΫο θξαζηψλ ά πνηψλ, θαη ζηα εζηηαηφξηα κε ηα νπνέα ζπλεξγΪδεηαη, φπνπ δνθηκΪδεη λΫεο 

γεχζεηο θαη ζπλδπαζκνχο γεχζεσλ. ΠαξΪιιεια, παξαθνινπζεέ ηελ θΪβα, ζπκβνπιεχεη ηνπο 

πειΪηεο θαη ζεξβέξεη ηα θξαζηΪ, εέλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξνκάζεηεο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ Ϋιεγρν 

ηεο κνλΪδαο πνπ επηκειεέηαη θαη γξΪθεη ζρεηηθΪ κε ην αληηθεηκελφ ηνπ Ϊξζξα γηα εθεκεξέδεο, 

πεξηνδηθΪ θαη εηδηθΪ Ϋληππα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο γεπζηγλψζηεο (νηλνπνηφο) εξγΪδεηαη ζπλάζσο ζε πνιχ θαιΫο ζπλζάθεο. Σν σξΪξηφ ηνπ δελ 

εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, θαζψο κπνξεέ λα εξγαζηεέ πξσέ ά βξΪδπ, αββαηνθχξηαθα θιπ. Βπέζεο 

κπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζην ζπέηη ά ζην γξαθεέν ηνπ γηα ηε ζχληαμε ησλ αμηνινγάζεσλ θαη ησλ 

Ϊξζξσλ ηνπ. Οη κεηαθηλάζεηο εέλαη απαξαέηεηεο, θαζψο πξΫπεη λα επηζθΫπηεηαη ρψξνπο, φπσο 

εζηηαηφξηα θαη νηλνπνηεέα, γηα λα δνθηκΪδεη ηα πξντφληα πνπ ζα αμηνινγάζεη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικα ηνπ γεπζηγλψζηε (νηλνπνηνχ) εέλαη αξθεηΪ ελδηαθΫξνλ θαη αζθεέηαη απφ Ϊηνκα 

πνπ δηαζΫηνπλ πνιχ αλεπηπγκΫλε ηελ αέζζεζε ηεο γεχζεο θαη ηεο φζθξεζεο, Ϋρνπλ θαιά θξέζε, 

πνηνηηθφ γνχζην θαη αγαπνχλ ηελ θαιά θνπδέλα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επαγγεικαηέα απηνχ 

απαηηνχλ πνιιΫο επηζθΫςεηο ζε εζηηαηφξηα θΪζε εέδνπο, νηλνπνηεέα, θαζψο θαη επαθΫο κε ηνπο 

εζηηΪηνξεο, αξρηκαγεέξνπο, ηδηνθηάηεο θΪβαο, πειΪηεο θ.Ϊ., γη’ απηφ ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη 

ηδηαέηεξεο επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη θαινχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξΪο. Ο γεπζηγλψζηεο 

νθεέιεη επέζεο λα γλσξέδεη πνιχ θαιΪ ηηο δηΪθνξεο πνηθηιέεο θξαζηψλ, ηα ζπζηαηηθΪ ησλ 

ηξνθψλ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπάο ησλ θξαζηψλ ά ησλ θαγεηψλ. ΣΫινο, θαιφ εέλαη 

λα γλσξέδεη ηνπιΪρηζηνλ κέα μΫλε γιψζζα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γεπζηγλψζηε-νηλνπνηνχ θαη κε πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε παξΫρνληαη ζην ηκάκα 

Οηλνινγέαο θαη Σερλνινγέαο Πνηψλ ηνπ Ώ/ΣΒΕ Ώζάλαο, ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ ησλ 

Ώ/ΣΒΕ Ώζάλαο θαη Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 

ηνπ εμακάλνπ πξαθηηθάο εμΪζθεζεο. Οη πηπρηνχρνη ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ Ϋρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ά εμεηδέθεπζεο ζε ηνκεέο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. πνπδΫο 

γεπζηγλψζηε- νηλνπνηνχ επηπΫδνπ 3+ παξΫρνληαη επέζεο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ ηνπ 

ΟΒΒΚ θαη ΟΏΒΑ, ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ γεπζηγλψζηε-νηλνρφνπ εζηηαηνξέσλ (Sommelier) ηνπ 

ΣνκΫα Σνπξηζκνχ-Μεηαθνξψλ θαη ηνπ ΣνκΫα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ. πλαθεέο ζπνπδΫο επέζεο 

παξΫρνληαη ζηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο επαγγεικαηηθΫο ζρνιΫο ηνπ ΤΠΒΠΘ. Ο ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεέ λα παξαθνινπζάζεη θαη ηα ζεκηλΪξηα πνπ νξγαλψλεη ε Παλειιάληα Έλσζε Οηλνρφσλ. 

http://www.biology/
http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc
http://www.pev.gr/
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Χζηφζν, απαηηεέηαη θαιιηΫξγεηα θαη γεληθά κφξθσζε. Δ αλΪγθε πξαθηηθάο εμΪζθεζεο θαη ε 

απφθηεζε εκπεηξέαο, θαζψο επέζεο θαη ε γλψζε κηαο μΫλεο γιψζζαο εέλαη απαξαέηεηε γηα ηελ 

Ϊξηηα θαηΪξηηζε ηνπ επαγγεικαηέα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ ζπγθεθξηκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ηνλ γεπζηγλψζηε - νηλνπνηφ. Ο 

ελδηαθεξφκελνο φκσο κπνξεέ λα αλαηξΫμεη ζηα ζπλαθά επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ 

Σερλνιφγνπ Οηλνιφγνπ πνπ νξέδνληαη κε ην Aξ. Φχιινπ 57, Ν. 1697/1987 ʼξζξν 4, 

ΠαξΪγξαθνο 3 θαη ζην Ϊξζξν 9 ηνπ λ.δ. 243/1969 (ΦΒΚ 144), φπσο θαη ζηα αληέζηνηρα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Σξνθέκσλ, πνπ νξέδνληαη κε ην ΠΑ 78/1989 (ΦΒΚ 

36/η. Ώ/1989). Αελ απαηηεέηαη Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο γεπζηγλψζηεο - νηλνπνηφο κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζπλεξγαδφκελνο 

κε εζηηαηφξηα, νηλνπνηεέα, μελνδνρεέα, εθεκεξέδεο, πεξηνδηθΪ ά εηδηθΪ Ϋληππα, κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ νηλνγαζηξνλνκηθνχ ζπκβνχινπ. Δ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπΫδνπ πνπ 

παξαηεξεέηαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζηηο δπηηθΫο θνηλσλέεο, δεκηνπξγεέ ζεηηθΫο πξννπηηθΫο γηα ην 

ζπγθεθξηκΫλν επΪγγεικα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζάλαο, Α/λζε: Ώγ. ππξέδσλα & ΑεκεηζΪλαο, 12210 ΏηγΪιεσ- Σει.: 210-5907896, 
5385401, 5385403-Φαμ: 210-5987719, Website: http://www.teiath.gr  

  ΏΣΒΕ ΘΒ/ΝΕΚΔ, Σ.Θ. 14561, 54110 Θεζζαινλέθε 2310/791111, fax: 799152, Website: 

http://www.teithe.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΒΒΚ, Ώζάλα - ΝΫα Εσλέα, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΣΚ 14234, Σκάκα πνπδψλ: 

ΣειΫθσλν: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085, 210-2709084 FAX: 210-

2719766 Website: http://www.oeek.gr E-mail:tm. spoudon@oeek.gr  

  Αηεχζπλζε πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 8, ʼλσ 
ΚαιακΪθη, ηει.: 210- 9989691, 9989716-17, Website:http://www.oaed.gr  

  ηα θαηΪ ηφπνπο ΚΠΏ (ΚΫληξα Πξνψζεζεο Ώπαζρφιεζεο) ηνπ ΟΏΒΑ  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΏΒΑ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-
5240219  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο, Ώζάλα-ηνπξλΪξε 53, Σ.Κ 104 32, Σει.: 210-

5202967,Fax:210-5228966,E-mail:prel@hca.gr Website: http://www.hca.gr.  

  Παλειιάληα Οκνζπνλδέα ΦνξΫσλ Εδησηηθάο Σερληθάο Βπαγγεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο & 
ΚαηΪξηηζεο, ηνπξλΪξε 53- Ώζάλα ΣΚ 104 32, Σει.: 210- 5225565, Fax. 210-5228966  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ (ΠΒΣΒΣ), Κνπκνπλδνχξνπ 37, ΏΘΔΝΏ 104 37 

e-mail: spik@mycosmos.gr  

  Παλειιάληα Έλσζε Πηπρηνχρσλ Οηλνιφγσλ(ΠΏΝΒΠΟ),θαη Παλειιάληα Έλσζε Οηλνρφσλ, 
Κνπκνπλδνχξνπ 37, Σ.Κ. 104 37, Ώζάλα Σει.:-Fax: 210-5244419, E-mail: panepo@panepo.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΓΑΗΣΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪπηπμε κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε, ζπιινγά, 

επεμεξγαζέα, αλΪιπζε, εξκελεέα θαη ραξηνγξΪθεζε ησλ (κεηξεηηθψλ θαη πνηνηηθψλ) ζηνηρεέσλ 

http://www.teiath.gr/
http://www.teithe.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.hca.gr/
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πνπ ζπγθξνηνχλ ην ρψξν θαη εηδηθφηεξα ην θπζηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ 

απνηεινχλ ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο γεσδαέηεο κπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγΫζνπο θαη ηεο κνξθάο ηεο γεο, ηεο ζΫζεο θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

θαηαζθεπψλ θαη ηερληθψλ Ϋξγσλ, νξέσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εθηΪζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

εγθαηΪζηαζε θαη ηε δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Βπέζεο, 

δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγάο θαη ζχληαμεο ραξηψλ, ζρεδέσλ, αξρεέσλ 

δηαγξακκΪησλ θαη ηερληθψλ εθζΫζεσλ. ΜειεηΪ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν κε ζηφρν ην 

ζρεδηαζκφ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλΪπηπμε θαη ηελ αλαδηΪξζξσζε ησλ ηδηνθηεζηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ θαη ηε 

δηαρεέξηζε ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη ηε κειΫηε, κΫηξεζε θαη δηαρεέξηζε θαηαζθεπαζηηθψλ Ϋξγσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ηφζν ζε γξαθεέα, 

φηαλ ζπληΪζζεη κειΫηεο θαη ηερληθΫο εθζΫζεηο, φζν θαη ζηελ χπαηζξν γηα ηελ επέβιεςε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. Ώθνινπζεέ ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, ελψ νη 

ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο 

ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Σν επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κεηαθηλάζεηο κΫζα θαη Ϋμσ απφ 

ηε ρψξα, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, γηα εξεπλεηηθΫο κειΫηεο ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ηερληθψλ ζηνηρεέσλ. Με ηελ αλΪπηπμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθάο 

θαη ηελ εέζνδν ησλ λΫσλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεδνκΫλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εληαέα αγνξΪ εξγαζέαο ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε, απμΪλνληαη νη αλΪγθεο θαη νη απαηηάζεηο ζε 

ζΫκαηα δηαρεέξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθψλ εξγαζηψλ ζε νηθνλνκηθΪ θαη λνκηθΪ δεδνκΫλα 

Ϋξγσλ θαη κειεηψλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε νξγΪλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλΫπεηα ραξαθηεξέδνπλ ην γεσδαέηε. 

Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ επξχηεηα πλεχκαηνο, δηνξαηηθφηεηα, πξσηφηππεο θαη δεκηνπξγηθΫο 

ηδΫεο, θαη επαηζζεζέα ζηελ παξΪδνζε θαη ην πεξηβΪιινλ. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα 

επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο εληφο θαη εθηφο 

ΒιιΪδαο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη εξεπλεηηθΫο κειΫηεο, αιιΪ θαη ε ζε βΪζνο γλψζε ηεο 

λνκνζεζέαο πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ 

πξνγξακκΪησλ θαη ζρεδηαζηηθψλ παθΫησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε θαιά γλψζε μΫλσλ 

γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο θαη ζην ηκάκα 

Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ εξξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ηερληθΫο θαη ηνπνγξαθηθΫο ζρεδηΪζεηο, γεληθά ραξηνγξαθέα, θσηνεξκελεέα - ηειεπηζθφπεζε, 

αξρΫο γεσπιεξνθνξηθάο, πδξνγξαθέα θαη ζηνηρεέα σθεαλνγξαθέαο, δνξπθνξηθά γεσδαηζέα, 

δηαρεέξηζε παξΪθηησλ δσλψλ, ζηνηρεέα δηθαένπ θαη ηερληθάο λνκνζεζέαο. ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε 

δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην πξφγξακκα κε γλσζηηθφ 

πεδέν ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη ζηελ ΏλΪιπζε, ρεδηαζκφ θαη Αηαρεέξηζε ηνπ Υψξνπ, φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηξεηο θαηεπζχλζεηο - Υαξηνγξαθηθά Παξαγσγά θαη Γεσγξαθηθά ΏλΪιπζε, 

Κηεκαηνιφγην θαη Αηαρεέξηζε Υσξηθψλ ΑεδνκΫλσλ θαη ΟξγΪλσζε θαη Αηαρεέξηζε Πφξσλ θαη 

Έξγσλ ΏλΪπηπμεο- θαη ζην πξφγξακκα Γεσπιεξνθνξηθά, φπνπ πξνζθΫξνληαη καζάκαηα φπσο: 
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αλαιπηηθΫο θαη ςεθηαθΫο κΫζνδνη ραξηνγξαθέαο, πξνρσξεκΫλεο κΫζνδνη ςεθηαθάο 

ηειεπηζθφπεζεο, ςεθηαθΫο θσηνγξακκεηξηθΫο κΫζνδνη, εθαξκνγΫο ηεο γεσπιεξνθνξηθάο ζηε 

γεσινγέα θαη ζηε κεηαιιεπηηθά θ.ιπ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη Ώγξνλφκνη θαη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξΫπεη λα δψζνπλ 

εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο 

επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνζδηνξέδνληαη κε βΪζε ην Νφκν 

4663/1930, ΦΒΚ 149 Ώ/9.5.1930, ην Ν. 6422/1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16/17-3-1950, ΦΒΚ 82 Ώ, 

ΐ.Α. 769/1972 Βγθχθιηνο 20523/1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 

θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Σν επΪγγεικα ηνπ ΣνπνγξΪθνπ 

Μεραληθνχ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο (ΣΒΕ) ξπζκέδεηαη λνκνζεηηθΪ κε ην 

Π.Α. 318/1994 (ΦΒΚ 167 Ώ’ 7-9-97), ην νπνέν ηζρχεη κΫρξη ζάκεξα θαη εθδφζεθε θαη’ επηηαγάλ 

ηνπ Ν.1404/83 πεξέ ΏΣΒΕ, πιελ φκσο δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ αθφκε νη ζρεηηθΫο εγθχθιηνη γηα ηελ 

εθαξκνγά ηνπ. Ο ηέηινο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 388/89 Ϊξζξν κφλν (ΦΒΚ 169 Ώ’ 

16-6-89). Οη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ ΏΣΒΕ εέλαη νξγαλσκΫλνη ζηελ Έλσζε Βιιάλσλ 

Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΒΒΣΒΜ), ε νπνέα θαη ηνπο αληηπξνζσπεχεη. Με βΪζε ηα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξΫρνπλ νη παξαπΪλσ λφκνη θαη Π.Α., ν γεσδαέηεο δελ 

αζρνιεέηαη κφλν κε θαζαξΪ ηνπνγξαθηθΫο εξγαζέεο, αιιΪ θαη κε ηελ αλΪιεςε δεκνζέσλ Ϋξγσλ 

θαη ηε κειΫηε ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη πδξαπιηθψλ 

Ϋξγσλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, ηερληθΫο εηαηξεέεο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ιεηηνπξγψληαο 

δηθφ ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο κειεηψλ θαη αζρνινχκελνο κε ηε ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη 

παξνπζέαζε ζηνηρεέσλ ηνπ ρψξνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβΪιινληνο (πξνζδηνξηζκφο ζΫζεσλ 

πΪλσ ζηε Γε, απνηχπσζε εθηΪζεσλ, ραξηνγξαθέα). Ώθφκε, νη δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ κπνξεέ λα 

πεξηιακβΪλνπλ ηε κειΫηε, αλΪιπζε θαη νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ, ζπγθνηλσληαθΪ, εγγεηνβειηησηηθΪ 

θαη πδξαπιηθΪ Ϋξγα, δνκηθΫο θαη Ϊιιεο ηερληθΫο εθαξκνγΫο. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο 

ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, ελψ αλνέγνληαη νη επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο ζηνπο ηνκεέο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη δηαρεέξηζεο ηεο γεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηεο ηειεκαηηθάο θαη ηεο νηθνλνκέαο 

ησλ θαηαζθεπψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σνπνγξαθέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο, 122 10, ΏηγΪιεσ, Ώζάλα, ηει.: 210-
5385316, θαμ: 210-5211442, www.teiath.gr/  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, 

www.teiser.gr/geoplir/index1.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://www.topo.auth.gr/
http://www.topo.auth.gr/tatm/Index.html
http://www.teiath.gr/
http://www.teiser.gr/geoplir/index1.html
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΓΑΗΣΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΖ 
ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε ηνπ Ϋλαζηξνπ νπξαλνχ, ε αλαγλψξηζε ησλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θηλάζεσλ ησλ νπξΪλησλ ζσκΪησλ, ε εξκελεέα ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

νπξαλνγξαθηθψλ ζπληεηαγκΫλσλ θαη νη κΫζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπο απνηεινχλ ην αληηθεέκελν 

ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο γεσδαέηεο κε εηδέθεπζε ζηε γεσδαηηηθά αζηξνλνκέα κπνξεέ λα αζρνιεζεέ 

κε ζηνηρεέα ζθαηξηθάο ηξηγσλνκεηξέαο, ηε κειΫηε ηεο θαηλφκελεο πεξηζηξνθάο ηεο νπξΪληαο 

ζθαέξαο, ηηο ηξνρηΫο θαη ηηο εηδηθΫο ζΫζεηο ησλ Ϊζηξσλ. Βπέζεο, δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγάο θαη ζχληαμεο νπξΪλησλ ραξηψλ, ζρεδέσλ, αξρεέσλ δηαγξακκΪησλ θαη ζρεηηθψλ 

εθζΫζεσλ. Βέλαη ζε ζΫζε λα θΪλεη κεηαηξνπΫο κεηαμχ θιηκΪθσλ ρξφλνπ θαη λα πξνζδηνξέδεη κε 

δηΪθνξεο κεζφδνπο ηηο αζηξνλνκηθΫο ζπληεηαγκΫλεο θαη λα ηηο κεηαηξΫπεη αλΪινγα κε ηα 

ζπζηάκαηα αλαθνξΪο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ηφζν ζην γξαθεέν, 

φηαλ ζπληΪζζεη κειΫηεο θαη δεκηνπξγεέ ρΪξηεο, φζν θαη ζηελ χπαηζξν ά ζε νξγαλσκΫλα, κε 

ζχγρξνλα ζπζηάκαηα, αζηεξνζθνπεέα γηα ηε κειΫηε ηνπ Ϋλαζηξνπ νπξαλνχ. Ώθνινπζεέ ην 

σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ 

πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Με ηελ αλΪπηπμε 

ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγέα εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

αζηξνλνκέαο εέλαη ζε ζΫζε λα παξαθνινπζεέ δηΪθνξα θπζηθΪ θαηλφκελα ζε ψξεο πΫξα απφ ην 

σξΪξηφ ηνπ. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη λα θΪλεη πνιιΪ ηαμέδηα ζε δηΪθνξα κΫξε ηνπ θφζκνπ γηα λα 

κειεηΪεη θπζηθΪ θαηλφκελα θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε νξγΪλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλΫπεηα ραξαθηεξέδνπλ ην γεσδαέηε. 

Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ επξχηεηα πλεχκαηνο, επειημέα, δηνξαηηθφηεηα, πξσηφηππεο θαη 

δεκηνπξγηθΫο ηδΫεο. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο 

ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη εξεπλεηηθΫο 

κειΫηεο, αιιΪ θαη ε ζε βΪζνο γλψζε ηεο λνκνζεζέαο πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο 

ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ θαη ζρεδηαζηηθψλ παθΫησλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο 

δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο ηνπ 

ηνκΫα Γεσδαηζέαο θαη Σνπνγξαθέαο: θαηλφκελεο θηλάζεηο θαη κεηαζΫζεηο ησλ αζηΫξσλ, βαζηθΪ 

ζπζηάκαηα ζθαηξηθψλ ζπληεηαγκΫλσλ, κΫηξεζε ηνπ ρξφλνπ, αζηξηθφο, παγθφζκηνο, αηνκηθφο 

ρξφλνο, θιέκαθεο ρξφλνπ, κεηΪπησζε, θιφλεζε, παξΪιιαμε, απνπιΪλεζε ηνπ θσηφο, κΫζνδνη 

http://www.psatm.gr/
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πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αζηξνλνκηθνχ αδηκνπζένπ, ραξηνγξαθέα, ηειεπηζθφπεζε, δνξπθνξηθά 

γεσδαηζέα, ζηνηρεέα δηθαένπ θαη ηερληθάο λνκνζεζέαο. ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε δπλαηφηεηα 

ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη πηπρηνχρνη αγξνλφκνη θαη ηνπνγξΪθνη κεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξΫπεη λα 

δψζνπλ εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα νξέδνληαη κε βΪζε ην Νφκν 4663/1930, ΦΒΚ 

149 Ώ/9.5.1930, ην Ν. 6422/1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16/17-3-1950, ΦΒΚ 82 Ώ, ΐ.Α. 769/1972 

Βγθχθιηνο 20523/1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-

1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Με βΪζε ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα πνπ ηνπ 

παξΫρνπλ νη παξαπΪλσ λφκνη θαη Π.Α., ν γεσδαέηεο κε εηδέθεπζε ζηε γεσδαηηηθά αζηξνλνκέα 

αζρνιεέηαη φρη κφλν κε θαζαξΪ ηνπνγξαθηθΫο εξγαζέεο, αιιΪ θαη κε ηε κειΫηε θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αζηξνλνκηθνχ γεσγξαθηθνχ πιΪηνπο, κάθνπο θαη αδηκνπζένπ, κε 

βαζκνλνκάζεηο νξγΪλσλ θαη δηΪθνξεο εθαξκνγΫο ηνπο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, αζηεξνζθνπεέα, ηερληθΫο εηαηξεέεο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο 

ιεηηνπξγψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο γεσδαηηηθψλ θαη αζηξνλνκηθψλ κειεηψλ θαη 

αζρνινχκελνο κε ηε ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη παξνπζέαζε ζηνηρεέσλ ηνπ αζηξηθνχ ρψξνπ θαη 

ηελ απνηχπσζά ηνπο ζε αζηξνλνκηθνχο ρΪξηεο θαη ζρεηηθΫο εξεπλεηηθΫο εξγαζέεο. Οη 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, ελψ αλνέγνληαη νη επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο 

ζηνπο ηνκεέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζΫζεο θαη ησλ θηλάζεσλ ησλ νπξΪλησλ ζσκΪησλ, ηεο 

ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ λΫσλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αζηξνλνκηθψλ ζπληεηαγκΫλσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 
Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Ελζηηηνχην Ώζηξνλνκέαο θαη Ώζηξνθπζηθάο, Βζληθφ Ώζηεξνζθνπεέν Ώζελψλ: Λφθνο 

Νπκθψλ, Θεζεέν, Σ.Θ. 20048, 118 10, Ώζάλα, ηει.: & θαμ: 210-3490106, θαμ (ΒΏΏ): 210-

3490140, www.noa.gr  

  Ελζηηηνχην Ώζηξνλνκέαο θαη Ώζηξνθπζηθάο, Βζληθφ Ώζηεξνζθνπεέν Ώζελψλ: Ε. ΜεηαμΪ θαη 
ΐαζ. Παχινπ, ΠαιαηΪ ΠεληΫιε, 152 36, Ώζάλα, ηει.: 210-8109172, θαμ: 210-8040453  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΓΑΗΣΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΖ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ 
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη απφδνζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ απνηεινχλ ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Ο γεσ-δαέηεο κε εηδέθεπζε ζηε γεσδαηηηθά ραξηνγξαθέα εέλαη ζε ζΫζε λα αληιεέ 

πνηνηηθΫο θαη πνζνηηθΫο πιεξνθνξέεο απφ ηνλ ηνπνγξαθηθφ ρΪξηε, λα πξνβαέλεη ζε κεηαηξνπΫο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκΪησλ απεηθνλέζεσλ θαη ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ, λα εθαξκφδεη 

δηαθνξεηηθΫο κεζφδνπο απνδφζεσλ ζεκαηηθψλ δεδνκΫλσλ θαη λα ζπλζΫηεη νινθιεξσκΫλνπο 

ζεκαηηθνχο ρΪξηεο κε ζεκαληηθφ εχξνο ζεκΪησλ. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηελ ςεθηαθά 

θαηαγξαθά αλαινγηθψλ ραξηψλ (κε ςεθηνπνέεζε ά ζΪξσζε) θαη ηελ επεμεξγαζέα ησλ 

δεδνκΫλσλ γηα ηε δηφξζσζε ά απαινηθά ησλ ζθαικΪησλ ηεο ςεθηνπνέεζεο κε ηε ρξάζε 

ζρεδηαζηηθψλ παθΫησλ ινγηζκηθνχ. ΚαηΪ ηελ εξγαζέα ηνπ δέλεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ εθηέκεζε 

ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ ηνπνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ, ζηελ νκαδνπνέεζε ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκΫλσλ θαη ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ραξηνγξαθηθάο γιψζζαο σο γξαθηθάο κεζφδνπ 

ηνπ ηξφπνπ κεηΪδνζεο ηεο ρσξηθάο πιεξνθνξέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ζε γξαθεέν, θαζψο 

ζπιιΫγεη θαη αλαιχεη ραξηνγξαθηθΪ δεδνκΫλα, ζπληΪζζεη κειΫηεο θαη παξΪγεη ζεκαηηθνχο 

ρΪξηεο. Υξεζηκνπνηεέ ηερλνινγέα πνιπκΫζσλ, ειεθηξνληθνχο ςεθηαθνχο ρΪξηεο, αμηνπνηεέ 

δηΪθνξεο ραξηνγξαθηθΫο εθδφζεηο θαη Ϋξρεηαη ζε επηθνηλσλέα κε πνηθέινπο θνξεέο γηα ηε 

ζπιινγά ησλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ, ηελ παξαγσγά ησλ ραξηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ 

Ϋξγνπ ηνπ. Ώθνινπζεέ ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, ελψ νη ππεξσξέεο 

εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ραξηψλ. Σν 

επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κεηαθηλάζεηο κΫζα θαη Ϋμσ απφ ηε ρψξα, γηα ζπκκεηνρά 

ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, γηα εξεπλεηηθΫο κειΫηεο ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ραξηνγξαθηθψλ 

ζηνηρεέσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλΫπεηα ραξαθηεξέδνπλ ην 

γεσδαέηε. Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ επξχηεηα πλεχκαηνο, επειημέα, δηνξαηηθφηεηα, πξσηφηππεο 

θαη δεκηνπξγηθΫο ηδΫεο. Δ καζεκαηηθά θαη ππνινγηζηηθά ηθαλφηεηα, ε αθξέβεηα, ε ηθαλφηεηα 

αληέιεςεο ρψξνπ θαη ε πξνζνρά ζηε ιεπηνκΫξεηα ζεσξνχληαη βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ 

Ϊζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα επηζηεκνληθΪ 

δεδνκΫλα θαη ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο εληφο θαη εθηφο ΒιιΪδαο γηα 

ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη εξεπλεηηθΫο κειΫηεο, αιιΪ θαη ε ζε βΪζνο γλψζε ηεο λνκνζεζέαο 

πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα 

ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ 

ραξηνγξαθηθψλ απεηθνλέζεσλ θαη ζρεδηαζηηθψλ παθΫησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε 

Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο εξγαζέαο, θαη 

ζην ηκάκα Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ 

εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. 

Σα πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο 

ηνπ ηνκΫα Κηεκαηνινγένπ, Φσηνγξακκεηξέαο θαη Υαξηνγξαθέαο: γεληθά ραξηνγξαθέα, ηζηνξέα 

ηεο ραξηνγξαθέαο, ραξηνγξαθηθά νπηηθνπνέεζε, αλαιπηηθά ραξηνγξαθέα, ζεκαηηθά 

ραξηνγξαθέα, ςεθηαθά ραξηνγξαθέα, αξρΫο γεσπιεξνθνξηθάο, απηνκαηνπνηεκΫλε ραξηνγξαθέα, 

ραξηνγξαθηθά ζχλζεζε θαη παξαγσγά, κε ζπκβαηηθά ραξηνγξαθέα. ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε 
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δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην πξφγξακκα κε γλσζηηθφ 

πεδέν «ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη ζηελ ΏλΪιπζε, ρεδηαζκφ θαη Αηαρεέξηζε ηνπ Υψξνπ», φπνπ 

ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε Υαξηνγξαθηθά Παξαγσγά θαη Γεσγξαθηθά ΏλΪιπζε θαη 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα φπσο ςεθηαθά ραξηνγξαθέα θαη εηζαγσγά ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ζΫκαηα ραξηνγξαθηθάο ππνδνκάο, νξγΪλσζεο θαη παξαγσγάο, ζΫκαηα γεσγξαθηθάο νξγΪλσζεο 

θαη αλΪιπζεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Βπέζεο, ζην πξφγξακκα «Γεσπιεξνθνξηθά», φπνπ 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα φπσο: ΏλαιπηηθΫο θαη ςεθηαθΫο κΫζνδνη ραξηνγξαθέαο, ςεθηαθά 

ηερλνινγέα θαη ραξηνγξαθηθά παξαγσγά θαη εηδηθΪ θεθΪιαηα ραξηνγξαθέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη Ώγξνλφκνη θαη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξΫπεη λα δψζνπλ 

εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο 

επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνζδηνξέδνληαη κε βΪζε ην Νφκν 

4663/1930, ΦΒΚ 149 Ώ /9.5.1930, ην Ν. 6422 /1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16 /17-3-1950, ΦΒΚ 82 

Ώ, ΐ.Α. 769 /1972 Βγθχθιηνο 20523 /1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-

1979 θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Σν επΪγγεικα ηνπ Πηπρηνχρνπ 

ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο (ΣΒΕ) ξπζκέδεηαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 318/1994 (ΦΒΚ 167 Ώ’ 7-9-97), ην νπνέν ηζρχεη κΫρξη ζάκεξα θαη 

εθδφζεθε θαη’ επηηαγάλ ηνπ Ν.1404/83 πεξέ ΏΣΒΕ, πιελ φκσο δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ αθφκε νη 

ζρεηηθΫο εγθχθιηνη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ. Ο ηέηινο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 

388/89 Ϊξζξν κφλν (ΦΒΚ 169 Ώ’ 16-6-89). Οη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ ΏΣΒΕ εέλαη νξγαλσκΫλνη 

ζηελ Έλσζε Βιιάλσλ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΒΒΣΒΜ), ε νπνέα θαη ηνπο αληηπξνζσπεχεη. 

Με βΪζε ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξΫρνπλ νη παξαπΪλσ λφκνη θαη Π.Α., ν 

γεσδαέηεο κε εηδέθεπζε ζηε γεσδαηηηθά ραξηνγξαθέα αζρνιεέηαη φρη κφλν κε θαζαξΪ 

ηνπνγξαθηθΫο εξγαζέεο, αιιΪ θαη κε γεσγξαθηθΫο ραξηνγξαθάζεηο θαη εθαξκνγΫο ςεθηαθψλ 

ραξηψλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, ηερληθΫο εηαηξεέεο, ραξηνγξαθηθνχο θνξεέο, ζηε Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ, 

ζηε Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγένπ θαη 

Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο, ζην Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζηε 

Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο 

ιεηηνπξγψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο ραξηνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη αζρνινχκελνο κε ηε 

ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη απφδνζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο 

ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, ελψ αλνέγνληαη νη επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο ζηνπο ηνκεέο ηεο ςεθηαθάο 

αλαπαξΪζηαζεο ηξηζδηΪζηαησλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ θαη δπλακηθψλ θαηλνκΫλσλ, 

ραξηνγξαθηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ ζην δηαδέθηπν θαη πνηθέισλ εθαξκνγψλ θαη 

πξννπηηθψλ ησλ πνιπκΫζσλ ζηε ραξηνγξαθέα, φπσο ε δεκηνπξγέα ζεκαηηθψλ ραξηψλ γηα Ϊηνκα 

κε εηδηθΫο αλΪγθεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σνπνγξαθέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο, 122 10, ΏηγΪιεσ, Ώζάλα, ηει.: 210-
5385316, θαμ: 210-5211442, www.teiath.gr/  

http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://www.topo.auth.gr/
http://www.topo.auth.gr/tatm/Index.html
http://www.teiath.gr/
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  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, 

www.teiser.gr/geoplir/index1.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Σκάκα Υνξεγάζεσλ γεσγξαθηθψλ πιηθψλ, Βπειπέδσλ 4, 

Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210-8206632, ΣνπνγξαθηθΪ 
πξντφληα 210-8206633, ΓεσδαηηηθΪ πξντφληα 210-8206634, ΦεθηαθΪ πξντφληα 210-8206765, 

θαμ: 210-8817376, E-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ: ηξαηφπεδν ΠαπΪγνπ ΣΓΝ 1040, Ώζάλα, ηει.: 

210-6442966, 6442971, θαμ: 210-6517811, www.hnhs.gr  

  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11-13, 115 21, 
Ώζάλα, ηει. θΫληξν: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε 

Υαξηνγξαθάζεσλ: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-

6445401, Αηεχζπλζε Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ & Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 11527, ηει.: 

210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

  Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο: Σ.Θ. 1644, Θεζζαινλέθε, 541 24, ηει.: 
2310-996133, θαμ: 2310-996415, E-mail: xeee-2004@topo.auth.gr, http://xeee.topo.auth.gr  

  Βζληθφ ΚΫληξν Υαξηψλ θαη Υαξηνγξαθηθάο ΚιεξνλνκηΪο - Βζληθά Υαξηνζάθε (EKEXXAK): 

E-mail: box@maplibrary.gr, www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΓΑΗΣΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ 
ΓΔΧΓΑΗΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε ησλ γεσδαηηηθψλ δνξπθφξσλ, ε παξαηάξεζε θαη ε εξκελεέα 

ηεο ηξνρηΪο ησλ δνξπθφξσλ θαη νη κΫζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεδένπ βαξχηεηαο κε ηε ρξάζε 

δνξπθφξσλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο γεσδαέηεο κε εηδέθεπζε ζηε δνξπθνξηθά 

γεσδαηζέα αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε ηεο θαηλφκελεο πεξηζηξνθάο ηεο νπξΪληαο ζθαέξαο, ηηο 

ηξνρηΫο θαη ηηο εηδηθΫο ζΫζεηο ησλ Ϊζηξσλ, ηα δνξπθνξηθΪ ζπζηάκαηα εληνπηζκνχ θαη δηΪθνξεο 

εθαξκνγΫο ηεο δνξπθνξηθάο ηειεπηζθφπεζεο. Βπέζεο, ζηε δνπιεηΪ ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ζπζηάκαηα 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, κειεηΪεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπ δνξπθνξηθνχ 

ζπζηάκαηνο GPS ζηελ αλέρλεπζε ζεκΪησλ θαη ειΫγρεη ηελ αθξέβεηα ησλ κεζφδσλ κεηξάζεσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ηφζν ζε γξαθεέν, 

φηαλ ζπληΪζζεη κειΫηεο γηα ηε δνξπθνξηθά γεσδαηζέα, φζν θαη ζε νξγαλσκΫλα, κε ζχγρξνλα 

ζπζηάκαηα, αζηεξνζθνπεέα γηα ηε κειΫηε ηνπ Ϋλαζηξνπ νπξαλνχ θαη ησλ δνξπθνξηθψλ ηξνρηψλ. 

Ώθνινπζεέ ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο 

ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Με ηελ 

αλΪπηπμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγέα εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ηνκΫα ησλ 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ εληνπηζκνχ εέλαη ζε ζΫζε λα παξαθνινπζεέ ηηο ηξνρηΫο ησλ 

δνξπθφξσλ, λα ζπιιΫγεη ηα αληέζηνηρα δεδνκΫλα θαη λα αλαιχεη ηηο παξαηεξάζεηο ηνπ. Ώθφκε, 

http://www.teiser.gr/geoplir/index1.html
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.psatm.gr/
http://www.gys.gr/
http://www.hnhs.gr/
http://www.okxe.gr/
http://www.igme.gr/
http://xeee.topo.auth.gr/
http://www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm
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ρξεηΪδεηαη λα θΪλεη πνιιΪ ηαμέδηα ζε δηΪθνξα κΫξε ηνπ θφζκνπ γηα λα κειεηΪεη θπζηθΪ 

θαηλφκελα θαη εέδε δνξπθφξσλ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε πνιιΫο ρψξεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε νξγΪλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλΫπεηα ραξαθηεξέδνπλ ην γεσδαέηε. 

Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ επξχηεηα πλεχκαηνο, επειημέα, δηνξαηηθφηεηα, πξσηφηππεο θαη 

δεκηνπξγηθΫο ηδΫεο. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο 

ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη εξεπλεηηθΫο 

κειΫηεο, αιιΪ θαη ε ζε βΪζνο γλψζε ηεο λνκνζεζέαο πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο 

ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε 

Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο θαη ζην ηκάκα 

Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ εξξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο ηνπ 

ηνκΫα Γεσδαηζέαο θαη Σνπνγξαθέαο: δνξπθνξηθά πςνκεηξέα, πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεδένπ 

βαξχηεηαο κε δνξπθφξνπο, ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα GPS, βαζηθΪ ζπζηάκαηα ζθαηξηθψλ 

ζπληεηαγκΫλσλ, δνξπθνξηθά αιηηκεηξέα, ηειεπηζθφπεζε, δνξπθνξηθΪ ζπζηάκαηα εληνπηζκνχ 

θαη δνξπθνξηθά γεσδαηζέα, αξρΫο γεσπιεξνθνξηθάο, δηαζηεκηθά γεσδαηζέα θαη GPS, εθαξκνγΫο 

δνξπθνξηθάο ηειεπηζθφπεζεο ζην ζχζηεκα αηκφζθαηξαο - ζΪιαζζαο, ζηνηρεέα δηθαένπ θαη 

ηερληθάο λνκνζεζέαο. ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ 

επέπεδν.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη πηπρηνχρνη πξΫπεη λα δψζνπλ εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα 

πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα νξέδνληαη κε 

βΪζε ην Νφκν 4663/1930, ΦΒΚ 149 Ώ/9.5.1930, ην Ν. 6422/1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16/17-3-

1950, ΦΒΚ 82 Ώ, ΐ.Α. 769/1972 Βγθχθιηνο 20523/1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Σν επΪγγεικα 

ηνπ ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο (ΣΒΕ) ξπζκέδεηαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 318/1994 (ΦΒΚ 167 Ώ’ 7-9-97) ην νπνέν ηζρχεη κΫρξη ζάκεξα θαη 

εθδφζεθε θαη’ επηηαγά ηνπ Ν.1404/83 πεξέ ΏΣΒΕ, πιελ φκσο δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ αθφκε νη 

ζρεηηθΫο εγθχθιηνη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ. Ο ηέηινο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 

388/89 (ΦΒΚ 169 Ώ’ 16-6-89). Οη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ ΏΣΒΕ εέλαη νξγαλσκΫλνη ζηελ 

Έλσζε Βιιάλσλ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΒΒΣΒΜ), ε νπνέα θαη ηνπο αληηπξνζσπεχεη.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, αζηεξνζθνπεέα, ηερληθΫο εηαηξεέεο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο 

ιεηηνπξγψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο γεσδαηηηθψλ θαη δνξπθνξηθψλ κειεηψλ θαη 

αζρνινχκελνο κε ηε ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη παξνπζέαζε ζηνηρεέσλ ηεο δνξπθνξηθάο 

γεσδαηζέαο θαη πνηθέιεο εθαξκνγΫο ηνπ παγθνζκένπ δνξπθνξηθνχ ζπζηάκαηνο εληνπηζκνχ 

ζΫζεο (GPS). Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, ελψ αλνέγνληαη νη 

επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο ζηνπο ηνκεέο ηεο δνξπθνξηθάο ηειεπηζθφπεζεο ζηε κεηεσξνινγέα, 

ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο, ζηελ θιηκαηνινγέα, ζηελ σθεαλνγξαθέα θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 
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ζαιΪζζησλ πδΪησλ κε ηε ρξάζε πςειάο ηερλνινγέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σνπνγξαθέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο, 122 10, ΏηγΪιεσ, Ώζάλα, ηει.: 210-
5385316, θαμ: 210-5211442, www.teiath.gr/  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, 

www.teiser.gr/geoplir/index1.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 
Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Ελζηηηνχην Ώζηξνλνκέαο θαη Ώζηξνθπζηθάο, Βζληθφ Ώζηεξνζθνπεέν Ώζελψλ: Λφθνο 

Νπκθψλ, Θεζεέν, Σ.Θ. 20048, 118 10, Ώζάλα, ηει.: & θαμ: 210-3490106, θαμ (ΒΏΏ): 210-

3490140, www.noa.gr  

  Ελζηηηνχην Ώζηξνλνκέαο θαη Ώζηξνθπζηθάο, Βζληθφ Ώζηεξνζθνπεέν Ώζελψλ: Ε. ΜεηαμΪ θαη 
ΐαζ. Παχινπ, ΠαιαηΪ ΠεληΫιε, 152 36, Ώζάλα, ηει.: 210-8109172, θαμ: 210-8040453  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΓΑΗΣΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ 
ΓΔΧΓΑΗΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪπηπμε κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε, ζπιινγά, 

επεμεξγαζέα, αλΪιπζε, εξκελεέα θαη ραξηνγξΪθεζε ησλ κεηξεηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρεέσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην θπζηθφ ρψξν απνηεινχλ ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο γεσδαέηεο κε 

εηδέθεπζε ζηε θπζηθά γεσδαηζέα κπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγΫζνπο θαη 

ηεο κνξθάο ηεο Γεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζΫζεο θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηΪθνξεο 

εθαξκνγΫο ηνπ βαξπηεκεηξηθνχ γεσεηδνχο, αιιΪ θαη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ηε 

δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. ΜειεηΪ ην θπζηθφ ρψξν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πεδένπ βαξχηεηαο θαη αζρνιεέηαη κε κεηξάζεηο απφ αΫξα θαη δνξπθφξνπο 

ηεο βαξχηεηαο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ δπλακηθνχ ηεο. Βπέζεο, δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγάο θαη ζχληαμεο ραξηψλ, ζρεδέσλ θαη αξρεέσλ δηαγξακκΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ηφζν ζε γξαθεέν, 

φηαλ ζπληΪζζεη κειΫηεο θαη εθζΫζεηο, φζν θαη ζηελ χπαηζξν γηα ηελ επέβιεςε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. 

Ώθνινπζεέ ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο 

ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Σν 

επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κεηαθηλάζεηο κΫζα θαη Ϋμσ απφ ηε ρψξα, γηα ζπκκεηνρά 

ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, ζε κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο.  
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε νξγΪλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλΫπεηα ραξαθηεξέδνπλ ην γεσδαέηε. 

Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ επξχηεηα πλεχκαηνο, επειημέα, δηνξαηηθφηεηα, πξσηφηππεο θαη 

δεκηνπξγηθΫο ηδΫεο, λεσηεξηζηηθΪ ζηνηρεέα κε ζεβαζκφ ζηελ παξΪδνζε θαη ην πεξηβΪιινλ. Δ 

ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο 

κεηαθηλάζεηο εληφο θαη εθηφο ΒιιΪδαο, αιιΪ θαη ε ζε βΪζνο γλψζε ηεο λνκνζεζέαο πνπ αθνξΪ 

ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε 

ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο 

δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, θαη ζην ηκάκα 

Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ εξξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο ηνπ 

ηνκΫα Γεσδαηζέαο θαη Σνπνγξαθέαο: νξηζκφο ηεο ζΫζεο ζεκεένπ, κεηξάζεηο θαη ζθΪικαηα ζηε 

γεσδαηζέα, ζπζηάκαηα αλαθνξΪο, γεσδαηηηθΪ δέθηπα, ςεθηαθΪ κνληΫια εδΪθνπο θαη 

ηνπνγξαθηθΫο αλαγσγΫο, νινθιεξσκαηηθΫο, ζηνραζηηθΫο θαη θαζκαηηθΫο κΫζνδνη 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ πςνκΫηξσλ ηνπ γεσεηδνχο, ησλ αλσκαιηψλ θαη δηαηαξαρψλ βαξχηεηαο, 

δνξπθνξηθά αιηηκεηξέα, αξρΫο γεσπιεξνθνξηθάο, ζηνηρεέα δηθαένπ θαη ηερληθάο λνκνζεζέαο. 

ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη πηπρηνχρνη πξΫπεη λα δψζνπλ εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα 

πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνζδηνξέδνληαη 

κε βΪζε ην Νφκν 4663/1930, ΦΒΚ 149 Ώ/9.5.1930, ην Ν. 6422/1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16/17-3-

1950, ΦΒΚ 82 Ώ, ΐ.Α. 769/1972 Βγθχθιηνο 20523/1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Σν επΪγγεικα 

ηνπ ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο (ΣΒΕ) ξπζκέδεηαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α 318/1994 (ΦΒΚ 167 Ώ’ 7-9-97), ην νπνέν ηζρχεη κΫρξη ζάκεξα θαη 

εθδφζεθε θαη’ επηηαγάλ ηνπ Ν.1404/83 πεξέ ΏΣΒΕ, αιιΪ δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ αθφκε νη ζρεηηθΫο 

εγθχθιηνη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ. Ο ηέηινο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 388/89 Ϊξζξν 

κφλν (ΦΒΚ 169 Ώ’ 16-6-89). Οη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ ΏΣΒΕ εέλαη νξγαλσκΫλνη ζηελ Έλσζε 

Βιιάλσλ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΒΒΣΒΜ), ε νπνέα θαη ηνπο αληηπξνζσπεχεη.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ιεηηνπξγψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν 

εθπφλεζεο κειεηψλ θαη αζρνινχκελνο κε ηε ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη παξνπζέαζε ζηνηρεέσλ 

ηνπ ρψξνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβΪιινληνο (πξνζδηνξηζκφο ζΫζεσλ πΪλσ ζηε Γε, απνηχπσζε 

εθηΪζεσλ, ραξηνγξαθέα). Ώθφκε, νη δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ κπνξεέ λα πεξηιακβΪλνπλ ηε κειΫηε, 

αλΪιπζε θαη νξγΪλσζε ηνπ ρψξνπ, ςεθηαθΪ κνληΫια εδΪθνπο, ηνπνγξαθηθΫο αλαγσγΫο θαη 

εθαξκνγΫο ηνπ βαξπηεκεηξηθνχ γεσεηδνχο. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, 

ελψ αλνέγνληαη νη επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο ζηνπο ηνκεέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρεέξηζεο ηεο 

γεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηεο ςεθηαθάο αλαπαξΪζηαζεο ησλ πςνκΫηξσλ ηνπ 

γεσεηδνχο, ησλ αλσκαιηψλ θαη δηαηαξαρψλ βαξχηεηαο, πξννπηηθψλ ησλ πνιπκΫζσλ θαη 

πνηθέισλ εθαξκνγψλ ζην δηαδέθηπν.  
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σνπνγξαθέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο, 122 10, ΏηγΪιεσ, Ώζάλα, ηει.: 210-
5385316, θαμ: 210-5211442, www.teiath.gr/  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, 

www.teiser.gr/geoplir/index1.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 
Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Σκάκα Υνξεγάζεσλ γεσγξαθηθψλ πιηθψλ, Βπειπέδσλ 4, 

Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210-8206632, ΣνπνγξαθηθΪ 

πξντφληα 210-8206633, ΓεσδαηηηθΪ πξντφληα 210-8206634, ΦεθηαθΪ πξντφληα 210-8206765, 

θαμ: 210-8817376, E-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ: ηξαηφπεδν ΠαπΪγνπ ΣΓΝ 1040, Ώζάλα, ηει.: 
210-6442966, 6442971, θαμ: 210-6517811, www.hnhs.gr  

  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11 - 13, 115 21, 

Ώζάλα, ηει. θΫληξν: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε 

Υαξηνγξαθάζεσλ: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-

6445401, Αηεχζπλζε Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ & Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 11527, ηει.: 
210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΓΑΗΣΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ 
ΦΧΣΟΓΡΑΜΜΔΣΡΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αθξηβάο, ηαρχηαηε θαη απνηειεζκαηηθά απνηχπσζε ηξηζδηΪζηαησλ αληηθεηκΫλσλ πνπ καο 

πεξηβΪιινπλ, φπσο θηηξηαθΫο θαηαζθεπΫο, αξραηνινγηθνέ ρψξνη, αλαζθαθΫο, κλεκεέα, 

θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε πινέσλ, ρσξέο λα ππΪξρεη θαζφινπ επαθά κε απηΪ, αιιΪ κε ρξάζε 

ππεξζχγρξνλσλ ηερληθψλ, πνπ βαζέδνληαη θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ απηνκαηνπνηεκΫλε ςεθηαθά 

θσηνγξακκεηξέα απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο γεσδαέηεο κε εηδέθεπζε ζηε 

θσηνγξακκεηξέα ρξεζηκνπνηεέ πξνεγκΫλεο ηερλνινγέεο, φπσο ε ηειεθαηεπζπλφκελε απφ αΫξα 

θσηνγξΪθεζε κε ηε βνάζεηα ειηθνπηΫξνπ αεξνκνληειηζκνχ, ε απηνκαηνπνηεκΫλε ςεθηαθά 

θσηνγξακκεηξέα, ε επεμεξγαζέα εηθφλαο, ε ηξηζδηΪζηαηε κνληεινπνέεζε θαη ε δνξπθνξηθά 

ηερλνινγέα Global Positioning Systems (GPS) γηα ηε κΫηξεζε ζεκεέσλ ειΫγρνπ. Δ κΫζνδνο ηεο 

θσηνγξακκεηξέαο ρξεζηκνπνηεέ ζεκεέα θσηνγξακκεηξηθνχ ειΫγρνπ (θσηνζηαζεξΪ) γλσζηψλ 

ζπληεηαγκΫλσλ, πνπ κπνξεέ λα εέλαη εέηε δηαθεθξηκΫλα ζεκεέα ηνπ θηηξένπ (γσλέεο θνπθσκΪησλ, 

γχςηλσλ δηαθνζκάζεσλ, πξεβαδηψλ θ.ιπ.) εέηε απηνθφιιεηνη ζηφρνη πνπ επηθνιινχληαη ζην 
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θηέξην πξηλ απφ ηε θσηνγξΪθεζε, γεγνλφο πνπ επηηξΫπεη ζηελ απφθηεζε αμηφπηζηεο κεηξεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα θπζηθΪ αληηθεέκελα κΫζα απφ δηαδηθαζέεο κΫηξεζεο θαη εξκελεέαο 

θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ. Με ηα ζπζηάκαηα απηΪ εέλαη δπλαηά ε επεμεξγαζέα θαηαθφξπθσλ θαη 

θεθιηκΫλσλ αεξνθσηνγξαθηψλ, επέγεησλ ιάςεσλ θαη δνξπθνξηθψλ δεδνκΫλσλ, κε νπνηαδάπνηε 

θιέζε, θιέκαθα θαη εζηηαθά απφζηαζε ηφζν απφ κεηξηθΫο φζν θαη απφ κε κεηξηθΫο 

θσηνγξαθηθΫο κεραλΫο. Με ηε θσηνγξακκεηξέα γέλεηαη απνηχπσζε ησλ θπζηθψλ κνληΫισλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο κΫζα ζε ιέγε ψξα απφ ηε ζηηγκά ηεο ιάςεο, Ϋρνπκε ηα ηειηθΪ 

πξντφληα, δειαδά ςεθηαθΪ κνληΫια ηνπ εδΪθνπο ησλ αλαζθαθψλ, γξακκηθΪ ζρΫδηα ζε ςεθηαθά 

κνξθά ά εθηππσκΫλα θ.ιπ. Σα παξαγφκελα πξντφληα εέλαη ηξηζδηΪζηαηα ζε ςεθηαθά κνξθά θαη 

εέλαη δπλαηφλ ζηε ζπλΫρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πξνγξΪκκαηα κνληεινπνέεζεο απ’ φπνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε ππνινγηζηά θπζηθΪ κνληΫια γηα παξνπζηΪζεηο (ρξάζε 

θσηνζθέαζεο θ.Ϊ.). Βπέζεο, ν γεσδαέηεο ρξεζηκνπνηεέ εμνπιηζκφ πνπ ελζσκαηψλεη ηα πιΫνλ 

εμειηγκΫλα ηερλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: high-end workstations, παλέζρπξα ππνζπζηάκαηα 

γξαθηθψλ κε εηδηθΪ θπθιψκαηα επεμεξγαζέαο ζάκαηνο γηα ζηεξενζθνπηθά απφδνζε, ζπζηάκαηα 

ζηεξενζθνπηθάο παξαηάξεζεο, εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα Ϋιεγρν θαη ιεηηνπξγέα ζηελ ηξέηε δηΪζηαζε, 

ζπζηάκαηα δνκεκΫλεο ςεθηαθάο αξρεηνζΫηεζεο θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ηφζν ζην γξαθεέν, 

φηαλ επεμεξγΪδεηαη ηα ςεθηαθΪ δεδνκΫλα ησλ κεηξάζεσλ, ζπληΪζζεη κειΫηεο θαη ηερληθΫο 

εθζΫζεηο, φζν θαη ζην χπαηζξν, φηαλ απνηππψλεη αληηθεέκελα θαη θηέξηα κε ςεθηαθΪ κΫζα. 

Ώθνινπζεέ ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα απαζρφιεζεο, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο 

ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Ώθφκε, 

ρξεηΪδεηαη λα θΪλεη πνιιΪ ηαμέδηα ζε δηΪθνξα κΫξε ηνπ θφζκνπ γηα λα πξνβαέλεη ζε 

θσηνγξακκεηξηθΫο κεηξάζεηο, αιιΪ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε πνιιΫο 

ρψξεο θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αλΪπηπμε εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ πινπνέεζε 

Ϋξγσλ θσηνγξακκεηξέαο θαη ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο ζαξσκΫλσλ αξρεέσλ αεξνθσηνγξαθηψλ 

πςειάο αλΪιπζεο θαη γεληθΪ ςεθηαθψλ εηθφλσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε νξγΪλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπλΫπεηα ραξαθηεξέδνπλ ην γεσδαέηε. 

Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ επξχηεηα πλεχκαηνο, επειημέα, δηνξαηηθφηεηα, πξσηφηππεο θαη 

δεκηνπξγηθΫο ηδΫεο. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο 

ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη εξεπλεηηθΫο 

κειΫηεο, αιιΪ θαη ε ζε βΪζνο γλψζε ηεο λνκνζεζέαο πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο 

ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε 

Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, θαη ζην ηκάκα 

Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ εξξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο ηνπ 

ηνκΫα Σνπνγξαθέαο, Φσηνγξακκεηξέαο θαη Υαξηνγξαθέαο: αλαιπηηθά θσηνγξακκεηξέα, 

ζηεξενζθνπηθά φξαζε θαη παξαηάξεζε αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηθφλσλ, εζσηεξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη βαζκνλφκεζε ηεο κεηξηθάο θσηνκεραλάο, ηειεπηζθφπεζε, ςεθηαθά 

θσηνγξακκεηξέα, δεκηνπξγέα ςεθηαθνχ κνληΫινπ εδΪθνπο θαη απνδφζεηο, δηαζχλδεζε κε 
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ραξηνγξαθηθά βΪζε δεδνκΫλσλ GIS, ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεθκεξέσζεο, θσηνγξακκεηξηθΫο 

εθαξκνγΫο ζηελ αξρηηεθηνληθά θαη αξραηνινγέα. ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην πξφγξακκα κε γλσζηηθφ πεδέν ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη 

ζηελ ΏλΪιπζε, ρεδηαζκφ θαη Αηαρεέξηζε ηνπ Υψξνπ, φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε 

Κηεκαηνιφγην θαη Αηαρεέξηζε Υσξηθψλ ΑεδνκΫλσλ, πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ελφηεηεο φπσο: 

Αηαρεέξηζε θσηνγξακκεηξηθάο παξαγσγάο, ςεθηαθά ραξηνγξαθέα θαη εηζαγσγά ρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, δηαρεέξηζε θαη Ϋιεγρνο πνηφηεηαο θσηνγξακκεηξηθψλ πξντφλησλ, πξνδηαγξαθΫο 

θαη πξφηππα νξγΪλσζεο, εμνπιηζκφο θσηνγξακκεηξηθάο παξαγσγάο, απαηηάζεηο 

ραξηνγξΪθεζεο θαη δηαρεέξηζε θσηνγξακκεηξηθψλ δεδνκΫλσλ. Βπέζεο ππΪξρεη δπλαηφηεηα γηα 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο θαη ζην πξφγξακκα Γεσπιεξνθνξηθά, φπνπ πξνζθΫξνληαη καζάκαηα 

φπσο θσηνγξακκεηξηθΪ καζεκαηηθΪ κνληΫια, ςεθηαθΫο θσηνγξακκεηξηθΫο κΫζνδνη, 

απνηππψζεηο κεγΪισλ θιηκΪθσλ θ.ιπ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη πηπρηνχρνη πξΫπεη λα δψζνπλ εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα 

πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνζδηνξέδνληαη 

κε βΪζε ην Νφκν 4663/1930, ΦΒΚ 149 Ώ/9.5.1930, ην Ν. 6422/1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16/17-3-

1950, ΦΒΚ 82 Ώ, ΐ.Α. 769/1972 Βγθχθιηνο 20523/1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Σν επΪγγεικα 

ηνπ ΣνπνγξΪθνπ Μεραληθνχ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο (ΣΒΕ) ξπζκέδεηαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 318/1994 (ΦΒΚ 167 Ώ’ 7-9-97), ην νπνέν ηζρχεη κΫρξη ζάκεξα θαη 

εθδφζεθε θαη’ επηηαγάλ ηνπ Ν.1404/83 πεξέ ΏΣΒΕ, πιελ φκσο δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ αθφκε νη 

ζρεηηθΫο εγθχθιηνη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ. Ο ηέηινο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 

388/89 Ϊξζξν κφλν (ΦΒΚ 169 Ώ’ 16-6-89). Οη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ ΏΣΒΕ εέλαη νξγαλσκΫλνη 

ζηελ Έλσζε Βιιάλσλ Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΒΒΣΒΜ), ε νπνέα θαη ηνπο αληηπξνζσπεχεη.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα 

(ΤΠΒΥΧΑΒ), νξγαληζκνχο (Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ), ηερληθΫο 

εηαηξεέεο, ςεθηαθνχο θσηνγξακκεηξηθνχο ζηαζκνχο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο 

ιεηηνπξγψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο γεσδαηηηθψλ κειεηψλ θαη αζρνινχκελνο κε ηε 

ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη παξνπζέαζε ζηνηρεέσλ θσηνγξακκεηξηθψλ κεηξάζεσλ θαη πνηθέιεο 

εθαξκνγΫο ηεο θσηνγξακκεηξηθάο κεζφδνπ γηα ηελ αθξηβά απνηχπσζε θαη κειΫηε ησλ 

εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνιπψξνθσλ θηηξέσλ, κλεκεέσλ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ θαη εηδηθψλ 

θαηαζθεπψλ (αηζξέσλ) γηα ηελ επΫλδπζά ηνπο κε παινπεηΪζκαηα (αινπκέλην θαη γπαιέ). Οη 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, ελψ αλνέγνληαη νη επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο 

ζηνπο ηνκεέο ηεο ηειεθαηεπζπλφκελεο αεξνθσηνγξΪθεζεο, ηεο ξαδηνκεηξηθάο επεμεξγαζέαο 

ςεθηαθψλ εηθφλσλ, ηεο θσηνεξκελεέαο θαη ηεο απηνκαηνπνέεζεο θσηνγξακκεηξηθψλ 

απνηππψζεσλ κε εθαξκνγΫο ζε δηαζηεκηθΫο εηθφλεο, αξραηνινγηθΫο αλαζθαθΫο, απνηππψζεηο 

κλεκεέσλ θαη βηνκεραλέεο παινπεηΪζκαηνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σνπνγξαθέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο, 122 10, ΏηγΪιεσ, Ώζάλα, ηει.: 210-
5385316, θαμ: 210-5211442, www.teiath.gr/  

http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://www.topo.auth.gr/
http://www.topo.auth.gr/tatm/Index.html
http://www.teiath.gr/


 

49 

 

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, 

www.teiser.gr/geoplir/index1.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Σκάκα Υνξεγάζεσλ γεσγξαθηθψλ πιηθψλ, Βπειπέδσλ 4, 

Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210-8206632, ΣνπνγξαθηθΪ 
πξντφληα 210-8206633, ΓεσδαηηηθΪ πξντφληα 210-8206634, ΦεθηαθΪ πξντφληα 210-8206765, 

θαμ: 210-8817376, E-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ: ηξαηφπεδν ΠαπΪγνπ ΣΓΝ 1040, Ώζάλα, 

ηει.:210-6442966, 6442971, θαμ: 210-6517811, www.hnhs.gr  

  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11 - 13, 115 21, 
Ώζάλα, ηει. θΫληξν: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε 

Υαξηνγξαθάζεσλ: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-

6445401, Αηεχζπλζε Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ & Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 11527, ηει.: 

210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο γεσπφλνο εξεπλΪ, ζρεδηΪδεη θαη εθαξκφδεη ηηο κειΫηεο θαη ηα πξνγξΪκκαηα γεσξγηθάο 

αλΪπηπμεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θαη ηελ πνηνηηθά βειηέσζε ηεο γεσξγηθάο παξαγσγάο. Βέλαη 

ζπλεξγΪηεο θαη ηερληθφο ζχκβνπινο ησλ αγξνηψλ θαη ηνπο θαζνδεγεέ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

παξαγσγάο θαη ζηελ νηθνλνκηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη ησλ 

εθηξεθφκελσλ δψσλ. πκβΪιιεη κε ηελ ΫξεπλΪ ηνπ ζηελ επέιπζε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη ζηελ 

νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγά αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

πξνιακβΪλεη ά δηαπηζηψλεη αζζΫλεηεο πνπ πξνζβΪιινπλ ηε γεσξγηθά παξαγσγά θαη ππνδεηθλχεη 

ηξφπνπο ζεξαπεέαο, πξνηεέλεη κΫηξα γηα ηε ζπγθνκηδά, απνζάθεπζε θαη δηΪζεζε ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ζπκβνπιεχεη αγξφηεο ζε ζΫκαηα εθηξνθάο, δηαηξνθάο θαη αλαπαξαγσγάο αγξνηηθψλ 

δψσλ. Δ βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδΪθνπο, ε βειηέσζε, κεηαπνέεζε θαη δηΪζεζε 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιΪ θαη ν Ϋιεγρνο, πξηλ απηΪ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξΪ, ε εηζαγσγά λΫσλ 

ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιΪ θαη ε 

δηαηάξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο εέλαη αξκνδηφηεηεο ηνπ γεσπφλνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ώλ θαη ε εξγαζέα ηνπ γεσπφλνπ εέλαη πεξηζζφηεξν πλεπκαηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά θαη αζθεέηαη 

ζε ρψξνπο γξαθεέσλ, ζπρλΪ εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα βξέζθεηαη θνληΪ ζηνλ αγξφηε, ζηνπο ρψξνπο 

παξαγσγάο θαη πνιιΫο θνξΫο λα εξγαζηεέ εθηφο σξαξένπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ 

πξνβιεκΪησλ. Δ επαθά ηνπ κε θπηνθΪξκαθα θαη Ϊιια ρεκηθΪ πξντφληα θαζηζηΪ απαξαέηεηε ηε 

ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο πγεέαο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αγξνηηθά δσά θαη ε ελαζρφιεζε κε ηε θχζε, πξνυπνζΫηνπλ αγΪπε γη’ απηάλ θαη θαηαλφεζε 

http://www.teiser.gr/geoplir/index1.html
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.psatm.gr/
http://www.gys.gr/
http://www.hnhs.gr/
http://www.okxe.gr/
http://www.igme.gr/
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ζηα πξνβιάκαηα ησλ αγξνηψλ. ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη επξχ πεδέν γλψζεσλ, πςειφ αέζζεκα 

επζχλεο, παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά, αθνχ κέα ιαλζαζκΫλε ππφδεημε, Ϋλαο θαθφο 

ρεηξηζκφο ά ζρεδηαζκφο κπνξεέ λα απνβεέ κνηξαένο γηα ηελ αγξνηηθά εθκεηΪιιεπζε θαη ηελ 

παξαγσγά ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Βπέζεο, ν γεσπφλνο πξΫπεη λα εέλαη νξγαλσηηθφο, 

ππεχζπλνο θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε θαη ηε δηεζλά 

αγνξΪ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γεσπνληθάο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηα ηκάκαηα Γεσπνλέαο ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ (Φπηηθάο Παξαγσγάο, Γσηθάο Παξαγσγάο, Γεσπνληθάο 

ΐηνηερλνινγέαο, Γεσξγηθάο Οηθνλνκέαο, Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ, Ώμηνπνέεζεο 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο, Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο), ζην 

Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (Φπηηθάο Παξαγσγάο, Γσηθάο Παξαγσγάο, Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο), ζην ηκάκα Γεσπνλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ππΪξρνπλ φιεο 

νη παξαπΪλσ θαηεπζχλζεηο εθηφο ηεο Γεσπνληθάο ΐηνηερλνινγέαο. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

εέλαη πΫληε Ϋηε (δΫθα εμΪκελα) θαη νη θνηηεηΫο γηα λα πΪξνπλ ην πηπρέν πξΫπεη λα εθπνλάζνπλ 

πηπρηαθά κειΫηε. Οη θνηηεηΫο εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα ζπκκεηΫρνπλ ζε πξαθηηθά 

εμΪζθεζε ζηα παλεπηζηεκηαθΪ δΪζε θαη δαζαξρεέα. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο Γεσπνλέαο, θαηνρπξψλνληαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/ η.Ώ ζηηο 9-10-2000.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζε 

ζπλεηαηξηζκνχο, ζε δαζηθΫο βηνκεραλέεο θ.ιπ., ζε δηθά ηνπ επηρεέξεζε δηαηεξψληαο γξαθεέν 

κειεηψλ γηα Ϋξγα δαζηθάο νδνπνηέαο, δηεπζεηάζεηο ρεηκΪξξσλ θ.ιπ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εκθαλέδνληαη ζεηηθΫο, ηδηαέηεξα ηα ηειεπηαέα ρξφληα, θαηΪ ηα νπνέα ε αγνξΪ 

εξγαζέαο εκθαλέδεηαη ζεηηθά θαη βειηησκΫλε. Οη ζχγρξνλεο κνλΪδεο θαιιηεξγεηψλ θαη νη 

βηνθαιιηΫξγεηεο, αλ θαη πιάηηνπλ ηηο παξαδνζηαθΫο θαιιηΫξγεηεο θαη ηνπο αγξφηεο, δεκηνπξγνχλ 

νινΫλα πεξηζζφηεξεο ζΫζεηο εξγαζέαο γηα ηνπο γεσπφλνπο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294893, 
http://www.aua.gr/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006, ηει.: 2310/995187, 

http://www.auth.gr/agro/  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Πεδένλ ʼξεσο, 38334 ΐφινο, ηει.: 24210/93011, 
http://www.agr.uth.gr/  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ξφινο ηνπ γεσπφλνπ γεσξγηθάο νηθνλνκέαο εέλαη ζπλάζσο δηνηθεηηθφο θαη Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο 

νξγΪλσζεο, δηνέθεζεο θαη δηαρεέξηζεο γεσξγν-νηθνλνκηθψλ ζεκΪησλ ζε κηα γεσξγηθά 

εθκεηΪιιεπζε, ζε Ϋλα ζπιινγηθφ θνξΫα ά θαη ζε εζληθφ επέπεδν κε ηε δηεμαγσγά εξεπλψλ πνπ 

http://www.aua.gr/
http://www.auth.gr/agro/
http://www.agr.uth.gr/
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Ϋρνπλ ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ηεο επηζηάκεο θαη ηελ επέιπζε ησλ πξνβιεκΪησλ ηεο ειιεληθάο 

γεσξγέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο γεσπφλνο γεσξγηθάο νηθνλνκέαο ζπλάζσο εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ, ζπρλΪ φκσο κνηξΪδεη ην 

ρξφλν εξγαζέαο ηνπ κεηαμχ γξαθεένπ θαη ππαέζξνπ, φπνπ ζπλεξγΪδεηαη ζπλάζσο κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπληειεζηΫο ηεο αγξνηηθάο παξαγσγάο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Οη νξγαλσηηθΫο, δηνηθεηηθΫο θαη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απαξαέηεηα πξνζφληα 

πξνθεηκΫλνπ λα ζηαδηνδξνκάζεη θΪπνηνο ζην επΪγγεικΪ ηνπ γεσπφλνπ γεσξγηθάο νηθνλνκέαο. 

Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα εέλαη επΫιηθηνο, κεζνδηθφο, ζπλεπάο θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο 

εμειέμεηο ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε πνπ επεξεΪδνπλ Ϊκεζα ηελ ειιεληθά γεσξγέα.  

 

ποσδές: 
Μπνξεέ λα θνηηάζεη ζην Σκάκα Ώγξνηηθάο Οηθνλνκέαο & ΏλΪπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο θαζψο θαη ζην Σκάκα Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Αεκνθξέηεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο (παξΪξηεκα ΟξεζηηΪδα), φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη δΫθα 

εμΪκελα, ζηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ ν ελδηαθεξφκελνο θΪλεη πξαθηηθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο 

αζθάζεηο. Οη πηπρηνχρνη επηπΫδνπ 5 ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη θαη απφ Βξγαζηάξηα 

ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο ά ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

κε απηΪ παλεπηζηεκέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ λα αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, 

πξνθεηκΫλνπ λα αλαγλσξέδνληαη θαη λα θαηνρπξψλνληαη ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα θαη 

πξνζφληα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο Ώγξνηηθάο Οηθνλνκέαο & 

ΏλΪπηπμεο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ, θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258 πνπ, 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/ η.Ώ ζηηο 9-10-2000.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ θαη πνηψλ, βηνκεραλέεο 

κεηαπνέεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βηνκεραλέεο παξαγσγάο πξψησλ πιψλ γηα ηε γεσξγέα, 

εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο πξψησλ πιψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αλαπηπμηαθΫο εηαηξεέεο, 

εηαηξεέεο ζπκβνχισλ επηρεηξάζεσλ, γξαθεέα κειεηψλ, ζπλεηαηξηζηηθΫο νξγαλψζεηο θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ά επηρεηξεκαηέαο ζην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ά πξνκεζεπηά ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ. Βπέζεο, κπνξεέ λα ζηειερψζεη δεκφζηνπο θνξεέο φπσο ην ππνπξγεέν 

Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, γξαθεέα γεσξγηθάο αλΪπηπμεο θαη 

ηνπο λΫνπο νξγαληζκνχο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο (Καπνδέζηξηαο θ.ιπ.) ηελ αγνξΪ εξγαζέαο ην 

επΪγγεικα ηνπ γεσπφλνπ γεσξγηθάο νηθνλνκέαο Ϋρεη απνθηάζεη ηδηαέηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ επξσπατθψλ ρσξψλ αλαθνξηθΪ κε ηε γεσξγηθά παξαγσγά 

θαη πνιηηηθά.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294742, 
http://www.aua.gr/gr/dep/oik/  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Σκάκα Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο: Παληαδέδνπ 193, 68200 

ΝΫα ΟξεζηηΪδα, ηει.: 25520-41161/41100, http://www.agro.duth.gr/epikoinwnia.htm  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ: ηει.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

http://www.aua.gr/gr/dep/oik/
http://www.agro.duth.gr/epikoinwnia.htm
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  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ: ηει.: 210/3614580.  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ: ηει.: 210/5245841.  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο: ηει.: 210/5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο: ηει. θαη fax: 2310/272036.  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο γεσπφλνο νηλνινγέαο θαη ακπεινπξγέαο αζρνιεέηαη κε ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ ακπειψλα θαη ηελ 

παξαγσγά θξαζηνχ, φρη ηφζν ζηνλ ηνκΫα ηεο ρεηξσλαθηηθάο εξγαζέαο αιιΪ ζηελ θαηΪιιειε 

επεμεξγαζέα, ηε ζσζηά θαη παξαγσγηθά θαιιηΫξγεηα ησλ εθηΪζεσλ κε ακπΫιηα θαη ηελ παξνρά 

ζπκβνπιεπηηθάο βνάζεηαο πξνο ηνπο αγξφηεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνβιεκΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη θαιΫο ζε γεληθΫο γξακκΫο θαζψο ν γεσπφλνο ακπεινπξγέαο θαη 

νηλνινγέαο κπνξεέ λα δηαηεξεέ δηθφ ηνπ γξαθεέν/εξγαζηάξην ά λα απαζρνιεέηαη ζε θΪπνην 

δεκφζηα ά ηδησηηθά επηρεέξεζε πνπ επεμεξγΪδεηαη ηα ζηαθχιηα θαη ηα παξΪγσγΪ ηνπο. ΠνιιΫο 

θνξΫο κπνξεέ λα ρξεηαζηεέ λα επηζθεθηεέ ηνπο ακπειψλεο γηα ηελ επηηφπηα εμΫηαζε θαη 

αληηκεηψπηζε δηΪθνξσλ πξνβιεκΪησλ. Έξρεηαη ζε επαθά κε ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ πξΫπεη λα εέλαη ελεκεξσκΫλνο αιιΪ θαη επαηζζεηνπηεκΫλνο φζνλ αθνξΪ ζηα 

πξνβιάκαηα θαη ηηο δπζθνιέεο πνπ αληηκεησπέδνπλ ζηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα αγαπΪεη ηελ χπαηζξν θαζψο ρξεηΪδεηαη λα επηζθΫπηεηαη ηνπο ακπειψλεο κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ά ζεξαπεέα αζζελεηψλ θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζά ηνπο. Βέλαη απαξαέηεην λα εέλαη 

ελεκεξσκΫλνο γηα ηηο εμειέμεηο ζηελ ηερλνινγέα θαη γηα ηηο ζχγρξνλεο κνξθΫο θαιιηΫξγεηαο θαη 

εθκεηΪιιεπζεο. ΒπηπιΫνλ, πξΫπεη λα εέλαη ηδηαέηεξα ζπλεπάο θαη ππεχζπλνο θαζψο κηα 

ιαλζαζκΫλε εθηέκεζε κπνξεέ λα θαηαζηξΫςεη ηηο θαιιηΫξγεηεο ά λα πξνθαιΫζεη πξνβιάκαηα 

ζηελ παξαγσγά θαη ηε ζπληάξεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαιιηΫξγεηαο. Βπηπξφζζεηα πξΫπεη λα Ϋρεη 

θαιΫο γλψζεηο ρεκεέαο θαη κηθξνβηνινγέαο ηξνθέκσλ. Ώθφκε απαηηεέηαη ζπλεράο ελεκΫξσζε 

αλαθνξηθΪ κε ηελ επξσπατθά πνιηηηθά θαη ηα πξνγξΪκκαηα ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο ζρεηηθΪ κε 

ηε γεσξγέα, θαζψο παξΫρνληαη δηΪθνξα θνλδχιηα θαη επηρνξεγάζεηο ζηνπο αγξφηεο γηα ηελ 

αλΪπηπμε θαη ηε βειηέσζε ησλ θαιιηΫξγεησλ ηνπο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο.  

 

ποσδές: 
Σν κεηαπηπρηαθφ δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα «Ώκπεινπξγέα-Οηλνινγέα» εέλαη θαηλνχξγην θαη 

http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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πξνζθΫξεηαη απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ θαη ζπγθεθξηκΫλα απφ ην ηκάκα 

Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ. ην Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ηκεκΪησλ Γεσπνλέαο θαη Υεκεέαο θαη ζπλαθψλ 

επηζηεκψλ ηεο εκεδαπάο ά νκνηαγψλ αλεγλσξηζκΫλσλ ΕδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο, ζχκθσλα κε 

ηνπο λφκνπο Ν.2083/92 θαη Ν.2327/95. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

απαηηεέηαη ε παξαθνινχζεζε καζεκΪησλ θαη πηζαλφλ θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Σν κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα Ϋρεη δχν θαηεπζχλζεηο: ηελ νηλνινγέα θαη ηελ ακπεινπξγέα. Οη απνθνηηάζαληεο 

κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ, ππφ πξνυπνζΫζεηο ηηο ζπνπδΫο ηνπο θαη ζε 

δηδαθηνξηθφ επέπεδν.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ γεσπφλσλ παλεπηζηεκηαθάο εθπαέδεπζεο θαηνρπξψλνληαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 258, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/η.Ώ ζηηο 9-10-

2000, θαη αθνξΪ ηνπο γεσπφλνπο θπηηθάο θαη δσηθάο παξαγσγάο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα αλαδεηάζεη εξγαζέα ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα, 

ζε ηδησηηθΪ γξαθεέα/εξγαζηάξηα νηλνινγέαο ά θαη λα αλνέγεη δηθφ ηνπ εξγαζηάξην νηλνινγέαο θαη 

ακπεινπξγέαο ά λα αλαδεηάζεη εξγαζέα ζε δηΪθνξεο ζπλεηαηξηζηηθΫο νξγαλψζεηο. Οη 

πξνννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εκθαλέδνληαη ζεηηθΫο θαη αθφκε πην ζεηηθΫο ζηηο αγξνηηθΫο 

πεξηνρΫο φζνλ αθνξΪ ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θπξέσο, θαζψο ηα ηειεπηαέα ρξφληα ν ηνκΫαο ηεο 

γεσξγέαο γεληθφηεξα Ϋρεη παξνπζηΪζεη κηα ζρεηηθά βειηέσζε ζε ζρΫζε κε ην παξειζφλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55, Ώζάλα, http://www.aua.gr/gr/ann/, 
ηει.: 210-5294900  

  Τπνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, Ώραξλψλ 2, Ώζάλα 104 38, ηει.:210 5245033, fax 210 

5242508  

  Γεσηερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ΠαξΪξηεκα Ώλαηνιηθάο ηεξεΪο, Αηδφηνπ 26, Ώζάλα 106 
80, ηει.: 210 3605579, 3604993, fax 7779467, 7752211, e-mail geolmap@ mail.ariadne-t.gr, 

geotekma@otenet.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε Ϋξεπλα θαη ε κειΫηε ζηνλ ηνκΫα ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ 

Ϋξγσλ θαη ηεο γεσξγηθάο κεραληθάο, ε πξνψζεζε ηεο Ϋξεπλαο πνπ αθνξΪ ηελ νξζνινγηθά 

ρξεζηκνπνέεζε θαη πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβΪιινληνο αιιΪ θαη 

ε αλΪπηπμε ηεο ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ εγγεέσλ βειηηψζεσλ θαη ηεο γεσξγηθάο κεραληθάο. 

Ώξδεχζεηο, απνζηξαγγέζεηο, δηαρεέξηζε εγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ, εδαθνινγέα, αγξνηηθΫο 

θαηαζθεπΫο θαη εθκερΪληζε ηεο γεσξγέαο εέλαη ππεξεζέεο θαη εξγαζέεο πνπ αλαιακβΪλεη ν 

γεσπφλνο αμηνπνέεζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη γεσξγηθάο κεραληθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθά, θαζψο ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο αγξφηεο κε 

ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο θπηηθάο θαη δσηθάο παξαγσγάο, ελψ ε επαθά ηνπ κε γεσξγηθΪ 

κεραλάκαηα θαη θαηαζθεπΫο επηβΪιιεη ηε ιάςε ησλ απαξαέηεησλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο. 

http://www.aua.gr/gr/ann/
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ΒξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν θΪησ απφ ζπλζάθεο πνπ θΪζε θνξΪ επηθξαηνχλ θαη πνπ πνιιΫο θνξΫο 

εέλαη αληέμνεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο γεσπφλνο αμηνπνέεζεο θπζηθψλ πφξσλ, πξΫπεη λα δηαζΫηεη νξγαλσηηθΫο, δηνηθεηηθΫο, 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξΫπεη λα εέλαη πξνζεθηηθφο ππεχζπλνο, κεζνδηθφο 

θαη λα Ϋρεη θαιά πγεέα θαη ζσκαηηθά αληνρά. ΠξΫπεη επέζεο λα αγαπΪ ην πεξηβΪιινλ θαη λα 

κειεηΪ ηα πξνβιάκαηα δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ, λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηνλ ηξφπν 

δσάο θαη εξγαζέαο ησλ αγξνηψλ, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζηε δηεζλά αγνξΪ 

θαη ζηελ Βπξσπατθά Κνηλφηεηα, ηεο νπνέαο νη απνθΪζεηο θαζνξέδνπλ ηελ πνξεέα ηεο ειιεληθάο 

γεσξγηθάο παξαγσγάο.  

 

ποσδές: 
Δ εθπαέδεπζε ηνπ Γεσπφλνπ Ώμηνπνέεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο κπνξεέ 

λα γέλεη ζην αληέζηνηρν Σκάκα Ώμηνπνέεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα κε πξαθηηθΫο θαη 

εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, Ϋρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπΫδνπ ζηελ 

ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα απηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην 

Π.Α. 258, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/9-10 2000.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εηδηθφο επηζηάκνλαο ζε ζΫκαηα Γεσξγηθάο Τδξαπιηθάο, Βδαθνινγέαο, 

Γεσξγηθψλ Καηαζθεπψλ, Γεσξγηθάο Μεραλνινγέαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηεέ ζηελ 

ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ ζε εγγεηνβειηησηηθΪ Ϋξγα (αξδεχζεηο, ζηξαγγέζεηο, δηαρεέξηζε 

εγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ), ζηελ εθκερΪληζε ηεο Γεσξγέαο θαη ζηελ αλΪπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζηελ εδαθνινγέα, ζηελ νξζνινγηθά ρξάζε θαη πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ηνπ πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη ζηελ αλΪπηπμε ηεο γεσξγηθάο ηερλνινγέαο θαη ηεο ηερλνινγέαο γηα 

ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ επέζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκΫα: 

ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε (λνκαξρέεο, δάκνπο), ζε 

Γεσξγηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα κε αληηθεέκελν ηελ εθαξκνζκΫλε 

γεσξγηθά Ϋξεπλα, ζε πεξηβαιινληηθΫο κειΫηεο θαη κειΫηεο αμηνπνέεζεο θαη πξνζηαζέαο θπζηθψλ 

πφξσλ, ζε γξαθεέα κειεηψλ θαηαζθεπάο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ Ϋξγσλ πξαζέλνπ, αξδεπηηθψλ 

Ϋξγσλ, ζρεδηαζκνχ ησλ ρξάζεσλ γεο, δεκηνπξγέαο θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ, ζεξκνθεπέσλ θ.ιπ., 

ζε εηαηξεέεο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπάο θαη εκπνξέαο γεσξγηθψλ κεραλεκΪησλ, θαηαζθεπάο θαη 

εκπνξέαο ζεξκνθεπέσλ, αξδεπηηθψλ ζπγθξνηεκΪησλ, ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπάο θαη εκπνξέαο 

θηελνηξνθηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, απνζάθεο -ζηιφ θ.ιπ.). Δ 

αγνξΪ εξγαζέαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα παξνπζηΪδεηαη ειπηδνθφξνο, κηα 

θαη ηψξα γέλνληαη πξνζπΪζεηεο ζηελ ΒιιΪδα γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη 

αλΪπηπμε ηεο γεσξγηθάο παξαγσγάο ηεο ρψξαο καο κΫζσ ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
:  

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294662.  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ηει.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ: ηει.: 210/3614580.  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ, ηει.: 210/5245841.  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο, ηει.: 210/5235126.  
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  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο, ηει. θαη fax: 2310/272036.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓO 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο γεσπφλνο βηνηερλνιφγνο αζρνιεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε λΫσλ ηερλνινγηψλ, κεζφδσλ θαη 

γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ηεο ΐηνινγέαο, ηεο 

ΐηνηερλνινγέαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε γεσξγέα, θαζψο θαη κε ηελ αλαδάηεζε λΫσλ 

γλψζεσλ κΫζσ ηεο Ϋξεπλαο γηα ηελ πξναγσγά ηεο γεσπνληθάο επηζηάκεο θαη ηεο γεσξγηθάο 

παξαγσγάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζην εξγαζηάξην, ζην γξαθεέν ά ζηελ χπαηζξν αληηκεησπέδνληαο ηηο αληέζηνηρεο 

ζπλζάθεο πνπ εθΪζηνηε επηθξαηνχλ. Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη πεξηζζφηεξν πεηξακαηηθά θαη 

ζπκβνπιεπηηθά παξΪ ρεηξσλαθηηθά. ην πιαέζην ηεο εξγαζέαο ηνπ Ϋξρεηαη ζε επαθά κε 

θπηνθΪξκαθα θαη Ϊιια ρεκηθΪ πξντφληα θαη επνκΫλσο πξΫπεη λα παέξλεη ηα αλαγθαέα κΫηξα 

πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο γεσπφλνο βηνηερλνιφγνο πξΫπεη λα δηαζΫηεη νξγαλσηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο, 

ππεπζπλφηεηα, ζπλΫπεηα θαη κεζνδηθφηεηα ζηε δνπιεηΪ ηνπ. ΠξΫπεη επέζεο λα αγαπΪ ην 

πεξηβΪιινλ θαη λα κειεηΪ ηα πξνβιάκαηα δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ, λα εέλαη 

εμνηθεησκΫλνο κε ηε δσά θαη ηελ εξγαζέα ησλ αγξνηψλ, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο 

εμειέμεηο ζηε δηεζλά αγνξΪ θαη ηελ Βπξσπατθά Κνηλφηεηα, ηεο νπνέαο νη απνθΪζεηο εέλαη 

θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ ειιεληθά γεσξγέα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γεσπνλέαο βηνηερλνινγέαο παξΫρνληαη απφ ην ηκάκα Γεσπνληθάο ΐηνηερλνινγέαο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, φπνπ ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη δΫθα εμΪκελα, θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ γέλνληαη εξγαζηεξηαθΫο πξαθηηθΫο αζθάζεηο. Οη πηπρηνχρνη επηπΫδνπ 5 ηνπ 

παξαπΪλσ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ, 

ζηηο παξαθΪησ εηδηθεχζεηο: ζηε ΐηνηερλνινγέα Φπηψλ θαη Γψσλ, ζηε Φπηνπξνζηαζέα, ζηα 

ΟπσξνθεπεπηηθΪ, ζηε ΐειηέσζε Φπηψλ ΜεγΪιεο ΚαιιηΫξγεηαο. Μπνξεέ επέζεο ν 

ελδηαθεξφκελνο λα θνηηάζεη ζε AΣΒΕ ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο αιιΪ δηαθνξεηηθνχ επηπΫδνπ 

ζπνπδψλ 4, π.ρ. ηερλνιφγνο βηνινγηθάο γεσξγέαο θαη ζηε ζπλΫρεηα λα εηζαρζεέ κε θαηαηαθηάξηεο 

εμεηΪζεηο ζε ΏΒΕ (Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην θ.ιπ.). Μπνξεέ επέζεο λα θαηαξηηζηεέ ζε ΕΒΚ 

(δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) ιακβΪλνληαο δέπισκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+, θαη ζε 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο (ΑΟΏΣΏΠ ά ΕΣΒ) θαη ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη 

ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο Γεσπνληθάο ΐηνηερλνινγέαο 

θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/ η.Ώ ζηηο 9-10-

2000.  

 

http://www.ypepth.gr/
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Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα ΒιιΪδνο, ζηνλ Οξγαληζκφ 

ΐΪκβαθνο, ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Ώζθαιέζεσλ θαη ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΫα, ζηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εθνδέσλ, ηελ παξνρά 

γεσπνληθψλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ παξαγσγά θαη αλΪπηπμε εμεηδηθεπκΫλσλ γεσπνληθψλ 

πξντφλησλ, φπσο π.ρ. πξσηετλψλ, ελδχκσλ, βηνδξαζηηθψλ νπζηψλ, βηνκΪδαο, θπηηαξηθψλ ζεηξψλ, 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ηξνπνπνηεκΫλσλ νξγαληζκψλ. Χο κειεηεηάο Ϋξγσλ, σο 

θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, ζηελ Βπξσπατθά Έλσζε θαη ζε δηεζλεέο 

νξγαληζκνχο. Δ αγνξΪ εξγαζέαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα παξνπζηΪδεηαη 

ειπηδνθφξνο, κηα θαη ηψξα γέλνληαη πξνζπΪζεηεο ζηελ ΒιιΪδα γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ, 

πξνγξακκαηηζκφ θαη αλΪπηπμε ηεο γεσξγηθάο παξαγσγάο ηεο ρψξαο καο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294662, 
http://www.aua.gr/gr/dep/bio/  

  AΣΒΕ Δπεέξνπ: Kηάκα ΐαιιαλεένπ Γεσξγηθάο ρνιάο, 28100, Ώξγνζηφιη, ηει.: 26710-

271210/103.  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ: ηει.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ: ηει.: 210/3614580.  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ: ηει.: 210/5245841.  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο: ηει.: 210/5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο, ηει. θαη fax: 2310/272036.  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. Ώληέζηαζεο, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΓΑΟΛΟΓΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪπηπμε, ε πξνζηαζέα, ε εθκεηΪιιεπζε θαη ε βειηέσζε ηεο δηαρεέξηζεο θαη αμηνπνέεζεο ησλ 

δαζψλ, ησλ αζηηθψλ δαζηθψλ εθηΪζεσλ θαη γεληθΪ ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο εέλαη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ γεσπφλνπ δαζνιφγνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο. Γηα λα πεηχρεη ηελ ηζνξξνπέα 

αλΪκεζα ζηελ απαξαέηεηε εθκεηΪιιεπζε ησλ δαζψλ θαη ηεο θχζεο θαη ηνλ Ϊλζξσπν, θαιεέηαη 

λα εθαξκφζεη κεζφδνπο, λα πξαγκαηνπνηάζεη Ϋξεπλεο, θαζψο θαη λα ζρεδηΪζεη θαη λα 

πινπνηάζεη πξνγξΪκκαηα αλαδΪζσζεο θαη λα πΪξεη κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνχ δαζηθνχ 

πινχηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ, αιιΪ ν θπζηθφο ρψξνο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε χπαηζξνο, φπνπ νη 

http://www.aua.gr/gr/dep/bio/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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ζπλζάθεο εέλαη δπζκελεέο φηαλ ππΪξρνπλ Ϋληνλα θαηξηθΪ θαηλφκελα, εκπξεζκνέ ά θαηαπαηάζεηο 

δαζψλ. ΒκπξεζηΫο, παξΪλνκνη πινηφκνη θαη θαηαπαηεηΫο ζπρλΪ δπζρεξαέλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ, 

αθνχ εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ζπγθξνπζηεέ κε ηδησηηθΪ ζπκθΫξνληα. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

θαλνληθφ· αξθεηΫο θνξΫο φκσο ην ππεξβαέλεη, εηδηθΪ ηε ζεξηλά πεξένδν ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ 

πνπ εθδειψλνληαη θαη πνπ πνιιΫο θνξΫο κΫλνληαο αξθεηΫο εκΫξεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αγΪπε ηνπ γηα ην δΪζνο, ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηάξα ηνπ αιιΪ θαη ε θαιά πγεέα θαη 

ζσκαηηθά αληνρά εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ πξΫπεη λα δηαζΫηεη ν γεσπφλνο δαζνιφγνο θπζηθνχ 

πεξηβΪιινληνο. ΠξΫπεη επέζεο λα εέλαη ηνικεξφο, απνθαζηζηηθφο θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο 

γηα ηηο λΫεο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο πνπ αθνξνχλ ην αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γεσπνλέαο δαζνινγέαο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαζψο θαη ζην Σκάκα 

Ααζνινγέαο Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ 

ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα, ζηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ γέλνληαη πξαθηηθΫο θαη 

εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο ζηα παλεπηζηεκηαθΪ δΪζε θαη ζηα δαζαξρεέα. Οη θνηηεηΫο επηιΫγνπλ 

ηηο εμάο θαηεπζχλζεηο: ζπγθνκηδάο θαη ηερλνινγέαο δαζηθψλ πξντφλησλ, ιηβαδνπνλέαο θαη 

ζεξακαηνπνλέαο, δαζνηερληθψλ θαη πδξνλνκηθψλ Ϋξγσλ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλΪπηπμεο 

θπζηθψλ πφξσλ, δαζηθάο παξαγσγάο θαη δηαρεέξηζεο, πξνζηαζέα δαζψλ θαη θπζηθνχ 

πεξηβΪιινληνο. Οη πηπρηνχρνη επηπΫδνπ 5 κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ 

ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 20 παξ. 2 

(ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 3 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. 

Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η. Ώ/10-2-89).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα, ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηηο Αηεπζχλζεηο 

Ααζψλ ησλ Ννκαξρηψλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο θαη ηηο ΏλαπηπμηαθΫο ηνπο 

Βηαηξεέεο, ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα,ζην Βζληθφ Κηεκαηνιφγην, ζηε δηαρεέξηζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αιιΪ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζηελ θαηΪξηηζε, αλ 

πΪξεη ην πηπρέν ηεο ΠΏΣΒ - ΒΛΒΣΒ θαη δψζεη εμεηΪζεηο κΫζσ ΏΒΠ. ε δηθά ηνπ 

επηρεέξεζε, δηαηεξψληαο γξαθεέν κειεηψλ γηα Ϋξγα δαζηθάο νδνπνηέαο, δηεπζεηάζεηο ρεηκΪξξσλ 

θ.ιπ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ζπλεηαηξηζκνχο, δαζηθΫο εθκεηαιιεχζεηο, 

ηδησηηθΪ δΪζε θ.ιπ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο θαη ε αγνξΪ εξγαζέαο 

εέλαη πνιχ επλντθά, γηαηέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη δνζεέ πνιχ κεγΪιε ζεκαζέα ζηελ πξνζηαζέα 

ησλ δαζψλ θαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 
2310/998981, http://www.auth.gr/forestry/  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: 68200 ΟξεζηηΪδα, ηει.:25520-41171 & 41100, 

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

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ηει.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ, ηει.: 210/3614580.  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ: ηει.: 210/5245841.  

http://www.auth.gr/forestry/
http://www.fmenr.duth.gr/
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  Ααζνπνληθφο χιινγνο, ηει.: 10/5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο, ηει. fax: 2310/272036.  

  Γεσηερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο: ΐεληδΫινπ 64, 546 31 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/278817-

8, http://www.geotee.gr/  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο γεσπφλνο ηξνθέκσλ εέλαη βαζηθφ ζηΫιερνο ησλ βηνκεραληψλ επεμεξγαζέαο, ζπληάξεζεο θαη 

κεηαπνέεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηεμαγσγά εξεπλψλ, 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλΪπηπμε ηεο ηερλνγλσζέαο θαη ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ ηξνθέκσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒιΫγρεη ηα ηξφθηκα ζην εξγαζηάξηφ ηνπ ζε ζρεηηθΪ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο. ηαλ φκσο 

εξγΪδεηαη ζε κνλΪδεο παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο, κεηαπνέεζεο θαη ζπληάξεζεο ηξνθέκσλ ην 

εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβΪιινλ επεξεΪδεηαη αξλεηηθΪ απφ ην ζφξπβν, ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ, ηηο 

Ϋληνλεο κπξσδηΫο θαη ηηο ρεκηθΫο νπζέεο, γη’ απηφ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ηα απαξαέηεηα κΫηξα 

πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Χο επφπηεο ηξνθέκσλ, πΪλσ απ’ φια πξΫπεη λα εέλαη ακεξφιεπηνο, ηδηαέηεξα πξνζεθηηθφο, κε 

αθΫξαην ραξαθηάξα, κεζνδηθφο θαη ππεχζπλνο. Βπέζεο, πξΫπεη λα δηαζΫηεη δηνηθεηηθΫο θαη 

νξγαλσηηθΫο ηθαλφηεηεο, λα εέλαη θνηλσληθφο θαη δξαζηάξηνο.  

 

ποσδές: 
Γηα λα αθνινπζάζεη θΪπνηνο απηφ ην επΪγγεικα πξΫπεη λα θνηηάζεη ζην ηκάκα Βπηζηάκεο θαη 

Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

εέλαη δΫθα εμΪκελα, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ γέλνληαη πξαθηηθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο 

αζθάζεηο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπΪλσ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο 

ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ, ζηνπο εμάο ηνκεέο: Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Σξνθέκσλ, 

ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε Βπηρεηξάζεσλ Σξνθέκσλ θαη Γεσξγέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο 

Σξνθέκσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ, θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/ η.Ώ ζηηο 9-10-2000.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
πσο εέλαη επλφεην, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θπξέσο ζε βηνκεραλέεο ηξνθέκσλ, ζηα ηκάκαηα 

Έξεπλαο θαη ΏλΪπηπμεο, ηκάκαηα Πνηνηηθνχ ΒιΫγρνπ, ηκάκαηα Παξαγσγάο, εκπνξέαο θαη 

δηΪζεζεο. ε ΕδησηηθΪ Βξγαζηάξηα ΏλΪιπζεο Σξνθέκσλ, OηλνινγηθΪ Βξγαζηάξηα, Βηαηξεέεο 

Πψιεζεο Πξψησλ Τιψλ θαη Μεραλνινγηθνχ Βμνπιηζκνχ γηα ηελ ΐηνκεραλέα Σξνθέκσλ. Χο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, ζε ππεξεζέεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ζε 

ζπλεηαηξηζκνχο, σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο, θπξέσο ηα ηειεπηαέα ρξφληα, επεηδά νη ειιεληθΫο βηνκεραλέεο 

ηξνθέκσλ Ϋρνπλ αλαβαζκηζηεέ θαη εθζπγρξνληζηεέ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε απνηΫιεζκα ηε δηεζλά 

αληαγσληζηηθφηεηΪ ηνπο.  

http://www.geotee.gr/
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294362, 
http://www.aua.gr/gr/dep/tex/  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ: ηει.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ: ηει.: 210/3614580.  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ: ηει.: 210/5245841.  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο: ηει.: 210/5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο: ηει. θαη fax: 2310/272036.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΕΧΨΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ εθηξνθά θαη εθκεηΪιιεπζε ησλ δψσλ, ε βειηέσζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ε αμηνπνέεζε ησλ 

εγρψξησλ λνκεπηηθψλ ηξνθψλ κε ηελ αλΪπηπμε ηεο ηερλνινγέαο θαη ηε δηεμαγσγά Ϋξεπλαο εέλαη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ γεσπφλνπ δσηθάο παξαγσγάο, ν νπνένο παξΪιιεια ζπκβνπιεχεη θαη 

θαζνδεγεέ ηνπο θηελνηξφθνπο γηα ηελ εθαξκνγά ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ εθηξνθάο 

ησλ δψσλ, ηε βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηΪο ηνπο, ηελ θαιχηεξε εθκεηΪιιεπζε θαη πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ο γεσπφλνο δσηθάο παξαγσγάο εέλαη αξκφδηνο γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ 

ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβΪιινληνο ζηνπο ρψξνπο εθηξνθάο ησλ δψσλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ελψ παξΪιιεια εθπνλεέ κειΫηεο γηα ηελ έδξπζε, νξγΪλσζε θαη 

ιεηηνπξγέα θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Σν γξαθεέν, ην εξγαζηάξην αιιΪ θαη νη κνλΪδεο εθηξνθάο ησλ δψσλ εέλαη νη ρψξνη εξγαζέαο ηνπ 

γεσπφλνπ δσηθάο παξαγσγάο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηε δσά θαη ηελ εξγαζέα ησλ θηελνηξφθσλ, λα δηαζΫηεη 

νξγαλσηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο, κεζνδηθφηεηα ζηε δνπιεηΪ ηνπ, ελψ εέλαη απαξαέηεην 

λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζηελ ηερλνινγέα, ηε γελεηηθά, ηε δηεζλά αγνξΪ θαη 

ηελ Βπξσπατθά Κνηλφηεηα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο Γεσπφλνπ Γστθάο Παξαγσγάο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Γστθάο Παξαγσγάο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ θαζψο θαη ζην Σκάκα Γεσπνλέαο, Ερζπνινγέαο θαη 

ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (ΐφινο). Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

εέλαη πΫληε Ϋηε (δΫθα εμΪκελα) θαη νη θνηηεηΫο γηα λα πΪξνπλ ην πηπρέν πξΫπεη λα εθπνλάζνπλ 

πηπρηαθά κειΫηε. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα θαη 

ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Γσηθάο Παξαγσγάο 

θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/ η.Ώ ζηηο 9-10-

2000.  
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Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζηελ 

Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε θαη ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Βπέζεο κπνξεέ λα ζηειερψζεη ηνλ Εδησηηθφ ΣνκΫα 

(θηελνηξνθηθΫο, ηρζπνηξνθηθΫο θαη κπδνηξνθηθΫο επηρεηξάζεηο, εξγνζηΪζηα παξαζθεπάο 

δσνηξνθψλ, θαξκαθεπηηθΫο εηαηξεέεο θ.ιπ.) ά αθφκε λα δξαζηεξηνπνηεζεέ θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο. ΣΫινο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο εξεπλεηάο ζε εξγαζηάξηα ά ηλζηηηνχηα 

εξεπλψλ γηα ηε βειηέσζε γελεηηθνχ πιηθνχ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εκθαλέδνληαη 

ζεηηθΫο, ηδηαέηεξα ηα ηειεπηαέα ρξφληα, θαηΪ ηα νπνέα ε αγνξΪ εξγαζέαο εκθαλέδεηαη ζεηηθά θαη 

βειηησκΫλε. Οη ζχγρξνλεο θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο δεκηνπξγνχλ νινΫλα πεξηζζφηεξεο ζΫζεηο 

εξγαζέαο γηα ηνπο γεσπφλνπο δσηθάο παξαγσγάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294414, 
http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006, ηει.: 2310/995187, 

http://www.auth.gr/agro/  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Πεδένλ ʼξεσο, 38334 ΐφινο, ηει.: 24210/93011, 
http://www.agr.uth.gr/  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΠΟΝΟ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Βέλαη ν επηζηάκνλαο πνπ αζρνιεέηαη κε ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά βειηέσζε ηεο θπηηθάο 

παξαγσγάο θαη ηε δηεμαγσγά Ϋξεπλαο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο ηερλνγλσζέαο θαη ηεο ηερλνινγέαο 

ηεο θπηηθάο παξαγσγάο. Αέλεη ζπκβνπιΫο ζηνπο αγξφηεο γηα ηηο θαιιηΫξγεηεο, ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θπηηθνχ θεθαιαένπ θαη ηε ρξάζε ησλ θπηνθαξκΪθσλ, δηελεξγεέ 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα δεκηΫο πνπ ππΫζηε ε γεσξγηθά παξαγσγά θαη ειΫγρεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ηξνθέκσλ πξηλ απφ ηε δηΪζεζά ηνπο ζηελ αγνξΪ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν ά ζην γξαθεέν ηνπ, εξρφκελνο ζε επαθά κε ηνπο αγξφηεο, ε δε εξγαζέα 

ηνπ εέλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθά θαη πλεπκαηηθά παξΪ ρεηξσλαθηηθά. Έξρεηαη ζε επαθά κε 

θπηνθΪξκαθα θαη Ϊιια ρεκηθΪ πξντφληα θαη επνκΫλσο πξΫπεη λα παέξλεη ηα απαξαέηεηα κΫηξα 

πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη νξγαλσηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο, ππεπζπλφηεηα, πξνζνρά θαη 

κεζνδηθφηεηα ζηε δνπιεηΪ ηνπ. ΠξΫπεη επέζεο λα αγαπΪ ην πεξηβΪιινλ θαη λα κειεηΪ ηα 

πξνβιάκαηα δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ, λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηε δσά θαη ηελ εξγαζέα 

ησλ αγξνηψλ, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζηε δηεζλά αγνξΪ θαη ζηελ Βπξσπατθά 

Έλσζε, ηεο νπνέαο νη απνθΪζεηο εέλαη θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ ειιεληθά γεσξγέα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γεσπφλνπ θπηηθάο παξαγσγάο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, ζην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο ζηα ηκάκαηα Φπηηθάο 

Παξαγσγάο, ζην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Γεσπνλέαο. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

εέλαη πΫληε Ϋηε (δΫθα εμΪκελα) θαη νη θνηηεηΫο γηα λα πΪξνπλ ην πηπρέν πξΫπεη λα εθπνλάζνπλ 

πηπρηαθά κειΫηε. Οη θνηηεηΫο εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα ζπκκεηΫρνπλ ζε πξαθηηθά 

http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/
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Ϊζθεζε ζηα παλεπηζηεκηαθΪ δΪζε θαη δαζαξρεέα. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Φπηηθάο Παξαγσγάο 

θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 215/ η.Ώ ζηηο 9-10-

2000.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο 

Γεσξγέαο, ζε Οξγαληζκνχο, ζε ΒξεπλεηηθΪ Ελζηηηνχηα, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα. ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα, ζε αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο, βηνκεραλέεο κεηαπνέεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ζπλεηαηξηζηηθΫο νξγαλψζεηο, ζπνξνπαξαγσγηθνχο νέθνπο, γξαθεέα κειεηψλ δηακφξθσζεο 

θάπσλ θαη πΪξθσλ, σο ειεχζεξνη εππαγεικαηέεο ζε θπησξηαθΫο θαη αλζνθνκηθΫο κνλΪδεο, ζηελ 

εκπνξέα γεσξγηθψλ θαξκΪθσλ, αγξνηηθψλ κεραλεκΪησλ θαη εξγαιεέσλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εκθαλέδνληαη ζεηηθΫο ηδηαέηεξα ηα ηειεπηαέα ρξφληα, θαηΪ ηα νπνέα ε αγνξΪ 

εξγαζέαο εκθαλέδεηαη ζεηηθά θαη βειηησκΫλε. Οη ζχγρξνλεο κνλΪδεο θαιιηεξγεηψλ θαη νη 

βηνθαιιηΫξγεηεο, αλ θαη πιάηηνπλ ηηο παξαδνζηαθΫο θαιιηΫξγεηεο θαη ηνπο αγξφηεο, δεκηνπξγνχλ 

νινΫλα πεξηζζφηεξεο ζΫζεηο εξγαζέαο γηα ηνπο γεσπφλνπο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: ΕεξΪ Οδφο 75, 118 55 Ώζάλα, ηει.: 210/5294525, 
http://www.aua.gr/gr/dep/fit/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006, ηει.: 2310/995187, 

http://www.auth.gr/agro/  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Πεδένλ ʼξεσο, 38334 ΐφινο, ηει.: 24210/93011, 
http://www.agr.uth.gr/  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΔΧΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζχγρξνλε ηερλνινγέα θαη κεζνδνινγέα ησλ εθαξκνζκΫλσλ γεσηερληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

γεσηερλνινγέαο, γηα ηελ θαιχηεξε εθκεηΪιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ηελ αμηνπνέεζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνθαηΪζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο, εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζπλάζσο ζηελ χπαηζξν, φπνπ πξαγκαηνπνηεέ κειΫηεο γηα ην πεξηβΪιινλ, 

αληηκεησπέδνληαο ηηο εθΪζηνηε θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα Ϋρεη ππνκνλά θαη επηκνλά, λα εέλαη παξαηεξεηηθφο θαη λα αγαπΪ ηε θχζε θαη ην 

πεξηβΪιινλ. Οθεέιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ζην επΪγγεικΪ ηνπ, θαη λα Ϋρεη γλψζεηο 

γεσινγέαο θαη αεηθφξνπ αλΪπηπμεο (βΫιηηζηνο ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβΪιινληνο).  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο, ζην νπνέν ε θνέηεζε δηαξθεέ 

http://www.aua.gr/gr/dep/fit/
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εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα 

δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: Γεσινγέαο, Ώγξνλφκσλ, ΣνπνγξΪθσλ 

Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Γεσηερλνιφγνπ ΠεξηβΪιινληνο πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Α 

344, Ώξ. Φχιινπ 297, Σεχρνο Ώ/29 Αεθεκβξένπ 2000. πγθεθξηκΫλα ηα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ηνπ Γεσηερλνιφγνπ ΠεξηβΪιινληνο νξέδνληαη σο εμάο: Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο 

νινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδΫο ηνπο Ϋρνπλ απνθηάζεη ηηο απαξαέηεηεο ζεσξεηηθΫο θαη θπξέσο 

πξαθηηθΫο γλψζεηο ψζηε λα κπνξΫζνπλ λα θαιχςνπλ ζΫζεηο εξγαζέαο ζηνλ θιΪδν ησλ 

γεσηερληθψλ Ϋξγσλ, θαζψο επέζεο θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαρεέξηζεο θαη ηεο απνθαηΪζηαζεο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ελψ παξΪιιεια κΫζσ ηεο ζπκκεηνράο ζε εξγαζηεξηαθΪ καζάκαηα, ηεο 

εθπφλεζεο πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλΪπηπμεο 

δεμηνηάησλ πνπ ζα ζπκβΪινπλ ζηελ Ϋληαμε ηνπο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ζηε κεηΫπεηηα 

ελδνεπηρεηξεζηαθά ά δηαεπηρεηξεζηαθά εμΫιημε ηνπο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξΫρεη ζηνλ 

απφθνηην ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθάζεη ζΫζε ζηειΫρνπο ζε επηρεηξάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ - επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο πξναλαθεξζΫληεο 

θιΪδνπο, αιιΪ θαη ζε Ϊιινπο θιΪδνπο ηεο κεηαπνέεζεο. Βηδηθφηεξα ν Γεσηερλνιφγνο 

ΠεξηβΪιινληνο: ΒξεπλΪ, αληρλεχεη θαη εληνπέδεη κεηαιινθφξα πεδέα, αλαιχεη, αλαγλσξέδεη θαη 

επεμεξγΪδεηαη δεέγκαηα, ζπληΪζζεη νηθνλνκνηερληθΫο κειΫηεο εθκεηαιιεπζηκφηεηαο νξπθηψλ 

πξψησλ πιψλ. πκκεηΫρεη ζηελ επεμεξγαζέα, παξαγσγά θαη πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ 

θαη αδξαλψλ νξπθηψλ, κεηαιιεπκΪησλ θαη ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ θαη ζηε ζπλΫρεηα ζηελ 

νξγΪλσζε ηεο κεηαθνξΪο, απνζάθεπζεο, δηαθέλεζεο θαη επεμεξγαζέαο απηψλ. ΜειεηΪ θαη 

παξαθνινπζεέ ηελ θαηαζθεπά γεσηερληθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ Ϋξγσλ, ζπκκεηΫρεη ζε ζΫκαηα 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ζηειερψλεη ηηο ππεξεζέεο αζθΪιεηαο ζε νξπρεέα θαη κεηαιιεπηηθΫο 

επηρεηξάζεηο. ΏλαιακβΪλεη γεσηερληθΫο, εδαθνκεραληθΫο, πδξνινγηθΫο, ηερληθνγεσινγηθΫο, 

Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο θαη ππνγεένπ πδξνθφξνπ νξέδνληα εξγαζέεο ησλ Ϋξγσλ ππνδνκάο, 

φπσο ρψξσλ πγεηνλνκηθάο ηαθάο απνξξηκκΪησλ, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ θ.ιπ. 

ΏλαιακβΪλεη εξγαζέεο κειΫηεο θαη αλΪιπζεο επζηΪζεηαο πξαλψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ, ζεκειηψζεσο 

ηερληθψλ Ϋξγσλ, αμηνπνέεζεο θαη δηαρεέξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Έρεη ηα απαξαέηεηα εθφδηα ληα 

επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζην επξχηεξν πεδέν πνπ ζρεηέδεηαη κε ηελ πξνζηαζέα θαη 

απνθαηΪζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο. ΑηαζΫηεη ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο γηα ηνλ Ϋιεγρν 

ηεο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο θαη ηε κειΫηε αηκνζθαηξηθάο δηαζπνξΪο ζε κεγΪιεο ζεκεηαθΫο θαη 

επηθαλεηαθΫο πεγΫο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, αλαιακβΪλεη κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ θαη επηιακβΪλεηαη ησλ θνηλσληθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

επηρεηξάζεσλ ζχκθσλα πΪληα κε ην εζληθφ θαη δηεζλΫο δέθαην.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ζηΫιερνο ζε νξπρεέα, βηνκεραλέεο θαη επηρεηξάζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε 

ηνλ εληνπηζκφ, ηελ επεμεξγαζέα θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. Βπέζεο,κπνξεέ λα 

απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο ππεξεζέεο, θαη νξγαληζκνχο (ΑΒΔ, ΕΓΜΒ, ΤΠΒΥΧΑΒ, 

ΠΒΡΠΏ θ.Ϊ.). Καζψο θαη ππφ πξνυπνζΫζεηο, σο εθπαηδεπηηθφο ζε ηερληθΫο θαη επαγγεικαηηθΫο 

ζρνιΫο δεπηεξνβΪζκηαο θαη ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη παξαγσγηθΫο ζρνιΫο ΟΏΒΑ, ΑΒΔ 

θ.ιπ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη αξλεηηθΫο, φπσο θαη ην ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Κνέια, 50100 ΚνδΪλε, ηει.: 24610/40161-4, fax: 24610/39682, 

http://osrv1.teikoz.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΡΑΦΗΣΑ/ΣΡΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Βέλαη ν δεκηνπξγφο ηεο Ϋληππεο επηθνηλσλέαο, πνπ κε ηε ζαθάλεηα θαη ηελ πεηζψ ηνπ εηθαζηηθνχ 

ηνπ κελχκαηνο πξνβΪιιεη ζην θνηλφ πξντφληα θαη ππεξεζέεο. ΏλΪινγα κε ηε ρξάζε απηνχ πνπ 

πξφθεηηαη λα ζρεδηΪζεη θΪζε θνξΪ θαη πνπ κπνξεέ λα εέλαη: δηαθεκηζηηθΫο θαηαρσξάζεηο, 

εμψθπιια βηβιέσλ, δηαθεκηζηηθΪ θπιιΪδηα θ.ιπ., δεκηνπξγεέ δηΪθνξα πξνζρΫδηα θαη ηα 

ππνβΪιιεη πξνο Ϋγθξηζε. Ώθνχ γέλεη ε επηινγά ηνπ ηειηθνχ ζρεδένπ, δηεθπεξαηψλεη φιε ηελ 

εξγαζέα κΫρξη ην ζηΪδην δεκηνπξγέαο ησλ θηικ. ηελ επνρά καο κε ηελ εθηεηακΫλε ρξάζε ησλ 

Δ/Τ ην επΪγγεικα ηνπ γξαθέζηα εέλαη απφ ηα πιΫνλ ζχγρξνλα θαη ηνπ πξνζθΫξεη κεγΪιεο 

δπλαηφηεηεο γηα λα πινπνηάζεη δεκηνπξγηθΪ ηηο ηδΫεο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ θαη πεξηβΪιινλ επρΪξηζην. Παξ’φια απηΪ, ε ζπλεράο 

πξνζπΪζεηΪ ηνπ γηα θαιχηεξν δεκηνπξγηθφ απνηΫιεζκα, φπσο θαη ηα ρξνληθΪ πεξηζψξηα, πνπ 

πνιιΫο θνξΫο Ϋρεη γηα ηελ νινθιάξσζε κηαο δνπιεηΪο, εέλαη ζηνηρεέα πνπ ηνλ θαηαπνλνχλ 

ζσκαηηθΪ θαη πλεπκαηηθΪ. Πξνβιάκαηα επέζεο κπνξεέ λα ηνπ δεκηνπξγεζνχλ ζηελ φξαζε απφ 

ηελ πνιχσξε ρξάζε ηνπ Δ/Τ. ΣΫινο, ε ρξεζηκνπνέεζε ρεκηθψλ νπζηψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα 

εκθΪληζεο ησλ θηικ, εέλαη δπλαηφ λα ηνπ πξνθαιΫζεη δεξκαηηθΫο παζάζεηο. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

θαλνληθφ, ζπρλΪ φκσο παξαηεέλεηαη ηδηαέηεξα φηαλ εξγΪδεηαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ δεκηνπξγηθά δηΪζεζε, ε θαληαζέα, ε κεζνδηθφηεηα θαη ε ππνκνλά εέλαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ γξαθέζηα. ΠξΫπεη λα Ϋρεη κεγΪιε επρΫξηα ζηε ρξάζε ηνπ Δ/Τ, θαζψο θαη 

Ϊξηζηε γλψζε φισλ ησλ γξαθηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Βπέζεο, νη γλψζεηο ςπρνινγέαο, 

θνηλσληνινγέαο θαη κΪξθεηηλγθ δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ΏΣΒΕ Ώζελψλ (ηκάκα Γξαθηζηηθάο), φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο 

εέλαη νθηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Βπέζεο, ζπνπδΫο ζε 

απηά ηελ εηδηθφηεηα παξΫρνληαη απφ ηα ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ). Βπέζεο απφ Βξγαζηάξηα 

ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ ά ζπλεξγαδφκελα κε απηΪ παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ αιιΪ θαη απφ 

ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Γξαθηζηηθάο, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην 

Π.Α.357, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 160 Ώ’ ζηηο 16-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, δεκηνπξγηθΪ γξαθεέα, ηππνγξαθεέα, 

εθεκεξέδεο, πεξηνδηθΪ, εξγαζηάξηα γξαθηθψλ ηερλψλ, θαιιηηερληθΪ εξγαζηάξηα, εθδνηηθνχο 

νέθνπο, ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ηερληθΪ γξαθεέα, φπσο επέζεο θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, 

δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπ γξαθεέν. Μπνξεέ, επέζεο, λα εξγαζηεέ ζε θξαηηθΪ ηππνγξαθεέα θαη 

http://osrv1.teikoz.gr/
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ζε ππνπξγεέα ά νξγαληζκνχο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ππεξεζέεο εθδφζεσλ. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο γξαθέζηεο εέλαη πΪξα πνιχ ζεηηθΫο. Δ εηζβνιά ηεο πιεξνθνξηθάο ζηελ 

ηερλνινγέα ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα κεηΫηξεςε ηε κνξθά ηνπ θιΪδνπ ζε 

Ϋλα δπλακηθφ θαη ξαγδαέα εμειηζζφκελν ρψξν, «δχζθνιν» θαη «αθηιφμελν» πιΫνλ γηα φζνπο δελ 

δηαζΫηνπλ ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385402, fax: 
210/5987719, http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/GR_Grafistiki/GR_Grafistiki.html  

  OEEK: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  OAEΑ: Πεηξαηψο 52, 104 36 Ώζάλα, ηει.: 210/5240419.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΓΑΟΛΟΓΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ πξνζηαζέα, ε αλαδεκηνπξγέα θαη επΫθηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπένπ θαη ησλ δαζηθψλ εθηΪζεσλ, ε 

δαζηθά νηθνινγέα ησλ πδξνβηφηνπσλ απνηεινχλ ην θαηεμνράλ αληηθεέκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ δαζνιφγνπ δηαρεέξηζεο πεξηβΪιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ. ΠαξΪιιεια, 

εξεπλΪ, κειεηΪ θαη εθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο γηα ηελ αλΪπηπμε, πξνζηαζέα, 

βειηέσζε, αμηνπνέεζε θαη δηαρεέξεζε ησλ δαζψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ εξγαζέα ηνπ ζηελ χπαηζξν Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ αθξαέσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκΫλσλ, ελψ ζπρλΪ ππεξβαέλεη ην θαλνληθφ ηνπ σξΪξην, ηδηαέηεξα φηαλ ππΪξρνπλ 

επεέγνπζεο αλΪγθεο νξηδφκελεο απφ ην ζρΫδην «ΞελνθξΪηεο». ην γξαθεέν ά ζην εξγαζηάξην ηνπ 

εξγΪδεηαη θΪησ απφ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα αγαπΪ θαη λα εέλαη εμηθνησκΫλνο κε ην δΪζνο θαη ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ γεληθφηεξα. 

ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη ζπλΫπεηα, ππεπζπλφηεηα, κεζνδηθφηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα θαη βΫβαηα πνιχ 

θαιΫο γλψζεηο ΐηνινγέαο, Γενινγέαο, Φπζηθάο, Υεκεέαο θαη Οηθνλνκέαο.  

 

ποσδές: 
Γηα λα αθνινπζάζεη θΪπνηνο απηφ ην επΪγγεικα πξΫπεη λα θνηηάζεη ζην Σκάκα Ααζνινγέαο & 

http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/GR_Grafistiki/GR_Grafistiki.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ζην Σκάκα Ααζνινγέαο & 

Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο (παξΪξηεκα 

ΟξεζηηΪδα) θαη ζην Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Εσαλλέλσλ (παξΪξηεκα Ώγξηλένπ), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα. Οη πηπρηνχρνη 

κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ζην 

εμσηεξηθφ. Μπνξεέ επέζεο ν ελδηαθεξφκελνο λα θνηηάζεη ζηα Σκάκαηα Ααζνπνλέαο & 

Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ησλ AΣ.Β.Ε. Λακέαο (παξΪξηεκα Καξπελεζένπ), ΚαβΪιαο 

(παξΪξηεκα ΑξΪκαο) θαη ΛΪξηζαο (παξΪξηεκα Καξδέηζαο), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα, ζηα νπνέα ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη Ϋμη κάλεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο θαη ζηε ζπλΫρεηα λα 

εηζαρζεέ κε θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε θΪπνην Ώ.Β.Ε. ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Ααζνιφγνπ Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

πξνβιΫπνληαη απφ: Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 

128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 3 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) 

θαη ην Π.Α. 258/2000(ΦΒΚ215/η. Ώ/9-10-00).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, φπσο ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο 

ΏλΪπηπμεο, Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα ηεο ΒιιΪδνο, δαζηθνέ ζπλεηαηξηζκνέ, δαζηθΫο βηνκεραλέεο θαη ζε 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε επηρεέξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηα επηζηεκνληθΪ αληηθεέκελα πνπ 

αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο θαη ε αγνξΪ 

εξγαζέαο εέλαη πνιχ επλντθά, γηαηέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη δνζεέ πνιχ κεγΪιε ζεκαζέα ζηελ 

πξνζηαζέα δαζψλ θαη νηθνζπζηεκΪησλ, ζηελ νηθνινγέα θαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβΪιινληνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: ΟξεζηηΪδα, ηει.: 25310/41100, 
http://www.fmenr.duth.gr/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Γ. εθΫξε 2, 30100 Ώγξέλην, ηει.: 26510/39510, 

http://www.env.uoi.gr  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ: ηει.: 210/2402066, fax: 210/2402064.  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006, ηει.: 2310-995187, 

http//:www.auth.gr  

  AΣ.Β.Ε. ΚΏΐΏΛΏ, Σκάκα Ααζνπνλέαο & Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 
(ΠαξΪξηεκα ΑξΪκαο): http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia  

  AΣ.Β.Ε. ΛΏΜΕΏ, Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (ΠαξΪξηεκα 

Καξπελεζένπ): Σκάκα Ααζνπνλέαο, 36100 Καξπελάζη, ηει.: 22370-23282, 22370-25063, θαμ 

22370-24035, http://www.karp. teilam.gr/programma.htm  

  AΣΒΕ ΛΏΡΕΏ, Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (παξΪξηεκα 
Καξδέηζα): ΣΫξκα ΜαπξνκηρΪιε, 43100, Καξδέηζα, ηει: (+30)24410.71752, 

http://www.forestry.teilar.gr/  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ: ηει.: 210/3614580.  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ: ηει.: 210/5245841.  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο: ηει.: 210/5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο: ηει. θαη fax: 2310/272036.  

  Γεσηερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο: ΐεληδΫινπ 64, 546 31 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/278817-

8, http://www.geotee.gr/  

http://www.fmenr.duth.gr/
http://www.env.uoi.gr/
http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia
http://www.karp/
http://www.forestry.teilar.gr/
http://www.geotee.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ CAMERAMAN 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ βηληενζθφπεζε, ε επηινγά, ε επεμεξγαζέα, ε πξνβνιά εηθφλαο θαη άρνπ κΫζσ δηαδηθηχνπ, γηα 

δηΪθνξνπο ζθνπνχο εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν 

δηαδηθηπαθφο cameraman εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιάςε θαη ηελ επηινγά ηεο θαηΪιιειεο εηθφλαο 

θαη άρνπ πνπ ρξεηΪδεηαη λα πξνβΪιεη κΫζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηνλ νπνέν εξγΪδεηαη. 

ηαλ απαζρνιεέηαη ζε ηαηξηθνχο θαη Ϊιινπο νξγαληζκνχο πξνβΪιιεη εηθφλεο ηαηξηθνχ ά 

ζπλαθνχο πεξηερνκΫλνπ (π.ρ. ρεηξνπξγηθΫο επεκβΪζεηο), ζε δσληαλά ζχλδεζε γηα ιφγνπο 

εθπαέδεπζεο ά επηκφξθσζεο επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ (π.ρ. εηδηθεπφκελσλ ρεηξνπξγψλ). 

Ώθφκε, ν δηαδηθηπαθφο cameraman θξνληέδεη γηα ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ εηθφλα, ηελ θαζαξφηεηα 

ηνπ άρνπ θαη ην ζσζηφ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέδεηαη ε θαζαξά ιάςε. Γηα 

ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, web camera, ζχλδεζε 

ζην δηαδέθηπν, κηθξφθσλα ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο θαη εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα επεμεξγαζέαο 

αξρεέσλ, εηθφλαο θαη άρνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο κε θαιΫο ζπλζάθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζέαο. Βέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα βξέζθεηαη πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά 

θαη λα επεμεξγΪδεηαη ην πιηθφ ηνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεέ λα επηθΫξεη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 

θνχξαζε θαζψο θαη πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε εμαηηέαο ηεο αθηηλνβνιέαο πνπ εθπΫκπεη ε νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηά. Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη αξθεηΪ ζχλζεηε θαη απαηηεέ ζπλερά πξνζάισζε θαη 

απηνζπγθΫληξσζε γηα ηελ επέηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειΫζκαηνο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζέα θαη ε κεζνδηθφηεηα, ραξαθηεξέδνπλ ην δηαδηθηπαθφ 

cameraman. Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ εξεπλεηηθφ πλεχκα, επρΫξεηα ζηε δηαρεέξηζε κεγΪινπ 

φγθνπ πιεξνθνξηψλ, ππνκνλά, αθξέβεηα, πξνζνρά ζηε ιεπηνκΫξεηα θαη επειημέα ζηελ 

αληηκεηψπηζε Ϋθηαθησλ πξνβιεκΪησλ πνπ κπνξεέ λα πξνθχςνπλ θαηΪ ηε δσληαλά κεηΪδνζε 

ηεο εηθφλαο. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά, ε Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο ηνλ 

δηεπθνιχλνπλ ζηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ επνπηεέαο ΟΒΒΚ ζηελ εηδηθφηεηα 

εηθνλνιάπηεο ηνπ ΣνκΫα Βπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΒλεκΫξσζεο. Οη απφθνηηνη 

ιακβΪλνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+ κεηΪ απφ ζπκκεηνρά ζε 

εμεηΪζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ΟΒΒΚ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 392/2001 (ΦΒΚ 

272/Ώ’/30-11-2001) θαη ΤΠΠΟ/Σκ. Κηλεκ./6472 (ΦΒΚ 214/ΐ’/25-02-2003) θαη κπνξνχλ λα 

ιΪβνπλ 1) ʼδεηα ΐνεζνχ Βηθνλνιάπηε (κε εμεηΪζεηο), 2) ʼδεηα Βηθνλνιάπηε (ʼδεηα ΐνεζνχ, 

6κελε πξνυπεξεζέα, εμεηΪζεηο) θαη 3) ʼδεηα Αηεπζπληά Φσηνγξαθέαο κε 2εηά πξνυπεξεζέα 

εηθνλνιάπηε ζε ηαηλέεο, ζεηξΫο, ζέξηαι, δηαθάκηζε θ.ιπ. θαη εμεηΪζεηο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζε εηαηξεέεο παξνράο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κΫζσ 
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δηαδηθηχνπ, ζε ηειενπηηθΪ ζηνχληην θαζψο θαη ζε ηαηξηθνχο ρψξνπο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-
5240419.  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΓΗΑΦΖΜΗΣΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηαθεκηζηηθά πξνβνιά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κΫζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζηφρν ηελ ελεκΫξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, αιιΪ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

πσιάζεσλ ησλ δηαθεκηδφκελσλ αγαζψλ. Βηδηθφηεξα, ν δηαδηθηπαθφο δηαθεκηζηάο αζρνιεέηαη κε 

ηε ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκΫλε πξνβνιά θαη πξνψζεζε ελφο πξντφληνο ά θΪπνηαο ππεξεζέαο, 

γλσξέδνληαο ηε θχζε θαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο, θαζψο θαη ηηο αλΪγθεο πνπ κπνξνχλ 

λα ηθαλνπνηάζνπλ θαη ζηηο νπνέεο ζα ζηεξηρζεέ ε ζρεηηθά δηαθάκηζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηζεκαέλεη ηα πιενλεθηάκαηα, θαζψο θαη ηα κεηνλεθηάκαηΪ ηνπο θαη αλαδεηΪ πιεξνθνξέεο γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθΪ παξφκνησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ πνπ ππΪξρνπλ ζηελ 

αγνξΪ. Καηφπηλ, δηακνξθψλεη ην θεληξηθφ κάλπκα γηα ηε δηαθεκηζηηθά εθζηξαηεέα, 

επηδηψθνληαο ηελ πξνβνιά ησλ πιενλεθηεκΪησλ ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη απνθεχγνληαο 

ηελ αλαθνξΪ ζηα κεηνλεθηάκαηΪ ηνπο. Γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ ν δηαδηθπαθφο 

δηαθεκηζηάο ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο εηδηθνχο, (π.ρ., γξαθέζηεο, θηλεκαηνγξαθηζηΫο, εζνπνηνχο, 

εηδηθνχο κΪξθεηηλγθ, ζηειΫρε επηθνηλσληαθάο πνιηηηθάο θαη δεκνζέσλ ζρΫζεσλ θ.ιπ.).  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, κε ζχγρξνλν πιηθνηερληθο εμνπιηζκφ θαη δπλαηφηεηα γξάγνξεο ζχλδεζεο 

ζην δηαδέθηπν, ελψ ζπρλΪ ρξεηΪδεηαη λα επηζθΫπηεηαη ηνπο πειΪηεο ηνπ ά ηνπο ρψξνπο 

παξαγσγάο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ. πλάζσο δελ αθνινπζεέ ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξΫο εξγΪδεηαη θΪησ απφ ζπλζάθεο Ϊγρνπο θαη πέεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα ηεξεζνχλ 

ηα ζηελΪ ρξνληθΪ φξηα πνπ ζΫηνπλ νη πειΪηεο θαη επηβΪιιεη ν αληαγσληζκφο. Ώπφ ηελ Ϊιιε 

πιεπξΪ, φκσο, νη ακνηβΫο εέλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΫο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Βέλαη απαξαέηεην λα δηαζΫηεη δεκηνπξγηθφηεηα, θαληαζέα, πεηζψ, επρΫξεηα ιφγνπ, 

νξγαλσηηθφηεηα θαη λα αληΫρεη ζηελ πέεζε θαη ζην Ϊγρνο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη γλψζεηο 

θνηλσληθάο ςπρνινγέαο, ηερληθψλ επηθνηλσλέαο θαη αξρψλ κΪξθεηηλγθ, λα δηαζΫηεη 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, λα γλσξέδεη ηθαλνπνηεηηθΪ ηνπιΪρηζηνλ κέα μΫλε γιψζζα,λα 

ρεηξέδεηαη εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη λα Ϋρεη ηδηαέηεξεο γλψζεηο 

ζηνλ ηνκΫα ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Γηα λα αληεπεμΫιζεη ζηηο αληαγσληζηηθΫο ζπλζάθεο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη απαξαέηεην λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο ζην ρψξν ηεο δηαθάκηζεο, θαζψο 

θαη ζην ρψξν ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ, θαη λα ηεξεέ ηνλ θψδηθα δενληνινγέαο ηνπ επαγγΫικαηφο 

ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Βπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
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ΒλεκΫξσζεο ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, ζην Σκάκα ΜΪξθεηηλγθ 

θαη Βπηθνηλσλέαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ θαη ζην Σκάκα Βπηθνηλσλέαο 

ΜΫζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληεένπ Παλεπηζηεκένπ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα 

θαη απαηηεέηαη πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη πηπρηαθά εξγαζέα. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην 

Σκάκα Βκπνξέαο θαη Αηαθάκηζεο (ΜΪξθεηηλγθ) ησλ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, Θεζζαινλέθεο θαη Κξάηεο, 

φπσο θαη ζην Σκάκα Αεκνζέσλ ρΫζεσλ θαη Βπηθνηλσλέαο ηεο ρνιάο Αηνέθεζεο θαη 

Βπηθνηλσλέαο ηνπ ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα θαη απαηηεέηαη 

πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη πηπρηαθά εξγαζέα. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ 

Ε.Β.Κ. ζηελ εηδηθφηεηα «Αηαθάκηζεο» ηνπ ΣνκΫα Βπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο 

ΒλεκΫξσζεο, κε πηπρέν επηπΫδνπ 3+. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ 

πνπδψλ πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ά ζε παλεπηζηάκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηέηινη αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ ησλ απνθνέησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ΣκεκΪησλ Βκπνξέαο θαη Αηαθάκηζεο 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Α. 78 (ΦΒΚ 36, η. Ώ’, 7-2-1989). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο Αεκνζέσλ ρΫζεσλ θαη Βπηθνηλσλέαο Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ κε 

ην Π.Α. 287 (ΦΒΚ 257, η. Ώ’, 23-10-2002). Γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκΪησλ ησλ απνθνέησλ ηεο εηδηθφηεηαο Αηαθάκηζεο ησλ ΕΒΚ δελ ππΪξρεη αθφκε θΪπνην 

ζρεηηθφ Π.Α., νχηε ρνξεγεέηαη επαγγεικαηηθά Ϊδεηα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, 

θαζψο θαη ζε θΪζε εέδνπο επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ δηαζΫηνπλ ηκάκα δεκνζέσλ 

ζρΫζεσλ, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ, ζε επηρεηξάζεηο κΫζσλ ελεκΫξσζεο 

θαη αλαςπράο, ζε ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο, ζε ππεξεζέεο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ, ζε επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ, ζε ηξΪπεδεο, 

ζε εμαγσγηθΫο εηαηξεέεο, ζε επηρεηξάζεηο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκΫα θαη 

πινπνέεζεο θνηλνηηθψλ δξΪζεσλ, ζε επηρεηξάζεηο εκπνξένπ θαη κεηαθνξψλ, ζε επηρεηξάζεηο 

παξνράο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Γεσξγέαο θαη ηνπ Σνπξηζκνχ, ζε δηεζλεέο 

θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, ζε κΫζα καδηθάο ελεκΫξσζεο, ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκΫα θ.α. 

Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο αλαιακβΪλνληαο εξγαζέεο γηα 

δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο ά Ϊιιεο επηρεηξάζεηο ά αθφκα θαη γηα ηδηψηεο. ΠειΪηεο ηνπ, ινηπφλ, 

κπνξνχλ λα εέλαη θπζηθΪ πξφζσπα, επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνέ, θνξεέο, αθφκε θαη πνιηηηθΪ 

θφκκαηα. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη θαιΫο, παξφιν πνπ ζην ρψξν ππΪξρεη κεγΪινο 

αληαγσληζκφο, πξΪγκα πνπ επηηεέλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κε ηε δηαθάκηζε κπνξνχλ λα 

αζρνιεζνχλ θαη Ϊλζξσπνη πνπ νη ζπνπδΫο ηνπο δελ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζπλΪθεηα κε ην αληηθεέκελν 

απηφ. Βθεέλνη, φκσο πνπ ζα θαηαθΫξνπλ λα ζηαδηνδξνκάζνπλ θαη λα θαηαμησζνχλ ζην ρψξν 

απηφ απνιακβΪλνπλ κεγΪια νθΫιε ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επέπεδν. ʼιισζηε, 

νη πην πεηπρεκΫλεο δηαθεκέζεηο πξντφλησλ πξνβΪιινληαη ζηελ ηειεφξαζε Ϋρνπλ εηζβΪιεη πιΫνλ 

θαη ζην internet θαη κΪιηζηα κε ηξφπν πεξηζζφηεξν επθΪληαζην, δεκηνπξγηθφ θαη ελ ηΫιεη πην 

δειεαζηηθφ απφ φ,ηη ζηε κηθξά νζφλε. ΒπηπιΫνλ, ην internet ζάκεξα απνηειεέ κηα απφ ηηο 

βηηξέλεο ησλ εηαηξεηψλ, Ϋλα κεγΪιν θαη αλΫμνδν πνιπθαηΪζηεκα, φπνπ κπνξνχλ λα εθζΫζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη λα θαηαγξΪςνπλ ηα απνηειΫζκαηα πνπ Ϋρεη ε δηαθεκηζηηθά ηνπο πξνβνιά. 

ΣΫινο, ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ζρεδέαζε - πινπνέεζε ηζηνρψξσλ πξνβνιάο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηφκεο κεζφδνπο πξνψζεζεο πξντφλησλ κε Ϋκθαζε ζηα αγξνηηθΪ 

πξντφληα θαη ηηο ηνπξηζηηθΫο ππεξεζέεο, κε ηε ρξάζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ αμηνπνέεζε ησλ 

λΫσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο, επηθνηλσληψλ θαη πνιπκΫζσλ.  
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Βπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο 

ΒλεκΫξσζεο, ηαδένπ 5, 105 62, Ώζάλα, ηει.: 210-3220091, 3220086, θαμ: 210-3220820, 

http://www.media.uoa.gr/main/gr/index_gr.html  

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα ΜΪξθεηηλγθ θαη Βπηθνηλσλέαο, Παηεζέσλ 76, 104 
34, Ώζάλα, ηει.: 210-8203911, http://www.mbc.aueb.gr  

  ΠΪληεην Παλεπηζηάκην: Σκάκα Βπηθνηλσλέαο ΜΫζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Λεσθ. πγγξνχ 136, 

176 71, ΚαιιηζΫα, ηει.: 210-9201062, θαμ: 210-9220832, http://cmc.panteion.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Βκπνξέαο θαη Αηαθάκηζεο (ΜΪξθεηηλγθ), Ώγ. ππξέδσλνο & 
ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5907895, 5314878, 5385200, θαμ: 210-5314878, 

http://www.teiath.gr/sdo/marketing/market.html  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Βκπνξέαο θαη Αηαθάκηζεο (ΜΪξθεηηλγθ), έλδνο, 145 61, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-791187, 791111, θαμ: 2310-791188, 799152, http://www.mkt.teithe.gr  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο, Σκάκα Βκπνξέαο θαη Αηαθάκηζεο (ΜΪξθεηηλγθ), ΕεξΪπεηξα, ηει.: 2810-
254103, 254125, 254147, θαμ: 2810-250548, http://www.emark.teicrete.gr  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Σκάκα Αεκνζέσλ ρΫζεσλ θαη Βπηθνηλσλέαο, Σ.Θ. 30, Πεξηνρά Φνχξθα, 521 

00, ΚαζηνξηΪ, ηει.: 24670-876002, θαμ: 24670-87063, 

http://kastoria.teikoz.gr/gr/tei/ds/perigrafi/ds_perigrafi.htm  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 
θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-
5228966, www.hca.gr  

  Βιιεληθά Έλσζε Βπαγγεικαηηψλ Internet: ηει.:/θαμ: 210-9467110, e-mail: 

gepiti@gepiti.com, http://www.eeei.gr/index.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΓΗΑΚΟΜΖΣΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο δηαθνζκεηάο κειεηΪ, ζρεδηΪδεη θαη επηβιΫπεη ηε δηακφξθσζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ, αμηνπνηψληαο παξαδνζηαθΪ θαη ειεθηξνληθΪ κΫζα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ γεληθΪ θαιΫο, αιιΪ εέλαη απαξαέηεηε ε παξνπζέα ηνπ ζηνπο 

ρψξνπο πνπ δηαθνζκεέ. ηαλ απαζρνιεέηαη ζην δεκφζην ά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ην σξΪξηφ ηνπ 

εέλαη θαλνληθφ· σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο φκσο ζπλάζσο ην ππεξβαέλεη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αηζζεηηθά αληέιεςε ηνπ ρψξνπ, ην θαιφ γνχζην, ε θαληαζέα, ε παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε 

αέζζεζε ηεο ηζνξξνπέαο φγθσλ θαη ζρεκΪησλ εέλαη πξνζφληα απαξαέηεηα γηα Ϋλα δηαθνζκεηά. 

Θα πξΫπεη επέζεο λα εέλαη ελάκεξνο γηα ηηο θαιιηηερληθΫο ηΪζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε θΪζε επνρά, 

λα παξαθνινπζεέ εθζΫζεηο, ζεκηλΪξηα θαη λα γλσξέδεη ηα πιηθΪ θαη ηηο κεζφδνπο πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηάζεη.  

 

ποσδές: 

http://www.ypepth.gr/
http://www.media.uoa.gr/main/gr/index_gr.html
http://www.mbc.aueb.gr/
http://cmc.panteion.gr/
http://www.teiath.gr/sdo/marketing/market.html
http://www.mkt.teithe.gr/
http://www.emark.teicrete.gr/
http://kastoria.teikoz.gr/gr/tei/ds/perigrafi/ds_perigrafi.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.eeei.gr/index.htm
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πνπδΫο παξΫρνληαη ζηε ρνιά Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΏΣΒΕ 

Ώζελψλ, ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ ηεο νπνέαο εέλαη νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα 

εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη απηνχ ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 

θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο 

ΏΒΕ: Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκέσλ Κξάηεο θαη Θεζζαινλέθεο, 

Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο ΏΚΣ Ώζελψλ, ζην Σκάκα 

Βηθαζηηθψλ θαη ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, ΘεΪηξνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο. πνπδΫο δηαθνζκεηηθάο παξΫρνληαη επέζεο απφ ΕΒΚ (δεκφζηα 

θαη ηδησηηθΪ) κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+ ιακβΪλνληαο δέπισκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο ησλ ηέηισλ ζπνπδψλ ηνπο απφ ην θξΪηνο. πνπδΫο παξΫρνληαη 

ζην Σκάκα Αηαθνζκεηηθάο ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΏΣΒΕ 

Ώζάλαο. πνπδΫο πξνζθΫξνληαη αθφκε απφ Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ θαη ην ΑΟΏΣΏΠ θαη 

ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ δηαθνζκεηψλ νξέδνληαη σο εμάο: Οη πηπρηνχρνη ηνπ 

Σκάκαηνο Αηαθνζκεηηθάο εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ, 

εέηε απηνδχλακα εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη θαιιηηΫρλεο κε ηνλ ρεδηαζκφ 

(Design), ηε κειΫηε (ιεηηνπξγηθά, ρξεζηηθά αηζζεηηθά) θαη ηελ εθαξκνγά: α) θΪζε εέδνπο 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ. ηε κειΫηε απηά πεξηιακβΪλεηαη ε δφκεζε ζηνηρεέσλ πνπ δελ επεξεΪδνπλ 

ηνλ θΫξνληα νξγαληζκφ ηνπ θπξένπ, ε ζπνπδά γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ 

(εγθαηαζηΪζεηο, πιηθΪ, ρξψκαηα, θσηηζκφο, εηδηθΫο θαηαζθεπΫο, επέπισζε, επελδχζεηο, εηδηθφο 

εμνπιηζκφο θ. α.). β) δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξάο θιέκαθαο, π.ρ. πιαηεέεο, ππαέζξηνη 

ρψξα θαη εγθαηαζηΪζεηο. ηε δηακφξθσζε απηά πεξηιακβΪλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ 

κηθξάο θιέκαθαο, φπσο ππφζηεγα, πΫξγθνιεο, πεξέπηεξα εθζΫζεσλ, ηειεθσληθνέ ζΪιακνη θιπ. γ) 

ζρεδηαζκνχ επέπισλ, θΪζε εέδνπο βηνκεραληθΪ παξαγφκελσλ ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ παξαγνκΫλσλ ελ ζεηξΪ ά ζε πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ. δ) δηαθνζκεπθψλ αληηθεηκΫλσλ, 

ζπλζΫζεσλ θαη επηθαλεηψλ ρψξνπ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, σο ζηΫιερνο ζε γξαθεέα κειεηψλ θαη 

θαηαζθεπψλ Ϋξγσλ δηαθφζκεζεο, θαηαζθεπαζηηθΫο θαη εκπνξηθΫο εηαηξεέεο, αιπζέδεο 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκΪησλ, ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζηε δηαθάκηζε θαη γεληθΪ ζην ρψξν ηνπ 

ζεΪκαηνο θαη σο θαζεγεηάο ππφ πξνυπνζΫζεηο, ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Σν ηζνδχγην ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθφ θαη νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ αλΪπηπμε ηεο βηνκεραλέαο θαη ηεο 

εκπνξέαο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηηο λΫεο αληηιάςεηο ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθηαθψλ 

θαη εξγαζηαθψλ ρψξσλ, κε απνηΫιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο αγνξΪο εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385405, fax: 
210/5987719, http://www.teiath.gr/sgtks/diakosmitiki/Index.htm  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

http://www.teiath.gr/sgtks/diakosmitiki/Index.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο δηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ εέλαη θπξέσο ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ, ην 

ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθάο δσάο, ηελ ηάξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιέσλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ 

εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγά ησλ απνθΪζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, πνπ εθδέδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ. ΜεηΫρεη επέζεο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιεένπ ηνπ θαη ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο ζρνιηθνχο 

ζπκβνχινπο. Σα εηδηθφηεξα θαζάθνληα ησλ δηεπζπληψλ, ππνδηεπζπληψλ θαη πξντζηακΫλσλ ησλ 

ζρνιεέσλ θαζνξέδνληαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Βζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, κε 

εμαέξεζε ηα θαζάθνληα ηνπο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, ηα νπνέα θαζνξέδνληαη κε πξνεδξηθφ δηΪηαγκα, 

πνπ εθδέδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ Βζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ. Με 

βΪζε ηα παξαπΪλσ, ν δηεπζπληάο Ϋρεη ηε γεληθά επζχλε γηα ηελ νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά 

ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ πνπ δηεπζχλεη θαη επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ εγθεθξηκΫλνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο. Βπέζεο, αλαιακβΪλεη δηδαθηηθΪ θαζάθνληα ζηα πιαέζηα ηνπ 

αλαιπηηθνχ θαη σξνινγένπ πξνγξΪκκαηνο. Βθπξνζσπεέ ην ζρνιεέν ζηηο ζρΫζεηο ηνπ κε ηελ 

πνιηηεέα, ην ππνπξγεέν, ηε ζρνιηθά εθνξεέα, ην ζχιινγν γνλΫσλ, Ϊιια εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα, 

ηελ εθθιεζέα θαη ηνπο Ϊιινπο θνηλσληθνχο νξγαληζκνχο θαη παξΪγνληεο. Φξνληέδεη ψζηε λα 

ηεξνχληαη πΪληνηε ελεκεξσκΫλα ηα ππεξεζηαθΪ βηβιέα θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεθπεξαέσζε 

ηεο ππεξεζηαθάο αιιεινγξαθέαο ηνπ ζρνιεένπ. Βλεκεξψλεη ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ ζρεηηθΪ 

κε ηνπο λφκνπο, ηηο δηαηαγΫο θαη ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ, αζθεέ 

επνπηεέα θαη Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηάξεζά ηνπο. Ώλαθνηλψλεη εγθαέξσο ζηνπο καζεηΫο ην 

πεξηερφκελν εγθπθιέσλ νη νπνέεο αλαθΫξνληαη ζε ζΫκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. ΤπνγξΪθεη φινπο 

ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ, σο ππεχζπλνο, θαη ζπλππνγξΪθνπλ, σο ζπλππεχζπλνη, ν ππνδηεπζπληάο 

θαη ν θαζεγεηάο πνπ ζπλΫηαμε ηνλ ηέηιν, εθφζνλ δελ ππΪξρεη γξακκαηΫαο. ΐεβαηψλεη ηε 

γλεζηφηεηα ησλ ηέηισλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ην ζρνιεέν ηνπ θαη δεηεέ ηελ επαιάζεπζε ηεο 

γλεζηφηεηαο ηέηισλ Ϊιισλ ζρνιεέσλ, φηαλ ππΪξρνπλ ππφλνηεο γηα ηε γλεζηφηεηΪ ηνπο. Βγθξέλεη 

κεηεγγξαθΫο καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη Ϋρεη επζχλε γηα ηε θχιαμε ησλ 

ζηνηρεέσλ εγγξαθάο ζην αξρεέν ηνπ ζρνιεένπ. ΜεξηκλΪ γηα ηε ζχληαμε ηνπ σξνινγένπ 

πξνγξΪκκαηνο δηδαζθαιέαο θαη θξνληέδεη γηα ηελ θαζεκεξηλά ελεκΫξσζε ησλ βηβιέσλ 

δηδαζθφκελεο χιεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Φξνληέδεη λα ηξνπνπνηεέ ην εκεξάζην πξφγξακκα 

δηδαζθαιέαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα θελΪ ζε πεξηπηψζεηο Ϋθηαθηεο απνπζέαο θαζεγεηψλ. 

Βηζεγεέηαη ζηελ πξντζηακΫλε αξρά ηελ αλΪζεζε ππεξσξηαθάο δηδαζθαιέαο ζε θαζεγεηΫο πνπ ην 

επηζπκνχλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνπλ νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο. Βέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγέαο ησλ καζεηψλ ζηα ζρεηηθΪ βηβιέα θαη φηαλ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ 

επηβΪιιεηαη, θαιεέ γνλεέο ά θεδεκφλεο θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα δηΪθνξα ζΫκαηα. πγθξνηεέ ηηο 

δηΪθνξεο επηηξνπΫο εμεηΪζεσλ, ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θαζεγεηΫο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 
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ζεκΪησλ, ησλ επηηεξεηψλ θ.η.ι. θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηΪμεσλ. ε 

ζπλεξγαζέα κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιεένπ θαηαλΫκεη ηηο ηΪμεηο θαη ηα δηΪθνξα 

καζάκαηα κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθΫξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηνπ ζρνιεένπ γεληθΪ 

θαη λα ηθαλνπνηνχληαη, θαηΪ ην δπλαηφλ, νη θιέζεηο θαη ηα ελδηαθΫξνληα, ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

θαηαξηέδεη ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιεένπ. Φξνληέδεη ψζηε λα αλαπηπρζεέ αλΪκεζα ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιεένπ πλεχκα ζπλαδΫιθσζεο, αιιεινζεβαζκνχ θαη αξκνληθάο ζπλεξγαζέαο. 

ΜεξηκλΪ γηα ηελ εμαζθΪιηζε επθαηξηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιεένπ γηα επαγγεικαηηθά 

ελεκΫξσζε θαη επηκφξθσζά ηνπ. ΒπηζθΫπηεηαη ηηο ηΪμεηο κε ζθνπφ ηελ θαζνδάγεζε, ην 

ζπληνληζκφ, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηεο πξνφδνπ ησλ 

παηδηψλ θαη ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο ζηνπο ζρνιηθνχο θαλνληζκνχο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ 

ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ. πλεξγΪδεηαη ηνπιΪρηζηνλ κηα θνξΪ ηελ εβδνκΪδα κε ηνλ ά ηνπο 

βνεζνχο δηεπζπληΫο γηα εμΫηαζε ησλ ηξερφλησλ πξνβιεκΪησλ θαη εθηέκεζε ηεο φιεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζρνιεένπ. πγθαιεέ ζε ζπλεδξέαζε ηνλ ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ θαη ζπληνλέδεη 

ηε δηεμαγσγά ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ, ησλ εθδξνκψλ θαη ησλ επηζθΫςεσλ ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο 

γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. Φξνληέδεη γηα ηελ πεηζαξρέα θαη ηελ εππξεπά ζπκπεξηθνξΪ θαη 

εκθΪληζε ησλ παηδηψλ. Φξνληέδεη επέζεο γηα ηελ ηάξεζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ απαγνξεχνπλ ηηο 

εμσηεξηθΫο παξεκβΪζεηο ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ. Παξαθνινπζεέ ηελ νξγΪλσζε 

πλεπκαηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ησλ παηδηψλ θαη ζπλεξγΪδεηαη κε ην καζεηηθφ 

ζπκβνχιην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Παξαθνινπζεέ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιηθνχ 

θπιηθεένπ θαη ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ επηηξνπά πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο 

γηα ηελ εθαξκνγά ηνπο. Βπέζεο Ϋρεη ηελ επζχλε γηα φια ηα Ϋληππα πνπ εθδέδεη ην ζρνιεέν. 

ΜεξηκλΪ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην καζεηηθφ ζπκβνχιην, ψζηε λα δηαηέζεηαη εηδηθφο ρψξνο 

ζε θεληξηθφ ζεκεέν ηνπ ζρνιεένπ, ηνλ νπνέν ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηηθΫο θνηλφηεηεο γηα 

αλαθνηλψζεηο ζρεηηθΫο κε καζεηηθΪ ζΫκαηα. Βλεκεξψλεη Ϋγθαηξα γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ζρνιεένπ 

θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ. ΤπνβΪιιεη ζην ππνπξγεέν, κφιηο 

νινθιεξσζνχλ νη εγγξαθΫο, θαηΪζηαζε, ζηελ νπνέα παξνπζηΪδεηαη ν πξνβιεπφκελνο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ηκεκΪησλ. ΤπνβΪιιεη επέζεο νπνηαδάπνηε Ϊιια ζηνηρεέα ηνπ 

δεηεζνχλ. ΏπνζηΫιιεη θαηΪινγν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιεένπ πνπ αλΫιαβε 

θαζάθνληα ηελ πξψηε εκΫξα ηεο ζρνιηθάο ρξνληΪο, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαηΪινγν γηα 

φζνπο αλαιΪβνπλ θαζάθνληα αξγφηεξα. Γεηεέ Ϋγθξηζε γηα δσξεΫο πξνο ην ζρνιεέν απφ μΫλνπο 

πξνο απηφ νξγαληζκνχο, ζψκαηα ά κεκνλσκΫλα Ϊηνκα θαη Ϊδεηα γηα επηζθΫςεηο εθπξνζψπσλ 

μΫλσλ πξεζβεηψλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ. ΤπνβΪιιεη Ϋγθαηξα ζηε ζρνιηθά εθνξεέα ηηο 

αλΪγθεο ηνπ ζρνιεένπ, γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαξηέδεηαη γηα ηελ 

επφκελε ζρνιηθά ρξνληΪ. ε πεξέπησζε πνπ βαζηθΫο αλΪγθεο ηνπ ζρνιεένπ παξακΫλνπλ 

αληθαλνπνέεηεο, ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ πξντζηακΫλε Αηεχζπλζε Βθπαέδεπζεο. ΑΫρεηαη ηνλ 

Ϋιεγρν ηεο ζρνιηθάο εθνξεέαο γηα ηε ζρνιηθά πεξηνπζέα. Υεηξέδεηαη κφλν πνζΪ πνπ ηνπ 

παξαρσξνχληαη απφ ηε ζρνιηθά εθνξεέα ά ην ζχλδεζκν γνλΫσλ, γηα ηα νπνέα ππνβΪιεη ηηο 

ζρεηηθΫο απνδεέμεηο εμφδσλ. ΜεξηκλΪ γηα ηε ζπληάξεζε θαη ηελ επηζθεπά ηνπ δηδαθηεξένπ θαη 

ησλ ζρνιηθψλ επέπισλ θαη ζθεπψλ θαζψο επέζεο θαη γηα ηελ πξνκάζεηα ηνπ αλαγθαένπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ επνπηηθψλ νξγΪλσλ. πκπιεξψλεη θαη απνζηΫιιεη ζρεηηθΪ Ϋληππα 

παξαγγειέαο δηδαθηηθψλ κΫζσλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ πνπ ηνπ πξνκεζεχεη ην ππνπξγεέν. 

Φξνληέδεη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε Ϋγθξηζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ/ππεξεζηψλ γηα θΪζε εξγαζέα 

θηηξηαθάο θχζεσο, γηα ηελ θαηαζθεπά νξγΪλσλ ά επέπισλ. Έρεη ιφγν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο ηνπ ζρνιεένπ ά γηα νπνηνδάπνηε Ϋξγν επηηειεέηαη ζ’ απηφ. Βπζχλεηαη γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιεένπ. ΜεηΫρεη σο κΫινο ζηελ επηηξνπά κηζζψζεσο 

νηθεκΪησλ γηα ηελ θΪιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιεένπ θαη ζεσξεέ ηηο θαηαζηΪζεηο 

πιεξσκάο ησλ κηζζσκΪησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εέλαη ππνρξεσηηθφ λα ηηο ζεσξεέ Ϊιιε 

πξντζηακΫλε αξρά. ΤπνβΪιιεη γηα Ϋγθξηζε ζηελ πξντζηακΫλε αξρά βηβιέα πνπ θαηΪ ηε γλψκε 

ηνπ εέλαη θαηΪιιεια γηα ηε ζρνιηθά βηβιηνζάθε. Βπζχλεηαη γηα ηε ζρνιηθά πεξηνπζέα απφ ηελ 

εκΫξα πνπ αλαιακβΪλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιεένπ κΫρξη ηελ παξΪδνζε ζηνλ πξφεδξν ηεο 
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ζρνιηθάο εθνξεέαο. Φξνληέδεη ψζηε ηα ζρνιηθΪ Ϋπηπια θαη ζθεχε, ηα δηδαθηηθΪ φξγαλα, νη 

δηδαθηηθΫο ζπιινγΫο θαη ηα βηβιέα ησλ βηβιηνζεθψλ λα θαηαγξΪθνληαη ζηα βηβιέα πεξηνπζέαο 

ηνπ ζρνιεένπ θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιά θαηΪζηαζε. Γηα ρξεζηκνπνέεζε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξένπ 

απφ ηξέηνπο, απαηηεέηαη Ϋγθξηζε ηνπ δηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ, ηνπ πξνΫδξνπ ηεο ζρνιηθάο 

εθνξεέαο θαη ηεο αξκφδηαο Αηεχζπλζεο Βθπαέδεπζεο. Φξνληέδεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξΪ, 

θαιαέζζεηα θαη ζε θαιά θαηΪζηαζε ηα θηέξηα θαη νη πεξηβΪιισλ ρψξνη. ε ζπλεξγαζέα κε ηε 

ζρνιηθά εθνξεέα θξνληέδεη λα θαζαξηζηνχλ ζπλζάκαηα ά αθέζεο πνιηηηθψλ θνκκΪησλ, θαζψο 

θαη νηηδάπνηε Ϊιιν πνπ δε ζρεηέδεηαη κε ηε ζρνιηθά εξγαζέα. πλεξγΪδεηαη κε ην ζπκβνχιην ηνπ 

ζπιιφγνπ γνλΫσλ θαη κπνξεέ λα κεηΫρεη ζηηο ζπλεδξέεο ηνπ. Βλεξγεέ ψζηε λα εμαζθαιέδνληαη 

φιεο νη απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ζπλεξγαζέα ηνπ ζπιιφγνπ γνλΫσλ 

θαη ηνπ ζρνιεένπ. Έρεη ηαθηηθά επαθά κε ηνπο γνλεέο, κε ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζέαο ζρνιεένπ θαη νηθνγΫλεηαο, ψζηε λα αζθεέηαη θνηλά επνηθνδνκεηηθά πξνζπΪζεηα γηα 

ηελ επέιπζε ησλ πξνβιεκΪησλ θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηά, ηελ νξζά 

γλσξηκέα ηνπ κε ηνλ θφζκν θαη ηελ θνηλσληθνπνέεζά ηνπ. πλεξγΪδεηαη κε ηε ζρνιηαηξηθά ά κε 

Ϊιιε αξκνδέα ππεξεζέα γηα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεέα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη πξνσζεέ ηηο απαξαέηεηεο δηαδηθαζέεο γηα επέιπζε φπνησλ πξνβιεκΪησλ 

δηαπηζηψλνληαη. ε πεξέπησζε πνπ παξνπζηαζηεέ θξνχζκα κεηαδνηηθάο αζζΫλεηαο ην αλαθΫξεη 

ακΫζσο ζηνλ πξντζηΪκελν ηεο Αηεχζπλζεο ά ηνπ Γξαθεένπ. Φξνληέδεη ψζηε ην ζρνιεέν λα 

παξΫρεη αζθΪιεηα θαη πξνζηαζέα ζηα παηδηΪ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ. ε 

ζπλεξγαζέα κε ηελ Πνιηηηθά ʼκπλα θαηαξηέδεη ζρεηηθφ ζρΫδην (ππξαζθΪιεηα, πξψηεο βνάζεηεο, 

δηαθπγά θαη θΪιπςε θ.Ϊ.), ην ππνβΪιιεη ζην ππνπξγεέν θαη παέξλεη ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηελ 

πινπνέεζά ηνπ. Βληζρχεη ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ψζηε λα 

εμαζθαιέδνληαη ζε ζηα παηδηΪ φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα ηε θπζηθά, ηελ πλεπκαηηθά, θνηλσληθά 

θαη ηελ εζηθά εθπαέδεπζά ηνπο. ΒπηπιΫνλ, ρνξεγεέ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιεένπ ηνπ Ϊδεηα 

απνπζέαο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Βηδνπνηεέ ηελ νηθεέα Αηεχζπλζε 

Βθπαέδεπζεο γηα ηελ απνπζέα κΫινπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ αλΪγθε δηνξηζκνχ 

αληηθαηαζηΪηε. Πξνβαέλεη ζε δηεπζεηάζεηο γηα αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πνπ απνπζηΪδεη, θαη γηα ηνλ νπνέν δελ Ϋρεη απνζηαιεέ αληηθαηαζηΪηεο, απφ Ϊιιν ά Ϊιια κΫιε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιεένπ ηνπ. Πξνηεέλεη ην δηνξηζκφ ά ηελ απφιπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ Γ’ θαηεγνξέαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ζρεηηθΫο 

δηαηΪμεηο. Σεξεέ θαθΫινπο ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιεένπ ηνπ, ηνπο 

νπνένπο ζε πεξέπησζε κεηΪζεζεο απνζηΫιιεη ζηα λΫα ζρνιεέα ηνπο «επέ απνδεέμεη». Βέλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηΪζεσλ κηζζνδνζέαο θαη γηα ηελ ηάξεζε ησλ λφκσλ πνπ ηε 

δηΫπνπλ θαη εθφζνλ δελ ππΪξρεη γξακκαηΫαο ζην ζρνιεέν, βνεζεέηαη απφ θαζεγεηά, πνπ ηνλ 

νξέδεη ν ζχιινγνο. ηαλ ν δηεπζπληάο κεηαηεζεέ, παξαδέδεη ζην δηΪδνρφ ηνπ κε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ ην αξρεέν ηνπ ζρνιεένπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, κε βΪζε ην βηβιέν πεξηνπζέαο. Σν 

βηβιέν πεξηνπζέαο ππνγξΪθεηαη απφ απηφλ πνπ παξαδέδεη θαη απφ απηφλ πνπ παξαιακβΪλεη. 

ΣΫινο, ελεκεξψλεη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηα θαζάθνληΪ ηνπ θαη ην επηβιΫπεη γηα νξζά 

εθηΫιεζά ηνπο. ην Ϋξγν ηνπ βνεζεέηαη απφ ηνλ ά ηνπο βνεζνχο δηεπζπληΫο θαη ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιεένπ. ηαλ απνπζηΪδεη, αληηθαζέζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν βνεζφ 

δηεπζπληά, ά, ζε πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξρεη, απφ ηνλ αξραηφηεξν εθπαηδεπηηθφ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θηηξηαθά ππνδνκά θαη ην κΫγεζνο ηνπ ζρνιεένπ. 

Έρεη δηθφ ηνπ γξαθεέν θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηνλ ππνζηεξέδεη ζηελ εθηΫιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. ε γεληθΫο γξακκΫο Ϋρεη κηα ηδηαέηεξα ππεχζπλε ζΫζε θαη πνιιΫο 

αξκνδηφηεηεο, πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνθαιΫζνπλ Ϋληαζε θαη πξφζζεην Ϊγρνο. Σα θαζάθνληα 

θαη ην σξΪξηφ ηνπ εέλαη πνιχ ζπγθεθξηκΫλα. Ο δηεπζπληάο εθπξνζσπεέ ην ζρνιεέν ζε φιεο ηηο 

ζρΫζεηο ηνπ κε ηξέηνπο, παξακΫλεη ζην ζρνιεέν φιεο ηηο εξγΪζηκεο ψξεο θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ πηζηά εθαξκνγά ησλ απνθΪζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ. πλεξγΪδεηαη Ϊκεζα κε ην 
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πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιεένπ, ηνλ πξντζηΪκελν εθπαέδεπζεο, ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ηνπο γνλεέο, θαη 

πνηθέινπο θνξεέο πνπ κεηΫρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα. Σν σξΪξην ηνπ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν θαη ζρεηηθφ κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζρνιεένπ (πξστλφ - απνγεπκαηηλφ - 

βξαδηλφ). ΣΫινο απνιακβΪλεη ηνπ πξνλνκένπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ϋρνληαο κεγαιχηεξε 

θαινθαηξηλά Ϊδεηα, ηηο ζρνιηθΫο αξγέεο θαη ηηο δηαθνπΫο ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ΠΪζρα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο δηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ βξέζθεηαη ζηελ θνξπθά ηεο ππξακέδαο ζηε ζρνιηθά θνηλφηεηα, 

επνπηεχεη ηελ φιε ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ θαη γη’ απηφ Ϋρεη θαη ηηο πην πνιιΫο επζχλεο. Βέλαη ν 

εγΫηεο πνπ ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ κΫζα ζην 

ζρνιεέν θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ. Γηα λα θΫξεη ζε πΫξαο ην Ϋξγν ηεο δηνέθεζεο θαη παξΪιιεια λα αζθεέ επηξξνά 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξΫπεη λα δηαζΫηεη θχξνο θαη πεηζψ, λα εέλαη απνδεθηφο θαη λα κελ 

ακθηζβεηεέηαη. Οη εληνιΫο θαη νη νδεγέεο ηνπ δηεπζπληά πνπ απνξξΫνπλ κφλν απφ ηε λφκηκε 

εμνπζέα ηνπ εέλαη ζπρλΪ αηειΫζθνξεο γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιεένπ, αλ δε ζηεξέδνληαη ζηηο αξεηΫο θαη ζηελ πξνζσπηθά επέδξαζά ηνπ ζε εθπαηδεπηηθνχο, 

καζεηΫο θαη γνλεέο. Ο δηεπζπληάο πξΫπεη λα δεέρλεη αγΪπε, ελδηαθΫξνλ θαη θξνληέδα γηα ηνπο 

καζεηΫο. Δ παηδαγσγηθά ηνπ επζχλε εέλαη λα δηδΪμεη ζηελ πξΪμε ηνπο δεκνθξαηηθνχο θαλφλεο 

νξγΪλσζεο ηεο θνηλσλέαο ηνπ ζρνιεένπ. ηηο ζρΫζεηο ηνπ κε ηνπο καζεηΫο πξΫπεη λα δεέρλεη 

ελδηαθΫξνλ θαη λα θνληέδεη λα θΪλεη αηζζεηά ηελ παξνπζέα ηνπ ζηε δσά ηνπ ζρνιεένπ. 

Ώπνθιέζεηο απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιεένπ θαη γεληθΪ ηε ζσζηά καζεηηθά ζπκπεξηθνξΪ ηηο 

παξαηεξεέ, ηηο αληηκεησπέδεη κε παηδαγσγηθά επζχλε, θΪλεη ηηο αλαγθαέεο ππνδεέμεηο, αλαθαιεέ 

ζηελ ηΪμε απηνχο πνπ δηΫπξαμαλ παξαπηψκαηα θαη, αλ ρξεηαζηεέ, ηνπο ηηκσξεέ. Ο γεληθφο 

θαλφλαο πνπ πξΫπεη λα ηζρχεη φκσο εέλαη φηη ηα ζεηηθΪ θέλεηξα εέλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθΪ απφ ηα αξλεηηθΪ. ΒπηπιΫνλ, ε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζην γξαθεέν ηνπ πξΫπεη 

λα εέλαη ζρεηηθΪ Ϊλεηε. Δ ζπδάηεζε θαη ε επηθνηλσλέα καδέ ηνπο πξΫπεη λα γέλνληαη ειεχζεξα 

αιιΪ θαη κε ηνλ πξΫπνληα ζεβαζκφ εθ κΫξνπο ηνπο. ΠαξΪιιεια, απαηηεέηαη λα Ϋρεη ηαθηηθά 

επαθά κε ηνπο γνλεέο επηδηψθνληαο ηελ αλΪπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζέαο αλΪκεζα ζην ζρνιεέν 

θαη ηελ νηθνγΫλεηα. Ο δηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ κε ηελ εκπεηξέα θαη ηηο εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο 

ηνπ ζηνλ ηνκΫα ηεο δηνέθεζεο ηνπ ζρνιεένπ νθεέιεη λα δεκηνπξγεέ θιέκα ακνηβαέαο θαηαλφεζεο 

θαη εθηέκεζεο αλΪκεζα ζ’ απηφλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα εμαζθαιέδεη ηε ζπλαέλεζε θαη 

ηε ζπλεξγαζέα ηνπο. ηνλ ηνκΫα Ϊζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ζα πξΫπεη λα δέλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιεένπ ηνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλΪγθε γηα αλαγλψξηζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμέαο ηνπο απφ ην πεξηβΪιινλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, πξΫπεη λα 

δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηΫρνπλ ζηε ζρεδέαζε θαη νξγΪλσζε ηεο εξγαζέαο ηνπο θαζψο θαη 

ζηε ιάςε απνθΪζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. ΣΫινο, ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζεέ ηελ πξφνδν ηεο 

επηζηάκεο ηνπ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λεφηεξεο κεζφδνπο πνπ ζα θαηαζηάζνπλ ην Ϋξγν ηνπ πην 

απνηειεζκαηηθφ.  

 

ποσδές: 
Αελ απαηηεέηαη εηδέθεπζε ζε θΪπνην ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν. Βθφζνλ Ϋρεη 

παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε, καθξφρξνλε εθπαηδεπηηθά εκπεηξέα θαη ηδηαέηεξα πξνζφληα πιεξνέ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο γηα λα αμηνινγεζεέ θαη λα ηνπνζεηεέ σο δηεπζπληάο κηαο ζρνιηθάο κνλΪδαο 

θαηφπηλ ζρεηηθάο δηαδηθαζέαο επηινγάο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα, εθφζνλ ππεξεηεέ ζηε δεκφζηα εθπαέδεπζε, πξνβιΫπνληαη 

απφ ην Ν. 1566/1985 (ΦΒΚ 167/η. Ώ’/ 1985), ην Αεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα θαη ην Αηαξθά 

Βθπαηδεπηηθφ Κψδηθα. ηαλ εξγΪδεηαη ζηελ ηδησηηθά εθπαέδεπζε, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη, εθηφο απφ Ν. 1566/1985, θαη απφ ηηο ζπκβΪζεηο εξγαζέαο κεηαμχ 
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εξγνδνηψλ θαη Οκνζπνλδέαο Εδησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ ΒιιΪδαο. Σα θαζάθνληα θαη 

νη επζχλεο ηνπ δηεπζπληά θαη ηνπ ππνδηεπζπληά ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ θαζνξέδνληαη γεληθΪ απφ 

ην Ν.1566/1985 (Ϊξζξν 11) θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ αξηζκ. Φ 353.1/324/1058157/8-10-2002 Τπ. 

Ώπφθαζε θαζψο θαη απφ ην Π.Α. 201/1998 γηα ηνπο δαζθΪινπο θαη 200/98 γηα ηνπο 

λεπηαγσγνχο. χκθσλα κε ην Ν.1566/85 ν δηεπζπληάο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα 

ηνπ ζρνιεένπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθάο δσάο, ηελ ηάξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιέσλ θαη ησλ 

ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγά ησλ απνθΪζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ. ΜεηΫρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιεένπ θαη 

ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηα ζηειΫρε δηνέθεζεο. Σα εηδηθφηεξα 

θαζάθνληα εέλαη: 1) ΓεληθΪ, 2) ε ζρΫζε κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, 3) ε ζρΫζε κε ηα 

αλψηεξα ζηειΫρε εθπαέδεπζεο, 4) ε ζρΫζε κε ηνπο καζεηΫο θαη 5) ε ζρΫζε κε ηα φξγαλα 

ιατθάο ζπκκεηνράο θαη ηνπο Ϊιινπο ζπληειεζηΫο εθπαέδεπζεο. ρεηηθΪ κε ηελ ππεξεζηαθά 

θαηΪζηαζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ αλαθΫξεηαη φηη αζθνχλ θαζάθνληα γηα κέα 

ηεηξαεηέα. ΠαξΪιιεια, δηαηεξνχλ ηηο νξγαληθΫο ηνπο ζΫζεηο, εμειέζζνληαη βαζκνινγηθΪ θαη 

κηζζνινγηθΪ ζε απηΫο. ΛακβΪλνπλ επέδνκα ζΫζεο πνπ νξέδεηαη κε θνηλά απφθαζε ησλ 

ππνπξγψλ Βζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη Οηθνλνκηθψλ θαη κπνξνχλ λα κεηαηεζνχλ 

ζε θελΫο ζΫζεηο Ϊιινπ ζρνιεένπ (αλαιακβΪλνπλ ππεξεζέα κεηΪ ηε ιάμε ηεο 4εηέαο). Λφγνη 

Ϊξζεο ηεο κνληκφηεηαο απφ ζΫζε ζηειΫρνπο απνηεινχλ κφλν ηα ζνβαξΪ πεηζαξρηθΪ 

παξαπηψκαηα, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην λφκν. Βπέζεο, ε αλαπιάξσζε ηνπ δηεπζπληά γέλεηαη 

απφ ηνλ ππνδηεπζπληά (ʼξζξν 11, Κεθ. Α, παξ. 2, Ν. 1566/85). Ώθφκε (ζχκθσλα κε ην ʼξζξν 16, 

πεξέπησζε 14, Ν.1824/88), ε πξνζσξηλά αλαπιάξσζε δε δηαξθεέ πΫξαλ ηεο ιάμεο ηνπ ζρνιηθνχ 

Ϋηνπο, ελψ ζε πεξέπησζε βξαρεέαο απνπζέαο (< 2κελψλ) θαη εθφζνλ δελ ππΪξρεη ππνδηεπζπληάο 

θαζάθνληα αζθεέ ν αλψηεξνο ζην βαζκφ εθπαηδεπηηθφο ηνπ έδηνπ ζρνιεένπ- επέ ηζνβαζκέαο 

νξέδεηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. ΒπηπιΫνλ, ηα επαγγεικαηηθΪ θαζάθνληα 

θαη δηθαηψκαηα ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηδησηηθψλ ζρνιεέσλ γεληθάο εθπαέδεπζεο πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Ν. 682, (ΦΒΚ 244/η. Ώ’/ 1-9-1977). χκθσλα κε ην Ϊξζξν 25 ηνπ Ν. 682 ηα ηδησηηθΪ ζρνιεέα 

δηεπζχλνληαη απφ ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ Ϋρνπλ ηα πξνζφληα ηα νπνέα νξέδνληαη απφ ην 

λφκν. Βπέζεο, εΪλ ν ηδηνθηάηεο ηνπ ζρνιεένπ εέλαη θαη εθπαηδεπηηθφο ηεο αληέζηνηρεο βαζκέδαο 

εθπαέδεπζεο κπνξεέ λα εέλαη ν δηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ ηνπ, εθφζνλ Ϋρεη ηνλ πξνβιεπφκελν 

βαζκφ. Ο δηνξηζκφο ηνπ δηεπζπληά γέλεηαη θΪζε Ϋηνο κεηΪ απφ ζρεηηθά πξφηαζε ηνπ ηδηνθηάηε 

ηνπ ζρνιεένπ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ην επέπεδν θαη ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο 

δηεπζπληάο ζε ζρνιεέα ηεο πξσηνβΪζκηαο ά ηεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. ΚΪζε ηΫζζεξα 

ρξφληα κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Βζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, πνπ εθδέδεηαη χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ θεληξηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιένπ, αξκφδηνπ γηα ζΫκαηα ηνπνζΫηεζεο θαη 

κεηΪζεζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηέζεληαη ζηε δηΪζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιέσλ 

κΫζα ζην πξψην δεθαπελζάκεξν ηνπ Ενπλένπ ππνςάθηνη δηεπζπληΫο, ηζΪξηζκνη πξνο ηηο θελΫο 

ζΫζεηο ηεο πεξηνράο κε ηε ζεηξΪ πνπ Ϋρνπλ θαηαηαγεέ ζηνπο νηθεένπο πέλαθεο θαη ζε λνκνχο ά 

λνκαξρηαθΪ δηακεξέζκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπο. Σν πεξηθεξεηαθφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο ππνςάθηνπο απηνχο δειψζεηο γηα ηελ ηνπνζΫηεζά ηνπο θαηΪ 

ζεηξΪ πξνηέκεζεο ζηηο ππΪξρνπζεο θελΫο ζΫζεηο θαη πξνηεέλεη κΫρξη ηΫινο Ενπλένπ ηελ 

ηνπνζΫηεζε ηνπο. Ώλ νη έδηεο ζΫζεηο δεηνχληαη απφ πεξηζζφηεξνπο ππνςάθηνπο, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κεηαζΫζεηο εθπαηδεπηηθψλ. Οη πξνηΪζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιένπ εθηεινχληαη κε απφθαζε ηνπ λνκΪξρε. Γηα ηελ επηινγά ησλ 

δηεπζπληψλ θαζηεξψλνληαη αληηθεηκεληθΪ, δηαθαλά θαη κεηξάζηκα θξηηάξηα, πνπ απνηππψλνληαη 

κε ζπγθεθξηκΫλεο αμηνινγηθΫο κνλΪδεο. Αηαρσξέδνληαη ζε ηΫζζεξηο θαηεγνξέεο, νη νπνέεο εέλαη: 

ππεξεζηαθά θαηΪζηαζε - δηδαθηηθά εκπεηξέα, επηζηεκνληθά - παηδαγσγηθά ζπγθξφηεζε θαη 

θαηΪξηηζε, γεληθά ζπγθξφηεζε ππνςεθένπ κΫζσ ηεο ζπλΫληεπμεο, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ. 
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ην ζεκεέν απηφ αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ε επηινγά ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα, γηαηέ νη ηθαλφηεξνη απφ απηνχο, αθνχ αμηνινγεζνχλ θαη ζην 

ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν ηνπο, ζα εμειηρζνχλ ζε αλψηεξα ζηειΫρε ηεο δηνέθεζεο θαη επνπηεέαο ηεο 

εθπαέδεπζεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΚαηΪ Σφπνπο Αηεπζχλζεηο ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΑεπηεξνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-
5240219, www.oaed.gr  

  http://3pek.att.sch.gr/org_dioik.htm  

  http://www.pedia.gr/edu/2g/diefthintis.html  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ (ΣΔΛΔΥΟ) ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 
ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώζρνιεέηαη κε ηε δηνέθεζε θαη ηελ νξγΪλσζε επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιν ην θΪζκα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκέαο (βηνκεραλέα, κεηαπνέεζε, 

παξνρά ππεξεζηψλ), ζπλδπΪδνληαο ηελ εθαξκνγά ησλ αξρψλ δηνέθεζεο κε ηα νηθνλνκηθΪ, ηηο 

πνζνηηθΫο κεζφδνπο, ηελ πιεξνθνξηθά θαη ηηο ηειεπηθνηλσλέεο (λΫεο ηερλνινγέεο). Βληνπέδεη θαη 

αζρνιεέηαη κε ηελ επέιπζε ησλ πξνβιεκΪησλ ηεο επηρεέξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχγρξνλν 

πεξηβΪιινλ ησλ κεζφδσλ ιάςεο απφθαζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη δηακνξθψλεη 

ην πεξηβΪιινλ γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξεέλ (eBusiness), κε βΪζε ην δηαδέθηπν (internet). 

πλδπΪδνληαο ηηο γλψζεηο δηνηθεηηθάο επηζηάκεο αιιΪ θαη δηαρεέξηζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ, ζρεδηΪδεη ζηξαηεγηθΫο θαη πξνηεέλεη ηξφπνπο θαη ελΫξγεηεο πνπ ζα πξΫπεη λα θΪλεη 

ε ζχγρξνλε επηρεέξεζε πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο απαηηάζεηο αλαδηνξγΪλσζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηερλνινγηθΫο αιιαγΫο, κε ζηφρν λα βειηηψζεη 

ην δεέθηε αληαγσληζηηθφηεηΪο ηεο ζηε δηεζλνπνηεκΫλε νηθνλνκέα ηεο ζχγρξνλεο αγνξΪο. 

Παξαθνινπζψληαο ηηο εμειέμεηο ηεο νηθνλνκέαο θαη ηεο ηερλνινγέαο ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επέπεδν, πξνηεέλεη ηξφπνπο νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξάζεσλ ψζηε 

λα επηηχρνπλ ηελ δηεπηρεηξεζηαθά δηαζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπο, αθνχ θΪζε κηα 

ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο (παξαγσγά, κΪξθεηηλγθ, πσιάζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, 

δηαρεέξηζε αλζξσπέλσλ πφξσλ) Ϋρεη πνιχ ζεκαληηθΫο επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

νιφθιεξεο αιπζέδαο ελεξγεηψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ ρσξέο ζηαζεξφ σξΪξην, αθνχ εμαξηΪηαη απφ ην θφξην 

εξγαζέαο, ηα ρξνλνδηαγξΪκκαηα πνπ Ϋρεη θαζψο θαη ηηο ζπλαληάζεηο κε Ϊιινπο παξΪγνληεο θαη 

ζηειΫρε ηεο επηρεέξεζεο γηα ηελ νινθιάξσζε ησλ κειεηψλ θαη ησλ πξνηΪζεψλ ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα Ϋρεη νξγαλσηηθΫο, δηνηθεηηθΫο θαη εγεηηθΫο ηθαλφηεηεο. Να εέλαη ππεχζπλνο, 

νξγαλσηηθφο, κεζνδηθφο, λα δηαζΫηεη επζηξνθέα, επηλνεηηθφηεηα, αλαιπηηθά, αθαηξεηηθά ζθΫςε 

θαη θξέζε θαη λα εέλαη ζπλεξγΪζηκνο θαη κε επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο. Ώπαξαέηεην εέλαη λα 

αλαλεψλεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηηο λΫεο ηερλνινγέεο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο ηφζν ζε Βπξσπατθφ φζν 

θαη ζε παγθφζκην επέπεδν ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο αιιΪ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.oaed.gr/
http://3pek.att.sch.gr/org_dioik.htm
http://www.pedia.gr/edu/2g/diefthintis.html


 

77 

 

θαη ηελ αλαδηνξγΪλσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ ηεο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρεη ην ηκάκα Αηνηθεηηθάο Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο ζην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηάκην Ώζάλαο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηεξέδεηαη ζηηο 

πιΫνλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο εθπαέδεπζεο θαη κΪζεζεο, φπσο εθπαέδεπζε κΫζσ Δ/Τ, 

πξνζνκνηψζεηο, παέγληα, νκαδηθΫο εξγαζέεο, κειΫηεο πεξηπηψζεσλ, ππφδπζε ξφισλ θ.Ϊ. 

Βθπαηδεπηηθά θαηλνηνκέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο απνηειεέ ε πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαηΪ 

ην 7ν εμΪκελν κΫζα ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ. Σα καζάκαηα ζπλνδεχνληαη απφ 

εξγαζηεξηαθά ππνζηάξημε, ελψ ππΪξρεη εμεηδηθεπκΫλν εξγαζηάξην γηα πιεξνθνξηθά θαη 

ηειεπηθνηλσλέεο. ΤπΪξρνπλ ηΫζζεξηο (4) θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: Αηνηθεηηθά ησλ Βπηρεηξάζεσλ, 

Αηνηθεηηθά Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ θαη Διεθηξνληθφ Βπηρεηξεέλ, ηξαηεγηθά θαη 

Ώλζξψπηλνη Πφξνη, Βθνδηαζηηθά Ώιπζέδα θαη Πσιάζεηο. Ο πηπρηνχρνο ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλεη 

πηπρένπ επηπΫδνπ 4 θαη κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηάζεη κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ηφζν ζηελ ΒιιΪδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Βπέζεο, κπνξεέ λα ζπλερέζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ ζε πξνπηπρηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα Ϊιισλ εηδηθνηάησλ ΏΒΕ, κεηΪ απφ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ζηειΫρνπο δηνηθεηηθάο επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο δελ 

πξνβιΫπνληαη αθφκα ζαθψο απφ ηελ νηθεέα λνκνζεζέα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ώπαζρνιεέηαη ζε φινπο ηνπο ηνκεέο θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Αηνέθεζεο Βπηρεηξάζεσλ φπσο: 

ΜΪξθεηηλγθ, Αηνέθεζε Παξαγσγάο, ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ, Αηνέθεζε Ώλζξσπέλσλ Πφξσλ, αιιΪ 

θαη ζην λΫν πεξηβΪιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξεέλ θαη ηεο θνηλσλέαο ηεο πιεξνθνξέαο θαη ζε 

εηδηθφηεηεο αηρκάο φπσο:  

  Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, θαηλνηνκέα θαη δηνέθεζε λΫσλ επηρεηξάζεσλ  

  Πσιάζεηο θαη Αηνέθεζε Βθνδηαζηηθάο Ώιπζέδαο (Logistics) θαη Μεηαθνξψλ  

  Διεθηξνληθφ Βκπφξην θαη Internet  

  ρεδηαζκφο θαη ΏλΪιπζε πζηεκΪησλ θαη Αηαδηθαζηψλ (Βπηρεηξεζηαθά ΏλΪιπζε)  

  Αηνέθεζε Πιεξνθνξηαθψλ & Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ  

  Αηνέθεζε Φεθηαθψλ Καλαιηψλ θαη Αηνέθεζε Ώλζξσπέλσλ Πφξσλ  

  Λάςε ΏπνθΪζεσλ, Βπηρεηξεζηαθά Έξεπλα θαη Βπηρεηξεζηαθά ηξαηεγηθά  

  Υξεκαηννηθνλνκηθά Μεραληθά θαη Αηνέθεζε  

  Αηνέθεζε Γλψζεο θαη ΜΪζεζεο Οη κεηαιιαγΫο πνπ Ϋρνπλ ζπληειεζηεέ ζηε δνκά θαη ην 
ραξαθηάξα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ Ϋρνπλ θαηαζηάζεη ηελ ηερλνινγέα ηδηαέηεξα 

ζεκαληηθφ παξΪγνληα ζηνλ νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξάζεσλ. άκεξα, θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζην κΫιινλ, νη επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη κπξνζηΪ ζε πξνθιάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπέζνπλ ζηειΫρε ησλ παξαδνζηαθψλ εμεηδηθεχζεσλ. Σν ζηΫιερνο δηνηθεηηθάο 

επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο κπνξεέ κε ηνλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ δηνηθεηηθάο επηζηάκεο, 

πιαηζησκΫλσλ κε γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο δηαρεέξηζεο θαη ρξάζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, 

λα αληηκεησπέζεη ηα πνιπδηΪζηαηα δηνηθεηηθΪ θαη επηρεηξεκαηηθΪ δεηάκαηα ζην ξαγδαέσο 

κεηαβαιιφκελν, Ϋληνλα αληαγσληζηηθφ θαη αλεπηπγκΫλν ηερλνινγηθΪ πεξηβΪιινλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ νη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο δηαγξΪθνληαη ηδηαηηΫξσο επνέσλεο θαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ: Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

http://www.ypepth.gr/
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  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Σκάκα Αηνηθεηηθάο Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο, 

Παηεζέσλ 76, 104 34, Ώζάλα. Σει.: 210/8203129, fax. 210/8203127. http://dmst.aueb.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε Ϋξεπλα, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγΪλσζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγά κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξΪγνληαη ζε 

βηνκεραληθΫο θαη βηνηερληθΫο κνλΪδεο απνηειεέ ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν εηδηθφο δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο αζρνιεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε πξνεγκΫλσλ 

ηερληθψλ γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα ζηΪδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο 

παξαγσγάο ελφο πξντφληνο. ΒιΫγρεη, δειαδά, κΫζσ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ, φπσο ν ζηαηηζηηθφο 

Ϋιεγρνο δηεξγαζέαο, ν ζρεδηαζκφο πεηξακΪησλ, νη κΫζνδνη ηνπ Taguchi θ.Ϊ., αλ ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ αληαπνθξέλεηαη ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ζηηο αξρηθΫο 

πξνδηαγξαθΫο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρεέξεζεο, θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ 

απνθιέζεηο πξαγκαηνπνηεέ ηηο θαηΪιιειεο δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο. Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ηε 

ιεηηνπξγέα θαη ηελ αμηνπηζηέα ησλ ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο πνπ αθνξνχλ ηε δηαζθΪιηζε θαη ηε 

βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη πξνβαέλεη ζηελ πεξηνδηθά ζπληάξεζε ά θαη 

αληηθαηΪζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθά 

ιεηηνπξγέα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. ΣΫινο, αζρνιεέηαη κε κηα ζεηξΪ απφ Ϊιια ζΫκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξγΪλσζε, ηε δηαδηθαζέα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνέθεζε παξαγσγάο, φπσο εέλαη ε 

κειΫηε ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο, ε κειΫηε ησλ ζπζηεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο, ην 

λνκηθφ πιαέζην πνπ αθνξΪ ηελ πνηφηεηα, ηηο ζρΫζεηο πξνκεζεπηψλ - πειαηψλ θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζπλάζσο ζε γξαθεέν ά εξγαζηάξην, φπνπ γέλεηαη ν πνηνηηθφο Ϋιεγρνο ησλ πξντφλησλ. 

Πξφθεηηαη γηα Ϋλα επΪγγεικα πνπ ραξαθηεξέδεηαη απφ δηαξθά πέεζε, Ϋληαζε θαη Ϊγρνο, αθνχ 

απαηηεέ ζπλερά πξνζπΪζεηα γηα ηε δηαζθΪιηζε αιιΪ θαη ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. ηαλ εξγΪδεηαη ζε βηνκεραληθΫο κνλΪδεο, νη ζπλζάθεο 

ραξαθηεξέδνληαη αλζπγηεηλΫο, αθνχ επηθξαηεέ αξθεηφο ζφξπβνο θαη ππΪξρνπλ δπζΪξεζηεο νζκΫο 

θαη ρεκηθΫο νπζέεο πνπ κπνξεέ λα εέλαη επηθέλδπλεο γηα ηελ πγεέα ηνπ. πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα 

κεηαθηλεέηαη ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο 

εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ, λα ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο θαη λα 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο (π.ρ. κεραληθνχο παξαγσγάο) γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 

εξγαζέαο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη, ππνκνλά, επηκνλά, παξαηεξεηηθφηεηα θαη λα εξγΪδεηαη κε αθξέβεηα, 

πξνζνρά θαη ηδηαέηεξε κεζνδηθφηεηα. Ώθφκα, ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπληνλέδεη ην πξνζσπηθφ ζην ρψξν φπνπ εξγΪδεηαη. ηα επηπξφζζεηα πξνζφληα 

ηνπ πεξηιακβΪλνληαη ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ 

Δ/Τ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηάκην (ΒΏΠ), φπνπ ιεηηνπξγεέ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ) ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΑηαζθΪιηζε 

Πνηφηεηαο». Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδέθεπζεο (ΜΑΒ) απαηηεέηαη 

πηπρέν αλψηαηεο εθπαέδεπζεο ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, παξαθνινχζεζε ηεζζΪξσλ 

http://dmst.aueb.gr/
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ηνπιΪρηζηνλ Θεκαηηθψλ Βλνηάησλ θαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ην ζπγθεθξηκΫλν 

πξφγξακκα γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη παλεπηζηεκέσλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, γεσπνληθψλ θαη 

γεσηερληθψλ ζρνιψλ, ζρνιψλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη δηνέθεζεο, εθηφο ηνπ λνκηθνχ 

ηκάκαηνο, ζρνιψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ θαη ζπγθεθξηκΫλα Βπειπέδσλ, 

ΕθΪξσλ θαη Ναπηηθψλ Ανθέκσλ θαζψο θαη ησλ ΣκεκΪησλ ηεο Αηνέθεζεο Βπηρεηξάζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ, ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βιιεληθνχ Ώλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκένπ, ηεο ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο θαη Σερλνινγέαο, ηεο ΐηνζηαηηζηηθάο, ηεο 

ΐηνηερλνινγέαο, ηεο ΐηνρεκεέαο, ηεο Μεραλνινγηθάο ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ, ηεο ΟξγΪλσζεο θαη Αηνέθεζεο Βπηρεηξάζεσλ, ηνπ 

ΠεξηβΪιινληνο, ηεο Πιεξνθνξηθάο, ηεο ηαηηζηηθάο, ηεο Σερλνινγέαο Τιηθψλ θαη 

Φαξκαθεπηηθάο θαζψο θαη πηπρηνχρνη ΏΣΒΕ ησλ ρνιψλ Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, ηεο 

Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ θαη Αηαηξνθάο θαη ηεο Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο. Οη πηπρηνχρνη ΏΣΒΕ πνπ 

πξφθεηηαη λα γέλνληαη δεθηνέ ζην πξφγξακκα πξΫπεη λα εγγξΪθνληαη θαη λα νινθιεξψλνπλ κε 

επηηπρέα ην κΪζεκα ΜαζεκαηηθΪ γηα ηε ΑηαζθΪιηζε Πνηφηεηαο (ηεο πξνπηπρηαθάο Θεκαηηθάο 

Βλφηεηαο ΜαζεκαηηθΪ θαη Μεραλνινγηθά ρεδέαζε γηα ηε ΑηαζθΪιηζε Πνηφηεηαο) θαηΪ ην 

πξψην Ϋηνο ζπνπδψλ ηνπο. Δ δηΪξζξσζε ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο 

πεξηιακβΪλεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ηηο εμάο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο: ΐαζηθΪ Βξγαιεέα θαη ΜΫζνδνη γηα 

ηνλ Έιεγρν ηεο Πνηφηεηαο, Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ Πνηφηεηα, ΜαζεκαηηθΪ θαη 

Μεραλνινγηθά ρεδέαζε γηα ηε ΑηαζθΪιηζε Πνηφηεηαο, ΠξνεγκΫλα Βξγαιεέα θαη ΜΫζνδνη γηα 

ηνλ Έιεγρν ηεο Πνηφηεηαο, ΒηδηθΪ ΘΫκαηα γηα ηελ Πνηφηεηα, Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθά θ.Ϊ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Βπεηδά ην ΒΏΠ εέλαη ζρεηηθΪ λΫνο ζεζκφο ζηε ρψξα καο δελ πξνβιΫπνληαη αθφκα κε Π.Α. ηα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ εηδηθνχ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ηκάκαηα ειΫγρνπ θαη δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

κνλΪδσλ, ζε απνζάθεο ζπληάξεζεο θαη καδηθάο δηαθέλεζεο ηξνθέκσλ θαζψο θαη ζε επηρεηξάζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο παξαγσγάο πξντφλησλ θαη ηεο παξνράο ππεξεζηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηάκην: αρηνχξε 16 & Ώγ. ΏλδξΫνπ, 26 222, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
367336, 2610-367355, 2610-367340, 2610-367327, fax: 2610-61420 - 2610-361410, e-mail: 

info@eap.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 
ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ε δηαρεέξηζε ησλ νηθνζπζηεκΪησλ, νη ρξάζεηο γεο θαη ε 

αμηνπνέεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ εέλαη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ εηδηθνχ δηαρεέξηζεο πεξηβΪιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒΪλ απαζρνιεέηαη ζην γξαθεέν ά ζην εξγαζηάξηφ εξγΪδεηαη ζε θαιΫο ζπλζάθεο, ζε αληέζεζε κε 

ηελ χπαηζξν, φπνπ αληηκεησπέδεη ηηο ζπλζάθεο πνπ θΪζε θνξΪ επηθξαηνχλ. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

http://www.ypepth.gr/
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ζπγθεθξηκΫλν αιιΪ νη Ϋθηαθηεο αλΪγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ξχπαλζε θαη κφιπλζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο ηνλ αλαγθΪδνπλ λα εξγΪδεηαη πεξηζζφηεξεο ψξεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο εηδηθφο δηαρεέξηζεο πεξηβΪιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ πξΫπεη λα εέλαη ηδηαέηεξα 

επαηζζεηνπνηεκΫλνο κε ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ. ΥξεηΪδεηαη λα εέλαη ππεχζπλνο, ηνικεξφο, 

απνθαζηζηηθφο, λα δηαζΫηεη θαιά πγεέα θαη ζσκαηηθά αληνρά. Οη πνιχ θαιΫο γλψζεηο ΐηνινγέαο, 

Γεσινγέαο, Φπζηθάο, Υεκεέαο θαη Οηθνλνκέαο εέλαη απαξαέηεηεο ζηηο απαηηάζεηο ηεο εξγαζέαο 

ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γέλνληαη ζην ηκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ (ΠαξΪξηεκα Ώγξηλένπ), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ γέλνληαη πξαθηηθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο. Σν ηκάκα ιεηηνπξγεέ 

απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 1998-99 ζην Ώγξέλην σο παξΪξηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ. Οη 

πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην 

εμσηεξηθφ. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα Ααζνινγέαο, Αηαρεέξηζεο 

ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο (ΟξεζηηΪδα).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ΠεξηβΪιινληνο 

πξνβιΫπνληαη απφ: Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 

128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 3 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) 

θαη ην Π.Α. 258/2000(ΦΒΚ215/η. Ώ/9-10-00).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε ζΫζεηο πνπ ζρεηέδνληαη 

κε ζΫκαηα πεξηβαιινληηθάο ηερλνινγέαο ησλ ρεξζαέσλ θαη πδΪηηλσλ νηθνζπζηεκΪησλ, 

εθαξκνγάο θαη ειΫγρνπ ηεο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο ηεο πνιηηεέαο, θαηΪξηηζεο θαη εθαξκνγάο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο ζε φια ηα επέπεδα ηεο εθπαέδεπζεο, σο 

θαζεγεηΫο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζηελ θαηΪξηηζε. Χο ζχκβνπινο Αηαρεέξηζεο Βπξσπατθψλ 

πξνγξακκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ην πεξηβΪιινλ, ζε εηαηξεέεο θαη θνξεέο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηνλ νηθνηνπξηζκφ, ζε Ϋξγα ρσξνηαμέαο θαη πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο (π.ρ. απνβηνκερΪληζε, 

ζπλζάθεο θπθινθνξέαο ζηηο πφιεηο, θαηαζηξνθά ηνπ ηνπένπ ζηελ χπαηζξν απφ αλνξγΪλσηε 

νηθνδφκεζε, αΫξηα ξχπαλζε) Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ηεο κεγΪιεο 

ζεκαζέαο πνπ Ϋρεη δνζεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζηελ πξνζηαζέα, δηαθχιαμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, αιιΪ θαη ζηελ αεηθφξν αλΪπηπμε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, ΠαξΪξηεκα Ώγξηλένπ: Γ. εθΫξε -2, 30100 Ώγξέλην, ηει.: 
26510/39510, http://www.env.uoi.gr/intro.htm  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο: Σκάκα Ααζνινγέαο, Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ, Παληαδέδνπ 193, 682 00, ΝΫα ΟξεζηηΪδα, ηει.: 25520-41171/41100, e-mail: 

secr@fmenr.duth.gr, http://www.fmenr.duth.gr/  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο: ηει.: 210/5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο: ηει. θαη fax: 2310/272036.  

  Γεσηερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο: ΐεληδΫινπ 64, 546 31 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/278817-
8, http://www.geotee.gr/  

 

http://www.env.uoi.gr/intro.htm
http://www.fmenr.duth.gr/
http://www.geotee.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Οη αιιειεμαξηάζεηο αλζξψπηλνπ παξΪγνληα, πξψησλ πιψλ, πιηθψλ κΫζσλ παξαγσγάο θαη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο εέλαη πξνυπνζΫζεηο θαη ζπληζηακΫλεο πΪλσ ζηηο νπνέεο ιεηηνπξγεέ 

απνηειεζκαηηθΪ ε ζχγρξνλε παξαγσγά. Ο ζπληνληζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ε δηνέθεζε 

ηεο παξαγσγάο εέλαη Ϋξγν ηνπ εηδηθνχ δηνέθεζεο θαη ηερλνινγέαο ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο, ν 

νπνένο θαιεέηαη λα εθαξκφζεη ηηο λΫεο ηερλνινγέεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθά αληηκεηψπηζε 

πνιχπινθσλ πξνβιεκΪησλ θαη αλαδεηάζεσλ. Βπέζεο, ν εηδηθφο δηνέθεζεο θαη ηερλνινγέαο 

εξεπλΪ, κειεηΪ θαη αλαιχεη ηελ πξφζζεηε θαη ζεκαληηθά δηΪζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξΪγνληα, 

ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξΪ θαη δεκηνπξγηθφηεηΪ ηνπ ζηε ζχγρξνλε παξαγσγά.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ πξνζπΪζεηα γηα κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε παξαγσγά πξντφλησλ αιιΪ θαη ν αληαγσληζκφο 

απαηηνχλ πέεζε, Ϋληαζε θαη Ϊγρνο, ζηνηρεέα πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζφξπβν θαη ηε δπζνζκέα 

πνπ ζπρλΪ επηθξαηνχλ ζηηο βηνκεραλέεο, επεξεΪδνπλ δπζκελψο ηηο ζπλζάθεο εξγαζέαο. ηαλ 

εξγΪδεηαη ζε πεξηβΪιινλ γξαθεένπ, νη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη θαιχηεξεο, ην σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

θαλνληθφ, αλ θαη ζπρλΪ ην ππεξβαέλεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. ΏξθεηΫο θνξΫο εέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα κεηαθηλεέηαη ζην εζσηεξηθφ ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Οη θαιΫο γλψζεηο Φπζηθάο, Μαζεκαηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, ε ζπλεράο ελεκΫξσζά ηνπ γχξσ απφ 

ηε λΫα ηερλνινγέα, νη επηθνηλσληαθΫο θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο εέλαη απαξαέηεηα εθφδηα γηα λα 

αθνινπζάζεη θΪπνηνο απηφ ην επΪγγεικα. Θα πξΫπεη αθφκε λα εέλαη ππεχζπλνο, εξγαηηθφο θαη 

δεκηνπξγηθφο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Σερλνινγέαο θαη πζηεκΪησλ Παξαγσγάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Πεηξαηψο, ζην νπνέν ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πεξηιακβΪλεη καζάκαηα ησλ Φπζηθψλ, Μαζεκαηηθψλ θαη Κνηλσληθννηθνλνκηθψλ Eπηζηεκψλ, 

θαζψο θαη καζάκαηα πξνζαλαηνιηζκΫλα πξνο ηα θχξηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο εηδηθφηεηαο 

απηάο, κε ζηφρν ηε ζεκειηψδε εμΪζθεζε θαη κειΫηε θαηλνκΫλσλ, ζπζηεκΪησλ θαη ηερλνινγέαο 

ηεο ζχγρξνλεο παξαγσγάο. πνπδΫο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο 

θαη Σερλνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠεηξαηΪ. Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκΪησλ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηάζνπλ ζπνπδΫο κεηαπηπρηαθνχ επηπΫδνπ ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ Αηνέθεζεο & Σερλνινγέαο πζηεκΪησλ Παξαγσγάο 

ά ηνπ ηειΫρνπο ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο & Tερλνινγέαο θαζνξέδνληαη σο εμάο: Οη απφθνηηνη 

ηνπ Σκάκαηνο κπνξεέ λ’ απαζρνιεζνχλ θαη’ αξράλ ζε νπνηνδάπνηε ηνκΫα κηΪο επηρεέξεζεο θαη 

ηδηαέηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο παξαγσγάο. ΠΫξα απφ απηφ, ην πξαγκαηηθΪ ζχγρξνλν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθΫξεη ην Σκάκα θαη ηδηαέηεξα ην δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ 

ππφβαζξν πνπ απνθηνχλ νη απφθνηηνη, δέλεη ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ηνπο ζε Ϋλα κεγΪιν 

θΪζκα επηρεηξάζεσλ φισλ ησλ θιΪδσλ θαη ηνκΫσλ ηεο νηθνλνκέαο, επεηδά αθξηβψο ην πιΫγκα 

ησλ γλψζεσλ πνπ παξΫρεηαη δηαθξέλεηαη απφ επξχηεηα, πνπ επηηξΫπεη ηελ πξνζαξκνγά ηεο 

γλψζεο πνπ απνθηάζεθε ζηηο εθΪζηνηε απαηηάζεηο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
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Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε ηδησηηθΫο θαη δεκφζηεο παξαγσγηθΫο 

κνλΪδεο θαη επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο παξαγσγάο πξντφλησλ θαη 

ηεο παξνράο ππεξεζηψλ. Ώλ θαη ε αγνξΪ εξγαζέαο απηάο ηεο εηδηθφηεηαο δεκηνπξγάζεθε ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα, νη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο δηαγξΪθνληαη επλντθΫο, αθνχ θαιχπηεη 

ζχγρξνλεο αλΪγθεο ηεο. ΠαξΪιιεια ν νινΫλα απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ε απαέηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα θαιχηεξα πξντφληα δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο, 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο ζεηηθΫο πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ: Μ. Καξανιά θαη Ώ. Αεκεηξένπ 80, ηει.: 210/4220158, 210/4120751-
5.  

  Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ: Σκάκα ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο θαη Σερλνινγέαο, Μ. Καξανιά θαη 

Αεκεηξένπ 80, 185 34, ΠεηξαηΪο, ηει.: 210-4142000, θαμ: 210-4142342, www.tex.unipi.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε αλΪιπζε, ζρεδέαζε θαη πινπνέεζε επηθνηλσληαθψλ 

δηαηΪμεσλ θαη ζπζθεπψλ ζε ηππηθΫο βηνκεραληθΫο δηθηπαθΫο εθαξκνγΫο. Δ εξεπλεηηθά ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα εζηηΪδεηαη ζε ζΫκαηα αξρηηεθηνληθάο θαη κεζνδνινγέαο αλΪπηπμεο 

επηθνηλσληαθψλ δηαηΪμεσλ, κε Ϋκθαζε ζηελ αλΪιπζε ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπο θαη ηελ 

πινπνέεζε επηθνηλσληαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πξσηνθφιισλ. Σα θχξηα ελδηαθΫξνληΪ ηνπ 

εληνπέδνληαη ζηηο πεξηνρΫο ησλ ζπζηεκΪησλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, πξσηνθφιισλ επηπΫδνπ 

MAC, βηνκεραληθψλ δηθηπαθψλ ζπζηεκΪησλ πεδένπ, αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ, πξνεγκΫλσλ αξρηηεθηνληθψλ βαζηζκΫλσλ ζε κηθξνειεγθηΫο, ελζσκαησκΫλσλ 

ζπζηεκΪησλ, θηηξηαθψλ/νηθηαθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ, ζπζηεκΪησλ πνιπκεζηθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ πςειάο ηαρχηεηαο θαη ζπζηεκΪησλ κεραληθάο φξαζεο ππνινγηζηά 

γηα βηνκεραληθΫο εθαξκνγΫο. ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ πξνεγκΫλα εξγαιεέα θαη ηερληθΫο 

εμνκνέσζεο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, γιψζζεο αλΪπηπμεο ινγηζκηθνχ ελζσκαησκΫλσλ 

ζπζηεκΪησλ θαη αξρηηεθηνληθά πιηθνχ επηθνηλσληαθψλ ζπζθεπψλ (γΫθπξεο, δξνκνινγεηΫο, 

θνξεηΫο ηεξκαηηθΫο ζπζθεπΫο, ζπζθεπΫο πνιπκΫζσλ θ.Ϊ.).  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν γξαθεέν θαη εηδηθΪ δηακνξθσκΫλν ηερλνινγηθφ θαη ειεθηξνληθφ 

εξγαζηάξην θαη ζπλάζσο απνηειεέ κΫινο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο. Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη ηδηαέηεξα 

επέπνλε, θαζψο ρξεηΪδεηαη λα δνπιεχεη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο, αιιΪ ηδηαέηεξα ελδηαθΫξνπζα, 

ιφγσ ησλ επαλαζηαηηθψλ επηηεπγκΪησλ ζηνλ ηνκΫα ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη ηεο Διεθηξνληθάο 

Τπνινγηζηψλ. πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζεέ ζεκηλΪξηα θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επηζηεκνληθά επΪξθεηα ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Διεθηξνινγέαο, ηεο Διεθηξνληθάο 

Μεραληθάο θαη ηεο Μεραληθάο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϋληνλν 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα ραξαθηεξέδνπλ ηνλ εηδηθφ ελζσκαησκΫλσλ δηθηχσλ. ΥξεηΪδεηαη 

παξαηεξεηηθφηεηα, κεζνδηθφηεηα, νξγαλσηηθφηεηα θαη επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα 

http://www.tex.unipi.gr/
http://www.tee.gr/
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δενληνινγέαο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηεο 

Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη 

απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σν ηκάκα πξνζθΫξεη ζπνπδΫο ζηνπο ηνκεέο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, πζηεκΪησλ Διεθηξηθάο ΒλΫξγεηαο, 

Διεθηξνληθάο θαη Τπνινγηζηψλ, πζηεκΪησλ θαη Ώπηφκαηνπ ΒιΫγρνπ. ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επέπεδν. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη 

ζην ηκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη ζπνπδΫο 

ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ απνζθνπνχλ ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη πςειά ηερληθά θαηΪξηηζε κεραληθψλ ζε ζΫκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο πνπ 

εληνπέδνληαη ζηα πεδέα ηεο ειεθηξνληθάο, ησλ ζπζηεκΪησλ απηφκαηνπ ειΫγρνπ, ηεο 

πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. θνπφο εέλαη λα απνθηάζνπλ νη θνηηεηΫο ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν πνπ ζα ηνπο επηηξΫπεη λα θαηαλννχλ ζε βΪζνο ηηο ζεκειηψδεηο αξρΫο ηεο λΫαο 

ηερλνινγέαο, ζε φινπο ηνπο παξαπΪλσ ηνκεέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληεπεμΫιζνπλ ζηηο αλΪγθεο 

ηεο ξαγδαέα εμειηζζφκελεο ηερλνινγέαο. Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο 

ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επέπεδν, φπνπ ζηνλ ΣνκΫα ηεο Διεθηξνληθάο θαη 

Ώξρηηεθηνληθάο Τπνινγηζηψλ γέλεηαη εκβΪζπλζε ζε δεηάκαηα, φπσο ε αλΪιπζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ, ην πιηθφ θαη 

ε αξρηηεθηνληθά ησλ ππνινγηζηψλ, νη κηθξνεπεμεξγαζηΫο, ηα ζπζηάκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ε 

πινπνέεζε ςεθηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ε αλΪπηπμε εξγαιεέσλ CAD. Ώθφκε, ζπνπδΫο γέλνληαη 

ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη θνηηεηΫο καζαέλνπλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ζπζηάκαηα 

θαη δέθηπα ππνινγηζηψλ, αλαπηχζζνπλ ηερλνινγέα ινγηζκηθνχ θαη αζρνινχληαη θαη κε βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε 

Ϋηε θαη δέλεηαη Ϋκθαζε ζε ζΫκαηα αλΪιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηΪζηαζεο ζπζηεκΪησλ 

επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ, εθαξκνγψλ ηερλνινγέαο πιηθνχ, ζπζηεκΪησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

δηθηχσλ. Βπηπξφζζεηα, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. πνπδΫο παξΫρνληαη ηΫινο θαη ζε 

αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-38, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 

328/1963, Π.Α. 472/1985 θαη Π.Α. 252/1988. Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ 

Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ ζην ΦΒΚ 

243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο 

«Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, 

Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο 

ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο 

γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ 

απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο 
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εθαξκνγψλ ηνπ. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, 

θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 

θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ/2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην 

Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην 

ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο ά ζηελ εξεπλεηηθά νκΪδα 

«Βπηθνηλσλέεο θαη ΒλζσκαησκΫλα πζηάκαηα» ηνπ Βξεπλεηηθνχ Ώθαδεκατθνχ Ελζηηηνχηνπ 

Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκΫα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθψλ θπθισκΪησλ, ζε εθαξκνγΫο 

ξνκπνηηθάο θαη απηνκαηηζκνχο, ζηε ρξάζε ησλ ππνινγηζηψλ ζε ηειεπηθνηλσληαθΪ ζπζηάκαηα 

θαη δηαλεκεκΫλα ππνινγηζηηθΪ θαη πιεξνθνξηθΪ ζπζηάκαηα, θαζψο θαη ζε πινπνέεζε 

ςεθηαθψλ ζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε 

ηξΪπεδεο, ζε δηΪθνξεο εηαηξεέεο πνπ αζρνινχληαη κε ζπζηάκαηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ 

θαη ηελ παξνρά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζε επηρεηξάζεηο εγθαηΪζηαζεο θαη ππνζηάξημεο 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη παξαγσγάο ινγηζκηθνχ πιηθνχ θ.α. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ 

σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ 

καζεκΪησλ ά λα αζρνιεζεέ κε ηελ αξζξνγξαθέα ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. ΒπηπιΫνλ, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο θαη λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζε ηνκεέο 

φπσο ε ζρεδέαζε θαη ε αλΪπηπμε ζχλζεησλ κνλΪδσλ βαζηζκΫλσλ ζε κηθξνεπεμεξγαζηΫο θαη 

ελζσκαησκΫλα ζπζηάκαηα, ε δεκηνπξγέα ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ γηα επηθνηλσλέεο θαη ε 

αλΪπηπμε επθπψλ κηθξνζπζηεκΪησλ θαη νινθιεξσκΫλσλ ελζσκαησκΫλσλ δηθηχσλ. Οη 

πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ησλ πνηθέισλ εθαξκνγψλ ηεο κεραληθάο θαη 

ηεο ειεθηξνληθάο ππνινγηζηψλ ζε βηνκεραληθΪ δέθηπα ππνινγηζηψλ, εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη 

εηαηξεέεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996710, 997308, 997280, 997555, θαμ: 

2610-991720, e-mail: secretary@ee.upatras.gr, www.ee.upatras.gr, 

http://www.loe.ee.upatras.gr/Greek/COMES-home.htm  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.ee.upatras.gr/
http://www.loe.ee.upatras.gr/Greek/COMES-home.htm
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.inf.uth.gr/


 

85 

 

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 
235470, www.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 

700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-

910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 

ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΟΛΤΜΔΝΧΝ 
ΔΓΑΦΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαηάξεζε, ε κΫηξεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ δεκηνπξγεέ 

ζην Ϋδαθνο (θαη ζην ππΫδαθνο) ε αλζξψπηλε παξΫκβαζε εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. 

Ο εηδηθφο επεμεξγαζέαο κνιπζκΫλσλ εδαθψλ Ϋρεη σο θχξηα ελαζρφιεζε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ επεμεξγαζέαο ησλ εδαθψλ γηα ηελ πξνζηαζέα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηε 

δηαρεέξηζά ηνπο απφ ξαδηελεξγΪ απφβιεηα, βηνκεραληθΪ ιχκαηα, ηνμηθΫο θαη Ϊιιεο ρεκηθΫο 

νπζέεο πνπ κπνξεέ λα απνβνχλ επηθέλδπλεο γηα ηε δσά ηνπ αλζξψπνπ, αιιΪ θαη ην πεξηβΪιινλ. 

Βηδηθφηεξα, ν εηδηθφο απηφο πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ κφιπλζεο ησλ εδαθψλ, 

επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα 

πξφηππα (φξηα) πνηφηεηαο, ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο, ζπιιΫγεη 

ζηνηρεέα, εθπνλεέ κειΫηεο θαη ηηο παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. Ώθφκε, ζρεδηΪδεη θαη 

πξνηεέλεη ηξφπνπο πξνζηαζέαο ηνπ εδΪθνπο, αλαιχεη ηελ επηθηλδπλφηεηΪ ηνπ γηα ηελ πγεέα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη εηζεγεέηαη ηε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο. ηα πιαέζηα ηεο εξγαζέαο ηνπ πξαγκαηνπνηεέ ραξηνγξαθάζεηο θαη δεηγκαηνιεςέεο 

εδαθψλ, εξγαζηεξηαθΫο δνθηκΫο γηα ηελ ηνμηθφηεηα νξπθηψλ θαη Ϊιισλ ζηνηρεέσλ ηνπ εδΪθνπο 

θαη ειΫγρνπο γηα ηε κφιπλζε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ. πλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επαγγεικαηέεο 

(κεραληθνχο, ρεκηθνχο, γεσιφγνπο θ.Ϊ.) θαη ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ φξγαλα θαη εξγαιεέα, φπσο 

γεσξαληΪξ, καγλεηφκεηξα, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη δηΪθνξεο ζπζθεπΫο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ ηδηνηάησλ ηνπ εδΪθνπο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο εηδηθφο επεμεξγαζέαο κνιπζκΫλσλ εδαθψλ κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, γεσιφγνπο θαη 

ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ 

θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ 

εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν αιιΪ θαη ζε 

αλνηρηφ ρψξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο. 

Σν επΪγγεικα απαηηεέ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα 

ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο 

εξεπλεηηθΫο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 

http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
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ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη 

ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη νμπδΫξθεηα, ψζηε λα 

αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην Ϋδαθνο πνπ εξεπλΪ, θαζψο θαη λα 

επηλνεέ ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ γηα ηε ζσζηά 

δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε 

πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα φζνλ αθνξΪ ηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, 

ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο 

ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Σα πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ 

Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: ρεδηαζκφ, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ 

απνβιάησλ, αεξέσλ εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο 

ξχπαλζεο, επηθαλεηαθψλ θαη ππνγεέσλ λεξψλ, ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη 

εδΪθνπο, εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη απνθαηΪζηαζε ππνγεέσλ λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Γεσινγέαο ηεο ζρνιάο 

Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, Θεζζαινλέθεο θαη ΠΪηξαο φπνπ ε θνέηεζε 

δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα, ελψ απαηηεέηαη ε εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Σα πξνγξΪκκαηα 

ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο ηεο 

πεξηβαιινληηθάο γεσινγέαο: ρξάζεηο γεο, θπζηθνέ πφξνη, επαλαδηΪζεζε ππνπξντφλησλ, 

εθκεηΪιιεπζε θαη δηαρεέξηζε ππνγεένπ λεξνχ, δηΪζεζε απνβιάησλ, αληέιεςε θαη εθηέκεζε 

θαηαζηξνθηθνχ θηλδχλνπ, ζρεδηαζκφο θαη κΫηξα πξφιεςεο, θαηαζηξνθΫο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθΪ ζπζηάκαηα θ.Ϊ. Βπέζεο, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ 

ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο εηδηθφο επεμεξγαζέαο κνιπζκΫλσλ εδαθψλ εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην 

νπνέν θαη ηνπ ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα 

θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην αληηθεέκελν ησλ βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ. Γηα παξΪδεηγκα, ε 

επαγγεικαηηθά εμεηδέθεπζε ηνπ κεραληθνχ πεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, 

φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ 

απνβιάησλ θαη απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ 

επεμεξγαζέαο αεξέσλ εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο 

αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ 

ηνμηθψλ θαη επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

Ϋξγσλ, αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ. (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-

12-1997). Βπέζεο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πηπρηνχρνπ ηκάκαηνο Γεσινγέαο 

θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 16, ζην ΦΒΚ 13/η. Ώ ζηηο 14-2-97.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιιεο εηδηθφηεηεο, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, επηρεηξάζεηο, κεγΪια ηερληθΪ 

γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ, αθφκε, θαη σο 

θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο 

αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 
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εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 

ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 
00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 79108, 79380, 79125, θαμ: 25410-79379, e-mail: 

info@env.duth.gr, www.env.duth.gr  

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 

www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
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ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΒΗΟΩΛΗΚΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε ζρεδέαζε, ε επεμεξγαζέα θαη ε αλΪπηπμε 

πξνεγκΫλσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθέιεο βηνταηξηθΫο θπξέσο εθαξκνγΫο. 

Βηδηθφηεξα, ν εηδηθφο βηνυιηθψλ αζρνιεέηαη κε ηελ παξαηάξεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο βαζηθάο 

επηζηάκεο ησλ δνκηθψλ κνξηαθψλ κνλΪδσλ ηεο χιεο φζν θαη ηεο κεραληθάο ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπο ζε δηεπηζηεκνληθφ πεδέν. ΐαζηθφ ηνπ Ϋξγν εέλαη ν εμεηδηθεπκΫλνο ζρεδηαζκφο, ε ζχλζεζε, ν 

Ϋιεγρνο θαη ε ηξνπνπνέεζε πιηθψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγέα λΫνπ ηχπνπ θαξκΪθσλ θαη πιηθψλ 

βηνηερλνινγέαο, ψζηε λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθάο επηζηάκεο 

θαη πξνεγκΫλεο ηερλνινγέαο. Υξεζηκνπνηεέ ζχγρξνλεο πεηξακαηηθΫο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο γηα 

ηελ αλΪπηπμε πξνηχπσλ καθξνκνξέσλ, θαζψο θαη γηα ηε κειΫηε ηεο κνξθνινγέαο, ηεο 

δπλακηθάο θαη ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπο. Ώθφκε, εξεπλΪ ηξφπνπο βειηηζηνπνέεζεο ησλ θπζηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ηδηνηάησλ ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ θαη αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθΫο γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αλΪπηπμε λΫσλ πξνεγκΫλσλ βηνυιηθψλ. ΣΫινο, ρεηξέδεηαη εηδηθφ εμνπιηζκφ εξγαζηεξένπ, 

φπσο γηα παξΪδεηγκα αλψηεξα εμεηδηθεπκΫλα ζπζηάκαηα κνξηαθάο πξνζνκνέσζεο θαη 

http://www.ypepth.gr/
http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm
http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.geotee.gr/
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ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο (βηνιφγνπο, θπζηθνχο, ρεκηθνχο, ρεκηθνχο κεραληθνχο 

θ.Ϊ.) γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν εξγαζηάξην, φπνπ επεμεξγΪδεηαη δηΪθνξα βηνκνξηαθΪ 

πιηθΪ θαη κειεηΪ ηε δνκά, ηηο αιιειεπηδξΪζεηο θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπο. Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο 

εέλαη δχζθνιεο θαη αλζπγηεηλΫο, κε ζφξπβν, πςειά ζεξκνθξαζέα, νζκΫο θαη αλαζπκηΪζεηο. Γη’ 

απηφ πξΫπεη λα ιακβΪλεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα πξνθχιαμεο θαη αζθΪιεηαο θαη λα θνξΪεη 

εηδηθά ρεηξνπξγηθά κΪζθα. Ώθνινπζεέ ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην εξγαζέαο, ην νπνέν φκσο αξθεηΫο 

θνξΫο ππεξβαέλεη φηαλ πξαγκαηνπνηεέ εξεπλεηηθΫο κειΫηεο. πρλΪ απαηηεέηαη λα κεηαθηλεέηαη 

ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο εμειέμεηο ζηνλ 

ηνκΫα ηνπ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε, γλψζεηο βηνινγέαο, θπζηθάο, ρεκεέαο θαη 

πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ κειΫηεο πιηθψλ. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα, 

κεζνδηθφηεηα θαη νξγαλσηηθφηεηα. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε 

ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο πξνυπνζΫηνπλ επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, 

νκαδηθφ πλεχκα θαη ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο θαη ζην Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην 

Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ηνκεέο: Μαγλεηηθψλ πιηθψλ - 

Οπηνειεθηξνληθάο, Πνιπκεξψλ - Κνιινεηδψλ, Ναλνηερλνινγέαο, θαη ΐηνυιηθψλ. Σν πξφγξακκα 

δΫρεηαη πηπρηνχρνπο ΏλσηΪησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ ησλ παλεπηζηεκέσλ θαη ησλ 

πνιπηερλεέσλ, θαζψο θαη πηπρηνχρνπο ΣκεκΪησλ ησλ ΏΣΒΕ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ. 12 Ν. 

2916/2001, θαη θαηφρνπο ά ηειεηφθνηηνπο Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζηελ 

Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ ά ζπλαθά επηζηάκε, νη νπνένη ελδηαθΫξνληαη γηα απφθηεζε 

Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ζηελ Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ. Δ επηινγά ησλ εηζαθηΫσλ 

γέλεηαη κεηΪ απφ πξνθνξηθά εμΫηαζε ηχπνπ ζπλΫληεπμεο. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε εθπαέδεπζε 

ζηειερψλ ζηε ρψξα ζηνλ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλέα δηαεπηζηεκνληθφ ρψξν ηεο επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο πιηθψλ. ΠξνζθΫξνληαη 

καζάκαηα, φπσο ηνηρεέα Βπηζηάκεο Κεξακηθψλ, ΚεξακηθΪ ΤιηθΪ θαη Εδηφηεηεο, Μηθξνδνκά 

θαη Βπεμεξγαζέα Κεξακηθψλ Τιηθψλ, ηνηρεέα Φπζηθάο Δκηαγσγψλ, Βηζαγσγά ζηε Μηθξν-

ειεθηξνληθά, Βπηζηάκε Τιηθψλ Μηθξν-ειεθηξνληθάο, Σερλνινγέα Βπεμεξγαζέαο Δκηαγσγψλ, 

ΟπηνειεθηξνληθΪ θαη θσηνληθΪ πιηθΪ, ηνηρεέα Βπηζηάκεο Πνιπκεξψλ, χλζεζε Πνιπκεξψλ, 

Απλακηθά Πνιπκεξψλ, ΒπηθΪλεηεο - ΑηεπηθΪλεηεο Πνιπκεξψλ θαη ΛεπηΪ ΤκΫληα, Ρενινγέα θαη 

Αηεξγαζέαο Βπεμεξγαζέαο Πνιπκεξψλ, ηνηρεέα Κνιινεηδψλ Αηαζπνξψλ, Φπζηθνρεκεέα 

Κνιινεηδψλ πζηεκΪησλ, Υαξαθηεξηζκφο θαη ΜειΫηε Αηαζπνξψλ, Ρνά θαη ηαζεξφηεηα 

Κνιινεηδψλ Αηαζπνξψλ, ΠνιπκεξηθΪ Μεέγκαηα θαη πκπνιπκεξά, Φπζηθνρεκεέα Βπηθαλεηψλ 

Τιηθψλ, ΒθαξκνγΫο Μεραληθάο Εζηψλ, Μηθξν-βηνινγέα, ΐηνινγηθΪ ΤιηθΪ θαη πλζεηηθΪ 

ΐηνυιηθΪ, Κπηηαξηθά ΐηνινγέα, Μεραληθά Εζηψλ, Κξπζηαιινγξαθηθά ΏλΪιπζε ΐηνινγηθψλ 

Μαθξνκνξέσλ, Πξσηετληθά Μεραληθά θαη ΒθαξκνγΫο Δ/Τ ζηε ΐηνηερλνινγέα θ.Ϊ. Δ δηΪξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο εέλαη ηξέα δηδαθηηθΪ εμΪκελα (ζην 

ηξέην εμΪκελν γέλεηαη ε ζπγγξαθά ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο) θαη γηα ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα 

επηπιΫνλ πΫληε εμΪκελα ηνπιΪρηζηνλ. ΠαξΪιιεια, ζπνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 
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παξΫρνληαη θαη Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ην νπνέν νξγαλψλεη 

θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Βπηζηάκε ησλ Τιηθψλ. ην ΠΜ 

γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ζρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ, πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, θαζψο θαη 

πηπρηνχρνη ζρνιψλ ΏΣΒΕ κε ζπλαθΫο αληηθεέκελν ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 

παξ. 12γ ηνπ Ν.2916/01. Ώθφκε, δηθαέσκα ππνβνιάο αέηεζεο ππνςεθηφηεηαο Ϋρνπλ πηπρηνχρνη 

ΏΒΕ ά ΏΣΒΕ νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο, εθφζνλ γλσξέδνπλ επαξθψο 

ηελ ειιεληθά γιψζζα, φπσο θαη θΪηνρνη ά ηειεηφθνηηνη Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο εηδέθεπζεο 

ζηελ Βπηζηάκε ησλ Τιηθψλ ά ζπλαθά επηζηάκε, νη νπνένη ελδηαθΫξνληαη γηα απφθηεζε 

Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ζηελ Βπηζηάκε ησλ Τιηθψλ. Δ επηινγά ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

γέλεηαη ΅ε ζπλεθηέκεζε ησλ εμάο θπξέσο θξηηεξέσλ, ηα νπνέα νξέδνληαη απφ ην λφκν αιιΪ θαη 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σκάκαηνο: γεληθφο βαζκφο πηπρένπ θαη αλαιπηηθά βαζκνινγέα ηνπ 

ππνςάθηνπ ζηα πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα, πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ζπλΪθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθένπ ΅ε ην πεξηερφκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, επαξθάο γλψζε 

κηαο μΫλεο γιψζζαο (θπξέσο αγγιηθάο), ηπρφλ δηπισκαηηθά εξγαζέα, εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα 

θ.ιπ. Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ απνλΫκεη 

Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ζηνπο ηνκεέο: ΜνξηαθΪ ΤιηθΪ, ΐηνυιηθΪ, ΜηθξνθαζηθΪ θαη 

λαλνθαζηθΪ πιηθΪ, θαζψο θαη Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο ζηελ Βπηζηάκε ησλ Τιηθψλ. Δ 

δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο εέλαη ηΫζζεξα δηδαθηηθΪ 

εμΪκελα θαη γηα ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα Ϊιια δχν εμΪκελα ηνπιΪρηζηνλ κεηΪ ηελ απνλνκά ηνπ 

ΜΑΒ, ά ζπλνιηθΪ 3 Ϋηε θαη’ ειΪρηζηνλ γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο νη νπνένη εθπνλνχλ 

δηδαθηνξηθά δηαηξηβά ρσξέο λα Ϋρνπλ ιΪβεη αληέζηνηρν ΜΑΒ (αξζξ. 11 παξ. 1α ηνπ Ν. 2083/92). 

ΣΫινο, ζπνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ ρνξεγνχλ ηέηινπο αλαγλσξηζκΫλνπο απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρεη αθφκε ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα, θαζψο πξφθεηηαη γηα Ϋλα λΫν δηεπηζηεκνληθφ 

επαγγεικαηηθφ θιΪδν. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα εέλαη Ϋλα θξΪκα ησλ αληέζηνηρσλ 

δηθαησκΪησλ ησλ Φπζηθψλ, Υεκηθψλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη 

ΐηνκεραλέαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε ππνπξγεέα, ζε εξεπλεηηθΪ 

θΫληξα θαη παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζε ηαηξηθΪ εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα, ζε 

θαξκαθνβηνκεραλέεο, ζε εηαηξεέεο ζρεδέαζεο πξνεγκΫλσλ πιηθψλ θαη δηεξγαζηψλ παξαζθεπάο 

θαη επεμεξγαζέαο βηνινγηθψλ πιηθψλ, ζε ηερλνινγηθΫο εηαηξεέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκΫα ησλ κνξηαθψλ ππνινγηζηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, ζην Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ζε 

ππεξεζέεο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζένπ ηνκΫα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη Ϋιεγρν πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ 

θαη θαηαζθεπψλ, ζε ηκάκαηα εξεπλψλ θαη παξαγσγάο βηνκεραληθψλ θαη βηνταηξηθψλ κνλΪδσλ, 

ζε εηαηξέεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κνξθνπνέεζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη δηΪθνξεο εμεηδηθεπκΫλεο 

εθαξκνγΫο βηνινγηθψλ πιηθψλ θ.α. Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζηελ Βζληθά Βπηηξνπά 

ΐηνεζηθάο πνπ απνηειεέ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηεέαο (Ν. 2667/1998, ΦΒΚ η. Ώ’ 

281/1998). Ώθφκε, θαζψο νη απφθνηηνη ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ εέλαη Ϊξηζηα θαηαξηηζκΫλνη 

γηα λα δηδΪμνπλ ζηε ΜΫζε Βθπαέδεπζε, δηφηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβΪλεη ηνπο 

θιΪδνπο, ηεο Φπζηθάο, ηεο Υεκεέαο θαη ηεο ΐηνινγέαο, Ϋρνπλ γέλεη νη απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο 

πξνο ην ΤΠΒΠΘ πξνθεηκΫλνπ λα πξνσζεζεέ ε ζρεηηθά λνκνζεηηθά ξχζκηζε. ΒπηπιΫνλ, ν εηδηθφο 

βηνυιηθψλ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο θαη λα αλαιΪβεη ηελ εθπφλεζε 

εξεπλψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηηξνπΫο ειΫγρνπ 

πνηφηεηαο βηνκνξηαθψλ πιηθψλ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο ηφζν ζην 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θαζψο ε Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε λΫσλ πξνεγκΫλσλ πιηθψλ 
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εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ πξφνδν ηεο ΐηνηερλνινγέαο θαη ηεο Πξνζζεηηθάο Εαηξηθάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ, Λεσθφξνο Κλσζνχ, Σ.Θ. 

2208, 710 03, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393450, θαμ: 2810-393451, e-mail: mloukad@ 

materials.uoc.gr, http://www.materials.uoc.gr/pgd/index.html  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 04, ΠΪηξα, 
ηει.: 2610-996358, 969344, θαμ: 2610-996358, e-mail: secretariat@matersci.upatras.gr, 

chair@matersci.upatras.gr, www.matersci.upatras.gr  

  Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο: www.ite.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  Βζληθά Βπηηξνπά ΐηνεζηθάο: Βπειπέδσλ 47, 113 62, Ώζάλα, ηει.: 210-8847700, θαμ: 210-

8847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΟΠΣΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε θαηαλφεζε θαη ε αμηνπνέεζε ηεο ζρΫζεο 

ζχζηαζεο δνκάο θαη επεμεξγαζέαο ησλ ηδηνηάησλ δηΪθνξσλ καγλεηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

πιηθψλ. ΐαζηθφ ηνπ Ϋξγν εέλαη ν εμεηδηθεπκΫλνο ζρεδηαζκφο, ε ζχλζεζε, ν Ϋιεγρνο θαη ε 

ηξνπνπνέεζε πιηθψλ κε ζηφρν λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο θνηλσλέαο. Βηδηθφηεξα, 

αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηε ζχλζεζε θαη ηελ παξαγσγά ζρεδφλ φισλ ησλ πξντφλησλ, απφ 

κεραληθΫο θαηαζθεπΫο-κεραλάκαηα θαη ρηιηΪδεο θαηαλαισηηθΪ πξντφληα κΫρξη πξνεγκΫλα 

ειεθηξνληθΪ πιηθΪ. Υξεζηκνπνηεέ ζηνηρεέα απφ ηελ επηζηάκε ησλ θεξακηθψλ, αμηνπνηεέ ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ κεηΪιισλ θαη εθαξκφδεη ηηο αξρΫο ηεο θπζηθάο θαη ηεο κεραληθάο πξνθεηκΫλνπ λα 

παξΪγεη λΫα πιηθΪ, πνπ βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλά δσά ηνπ 

αλζξψπνπ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δνπιεηΪο ηνπ ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

θπζηθνχο, ρεκηθνχο, ειεθηξνληθνχο, ρεκηθνχο κεραληθνχο θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν εξγαζηάξην, φπνπ επεμεξγΪδεηαη δηΪθνξα πιηθΪ θαη κειεηΪ ηηο 

θπζηθΫο θαη ρεκηθΫο ηνπο ηδηφηεηεο. Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη δχζθνιεο θαη αλζπγηεηλΫο, κε 

ζφξπβν, πςειά ζεξκνθξαζέα, αλαζπκηΪζεηο θαη αλεπαξθά αεξηζκφ. ΠξΫπεη λα ιακβΪλεη φια ηα 

απαξαέηεηα κΫηξα πξνθχιαμεο θαη αζθΪιεηαο θαη λα θνξΪεη εηδηθά κΪζθα. Ώθνινπζεέ 

ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην εξγαζέαο, ην νπνέν φκσο αξθεηΫο θνξΫο ππεξβαέλεη φηαλ πξαγκαηνπνηεέ 

Ϋξεπλεο. ηα πιαέζηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ζπρλΪ 

ζηελ ΒιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ γηα λα παξαθνινπζεέ δηεζλά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα αλαθνξηθΪ 

κε ηελ ηερλνινγέα ησλ πιηθψλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 

http://www.ypepth.gr/
http://www.materials.uoc.gr/pgd/index.html
http://www.matersci.upatras.gr/
http://www.ite.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη γλψζεηο θπζηθάο, ρεκεέαο, καζεκαηηθψλ θαη κεραληθάο, θαη λα Ϋρεη 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα. Ώθφκε, ε κεζνδηθφηεηα, ε νξγαλσηηθφηεηα, ην νκαδηθφ πλεχκα, νη 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, ε επειημέα, ε θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη ε αληνρά ζε δχζθνιεο 

ζπλζάθεο εξγαζέαο απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΣΫινο, 

ε θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, ε ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηηο εμειέμεηο ζηηο λΫεο ηερλνινγέεο θαη 

ε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνέεζε επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο θαη ζην Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην 

Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ηνκεέο: Μαγλεηηθψλ πιηθψλ - 

Οπηνειεθηξνληθάο, Πνιπκεξψλ - Κνιινεηδψλ, Ναλνηερλνινγέαο, θαη ΐηνυιηθψλ. Σν πξφγξακκα 

δΫρεηαη πηπρηνχρνπο αλσηΪησλ ζρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ ησλ παλεπηζηεκέσλ θαη ησλ 

πνιπηερλεέσλ, θαζψο θαη πηπρηνχρνπο ΣκεκΪησλ ησλ ΏΣΒΕ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ. 12 Ν. 

2916/2001, θαη θαηφρνπο ά ηειεηφθνηηνπο Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζηελ 

Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ ά ζπλαθά επηζηάκε, νη νπνένη ελδηαθΫξνληαη γηα Αηδαθηνξηθφ 

Αέπισκα ζηελ Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ. Δ επηινγά ησλ εηζαθηΫσλ γέλεηαη κε 

πξνθνξηθά εμΫηαζε ηχπνπ ζπλΫληεπμεο. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε δεκηνπξγέα ζηειερψλ ζηνλ 

ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλέα δηαεπηζηεκνληθφ 

ρψξν ηεο επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο πιηθψλ. ΠξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ηνηρεέα 

Βπηζηάκεο Κεξακηθψλ, ΚεξακηθΪ ΤιηθΪ θαη Εδηφηεηεο, Μηθξνδνκά θαη Βπεμεξγαζέα Κεξακηθψλ 

Τιηθψλ, ηνηρεέα Φπζηθάο Δκηαγσγψλ, Βηζαγσγά ζηε Μηθξν-ειεθηξνληθά, Βπηζηάκε Τιηθψλ 

Μηθξν-ειεθηξνληθάο, Σερλνινγέα Βπεμεξγαζέαο Δκηαγσγψλ, ΟπηνειεθηξνληθΪ θαη θσηνληθΪ 

πιηθΪ, ηνηρεέα Βπηζηάκεο Πνιπκεξψλ, χλζεζε Πνιπκεξψλ, Απλακηθά Πνιπκεξψλ, 

ΒπηθΪλεηεο - ΑηεπηθΪλεηεο Πνιπκεξψλ θαη ΛεπηΪ ΤκΫληα, Ρενινγέα θαη Αηεξγαζέαο 

Βπεμεξγαζέαο Πνιπκεξψλ, ηνηρεέα Κνιινεηδψλ Αηαζπνξψλ, Φπζηθνρεκεέα Κνιινεηδψλ 

πζηεκΪησλ, Υαξαθηεξηζκφο θαη ΜειΫηε Αηαζπνξψλ, Ρνά θαη ηαζεξφηεηα Κνιινεηδψλ 

Αηαζπνξψλ, ΠνιπκεξηθΪ Μεέγκαηα θαη πκπνιπκεξά, Φπζηθνρεκεέα Βπηθαλεηψλ Τιηθψλ, 

ΒθαξκνγΫο Μεραληθάο Εζηψλ, Μηθξν-βηνινγέα, ΐηνινγηθΪ ΤιηθΪ θαη πλζεηηθΪ ΐηνυιηθΪ, 

Κπηηαξηθά ΐηνινγέα, Μεραληθά Εζηψλ, Κξπζηαιινγξαθηθά ΏλΪιπζε ΐηνινγηθψλ 

Μαθξνκνξέσλ, Πξσηετληθά Μεραληθά θαη ΒθαξκνγΫο Δ/Τ ζηελ ΐηνηερλνινγέα θ.Ϊ. Δ ρξνληθά 

δηΪξθεηα γηα ηελ απνλνκά ησλ ηέηισλ εέλαη γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ηξέα 

δηδαθηηθΪ εμΪκελα (ζην ηξέην εμΪκελν γέλεηαη ε ζπγγξαθά ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο) θαη γηα 

ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα επηπιΫνλ πΫληε εμΪκελα ηνπιΪρηζηνλ. ΣΫινο, ζπνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ 

θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ρνξεγνχλ 

ηέηινπο αλαγλσξηζκΫλνπο απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρεη αθφκε ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα, θαζψο πξφθεηηαη γηα Ϋλα λΫν δηεπηζηεκνληθφ 

επαγγεικαηηθφ θιΪδν. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα εέλαη Ϋλα θξΪκα ησλ αληέζηνηρσλ 

δηθαησκΪησλ ησλ Φπζηθψλ, Υεκηθψλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη 

ΐηνκεραλέαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη 

παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζην Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ζε ππεξεζέεο ηνπ επξχηεξνπ 
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δεκνζένπ ηνκΫα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη Ϋιεγρν πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ζε 

επηρεηξάζεηο θαη εξεπλεηηθνχο θνξεέο, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο ελΫξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, 

ζε εηαηξεέεο πνπ αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθΪ πιηθΪ (κηθξνειεθηξνληθά, νπηνειεθηξνληθά, 

κπαηαξέεο, θαιψδηα, καγλεηηθΪ πιηθΪ), κε θεξακηθΪ (κνλσηηθΪ, νπηηθΫο έλεο γπαιηνχ), κε 

κΫηαιια (ρΪιπβεο, αινπκέλην) θ.α. Ώθφκε, θαζψο νη απφθνηηνη ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ εέλαη 

Ϊξηζηα θαηαξηηζκΫλνη γηα λα δηδΪμνπλ ζηε ΜΫζε Βθπαέδεπζε, δηφηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πεξηιακβΪλεη ηνπο θιΪδνπο, ηεο Φπζηθάο, ηεο Υεκεέαο θαη ηεο ΐηνινγέαο, Ϋρνπλ γέλεη νη 

απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο πξνο ην ΤΠΒΠΘ, πξνθεηκΫλνπ λα πξνσζάζεη ε ζρεηηθά λνκνζεηηθά 

ξχζκηζε. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο θαη λα αλαιΪβεη ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηηξνπΫο 

ειΫγρνπ πνηφηεηαο πιηθψλ γηα θαηαζθεπΫο δηαθφξσλ ηχπσλ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη 

πνιχ ζεηηθΫο ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θαζψο ε Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε 

λΫσλ πξνεγκΫλσλ πιηθψλ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ πξφνδν ζε θΪζε δξαζηεξηφηεηα 

βηνκεραληθάο παξαγσγάο, δηαλνκάο ελΫξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ, Λεσθφξνο Κλσζνχ, Σ.Θ. 

2208, 710 03, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393450, θαμ: 2810-393451, e-mail: 

mloukad@materials.uoc.gr, http://www.materials.uoc.gr/pgd/index.html  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 04, ΠΪηξα, 
ηει.: 2610-996358, 969344, θαμ: 2610-996358, e-mail: secretariat@matersci.upatras.gr, 

chair@matersci.upatras.gr, www.matersci.upatras.gr  

  Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο: www.ite.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ ΚΑΗ ΚΟΛΛΟΔΗΓΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε ζρεδέαζε, ε επεμεξγαζέα θαη ε αλΪπηπμε 

πξνεγκΫλσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθέιεο, βηνκεραληθΫο θπξέσο, εθαξκνγΫο. 

Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηελ παξαηάξεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρΫζεσλ πνπ ζπλδΫνπλ ηε 

κηθξνζθνπηθά δνκά θαη δπλακηθά ησλ πνιπκεξψλ θαη θνιινεηδψλ πιηθψλ κε ηε καθξνζθνπηθά 

ζπκπεξηθνξΪ ηνπο. ΐαζηθφ ηνπ Ϋξγν εέλαη ν εμεηδηθεπκΫλνο ζρεδηαζκφο, ε ζχλζεζε, ν Ϋιεγρνο 

θαη ε ηξνπνπνέεζε πιηθψλ κε ζηφρν λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζεκεξηλάο 

θνηλσλέαο. Υξεζηκνπνηεέ ζχγρξνλεο πεηξακαηηθΫο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο γηα ηελ αλΪπηπμε 

πξνηχπσλ καθξνκνξέσλ, θαζψο θαη γηα ηε κειΫηε ηεο κνξθνινγέαο, ηεο δπλακηθάο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξΪο ηνπο. Ώθφκε, εξεπλΪ ηξφπνπο βειηηζηνπνέεζεο ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

ηδηνηάησλ ησλ πνιπκεξψλ πιηθψλ θαη αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθΫο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλΪπηπμε λΫσλ πξνεγκΫλσλ πιηθψλ. ΣΫινο, ρεηξέδεηαη εηδηθφ εμνπιηζκφ εξγαζηεξένπ, φπσο γηα 

παξΪδεηγκα ζπζθεπΫο κΫηξεζεο ηεο επηθαλεηαθάο ηΪζεο ησλ πνιπκεξψλ πιηθψλ θαη ζπζηάκαηα 

http://www.ypepth.gr/
http://www.materials.uoc.gr/pgd/index.html
http://www.matersci.upatras.gr/
http://www.ite.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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κνξηαθάο πξνζνκνέσζεο θαη ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επαγγεικαηέεο (θπζηθνχο, ρεκηθνχο, 

βηνιφγνπο, ρεκηθνχο κεραληθνχο θ.Ϊ.) γηα λα θΫξεη ζε πΫξαο ην Ϋξγν ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν εξγαζηεξέν, φπνπ επεμεξγΪδεηαη δηΪθνξα πιηθΪ θαη κειεηΪ 

ηηο θπζηθΫο θαη ρεκηθΫο ηδηφηεηΫο ηνπο. Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη δχζθνιεο θαη αλζπγηεηλΫο, κε 

ζφξπβν, πςειά ζεξκνθξαζέα, αλαζπκηΪζεηο θαη αλεπαξθά αεξηζκφ. Γη’ απηφ απαηηεέηαη λα 

ιακβΪλεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα πξνθχιαμεο θαη αζθΪιεηαο θαη λα θνξΪεη εηδηθά κΪζθα. 

Ώθνινπζεέ ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην εξγαζέαο, ην νπνέν φκσο αξθεηΫο θνξΫο ππεξβαέλεη φηαλ 

πξαγκαηνπνηεέ Ϋξεπλεο. πρλΪ απαηηεέηαη λα κεηαθηλεέηαη ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ 

πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε 

επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε, ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα, 

παξαηεξεηηθφηεηα θαη κεζνδηθφηεηα. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο δηεπηζηεκνληθνχο 

επαγγεικαηέεο θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο, πξνυπνζΫηνπλ 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, δέθηπν επαγγεικαηηθψλ επαθψλ θαη ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο 

ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο θαη ζην Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην 

Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ηνκεέο: Μαγλεηηθψλ πιηθψλ - 

Οπηνειεθηξνληθάο, Πνιπκεξψλ - Κνιινεηδψλ, Ναλνηερλνινγέαο, θαη ΐηνυιηθψλ. Σν πξφγξακκα 

δΫρεηαη πηπρηνχρνπο αλσηΪησλ ζρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ ησλ παλεπηζηεκέσλ θαη ησλ 

πνιπηερλεέσλ, θαζψο θαη πηπρηνχρνπο ΣκεκΪησλ ησλ ΏΣΒΕ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ. 12 Ν. 

2916/2001, θαη θαηφρνπο ά ηειεηφθνηηνπο Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζηελ 

Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ ά ζπλαθά επηζηάκε, νη νπνένη ελδηαθΫξνληαη γηα Αηδαθηνξηθφ 

Αέπισκα ζηελ Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ. Δ επηινγά ησλ εηζαθηΫσλ γέλεηαη κε 

πξνθνξηθά εμΫηαζε ηχπνπ ζπλΫληεπμεο. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε εθπαέδεπζε ζηνλ ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελν θαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλέα δηαεπηζηεκνληθφ ρψξν ηεο 

επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο πιηθψλ. ΠξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ηνηρεέα Βπηζηάκεο 

Κεξακηθψλ, ΚεξακηθΪ ΤιηθΪ θαη Εδηφηεηεο, Μηθξνδνκά θαη Βπεμεξγαζέα Κεξακηθψλ Τιηθψλ, 

ηνηρεέα Φπζηθάο Δκηαγσγψλ, Βηζαγσγά ζηε Μηθξν-ειεθηξνληθά, Βπηζηάκε Τιηθψλ Μηθξν-

ειεθηξνληθάο, Σερλνινγέα Βπεμεξγαζέαο Δκηαγσγψλ, ΟπηνειεθηξνληθΪ θαη θσηνληθΪ πιηθΪ, 

ηνηρεέα Βπηζηάκεο Πνιπκεξψλ, χλζεζε Πνιπκεξψλ, Απλακηθά Πνιπκεξψλ, ΒπηθΪλεηεο - 

ΑηεπηθΪλεηεο Πνιπκεξψλ θαη ΛεπηΪ ΤκΫληα, Ρενινγέα θαη Αηεξγαζέαο Βπεμεξγαζέαο 

Πνιπκεξψλ, ηνηρεέα Κνιινεηδψλ Αηαζπνξψλ, Φπζηθνρεκεέα Κνιινεηδψλ πζηεκΪησλ, 

Υαξαθηεξηζκφο θαη ΜειΫηε Αηαζπνξψλ, Ρνά θαη ηαζεξφηεηα Κνιινεηδψλ Αηαζπνξψλ, 

ΠνιπκεξηθΪ Μεέγκαηα θαη πκπνιπκεξά, Φπζηθνρεκεέα Βπηθαλεηψλ Τιηθψλ, ΒθαξκνγΫο 

Μεραληθάο Εζηψλ, Μηθξν-βηνινγέα, ΐηνινγηθΪ ΤιηθΪ θαη πλζεηηθΪ ΐηνυιηθΪ, Κπηηαξηθά 

ΐηνινγέα, Μεραληθά Εζηψλ, Κξπζηαιινγξαθηθά ΏλΪιπζε ΐηνινγηθψλ Μαθξνκνξέσλ, 

Πξσηετληθά Μεραληθά θαη ΒθαξκνγΫο Δ/Τ ζηελ ΐηνηερλνινγέα θ.Ϊ. Δ ρξνληθά δηΪξθεηα γηα ηελ 

απνλνκά ησλ ηέηισλ εέλαη γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ηξέα δηδαθηηθΪ εμΪκελα 

(ζην ηξέην εμΪκελν γέλεηαη ε ζπγγξαθά ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο) θαη γηα ην Αηδαθηνξηθφ 

Αέπισκα επηπιΫνλ πΫληε εμΪκελα ηνπιΪρηζηνλ. ΠαξΪιιεια, κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο παξΫρνληαη 

θαη ζην Παλεπηζηάκην Παηξψλ, φπνπ ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 
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πνπδψλ ζηελ «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Πνιπκεξψλ», κε ζπκκεηνρά ησλ ηκεκΪησλ 

Βπηζηάκεο Τιηθψλ, Φπζηθάο, Υεκεέαο θαη Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ. 

ην πξφγξακκα ζπλεξγΪδνληαη θαη εξεπλεηΫο απφ ην ΒΚΒΦΒ «Αεκφθξηηνο», ην ΕΣΒ/ΒΕΥΔΜΤΘ 

Παηξψλ, ηελ ειιεληθά βηνκεραλέα πιαζηηθψλ θαη θαζεγεηΫο παλεπηζηεκέσλ θαη εξεπλεηηθψλ 

θΫληξσλ ηεο Απηηθάο Βπξψπεο θαη ηεο ΐφξεηαο Ώκεξηθάο. Σν πξφγξακκα πξνζθΫξεη πξνεγκΫλε 

θαηΪξηηζε θαη εξεπλεηηθά εμεηδέθεπζε ζε επξχ θΪζκα θαηεπζχλζεσλ βαζηθάο Ϋξεπλαο θαζψο 

θαη βηνκεραληθψλ θαη βηνταηξηθψλ εθαξκνγψλ ησλ πνιπκεξψλ θαη απνζθνπεέ ζηελ εθπαέδεπζε 

πςειάο ζηΪζκεο ζηειερψλ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκΪησλ, ηεο 

βηνκεραλέαο πιαζηηθψλ θαη Ϊιισλ πνιπκεξηθψλ πξντφλησλ, ησλ ζπλαθψλ νξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα. ΏπνλΫκεηαη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα 

Βηδέθεπζεο (δηΪξθεηα θνέηεζεο ηΫζζεξα εμΪκελα) θαη Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα (δχν επηπιΫνλ 

εμΪκελα ηνπιΪρηζηνλ). ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα γέλνπλ δεθηνέ απφθνηηνη ησλ ΣκεκΪησλ 

Φπζηθάο, Υεκεέαο θαη Υεκηθψλ Μεραληθψλ, απφθνηηνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ρνιψλ Θεηηθψλ 

Βπηζηεκψλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο εκεδαπάο ά αληέζηνηρσλ ηκεκΪησλ ηεο αιινδαπάο, 

θαζψο θαη απφθνηηνη ηερλνινγηθψλ ηκεκΪησλ ζπλαθψλ θαηεπζχλζεσλ. ΣΫινο, ζπνπδΫο ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

ρνξεγνχλ ηέηινπο αλαγλσξηζκΫλνπο απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρεη αθφκε ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα, θαζψο πξφθεηηαη γηα Ϋλα λΫν δηεπηζηεκνληθφ 

επαγγεικαηηθφ θιΪδν. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα εέλαη Ϋλα θξΪκα ησλ αληέζηνηρσλ 

δηθαησκΪησλ ησλ Φπζηθψλ, Υεκηθψλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη 

ΐηνκεραλέαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε ππνπξγεέα, ζε εξεπλεηηθΪ 

θΫληξα θαη παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζην Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ζε ππεξεζέεο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκνζένπ ηνκΫα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη Ϋιεγρν πξνδηαγξαθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, 

ζε ηκάκαηα εξεπλψλ θαη παξαγσγάο βηνκεραληθψλ κνλΪδσλ, ζε επηρεηξάζεηο παξαγσγάο 

ελΫξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ζε εηαηξεέεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κνξθνπνέεζε, ηηο ηδηφηεηεο 

θαη δηΪθνξεο εμεηδηθεπκΫλεο εθαξκνγΫο πνιπκεξψλ θαη θνιινεηδψλ πιηθψλ θ.α. Ώθφκε, θαζψο 

νη απφθνηηνη ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ εέλαη Ϊξηζηα θαηαξηηζκΫλνη γηα λα δηδΪμνπλ ζηε ΜΫζε 

Βθπαέδεπζε, δηφηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβΪλεη ηνπο θιΪδνπο, ηεο Φπζηθάο, ηεο 

Υεκεέαο θαη ηεο ΐηνινγέαο Ϋρνπλ γέλεη νη απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο πξνο ην ΤΠΒΠΘ, πξνθεηκΫλνπ 

λα πξνσζεζεέ ε ζρεηηθά λνκνζεηηθά ξχζκηζε. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο θαη λα αλαιακβΪλεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθεέκελν ηνπ, 

αιιΪ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηηξνπΫο ειΫγρνπ πνηφηεηαο πιηθψλ γηα θαηαζθεπΫο δηαθφξσλ 

ηχπσλ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα θαζψο ε Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε λΫσλ πξνεγκΫλσλ πιηθψλ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ 

πξφνδν ζε θΪζε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληθψλ θαη βηνταηξηθψλ εθαξκνγψλ ζηε ζεκεξηλά επνρά.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ, Λεσθφξνο Κλσζνχ, Σ.Θ. 

2208, 710 03, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393450, θαμ: 2810-393451, e-mail: 

mloukad@materials.uoc.gr, http://www.materials.uoc.gr/pgd/index.html  

http://www.ypepth.gr/
http://www.materials.uoc.gr/pgd/index.html
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  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 04, ΠΪηξα, 

ηει.: 2610-996358, 969344, θαμ: 2610-996358, e-mail: secretariat@matersci.upatras.gr, 

chair@matersci.upatras.gr, www.matersci.upatras.gr  

  Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο: www.ite.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ αληηκεησπέδεη ν Ϊλζξσπνο θαηΪ ηελ πξνζαξκνγά ηνπ ζην 

πεξηβΪιινλ θαη ε αλαδάηεζε κεζφδσλ πξνζαξκνγάο ηεο εξγαζέαο ά ησλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο 

ζηνλ εξγαδφκελν εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν εηδηθφο 

εξγνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο παξΫρεη ζπκβνπιΫο ηφζν γηα ηα βηνκεραληθΪ πξντφληα φζν θαη γηα ηηο 

δηαδηθαζέεο παξαγσγάο, ηηο εθαξκνγΫο, ηε δνκά ηνπ δηαιφγνπ αλΪκεζα ζην ρξάζηε θαη ζηνλ 

ππνινγηζηά, αιιΪ θαη γηα ηε ζρεδέαζε ηνπ κεραληθνχ κΫξνπο (hardware), ηελ παξαγσγά 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ηε ζρεδέαζε θαη ηελ παξαγσγά 

απηνθηλάησλ, αεξνπιΪλσλ, ηξΫλσλ θαη πινέσλ θαη ηε ζρεδέαζε φρη κφλν εξγαιεέσλ θαη 

κεραλψλ, αιιΪ θαη ησλ ζπζηεκΪησλ εξγαζέαο. Βηδηθφηεξα, ζηφρνο ηνπ εέλαη ε ελαξκφληζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο εξγαζέαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο ζθΫςεηο, ηηο επηζπκέεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζΫηεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρΫο πνπ πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη 

ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβΪιινληνο θαη δηακνξθψλεη ηηο απαξαέηεηεο 

ζπλζάθεο πξνθεηκΫλνπ λα κελ ππΪξρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πγεέα ησλ εξγαδνκΫλσλ, αιιΪ θαη λα 

δηακνξθψλεηαη Ϋλα πεξηβΪιινλ φζν ην δπλαηφλ πην αζθαιΫο, επρΪξηζην θαη ιεηηνπξγηθφ. 

Βπηδηψθεη, αθφκε, ηε βειηέσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπζηεκΪησλ, κΫζσ ηεο αλΪιπζεο ηεο εξγαζέαο, 

πξνθεηκΫλνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιάκαηα (κπνζθειεηηθΪ, πξνβιάκαηα κε αηζζεηάξηα 

φξγαλα θ.Ϊ.), πνπ παξνπζηΪδνπλ νη εξγαδφκελνη. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξνληέδεη ψζηε ηα εξγαιεέα 

θαη νη κεραλΫο, θ.ιπ. λα εμππεξεηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην ρξάζηε (π.ρ., χςνο ηεο θαξΫθιαο ε 

γιψζζα ηνπ ππνινγηζηά, ν πέλαθαο ηνπ θ.ιπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο εηδηθφο εξγνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη 

κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο αζθΪιεηαο, κεραλνιφγνπο κεραληθνχο, ηαηξνχο 

εξγαζέαο. ε πεξέπησζε ζπγθεθξηκΫλσλ πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο εξγνλνκηθψλ κειεηψλ κπνξεέ 

λα αληηκεησπέζεη θφξην εξγαζέαο. Σν επΪγγεικα απαηηεέ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ 

ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα 

ζηνηρεέσλ γηα ηε ζρεδέαζε πξσηνπνξηαθψλ εξγνλνκηθψλ πξντφλησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο εηδηθφο εξγνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο πξΫπεη λα δηαζΫηεη παξαηεξεηηθφηεηα, ππνκνλά, θαληαζέα 

θαη νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ηηο ζπλζάθεο ά ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ πνπ εξεπλΪ, θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ πξνο 

φθεινο ηνπ εξγαδνκΫλνπ. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηά θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

http://www.matersci.upatras.gr/
http://www.ite.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/


 

96 

 

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο θαη Σερλνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Πεηξαηψο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ 

Παξαγσγάο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο. Δ 

θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηνχλ πξαθηηθά εμΪζθεζεο θαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ζηε ρψξα καο γηα ηνλ 

εηδηθφ εξγνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ησλ ηκεκΪησλ 

Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο νξέδνληαη απφ ην Π.Α. 71, ζην ΦΒΚ 49/η. Ώ’/7-3-1995.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο εηδηθφο εξγνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε Ϋλα κεγΪιν θΪζκα επηρεηξάζεσλ 

φισλ ησλ θιΪδσλ θαη ηνκΫσλ ηεο νηθνλνκέαο. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο 

ιφγσ ηεο ζεζκνζΫηεζεο λΫσλ λφκσλ, κε βΪζε ηνπο νπνένπο φιεο νη ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο 

πξΫπεη λα αλαπηχμνπλ πξνγξΪκκαηα γηα ηελ αζθΪιεηα ηεο εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Πεηξαηψο: Σκάκα ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο θαη Σερλνινγέαο, Καξανιά & 

Αεκεηξένπ 80, 185 34, ΠεηξαηΪο, ηει.: 210-4142094, 4142098, 4142095, θαμ: 210-4142359, 

http://www.tex.unipi.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00 
ΥαληΪ, ηει.: 28210-37301, 37302, 37305, 37255, θαμ: 28210- 69410, e-mail: thekla@dssl.tuc.gr, 

www.dpem.tuc.gr, www.dpem.tuc.gr/Metaptyxiaka/meta7.htm  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ΐαζ. νθέαο 12, 67100, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79345, 20374, 79023, θαμ: 

25410-79345, e-mail: info@pme.duth.gr, www.pme.duth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ (E-COMMERCE) 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλΪπηπμε θαη ε δηαρεέξηζε δηθηχσλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ θαζψο θαη ε αλΪιπζε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξένπ θαη εθαξκνγψλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ αζθΪιεηαο ζε ειεθηξνληθΫο ζπλαιιαγΫο. 

Βέλαη ζε ζΫζε λα εθηειεέ εξγαζέεο φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο Ϋξγσλ αλΪπηπμεο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ κε Ϋκθαζε ζηε δπλακηθά παξνπζέαζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε 

δηαζχλδεζά ηνπο κε ηηο κεραλνγξαθηθΫο ιχζεηο πνπ κΫρξη ηψξα Ϋρνπλ πινπνηεζεέ ζε 

επηρεηξάζεηο (ΛνγηζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, Ώπνζάθεο, πζηάκαηα ERP). Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ηε 

http://www.ypepth.gr/
http://www.tex.unipi.gr/
http://www.dpem.tuc.gr/
http://www.dpem.tuc.gr/Metaptyxiaka/meta7.htm
http://www.pme.duth.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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δεκηνπξγέα ΐΪζεσλ ΑεδνκΫλσλ θαη ειθπζηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πνιπκεζηθψλ θαη 

αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ρξεζηκνπνηεέ κε επρΫξεηα ηε γιψζζα SQL γηα δηαρεέξηζε 

ΐΪζεσλ ΑεδνκΫλσλ (δεκηνπξγέα πηλΪθσλ, εηζαγσγά - δηαγξαθά - κεηαβνιά ζηνηρεέσλ, 

αλΪθηεζε πιεξνθνξηψλ, απφδνζε δηθαησκΪησλ ρξάζεο θ.ιπ.). ΣΫινο, εέλαη γλψζηεο ηεο 

λνκνζεζέαο θαη ησλ πξνβιεκΪησλ ηεο αγνξΪο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ, ελψ αλαπηχζζεη 

ηερληθΫο πξνψζεζεο θαη πξνβνιάο ειεθηξνληθψλ θΫληξσλ εκπνξένπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν ά εξγαζηάξην, ζε Ϊλεην θαη θσηεηλφ πεξηβΪιινλ. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν, αλ θαη κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη ζε πεξηφδνπο παξΪδνζεο κεγΪισλ Ϋξγσλ ά αλ 

ρξεηαζηεέ λα ιχζεη ζπγθεθξηκΫλα πξνβιάκαηα. ΥΪξε ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγέα, εέλαη δπλαηφλ 

Ϋλα κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ λα γέλεη εμ απνζηΪζεσο κΫζσ ησλ δηακνξθσηψλ/απνδηακνξθσηψλ 

(modems), ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ (lap-top), ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ, θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ΒξγΪδεηαη πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά, γεγνλφο 

πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνθαιΫζεη θφπσζε ησλ νθζαικψλ, πφλνπο ζηελ πιΪηε θαη πξνβιάκαηα 

ζηα ρΫξηα θαη ηνπο θαξπνχο, φπσο εέλαη ην ζχλδξνκν θαξπηαένπ ζσιάλα ά ε ζπζζσξεπηηθά 

ηξαπκαηηθά δηαηαξαρά. πλεπψο, πξΫπεη λα θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ 

θέιηξα ζηελ νζφλε ην ππνινγηζηά θαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζην 

ρψξν εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηε ιεπηνκΫξεηα, θαη ε κεζνδηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ϊξηηα 

επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. 

Δ εμνηθεέσζε θαη ε ελεκΫξσζε γηα ηε ζπλερά πξφνδν ηεο ηερλνινγέαο, θαζψο θαη ην πλεχκα 

ζπλεξγαζέαο ζην πιαέζην ηεο πινπνέεζεο Ϋξγσλ αλΪπηπμεο εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε, απαηηεέηαη 

δηπισκαηηθά εξγαζέα θαη ππΪξρεη εμεηδέθεπζε ζηνπο ηνκεέο ησλ Βθαξκνγψλ θαη Θεκειηψζεσλ 

ηεο Βπηζηάκεο ησλ Τπνινγηζηψλ, ησλ Σερλνινγηψλ Λνγηζκηθνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκΪησλ, ηνπ Τιηθνχ θαη ηεο Ώξρηηεθηνληθάο Τπνινγηζηψλ θαη ησλ εκΪησλ, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ. πνπδΫο παξΫρνληαη αθφκα ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Παηξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, 

ελψ ππΪξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ 

επέπεδν. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη θνηηεηΫο 

καζαέλνπλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ζπζηάκαηα θαη δέθηπα ππνινγηζηψλ, λα 

αλαπηχζζνπλ ηερλνινγέα ινγηζκηθνχ, θαη λα αζρνινχληαη κε πνηθέιεο εθαξκνγΫο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, εκπνξένπ θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε ηδησηηθΪ θαη δεκφζηα 

ΕΒΚ επνπηεέαο ΤΠΒΠΘ ζηελ εηδηθφηεηα Βηδηθφο Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο (κε πνιπκΫζα) θαη 

Σερληθφο Σειεπιεξνθνξηθάο ηνπ ΣνκΫα Πιεξνθνξηθάο, κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+, θαη απνλνκά 

Αηπιψκαηνο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο κεηΪ απφ εμεηΪζεηο ζηνλ ΟΒΒΚ Βπηπξφζζεηα, 

ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε θνιΫγηα θαη Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, 
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φκσο, φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. πνπδΫο παξΫρνληαη ηΫινο θαη ζε 

αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ,. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 

82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ/2000). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-38, ΐ.Α. 

17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/1963, Π.Α. 472/1985 θαη Π.Α. 252/1988. Δ επαγγεικαηηθά 

θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ ζην ΦΒΚ 243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο 

πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο «Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη 

Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα, λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, 

θαηαζθεπά, επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα 

πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο 

Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, 

επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο εθαξκνγψλ ηνπ. Γηα ηνπο απνθνέηνπο ΕΒΚ ησλ 

παξαπΪλσ εηδηθνηάησλ δελ ππΪξρνπλ αθφκε θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα, θαζψο 

ην ζρΫδην Π.Α. πξνσζεέηαη ζηελ ΒΒΚΒΑ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο, ζε εξεπλεηηθΪ θαη παλεπηζηεκηαθΪ 

ηδξπκΪηα, ά σο εθπαηδεπηηθφο κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ. Βπέζεο, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε Ϋλα επξχ θΪζκα επηρεηξάζεσλ, πνπ πεξηιακβΪλεη ηηο παξαδνζηαθΫο 

εηαηξεέεο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη 

εηαηξεέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο αλαδπφκελνπο ρψξνπο ηεο ηερλνινγέαο θαη 

επηθνηλσλέαο, φπσο επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, 

παξνράο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ, θαηαζθεπάο, εγθαηΪζηαζεο θαη ππνζηάξημεο 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ, παξαγσγάο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, 

επηρεηξάζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ππνζηεξέμνπλ εζσηεξηθΫο θαη δηεπηρεηξεζηαθΫο δηαδηθαζέεο θαη 

ζπλαιιαγΫο κε πειΪηεο κΫζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ειεθηξνληθΪ κΫζα 

καδηθάο ελεκΫξσζεο θαη ςεθηαθάο δηαζθΫδαζεο, εξεπλεηηθΪ ηκάκαηα εηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθάο 

θαη Σειεπηθνηλσληψλ θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο 

πξαγκαηνπνηψληαο ειεθηξνληθΫο επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθΪ κε δηθηπαθΫο 

ηερλνινγέεο θαη πξνεγκΫλεο εθαξκνγΫο ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη ν 

ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο εέλαη πνηθέιεο, ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο θαη επέθαηξεο θαη βξέζθνπλ 

πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε εηαηξεέεο θαη επηρεηξάζεηο κε ζρεηηθΫο ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ:ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.inf.uth.gr/
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  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996710, 997308, 997280, 997555, θαμ: 

2610-991720, e-mail: secretary@ee.upatras.gr, www.ee.upatras.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-
5228966, www.hca.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 
235470, www.tee.gr  

  Ίδξπκα ηνπ σκαηεένπ Τπνινγηζηψλ ησλ Διεθηξνιφγσλ θαη Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ: 

www.computer.org  

  CompuLogic Hellas, Multimedia Products & Health Information Systems: Κ. Ώιεμαλδξέδε 9, 
621 25, Ϋξξεο, ηει.: 23210-37208, θαμ: 23210-37732, www.compulogic.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΑΓΡΟ-ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ Ώγξν-νηθνινγέα εέλαη ε εθαξκνζκΫλε νηθνινγέα, ελψ ν εηδηθφο επηζηάκσλ εθαξκνζκΫλεο 

αγξν-νηθνινγέαο, Ϋρεη σο γλσζηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ αληηθεέκελν δξαζηεξηνηάησλ ηα γεσξγηθΪ 

νηθνζπζηάκαηα, ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, θαζψο επέζεο ηελ παξαγσγά θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειάο πνηφηεηαο, απαιιαγκΫλσλ απφ ηνμηθΫο ά Ϊιιεο νπζέεο, 

πνπ επηβαξχλνπλ ηδηαέηεξα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθέκσλ. πγθεθξηκΫλα, αζρνιεέηαη κε ηηο λΫεο 

ηερληθΫο θαιιηΫξγεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θηιηθΫο πξνο ην πεξηβΪιινλ, κε ηε δηαρεέξηζε ησλ 

ρεξζαέσλ νηθνζπζηεκΪησλ, κε ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ θπηηθψλ θαη ησλ δσηθψλ 

πξντφλησλ θαη κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πιψλ, ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ησλ γεσξγηθψλ απνβιάησλ, δέδνληαο ηδηαέηεξε Ϋκθαζε θαη ζπνπδαηφηεηα ζηε 

ζπζηεκαηηθά ζεψξεζε θαη πξνζΫγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ, ζηε γεσξγηθά 

ηερλνινγέα θαη δξαζηεξηφηεηα αιιΪ θαη ηε ζπζρΫηηζά ηνπο κε ηε βηνεζηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

εζηθά, ζηελ πνηφηεηα θαη ην πιαέζην δηαθέλεζεο πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηε ινγηθά 

ηεο αεηθφξνπ αλΪπηπμεο, δεδνκΫλνπ φηη ζην ζεκεξηλφ θφζκν ε πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο 

απνηειεέ επηηαθηηθά αλΪγθε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο εηδηθφο εθαξκνζκΫλεο αγξν-νηθνινγέαο απαζρνιεέηαη ζην γξαθεέν ά ην εξγαζηάξηφ ηνπ θΪησ 

http://www.ee.upatras.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.computer.org/
http://www.compulogic.gr/
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απφ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο. Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθά θαη 

πεηξακαηηθά παξΪ ρεηξσλαθηηθά, ε επαθά ηνπ φκσο κε θπηνθΪξκαθα θαη Ϊιιεο ρεκηθΫο νπζέεο 

επηβΪιινπλ ηε ιάςε ησλ απαξαέηεησλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο. ΠνιιΫο θνξΫο εξγΪδεηαη ζηελ 

χπαηζξν πξνθεηκΫλνπ λα θΪλεη ηηο κειΫηεο νηθνζπζηεκΪησλ θαη πεξηβΪιινληνο, 

αληηκεησπέδνληαο δχζθνιεο θαη ζθιεξΫο ζπλζάθεο ην ρεηκψλα κε ην θξχν, ηηο βξνρΫο, ηηο 

ιΪζπεο, ηελ πγξαζέα ά ην θαινθαέξη κε ηε δΫζηε. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλν ζε 

θπζηνινγηθΫο ζπλζάθεο, γέλεηαη φκσο αθαλφληζην θαη απξνζδηφξηζην, φηαλ ππΪξρνπλ Ϋθηαθηεο 

αλΪγθεο ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ησλ ρεξζαέσλ νηθνζπζηεκΪησλ, φπσο πγξνβηφηνπνη, πνηακνέ, 

δΪζε, ιέκλεο, πδξνθφξνο νξέδνληαο θ.ιπ. ΠνιιΫο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ ζε κεγΪιεο 

απνζηΪζεηο πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρεη ζπκβνπιΫο γεσξγηθνχ ά πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκΫλνπ 

ζηνπο αγξφηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο εηδηθφο εθαξκνζκΫλεο αγξν-νηθνινγέαο πξΫπεη λα αγαπΪ ηε θχζε θαη ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, 

λα αγαπΪ ηε δσά ζηελ χπαηζξν θαη λα κειεηΪ ηα πξνβιάκαηα δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ, 

λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηε δσά θαη ηελ εξγαζέα ησλ αγξνηψλ, λα εέλαη ζπλεπάο, ππεχζπλνο, 

κεζνδηθφο, επηλνεηηθφο, ηνικεξφο, απνθαζηζηηθφο θαη λα Ϋρεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά 

ζηηο θαθνπρέεο. ΠαξΪιιεια δε, ε ππνκνλά θαη επηκνλά, νη νξγαλσηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο 

ηθαλφηεηεο, ε πεηζψ, ε πξνζνρά ζηε δνπιεηΪ ηνπ, ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε νξζά θξέζε, ε 

ελεξγεηηθφηεηα θαη ε αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ απνηεινχλ βαζηθΪ πξνζσπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ Ϊζθεζε απηνχ ηνπ επαγγΫικαηνο. Οη πνιχ θαιΫο γλψζεηο 

Μαζεκαηηθψλ, ΐηνινγέαο, Γεσινγέαο, Φπζηθάο, Υεκεέαο, Πιεξνθνξηθάο θαη Οηθνλνκέαο αιιΪ 

θαη ε ζΫιεζε γηα ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο λΫεο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο ζηε δηεζλά αγνξΪ θαη 

ζηελ Βπξσπατθά Κνηλφηεηα, ηεο νπνέαο νη απνθΪζεηο εέλαη θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ 

ειιεληθά αγξνηηθά παξαγσγά, βνεζνχλ ζηελ επηηπρά Ϋθβαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 

δξαζηεξηνηάησλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηελ ΒθαξκνζκΫλε Ώγξν-νηθνινγέα κπνξνχλ λα γέλνπλ, ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Βπηινγάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ νξέδεηαη ζηα ηΫζζεξα 

ρξφληα θαη κπνξνχλ λα θνηηάζνπλ Έιιελεο πνιέηεο ά αιινδαπνέ αλεμαξηάησο ειηθέαο, κε 

απνιπηάξην Λπθεένπ ά πηπρέν ΏΒΕ/ ΏΣΒΕ εζσηεξηθνχ ά εμσηεξηθνχ. Οη απφθνηηνη ηνπ ΠΒ 

αγξν-νηθνινγέαο ιακβΪλνπλ πηπρέν ΏΒΕ, ηζφηηκν πξνο ηα απνλεκφκελα ζηνπο απνθνέηνπο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηκεκΪησλ ησλ Βιιεληθψλ παλεπηζηεκέσλ. Οη θνηηεηΫο πνπ επηηπγρΪλνπλ ζηηο 

εμεηΪζεηο κπνξνχλ λα ιακβΪλνπλ πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο καζάκαηνο. Γηα ηε 

ιάςε πηπρένπ απαηηεέηαη θαη ε επηηπράο δηεμαγσγά πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο 

ηεζζΪξσλ κελψλ ε νπνέα κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ θαη θαηΪ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο 

(ηκεκαηηθΪ), αιιΪ κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα ηξέα πξψηα Ϋηε. Δ πξαθηηθά Ϊζθεζε 

σο πξνυπφζεζε γηα ηε ιάςε πηπρένπ αμηνινγεέηαη κφλνλ σο επηηπράο ά κε επηηπράο ρσξέο λα 

επεξεΪδεη ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ πηπρένπ. Δ δφκεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, παξΫρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζάο ηνπ θαη κε Π.. Ϊιισλ ηκεκΪησλ κε παξεκθεξΫο επηζηεκνληθφ πεδέν. Οη 

πηπρηνχρνη Ώγξννηθνιφγνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ (Παλεπηζηάκηα ηεο ΜεγΪιεο ΐξεηαλέαο, π.ρ. University of Newcastle, 

University of London, ηεο Γεξκαλέαο, Universitat Bonn θαη ηεο Γαιιέαο, Παλεπηζηάκην 

Παξηζηνχ ΥΕ, αιιΪ θαη ηεο ΒιιΪδνο). πνπδΫο ζε παξεκθεξά επηζηεκνληθΪ πεδέα, πνπ νξέδνληαη 

ζηνπο Οδεγνχο πνπδψλ, ηεο ΒθαξκνζκΫλεο Ώγξν-νηθνινγέαο, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηα ηκάκαηα 

Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο, Γεσπνληθάο ΐηνηερλνινγέαο, Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο 

Σξνθέκσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο, Γστθάο Παξαγσγάο θαη ΤδΪηηλνπ 

ΠεξηβΪιινληνο ά Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 
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Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, ζην λΫν ηκάκα Οηθνινγέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο(4ν επηζηεκνληθφ 

πεδέν) ηνπ ΏΣΒΕ ΠΪηξαο κε Ϋδξα ηε ΓΪθπλζν, ζην ηκάκα ΐηνινγηθάο Γεσξγέαο ηνπ ΏΣΒΕ 

Δπεέξνπ θαη ζηα ηκάκαηα Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο ηνπ ΏΣΒΕ Απη. Μαθεδνλέαο, 

Δπεέξνπ, Θεζζαινλέθεο, ΚαιακΪηαο, Κξάηεο, ΛΪξηζαο. πνπδΫο επηπΫδνπ 3+ ζηελ 

ΒθαξκνζκΫλε Ώγξν-νηθνινγέα θαη ζε επηκΫξνπο πεδέα, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ ΕΒΚ, απφ ηα νπνέα νη απφθνηηνη ιακβΪλνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο κεηΪ 

απφ εμεηΪζεηο Πηζηνπνέεζεο. πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ 

πνπδψλ θαη ζε ΚνιΫγηα ά ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ησλ νπνέσλ φκσο νη 

ζπνπδΫο πξΫπεη λα αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ ά ην ΕΣΒ σο ηζφηηκνη ησλ ηέηισλ πνπ 

παξΫρνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα ηεο εκεδαπάο θαη απφ ην ΏΒΕΣΣΒ, πξνθεηκΫλνπ λα 

θαηνρπξψλνπλ ηα αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηΪ ηνπο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ ΒθαξκνζκΫλεο Ώγξν-νηθνινγέαο ιφγσ ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ, εέλαη ηα αληέζηνηρα ηνπ Γεσπφλνπ θαη 

ησλ ζπγγελψλ θιΪδσλ επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη εηδηθνέ επηζηάκνλεο Ώγξν-νηθνιφγνη πνπ Ϋρνπλ αλψηαηε εθπαέδεπζε, κπνξνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ ζην γεσξγηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο παξαγσγάο θαη πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε κεζφδνπο θαη ηερληθΫο θηιηθΫο πξνο 

ην πεξηβΪιινλ. Βηδηθφηεξα, κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ:  

  Χο ζχκβνπινη εθαξκνγάο αγξνηηθάο πνιηηηθάο, θηιηθάο πξνο ην πεξηβΪιινλ (ππνπξγεέν 
Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, αγξνηηθνέ ζπλεηαηξηζκνέ, ελψζεηο παξαγσγψλ, ΏΣΒ, δηΪθνξεο ελψζεηο 

θαη νξγαληζκνέ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγξνηηθά παξαγσγά θαη/ ά ην πεξηβΪιινλ, θ.ιπ.)  

  ε πεξηβαιινληηθνχο ειΫγρνπο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ (π.ρ. λεξφ, Ϋδαθνο, θ.ιπ.) γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη γεσξγηθψλ απνβιάησλ.  

  ε ειΫγρνπο πνηφηεηαο θπηηθψλ θαη δσηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

  ε κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο πεξηβαιινληηθΪ επαέζζεησλ ά ηδηαέηεξνπ 

νηθνινγηθνχ ελδηαθΫξνληνο πεξηνρψλ.  

  ε κειΫηεο θαη δηαρεέξηζε ρεξζαέσλ νηθνζπζηεκΪησλ.  

  ηελ αλΪπηπμε θαη πξνψζεζε λΫσλ ηερληθψλ θαιιηΫξγεηαο θαη λΫσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβΪιινλ θαζψο θαη ειΫγρνπ ηεο πνηφηεηνο απηψλ.  

  ηελ επνπηεέα εθαξκνγάο δηαηΪμεσλ πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο θαη πξνδηαγξαθψλ 
πεξηβαιινληηθάο ζπκβαηφηεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη αγξνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαζψο θαη 

πεξηβαιινληηθφο Ϋιεγρνο ηεο πνηφηεηνο θπζηθψλ πιψλ, γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη γεσξγηθψλ 

απνβιάησλ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ησλ εηδηθψλ εθαξκνζκΫλεο αγξν-νηθνινγέαο εέλαη 

πνιχ ζεηηθΫο θαη κε πνιχ ζεηηθφ ηζνδχγην εξγαζέαο, ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ θΪιπςε 

ελφο ζεκαληηθνχ θελνχ ζε εηδηθνχο, γηα ηελ επέβιεςε θαη επηζηεκνληθά ελέζρπζε ζε 

θαιιηΫξγεηεο θηιηθΫο πξνο ην πεξηβΪιινλ, αιιΪ θαη γηα ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ παξαγφκελσλ 

ζηε ρψξα καο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ο ηνκΫαο απηφο ζάκεξα ζεσξεέηαη ζεκαληηθφηαηνο γηα ηελ 

Βζληθά νηθνλνκέα θαη ππΪξρεη Ϊκεζε αλΪγθε επηζηεκνληθάο θΪιπςάο ηνπ. ΣΫινο, ν Ϋιεγρνο ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ε πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε ησλ ρεξζαέσλ νηθνζπζηεκΪησλ 

απαηηεέ πην εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ. Σα ηειεπηαέα πΫληε ρξφληα γέλνληαη επηκνξθσηηθΪ 

ζεκηλΪξηα κε ζηφρν ηελ επηζηεκνληθά θαη πνιηηηθά θαηΪξηηζε ζηειερψλ γηα ηελ παξαγσγά 

πνηνηηθΪ αλαβαζκηζκΫλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, ΕσΪλληλα Σαρ. Θπξ.:1186, Σ.Κ. 45110, ηει: 26510-

97203,97117,97274,97281, fax: 26510-97065, www.uoi.gr, e-mail: intlrel@cc.uoi.gr  

http://www.uoi.gr/
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  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζάλαο, ΕεξΪ Οδφο 75, Σ.Κ. 118 55 Ώζάλα, ηει:5294662.  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Πεδένλ ηνπ ʼξεσο, 38334 ΐφινο, ηει: 24210 69784.  

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο, Μ. ΏιεμΪλδξνπ 1- Κνπθνχιη Σ.Κ. 26334, ΠΪηξα, ηει.: 2610-369135-36, fax: 

2610-369165, http://www.teipat.gr, e-mail: admin@teipat.gr  

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ Σ.Θ. 110, 47100 ʼξηα, ηει: 26810 - 79224, 76401 - 3, fax: 26810 - 76404 - 5.  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο 41110 ΛΪξηζα, ηει.: 2410 - 611061 - 611072, fax: 2410 - 610803.  

  ΏΣΒΕ ΚαιακΪηαο ΏληηθΪιακνο Μεζζελέαο, Σ.Κ. ΚαιακΪηα, ηει.: 27210-69589/69592.  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο Κνέια ΚνδΪλεο, Σ.Κ. 50100, ηει. 24610 40161, fax: 24610 39682.  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ, Ώγ. ππξέδσλα & ΑεκεηζΪλαο 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει: 5449175 & 5989897, 
fax. 5449175.  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ηει. 2402066, fax: 2402064.  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ, ηει.210-3614580.  

  Παλειιάληα Βλσζε Σερλνιφγσλ ηξνθέκσλ, ηει: 210-5245841  

  Ααζνπνληθφο χιινγνο, ηει. 210-5235126.  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο, ηει. & fax: 2310-272036.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΒΒΚ, Ώζάλα-Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41 ΝΫα Εσλέα Σ.Κ. 142 34, ηει: 210-27090083-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο, Ώζάλα-ηνπξλΪξε 53, Σ.Κ. 10432, ηει: 210-5202967, 

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

  Παλειιάληα Έλσζε Εδηνθηεηψλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.), 
ηνπξλΪξε 53- Ώζάλα, Σ.Κ. 104 32, ηει. 210-5225565, fax: 210-5228966.  

  Ε.Σ.Β. ΜΪλεο 5, 106 81 Ώζάλα, ηει.: 210/3818372, fax: 210/3301583  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ επηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε πξνβιεκΪησλ πνπ ηπρφλ αληηκεησπέδνπλ πξνεγκΫλεο βηνκεραλέεο 

θαη επηρεηξάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκΫα, ε αμηνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη 

ε νξγΪλσζε ηεο παξαγσγάο θαη ηε ιάςε απνθΪζεσλ παξΪιιεια κε ηελ αλΪιπζε ησλ 

δεδνκΫλσλ ηεο αγνξΪο, εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εηδηθνχ εθαξκνζκΫλσλ 
καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα ζηειερψζεη ηκάκαηα Ϋξεπλαο θαη 

αλΪπηπμεο εηαηξεηψλ, εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ θαη ΏΒΕ, ζε ζΫκαηα καζεκαηηθψλ, θπζηθάο θαη 

κεραληθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 

http://www.teipat.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.hca.gr/
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ΒξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ ζε θαιΫο ζπλζάθεο, κε θαλνληθφ σξΪξην, πνιιΫο θνξΫο φκσο ην 

ππεξβαέλεη εξγαδφκελνο ππεξσξηαθΪ πξνθεηκΫλνπ λα ηεξάζεη ηηο πξνζεζκέεο παξΪδνζεο ελφο 

Ϋξγνπ. Βπέζεο, κεηαθηλεέηαη ζπρλΪ ζην εζσηεξηθφ ά ζην εμσηεξηθφ γηα λα παξαθνινπζάζεη 

ζεκηλΪξηα, δηαιΫμεηο θ.Ϊ. γηα ηηο εμειέμεηο ζηελ επηζηάκε ηνπ. ην πιαέζην ηεο εξγαζέαο ηνπ 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο νηθνλνκνιφγνπο, κεραληθνχο, εηδηθνχο 

πιεξνθνξηθάο, ηερληθνχο, θπζηθνχο θ.Ϊ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα εέλαη κεζνδηθφο, ζπλεξγΪζηκνο κε ηθαλφηεηα αλαιπηηθάο θαη θξηηηθάο ζθΫςεο θαη 

λα δηαζΫηεη πξσηνπνξηαθΫο θαη θαηλνηφκεο ηδΫεο. ΠξΫπεη, επέζεο, λα εέλαη ηθαλφο θαη επΫιηθηνο, 

ψζηε λα δηαρεηξέδεηαη θξέζεηο θαη λα αληηκεησπέδεη ηα πξνβιάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

ποσδές: 
ην ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα κπνξεέ λα ζπνπδΪζεη θΪπνηνο ζην ηκάκα ΒθαξκνζκΫλσλ 

Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο (ΔξΪθιεην), ζην νπνέν ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα, θαζψο θαη ζην ηκάκα ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ 

ΒΜΠ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ΒθαξκνζκΫλσλ 

Μαζεκαηηθψλ απφ ην Παλεπηζηάκην Κξάηεο, απνθηνχλ εληαέν πηπρέν ηνπ ηκάκαηνο κε 

δπλαηφηεηα επηινγάο θαηεπζχλζεσλ ζηα ΜαζεκαηηθΪ Σερλνινγηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ 

θαη ζηα ΒπηρεηξεζηαθΪ ΜαζεκαηηθΪ. ην ηκάκα ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ νη θαηεπζχλζεηο 

εέλαη απηά ηνπ Μαζεκαηηθνχ Βθαξκνγψλ θαη ηνπ Φπζηθνχ Βθαξκνγψλ. Οη θαηεπζχλζεηο ζην 

πηπρέν ζεκαέλνπλ Ϋκθαζε ζηελ αληέζηνηρε πεξηνρά εθαξκνγψλ. ε θΪζε πεξέπησζε νη 

απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο απηνχ δηαζΫηνπλ εθηφο απφ ηηο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 

εηδηθφηεηΪο ηνπο θαη Ϋλα ηζρπξφ θαη ζπγρξφλσο επξχ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν πνπ ηνπο παξΫρεη 

επειημέα θαη θηλεηηθφηεηα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηζηεκνληθφ θαη εξγαζηαθφ 

πεξηβΪιινλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σν ηκάκα ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ εέλαη λΫν ηκάκα θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ πξνβιΫπνληαη αθφκα κε Π.Α ηα αθξηβά επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πηπρηνχρνπ 

ηνπ παξαπΪλσ ηκάκαηνο. Καηφπηλ ηνχησλ ινηπφλ, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ 

ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ εέλαη ηα αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ηνπ Μαζεκαηηθνχ, ηνπ Φπζηθνχ θαη ηνπ Μεραληθνχ, δεδνκΫλνπ φηη, νη ζπνπδΫο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Φπζηθψλ Βθαξκνγψλ ζπλδπΪδνπλ ην ελδηαθΫξνλ ηνπ Μαζεκαηηθνχ θαη 

ηνπ Φπζηθνχ, γηα ηελ αλαθΪιπςε θαη ηελ κειΫηε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, κε ην ελδηαθΫξνλ ηνπ 

Μεραληθνχ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ πξντφλησλ ηεο Ϋξεπλαο ζηελ επέιπζε ηερλνινγηθψλ 

πξνβιεκΪησλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα ζηειερψζεη ηκάκαηα Ϋξεπλαο, ζρεδηαζκνχ θαη αλΪπηπμεο βηνκεραληψλ, εηαηξεηψλ, 

επηρεηξάζεσλ, ηξαπεδψλ θαζψο θαη Ϊιισλ θνξΫσλ, φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθΪ γξαθεέα, εηαηξεέεο 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο, εηαηξεέεο δηαθέλεζεο πξντφλησλ, σο ζχκβνπινο γηα ιάςε 

απνθΪζεσλ, γηα αλΪιπζε θαη αμηνπνέεζε δεδνκΫλσλ θαη εηζαγσγά λΫσλ ηερλνινγηψλ. Ώθφκε, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε ΒξεπλεηηθΪ ΚΫληξα θαη Παλεπηζηάκηα σο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηΫινο λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε, ηδηαέηεξα ζηελ ηερληθά 

- επαγγεικαηηθά (δεκφζηα θαη ηδησηηθά). Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη επλνΎθΫο θαη ην 

ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο ζεηηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Λεσθ. Κλσζνχ-Ώκπειφθεπνη, 71409 ΔξΪθιεην, ηει.: 2810/393700 & 

393703, http://www.tem.uoc.gr/ l Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 

80 ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7721684 & 7721703, http://www.mathphys.ntua.gr/  

  Βιιεληθά Μαζεκαηηθά Βηαηξεέα: Παλεπηζηεκένπ 34, 106 79 Ώζάλα, ηει.: 210/3616532, 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΜΗΚΡΟΩΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε παξαθνινχζεζε, ν Ϋιεγρνο θαη ε εγθαηΪζηαζε κηθξνυδξαπιηθψλ ζπζηεκΪησλ ζε 

βηνκεραληθΫο θαη εξγνζηαζηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν εηδηθφο κηθξνυδξαπιηθψλ ζπζηεκΪησλ εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε 

εηδηθψλ κεραληζκψλ (αληιέεο, βαιβέδεο θ.Ϊ.) ζε κεγΪια κεραλάκαηα πνπ απνηεινχλ ην 

(βηνκεραληθφ) εμνπιηζκφ κηαο επηρεέξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηΪθνξνπο ζθνπνχο. 

Ώθφκε, παξαθνινπζεέ θαη ειΫγρεη κε εηδηθΪ φξγαλα θαη εξγαιεέα (ζπζθεπΫο ειΫγρνπ, 

βνιηφκεηξα θ.Ϊ.), ηε ζσζηά ιεηηνπξγέα ησλ εηδηθψλ απηψλ κεραλεκΪησλ θαη επεκβαέλεη ζε 

πεξέπησζε ηπρφλ πξνβιεκΪησλ. Έηζη, απνζπλαξκνινγεέ, ειΫγρεη θαη επηζεσξεέ ηε ιεηηνπξγέα 

ησλ κηθξνυδξαπιηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη θξνληέδεη γηα ηελ επηδηφξζσζά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηά. Βπέζεο, θξνληέδεη γηα ηελ πεξηνδηθά ζπληάξεζά ηνπο θαη 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο εηδηθνχο (ηερλέηεο κεραλψλ, κεραλνιφγνπο θ.Ϊ.) γηα λα δηεπθνιχλεηαη 

ζηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζπλάζσο φξζηνο ά ζθπκκΫλνο ά θΪησ απφ κεραλάκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο δηΪθνξα 

εξγαιεέα θαη φξγαλα κεηξάζεσλ. Ο Ϋιεγρνο θαη ε επηδηφξζσζε ησλ κεραλεκΪησλ απαηηεέ 

εξγαζέα θΪησ απφ ζπλζάθεο φπνπ επηθξαηνχλ αξθεηφο ζφξπβνο, πςειΫο ζεξκνθξαζέεο θαη 

ζθφλε. Γη’ απηφ πξΫπεη λα εέλαη ηδηαέηεξα πξνζεθηηθφο ψζηε λα κε γέλνληαη αηπράκαηα θαη λα 

ηεξεέ ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο, γεγνλφο πνπ επηθΫξεη πξφζζεην Ϊγρνο θαη Ϋληαζε. Ώθφκε, εέλαη 

αλαγθαέν λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαη λα 

παξαθνινπζεέ θΪπνηα ζεκηλΪξηα, ψζηε λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηα ζχγρξνλα θαη 

απηνκαηνπνηεκΫλα πδξαπιηθΪ ζπζηάκαηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο εηδηθφο κηθξνυδξαπιηθψλ ζπζηεκΪησλ ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο, αιιΪ 

θαη επηδεμηφηεηα ζηα ρΫξηα θαη αθξέβεηα ζηηο θηλάζεηο ηνπ. Ώθφκε, πξΫπεη λα Ϋρεη πςειφ 

αέζζεκα επζχλεο, θαη θαιΪ αληαλαθιαζηηθΪ θαη επηδεμηφηεηα θαηΪ ηνπ ρεηξηζκνχο ησλ 

νξγΪλσλ.ΣΫινο, ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη θαιά φξαζε θαη λα αληΫρεη ζηηο θαηαπνλάζεηο ηνπ ζψκαηνο, 

ζην ζφξπβν θαη ηε ζθφλε.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ πξνζθΫξνληαη ζπνπδΫο απνθιεηζηηθΪ ζην ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν. 

πλαθεέο ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΐηνκεραλέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζηα ηκάκαηα 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ Ώζάλαο, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα 

εμΪκελα ά ζηα ηκάκαηα Μεραλνινγέαο ησλ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, ΠΪηξαο, ΛΪξηζαο, Δξαθιεένπ 

Κξάηεο, ΚαβΪιαο, ΚνδΪλεο, Υαιθέδαο θαη εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ εθηΪ εμΪκελα θαη 

http://www.tem.uoc.gr/
http://www.mathphys.ntua.gr/
http://www.hms.gr/
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απαηηεέηαη πξαθηηθά εμΪζθεζε.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ηνλ Βηδηθφ 

Μηθξνυδξαπιηθψλ πζηεκΪησλ. ΏπηΪ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην επέπεδν θαη ην αληηθεέκελν ησλ 

βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ. Γηα παξΪδεηγκα, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηνπ 

ηκάκαηνο ηκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΐηνκεραλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο 

θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/34 θαη ηα εθηειεζηηθΪ ηνπ Π.Α. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

απνθνέησλ ησλ ηκεκΪησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Ν. 

6422 (ΦΒΚ 421/Ώ’/ 28-11-1934). Ο κεραλνιφγνο κεραληθφο παέξλεη Ϊδεηα Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο απφ ην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο. Μπνξεέ λα απνθηάζεη ην πηπρέν ηνπ 

κειεηεηά θαη ην πηπρέν ηνπ εξγνιάπηε ηΫζζεξα θαη ηξέα ρξφληα αληέζηνηρα κεηΪ ηελ απφθηεζε 

ηεο Ϊδεηαο Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, αθνχ ππνβΪιεη ηα αλαγθαέα δηθαηνινγεηηθΪ ζηε Γεληθά 

Γξακκαηεέα Αεκνζέσλ Έξγσλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εξγνζηΪζηα, ζε ρεκηθΫο βηνκεραλέεο (δηπιηζηάξηα θ.Ϊ.), ζε βηνκεραλέεο 

κεραλνθαηαζθεπψλ, ζε ηερληθΫο εηαηξεέεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξέα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζε γξαθεέα κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ, ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα θαη παλεπηζηάκηα, ά 

σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο θ.Ϊ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Πνιπηερληθά ζρνιά, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-

74010, θαμ: 24210-74050, e-mail: secmmb@mie.uth.gr, www.mie.uth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, 
ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210- 7723534 -36 -38, θαμ: 210-7723541, www.mech.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310-996022 - 32 - 72, θαμ: 2310-996071 http://.vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε (Οδφο ΏξηζηνηΫινπο), 265 00, Ρέν ΠΪηξα, ηει.: 
2610-997192 -4, θαμ: 2610-991626, www.mech.upatras.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, ΠΫηξνπ ΡΪιιε θαη 

Θεβψλ 250, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 2105381227, θαμ: 210-5381228, 

http://gun.teipir.gr/MechEng  

  ΏΣΒΕ Υαιθέδαο: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, 344 00, ΦαρλΪ, 
ηει.: 22280-99523-25, www.teihal.gr/stef-mec-grk.asp  

  ΏΣΒΕ Απηηθάο Μαθεδνλέαο: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, Κνέια, 

501 00, ΚνδΪλε, ηει.: 24610-40161-4, θαμ: 24610-39682, 

http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept?p_ID=MX  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 
621 33, Ϋξξεο, ηει.: 23210-49125, θαμ: 23210-49125, www.teiser.gr  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, Κηηξηαθφ 

πγθξφηεκα Ώγ. ΛνπθΪ, 654 04, ΚαβΪια, ηει.: 2510-462143, θαμ: 2510-462144, 

www.teikav.edu.gr/md/  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, ΝΫα Κηέξηα, 411 
10, ΛΪξηζα, ηει.: 2410-684304, θαμ: 2410-613249, www.teilar.gr/.  

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, Μεγ. ΏιεμΪλδξνπ 1, 

Κνπθνχιη, 263 35 ΠΪηξα, ηει.: 2610-319214, www.teipat.gr/Mechanical/mechanical.html  

http://www.ypepth.gr/
http://www.mie.uth.gr/
http://www.mech.ntua.gr/
http://.vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html
http://www.mech.upatras.gr/
http://gun.teipir.gr/MechEng
http://www.teihal.gr/stef-mec-grk.asp
http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept
http://www.teiser.gr/
http://www.teikav.edu.gr/md/
http://www.teilar.gr/
http://www.teipat.gr/Mechanical/mechanical.html
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  ΏΣΒΕ Κξάηεο: ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Σκάκα Μεραλνινγέαο, Σ.Θ. 140, 

ηαπξσκΫλνο, 715 00, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-379859, 379718, 

http://talos.stef.teiher.gr/default.htm  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ: www.oaed.gr  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-

5240419  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΟΠΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΥΖΣΗΚΧΝ ΔΦΔ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ηερληθφο εηδηθψλ νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ εθΫ αζρνιεέηαη ΅ε ην ζρεδηαζ΅φ θαη ηελ πινπνέεζε 

ησλ νπηηθψλ θαη ησλ ερεηηθψλ εθΫ πνπ ρξεζη΅νπνηνχληαη ζηνλ θηλε΅αηνγξΪθν, ην ζΫαηξν, ηελ 

ηειεφξαζε, ζε ζπλαπιέεο, ζε ζεΪ΅αηα θαη ζηα πνιπ΅Ϋζα. Με εξγαιεέα ηελ επηζηε΅νληθά θαη 

θαιιηηερληθά ηνπ θαηΪξηηζε θαζψο θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγέα, ζθνπφ Ϋρεη λα δε΅ηνπξγάζεη 

νπηηθΫο θαη ερεηηθΫο «απΪηεο» νη νπνέεο ζα παξαπιαλάζνπλ ην ζεαηά θαη ζα θΪλνπλ ην ζΫα΅α 

εληππσζηαθφηεξν θαη πην πεηζηηθφ. ε πξψην ζηΪδην ε εξγαζέα ηνπ πεξηια΅βΪλεη ηε ζχιιεςε 

΅ηαο ηδΫαο, ζηε ζπλΫρεηα ην ζρεδηαζ΅φ ηεο ΅ε ηε βνάζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά θαη ηΫινο ηελ 

εθαξ΅νγά θαη ηνπνζΫηεζά ηεο ζε Ϋλα επξχηεξν θαιιηηερληθφ πιαέζην. Βέλαη Ϋλα επΪγγει΅α πνπ 

απαηηεέ Ϊ΅εζε θαη ζπλερά ζπλεξγαζέα ΅ε φινπο ηνπο θαιιηηερληθνχο παξΪγνληεο πνπ 

ζπλεξγΪδνληαη γηα ΅ηα παξαγσγά.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ηερληθφο ησλ εηδηθψλ εθΫ εξγΪδεηαη ζε θηλεκαηνγξαθηθΪ θαη ηειενπηηθΪ πιαηφ, ζε ζΫαηξα 

θ.Ϊ., ά ζε δηθφ ηνπ γξαθεέν. πρλΪ εξγΪδεηαη ππφ ζπλζάθεο πέεζεο θαη Ϊγρνπο φηαλ ππΪξρνπλ 

πξνζεζκέεο παξΪδνζεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ηδηαέηεξα αλεπηπγ΅Ϋλε θαληαζέα θαη θαιιηηερληθά επαηζζεζέα, ην ηαιΫλην ζηε δσγξαθηθά θαη 

ην ζρΫδην, εέλαη βαζηθΪ πξνζσπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ηερληθνχ εηδηθψλ νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ 

εθΫ. ΠαξΪιιεια ε Ϊξηζηε γλψζε ηεο ηερλνινγέαο ησλ Δ/Τ θαη ησλ πνιπκΫζσλ εέλαη απαξαέηεηα 

γηα ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
ηελ ΒιιΪδα δελ ππΪξρνπλ απεπζεέαο ζπνπδΫο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηερληθνχ νπηηθψλ θαη 

ερεηηθψλ εθΫ. πλαθεέο ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζηα ηκάκαηα ηεο Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο ησλ 

Τπνινγηζηψλ, Πιεξνθνξηθάο, ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη 

Βπηθνηλσλέαο ησλ ΏΒΕ θαη ζηα αληέζηνηρα ηκάκαηα Γξαθηζηηθάο, Σερλνινγέαο Γξαθηθψλ 

Σερλψλ ησλ ΏΣΒΕ. Οη πηπρηνχρνη ησλ ηκεκΪησλ απηψλ κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο 

ζην εμσηεξηθφ θαη λα ιΪβνπλ ΅εηαπηπρηαθφ δέπισκα ΅ε ηε ζπγθεθξη΅Ϋλε εμεηδέθεπζε. πλαθεέο 

ζπνπδΫο θαη θαηΪξηηζε επηπΫδνπ 3+ παξΫρνληαη ζηνπο Σνκεέο ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ θαη 

Πιεξνθνξηθάο - Σειεπηθνηλσληψλ - Αηθηχσλ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ΕΒΚ επνπηεέαο ΟΒΒΚ 

θαη ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηερληθνχ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθάο κε πνιπκΫζα (multimedia), ηνπ 

ηερληθνχ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθάο, ηνπ ηερληθνχ θηλνχκελεο εηθφλαο ειεθηξνληθάο ζρεδέαζεο 

γξαθάκαηνο. πνπδΫο ζηελ Σερλνινγέα ησλ Βηδηθψλ Οπηηθψλ θαη Δρεηηθψλ ΒθΫ παξΫρνληαη 

http://talos.stef.teiher.gr/default.htm
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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επέζεο ζε θνιΫγηα ά ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηε πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο. Βπέζεο ζην εμσηεξηθφ, θπξέσο ζηηο Δλσ΅Ϋλεο Πνιηηεέεο αιιΪ 

θαη ζηελ Ώγγιέα, ππΪξρνπλ πξνπηπρηαθΪ πξνγξΪ΅΅αηα δηΪξθεηαο ηξηψλ ά ηεζζΪξσλ εηψλ ζε 

απηά ηελ εηδηθφηεηα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσ΅Ϋλα επαγγει΅αηηθΪ δηθαηψ΅αηα γηα ηνλ ηερληθφ εηδηθψλ νπηηθψλ θαη 

ερεηηθψλ εθΫ. Χζηφζν ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα αλαηξΫμεη ζηα αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ παξαπΪλσ εηδηθνηάησλ, φπσο αλαθΫξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν κε 

ηνλ ηέηιν «πνπδΫο».  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερληθφο ησλ εηδηθψλ νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ εθΫ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θπξέσο ζε εηαηξεέεο πνπ 

δηνξγαλψλνπλ θαιιηηερληθΪ πξνγξΪ΅΅αηα, ζε θηλε΅αηνγξαθηθΪ πιαηφ, ζε ηειενπηηθΪ θαλΪιηα 

θαζψο θαη ζε εηαηξέεο πνπ αζρνινχληαη ΅ε ην ζρεδηαζ΅φ πξνγξα΅΅Ϊησλ γηα ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηΫο θαη ην internet. Βπέζεο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγει΅αηέαο 

ζε δηθφ ηνπ γξαθεέν. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο θαζψο ν ρψξνο ηεο 

ηΫρλεο θαη ηνπ ζεΪ΅αηνο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ, Σκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο, Μπηηιάλε-
απθνχο θαη Ώξέσλνο 2νο φξνθνο, Σ.Κ 81100- Σει.: 2251-036350, Fax: 2251-036359, Web 

site: http://www.aegean.gr.culturaltec/  

  Γξαθεέν Αηαζχλδεζεο θαη ηαδηνδξνκέαο Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, Web site: http://career-

server.aegean.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηά΅ην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηε΅ηνχπνιε, 54006, Θεζζαινλφθε. ηει.: 
2310 998250, 998260 http://www.auth.gr/  

  Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ-Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Α/λζε: 

ΣΫξκα ΚαξατζθΪθε, 22100, Σξέπνιε ΣειΫθσλν/ Fax 2710 372164/2710 372160, Website: 

http://www.uop.gr, e-mail kotsori@uop.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζάλαο, Α/λζε: Ώγ. ππξέδσλα & ΑεκεηζΪλαο, 12210 ΏηγΪιεσ- Σει.: 210-5907896, 
5385401, 5385403-Φαμ: 210-5987719, Website: http://www.teiath.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΟΒΒΚ, Ώζάλα - ΝΫα Εσλέα, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΣΚ 14234, Σκάκα πνπδψλ: 
ΣειΫθσλν: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085, 210-2709084 FAX: 210-

2719766 Website: http://www.oeek.gr E-mail:tm.spoudon@oeek.gr  

  Αηεχζπλζε πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 8, ʼλσ 

ΚαιακΪθη, ηει.: 210- 9989691, 9989716-17, Website:http://www.oaed.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

http://www.aegean.gr.culturaltec/
http://career-server.aegean.gr/
http://career-server.aegean.gr/
http://www.auth.gr/
http://www.uop.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.srpq.gr/
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  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο, Ώζάλα, ηνπξλΪξε 53, Σ.Κ 104 32, ηει.: 210-

5202967,Fax:210-5228966,E-mail:prel@ hca.gr - Website: http://www.hca.gr.  

  ΠΠ.Β.Ε.Ε.Β.Κ:, ηνπξλΪξε 53 Ώζάλα, ΣΚ 104 32, ηει.: 210- 5225565, fax: 210-5228966  

  The University of Bradford Tel: 01274 233081 Fax: 01274 236260 Email: course-

enquiries@bradford.ac.uk Website: http://www.bradford.ac.uk  

  London South Bank University Tel: 020 7815 7815, fax: 020 7815 8273 Website: 
http://www.lsbu.ac.uk  

  University of Wales College, Newport Tel: 01633 432030, fax: 01633 432850 Email: 

uic@newport.ac.uk Website: http://www.newport.ac.uk  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε πηζηνπνέεζε θαη ε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο δηΪθνξσλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πγεέαο ηνπ θαηαλαισηά θαη ηεο πνηνηηθάο 

δηαηξνθάο ηνπ. Βηδηθφηεξα, Ϋξγν ηνπ απνηειεέ ε επηηφπηα παξαηάξεζε ηεο αγξνηηθάο 

παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγάο θαη εκπνξέαο θαη ε 

πηζηνπνέεζε ηεο πνηφηεηΪο ηνπο κε ζπγθεθξηκΫλνπο δεέθηεο θαη ζπζηάκαηα πνηφηεηαο. Ώθφκε, 

αζρνιεέηαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ αγξνηηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ, φπσο θαη 

ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αλΪπηπμε ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο θαη ζηελ 

νξζνινγηθά ρξάζε ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ππαέζξνπ. ΒπηπιΫνλ, κΫζσ ηεο 

ελεξγεηηθάο ζπκκεηνράο ηνπ ζε εξεπλεηηθΪ, εθπαηδεπηηθΪ θαη αλαπηπμηαθΪ πξνγξΪκκαηα εέλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβΪιεη ζηελ πξναγσγά ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο, ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ 

κνληΫισλ αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ, ζηελ νξζνινγηθά ρξάζε θαη ηελ αλαδάηεζε πξντφλησλ πνπ 

λα αληαπνθξέλνληαη ζην αέηεκα ηεο επνράο καο γηα ηελ αεηθφξν αλΪπηπμε θαη ηελ πνηφηεηα 

δσάο. ΣΫινο, κΫζσ ηεο ζπζηεκαηηθάο καθξνρξφληαο Ϋξεπλαο ζην αληηθεέκελν ηεο αγξνηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεέ λα ζπλεηζθΫξεη ζηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγάο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ζηελ αλΪπηπμε λΫσλ νηθνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζά ηνπο ζε κηα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε αγνξΪ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ηφζν ζηελ χπαηζξν, φπνπ πξαγκαηνπνηεέ δεηγκαηνιεςέεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ειΫγρεη ηελ πνηφηεηΪ ηνπο, φζν θαη ζε εξγαζηάξην, φπνπ πξνβαέλεη ζε αλΪιπζε ηεο ζχζηαζάο 

ηνπο ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο ρεκηθνχο, θπζηθνχο, εηδηθνχο ζηαηηζηηθάο 

επηζηάκεο, πεξηβαιινληνιφγνπο θ.Ϊ. Βπέζεο, κΫξνο ηνπ σξαξένπ ηνπ αθηεξψλεη ζην γξαθεέν ηνπ 

φπνπ ζπληΪζζεη εθζΫζεηο κε ηηο παξαηεξάζεηο ηνπ γηα ηα πξντφληα πνπ Ϋρεη ειΫγμεη θαη 

ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηΫο ηεο αγξνηηθάο παξαγσγάο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκΫλν επΪγγεικα απαηηεέ επζπλεηδεζέα, ζεβαζκφ ζηελ πγεέα ηνπ 

θαηαλαισηά, ζπλΫπεηα, κεζνδηθφηεηα θαη πξνγξακκαηηζκφ. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη νξγαλσηηθΫο θαη 

δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο επηθνηλσλέαο, επειημέα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε 

απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ. Ώθφκε, απαηηεέηαη ζπλδπαζκφ γλψζεσλ απφ ηνπο 

επηζηεκνληθνχο θιΪδνπο ησλ Φπζηθψλ θαη Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ, ηεο Ώγξνηηθάο Οηθνλνκέαο, ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθάο Ώγξνηηθψλ Βπηρεηξάζεσλ θαη ηνπ ΜΪξθεηηλγθ Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ. 

ΒπηπιΫνλ, εέλαη απαξαέηεηε ε γλψζε ηεο επξσπατθάο θαη δηεζλνχο αγξνηηθάο πνιηηηθάο θαη 

λνκνζεζέαο θαη ε ζπλεράο παξαθνινχζεζε ησλ εμειέμεσλ ζην δηεζλΫο εκπφξην αγξνηηθψλ 

http://www.hca.gr/
http://www.bradford.ac.uk/
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πξντφλησλ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά θαη ε 

Ϊξηζηε γλψζε ησλ ζπζηεκΪησλ πνηφηεηαο (ISO) πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηεζλΫο επέπεδν εέλαη 

απαξαέηεηα γηα ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Αηαρεέξηζεο 

Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ ηεο ρνιάο Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Βπηρεηξάζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ (Ώγξέλην), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη 

πξαγκαηνπνέεζε πξαθηηθάο Ϊζθεζεο θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Ο ζηφρνο ηνπ 

Πξνπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο, εέλαη ε απφθηεζε γλψζεο γηα ηελ 

επηζηεκνληθά αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαζηΪζεσλ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκΫα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επέπεδν. πλδπΪδνληαη γλψζεηο γεσπνληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ, νηθνλνκηθνχ, επηρεηξεκαηηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ πεξηερνκΫλνπ νη νπνέεο 

αληαπνθξέλνληαη ζηηο απαηηάζεηο ησλ κνλΪδσλ πνπ παξΪγνπλ, κεηαπνηνχλ θαη εκπνξεχνληαη 

αγξνηηθΪ πξντφληα, αιιΪ θαη ζηελ πνιηηηθά πνπ εθαξκφδεηαη, θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βηψζηκε αλΪπηπμε. Έηζη παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα 

ησλ λΫσλ ζηειερψλ ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα. Βπέζεο, ζπνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα 

Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ (Ώγξέλην) θαη 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο (ΟξεζηηΪδα), θαζψο θαη ζηα Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, ζην Σκάκα Γεσπνλέαο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, ζην Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε πηπρηαθάο κειΫηεο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Αηαρεέξηζεο Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, ην νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο 

θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηελ Εαηξηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

«Πηζηνπνέεζε Ώγξνηηθψλ Πξντφλησλ Πνηφηεηαο», ζηα πιαέζηα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο Βθπαέδεπζε θαη Ώξρηθά Βπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε (ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ). ην ΠΜ 

γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ΣκεκΪησλ ΟξγΪλσζεο θαη Αηαρεέξηζεο Ώγξνηηθψλ 

Βθκεηαιιεχζεσλ, Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Εαηξηθάο, Γεσπνληθάο, 

ΐηνινγέαο, Υεκηθψλ, Οηθνλνκέαο ά νκνεηδψλ ηκεκΪησλ ησλ αλσηΪησλ ηδξπκΪησλ ηεο εκεδαπάο 

θαη ηεο αιινδαπάο. Δ αμηνιφγεζε γηα ηελ απνδνρά κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα 

γέλεηαη απφ επηηξνπά αμηνιφγεζεο, κεηΪ απφ πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε. Γηα ηελ επηινγά 

ζπλεθηηκψληαη ν βαζκφο πηπρένπ, ην επέπεδν γλψζεο ηεο αγγιηθάο ά Ϊιιεο μΫλεο γιψζζαο, ε 

πξνεγνχκελε ζρεηηθά εκπεηξέα, νη επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο θαη νη ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο. 

θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε εθπαέδεπζε πηπρηνχρσλ πξνεξρφκελσλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα 

Σκάκαηα (ΟξγΪλσζεο θαη Αηαρεέξηζεο Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ, Αηαρεέξηζεο 

ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο Εαηξηθάο), θαζψο θαη πηπρηνχρσλ Ϊιισλ ζπλαθψλ 

ηκεκΪησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ ηεο ΒιιΪδαο ά ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα γλσζηηθΪ 

αληηθεέκελα ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ψζηε λα παξΪγνληαη εμεηδηθεπκΫλα ζηειΫρε ζε ζΫκαηα 

πηζηνπνέεζεο θαη δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε ζρΫζε κε ηε δηαηξνθά θαη 

ηελ πγεέα ηνπ θαηαλαισηά, λα εμαζθαιέδεηαη ε πξναγσγά ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο θαη 

ζπλεπψο ε ηθαλνπνέεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ηφπνπ, θαη λα ζπλεηζθΫξεη ζηελ αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνθιάζεσλ ζε ζΫκαηα παξαγσγάο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ γεσξγηθάο παξαγσγάο ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο νινθιεξσκΫλεο θαη 

νηθνινγηθάο θαζψο θαη ζην κεέδνλ ζΫκα ηεο γελεηηθάο ηξνπνπνέεζεο. Δ ειΪρηζηε ρξνληθά 

δηΪξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ΜΑΒ εέλαη ηΫζζεξα αθαδεκατθα, εθ ησλ νπνέσλ δχν εμΪκελα 

αθνξνχλ ππνρξεσηηθά παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ ζηελ Ϋδξα ηεο ρνιάο 
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Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Βπηρεηξάζεσλ ζην Ώγξέλην θαη δχν ηελ εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο ζε Ϋλα απφ ηα ηξέα ζπλεξγαδφκελα ηκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Εσαλλέλσλ. Σν ΠΜ απνλΫκεη Αέπισκα ΠξνρσξεκΫλσλ πνπδψλ, κνλνεηνχο δηΪξθεηαο, 

Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο (ΜΑΒ), δηεηνχο δηΪξθεηαο θαη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο ΟξγΪλσζεο θαη Αηαρεέξηζεο Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ εγγξΪθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Βπηκειεηάξην, ζχκθσλα κε ην Π.Α. 

96/15-4-1998, ην Ν. 1268/82 θαη ην Ν. 2083/92. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

ησλ ηκεκΪησλ Γεσπνλέαο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 258/2000 (ΦΒΚ 215/ η. Ώ/9-

10-2000). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ησλ ΣκεκΪησλ Αηαρεέξηζεο 

ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/ 84, Ϊξζξα 3, 19 θαη 20 

(ΦΒΚ 128/η. Ώ’/84), ην Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ’/92) θαη ην Π.Α. 258/2000 (ΦΒΚ 

215/ η. Ώ/9-10-2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο ά ππεξεζέεο, ζην ππνπξγεέν 

Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζηελ Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζε αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ζε αγξνηηθΫο επηρεηξάζεηο, ζε βηνκεραλέεο κεηαπνέεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ζε εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο αγξνηηθψλ πφξσλ, ζε εηαηξεέεο ζπκβνχισλ επηρεηξάζεσλ θ.α. Βπέζεο, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα θαη λα ππνζηεξέμεη ηελ εηζαγσγά λΫσλ 

ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε νιφθιεξε ηελ αιπζέδα παξαγσγάο θαη δηαθέλεζεο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λα ππνζηεξέμεη ζπλεηαηξηζηηθΫο δξΪζεηο θαη λα επεξεΪζεη ηνκεέο 

αγξνηηθάο πνιηηηθάο θαη αλΪπηπμεο λΫσλ δηθηχσλ δηαλνκάο. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη 

πνιχ ζεηηθΫο ιφγσ ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκηθάο πνιηηηθάο ζε δηεζλΫο επέπεδν θαη ηεο απμεκΫλεο 

αλΪγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνθιάζεσλ ζε ζΫκαηα παξαγσγάο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ γεσξγηθάο παξαγσγάο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο νινθιεξσκΫλεο θαη νηθνινγηθάο, 

θαζψο θαη ζην κεέδνλ ζΫκα ηεο γελεηηθάο ηξνπνπνέεζεο. ΣΫινο, ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ 

παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ηελ εξεπλεηηθά κειΫηε θαη ηελ πηζηνπνέεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ κπνξεέ λα πξνζηαηεπζεέ ε νλνκαζέα πξνΫιεπζάο ηνπο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Αηαρεέξηζεο Ώγξνηηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ, 

ρνιά Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Βπηρεηξάζεσλ, Γ. εθΫξε 2, 30 100, Ώγξέλην, ηει.: 

26410- 39543, 39511, 39521, 39508, 39509, θαμ: 26410- 39579, e-mail: askepeta@cc.uoi.gr, 

pistapp@cc.uoi, www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Ππιιάλεο 
9, 301 00, Ώγξέλην, ηει.: 26410-33510-2, θαμ: 26410-33716, www.uoi.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Ααζνινγέαο θαη Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ, Παληαδέδνπ 149, 682 00, ΟξεζηηΪδα, ηει.: 25520-41171, 41100, 28570 -4, 

θαμ: 25520-28573, www.fmenr.duth.gr  

  Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο, ΕεξΪ Οδφο 75, 118 56, 
Ώζάλα, ηει.: 210-5294893, www.aua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Γεσπνλέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 

ηει.: 2310-995187, www.auth.gr/agro  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη Ώγξνηηθνχ 
ΠεξηβΪιινληνο, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-93011, www. agr.uth.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm
http://www.uoi.gr/
http://www.fmenr.duth.gr/
http://www.aua.gr/
http://www.auth.gr/agro
http://www/
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  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Γεσπφλσλ: ηει.: 210-3614580  

  Γεσπνληθφο χιινγνο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο: ηει.:/ θαμ: 2310-272036  

  Οκνζπνλδέα Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ: ηει.: 210-2402066, θαμ: 210-2402064  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Έρεη σο βαζηθά απνζηνιά ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλΪπηπμε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγά ησλ 

πιεξνθνξηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ ζε θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο κε θαλνληθφ σξΪξην, πνπ κπνξεέ φκσο 

λα ππεξβεέ ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. ΥξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ζπρλΪ, αθνχ εέλαη απαξαέηεην λα 

παξαθνινπζεέ ζεκηλΪξηα θαη εκεξέδεο, πνπ αθνξνχλ ηηο εμειέμεηο γχξσ απφ ην επΪγγεικΪ ηνπ ά 

γηα ηελ παξνρά ηερληθάο ππνζηάξημεο ζε επηρεηξάζεηο πνπ αληηθεησπέδνπλ πξνβιάκαηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο εηδηθφο πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ πξΫπεη λα δηαθξέλεηαη γηα ηελ 

επξχηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπ, ηε δεκηνπξγηθά θαη εξεπλεηηθά ζθΫςε, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα 

λΫα δεδνκΫλα ηνπ ρψξνπ ηεο Πιεξνθνξηθάο, ηε κεζνδηθφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα θαη βεβαέσο 

απφ ηε δηΪζεζά ηνπ λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο, παξαθνινπζψληαο ζεκηλΪξηα, δηαιΫμεηο, 

ζπλΫδξηα θαη εθζΫζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθεέκελφ ηνπ.  

 

ποσδές: 
Δ εθπαέδεπζε ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ κπνξεέ λα γέλεη ζην 

ηκάκα Πιεξνθνξηθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ (Ϊκνο), 

ζην νπνέν ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα, νη δε πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη απφ ηα 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο ά ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ κε απηΪ παλεπηζηεκέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη 

ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ 

πζηεκΪησλ δελ πξνβιΫπνληαη αθφκα κε Π.Α.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ζηΫιερνο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκΫα θαη εηδηθφηεξα ζε εθαξκνγΫο, 

φπσο ηειεξγαζέαο, εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο, ειΫγρνπ αεξνκεηαθνξψλ, δηαζχλδεζεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ πγεέαο, ηειεταηξηθάο, εκπνξένπ θ.ιπ. Οη πξννπηηθΫο ηνχ 

επαγγΫικαηνο δηαθαέλνληαη ζεηηθΫο ιφγσ ηεο αλΪπηπμεο ηεο πιεξνθνξηθάο ζε φια ηα επέπεδα 

θαη ηεο εθαξκνγάο ηεο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο δσάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: 83200 Ϊκνο, ηει.: 22730/35017.  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  
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ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελφ ηνπ εέλαη ε ζπγθΫληξσζε, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζέα θαη κεηΪδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κΫζσ ησλ ζπζηεκΪησλ επηθνηλσλέαο, δηθηχσλ ηειεπιεξνθνξηθάο θαη αλΪιπζεο-

ζχλζεζεο, θαζψο θαη εθαξκνγάο ζπζηεκΪησλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε επηρεηξάζεσλ, βηνκεραληψλ, θαηαζηεκΪησλ 

θ.ιπ. θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ, εκεξέδσλ, ζπλεδξέσλ δηακνξθψλνπλ ηφζν ηηο ζπλζάθεο 

εξγαζέαο ηνπ - πνπ ζε γεληθΫο γξακκΫο ζεσξνχληαη θαιΫο - φζν θαη ην σξΪξηφ ηνπ, ην νπνέν 

κεξηθΫο θνξΫο ππεξβαέλεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν αληηθεέκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ απαηηεέ λα Ϋρεη 

πιάξε γλψζε ησλ αξρψλ ηεο πιεξνθνξηθάο, Ϊξηζηε ζρΫζε κε ηελ ηερλνινγέα, εξεπλεηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά ζθΫςε. Βπέζεο, πξΫπεη λα δηαζΫηεη εθεπξεηηθφηεηα θαη θαληαζέα, λα εέλαη 

νξγαλσηηθφο, κεζνδηθφο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηελ πιεξνθνξηθά παξΫρνληαη ζηα Σκάκαηα Πιεξνθνξηθάο ησλ Παλεπηζηεκέσλ 

Εσαλλέλσλ, Θεζζαινλέθεο, ΠεηξαηΪ, Ενλένπ (ΚΫξθπξα) θαη Κχπξνπ, ζην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, ζην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, ζην Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Μαθεδνλέαο (Θεζζαινλέθε), ζην Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο 

(ΔξΪθιεην), ζην Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ (Σξέπνιε), 

ζην Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώηγαένπ (Ϊκνο), ζην Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Απηηθάο Μαθεδνλέαο (ΚνδΪλε), θαζψο θαη ζην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 

Σειεκαηηθάο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκένπ, ζηα νπνέα ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη νρηψ 

εμΪκελα, ην δε πηπρέν εέλαη επηπΫδνπ 5, κε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΒιιΪδα ά 

ζην εμσηεξηθφ. πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο ησλ AΣΒΕ 

Ώζελψλ, Θεζζαινλέθεο, ηνπ νπνένπ ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα 

ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε) κε επέπεδν πηπρένπ 4. Δ εθπαέδεπζε ζηελ 

πιεξνθνξηθά κπνξεέ επέζεο λα γέλεη ζε ΣΒΒ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε επέπεδν πηπρένπ 2 θαη 3, 

ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε επέπεδν δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο 3+, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα ηδησηηθΪ αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο. πνπδΫο ηΫινο παξΫρνληαη θαη ζε 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη 

απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΕΣΒ θαη απφ ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη κε ην Πξνεδξηθφ 

ΑηΪηαγκα 345/1989 (14 Ενπλένπ 1989 ΦΒΚ 158 Σεχρνο Ώ). πγθεθξηκΫλα ηα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα νξέδνληαη σο εμάο: Βηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη Πιεξνθνξηθάο κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη ζηνπο παξαθΪησ ελδεηθηηθΪ αλαθεξφκελνπο ηνκεέο παξνράο ππεξεζηψλ 

ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθάο θαη ζηελ παξαγσγά πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθάο: α) 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΣΒ ΒΦΏΡΜΟΓΝ Υξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 
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ζρεδηΪδνπλ, αλαπηχζζνπλ, δνθηκΪδνπλ θαη εγθαζηζηνχλ πξνγξΪκκαηα ά κΫξε πξνγξακκΪησλ. 

Βπέζεο αζρνινχληαη κε ηελ βειηέσζε, θαη ζηελ ζπληάξεζε εθαξκνγψλ. β) ΏΝΏΛΤΣΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΠεξΪλ ένπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο βειηέσζεο θαη ηεο ζπληάξεζεο 

εθαξκνγψλ, αλαιχνπλ Ϋλα πξφβιεκα, ζρεδηΪδνπλ ηελ θαηΪιιειε κεραλνγξαθηθά ιχζε, 

εμεηΪδνληαο θαη ηελ ηερλννηθνλνκηθά πιεπξΪ. γ) ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΣΒ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ρεδηΪδνπλ, θσδηθνπνηνχλ θαη ειΫγρνπλ κΫξε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκΪησλ, βνεζεηηθψλ ξνπηηλψλ 

κεηαγισηηηζηψλ, ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο, βΪζεσλ δεδνκΫλσλ θ.α. δ) ΏΝΏΛΤΣΒ 

ΤΣΔΜΏΣΧΝ Ώλαιχνπλ, ζρεδηΪδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ζπζηάκαηα πιεξνθνξηθάο πνπ 

αθνξνχλ θπξ» ην ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηελ αλΪπηπμε εθαξκνγψλ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ 

αλαθεξφκελνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζηελ εθπαέδεπζε ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα θΪζε θνξΪ λνκνζεζέα. Βπέζεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο κΫιε εξεπλεηηθψλ 

νκΪδσλ ζε ζΫκαηα εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο, ζηα πιαέζηα ησλ παξαπΪλσ αξκνδηνηάησλ ηνπο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη πηπρηνχρνη ηεο εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζηε δηνέθεζε επηρεηξάζεσλ, ζε 

κεραλνγξαθηθΪ θΫληξα ηνπ δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζηε βηνκεραλέα, ζε εηαηξεέεο 

πξνκάζεηαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θ.ιπ., σο θαζεγεηΫο ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε, 

αθνχ απνθηάζνπλ θαη παηδαγσγηθά θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη πνιχ 

ζεηηθΫο ιφγσ ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εθηεηακΫλεο ρξάζεο ηεο πιεξνθνξηθάο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλάο δσάο θαη νη απφθνηηνη πξνο ην παξφλ δελ αληηκεησπέδνπλ 

πξφβιεκα απαζρφιεζεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84 ΓσγξΪθνπ, 
ηει.: 210/7248154.  

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Παηεζέσλ 76, 104 34 Ώζάλα, ηει.: 210/8230488.  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 
2310/998423.  

  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο: Βγλαηέα 156, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/891218.  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Αφκπνιε 30, 45110 ΕσΪλληλα, ηει.: 26510/42914.  

  Παλεπηζηάκην Πεηξαηψο: Κνπληνπξηψηνπ 98-100, ΠεηξαηΪο, ηει.: 210/4220160.  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Ώκπειφθεπνη, 71409 ΔξΪθιεην, ηει.: 081/235014.  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Καξιφβαζη, 83200 Ϊκνο, ηει.: 0273/33914.  

  Παλεπηζηάκην Κχπξνπ: Σ.Θ. 20537, Σ.Κ. 1678 Λεπθσζέα, ηει.: 00357-22894000, θαμ: 
00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  Υαξνθφπεην Παλεπηζηάκην, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο: Βιεπζεξένπ ΐεληδΫινπ 
70, 176 71 Ώζάλα, http://www.hua-gr.org/pliroforikis/content.php?category=2  

  AΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5907895, fax: 

210/5449178.  

  AΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791184, 791111, 
fax: 2310/791188, 799152.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Διηνππφιεσο, 172 36 Τκεηηφο, ηει.: 210/9793200, fax: 210/9250136.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.hua-gr.org/pliroforikis/content.php
http://www.ypepth.gr/
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  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηαρεέξηζε κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν ησλ λΫσλ 

ηερλνινγηψλ, πνπ βαζέδνληαη ζην δηαδέθηπν θαη ηνλ παγθφζκην ηζηφ, κε ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε 

ζχλζεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηελ ππνζηάξημε πξνεγκΫλσλ ππεξεζηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν Βηδηθφο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο Ϋρεη σο βαζηθά απνζηνιά ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλΪπηπμε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγά ησλ δηθηπνθεληξηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνο απηΪ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ πξνζδέδεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηνπο ηνκεέο ηεο ηειεκαηηθάο (ηειεπιεξνθνξηθάο), νη 

νπνένη ζρεηέδνληαη κε ηηο δηθηπαθΫο θαη δηαδηθηπαθΫο ηερλνινγέεο (internet technologies). Οη 

ηνκεέο απηνέ Ϋρνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο, φπσο ζηελ εθπαέδεπζε (e-learning), ζηελ νηθνλνκέα (e-

business), ζηε δηνέθεζε (e-government), ζηελ πγεέα (e-health), ζηηο κεηαθνξΫο (Advanced 

Transport Telematics) θ.Ϊ. ΣΫινο, ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο εέλαη αλΪγθε λα ζπλεξγΪδεηαη κε 

Ϊιινπο εμεηδηθεπκΫλνπο επαγγεικαηέεο (π.ρ. εηδηθνχο πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκΪησλ, ηερληθνχο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθάο) γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνπ πνηθέινπλ αλΪινγα κε ηελ ππνδνκά θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο 

εθΪζηνηε επηρεέξεζεο γηα ηελ νπνέα εξγΪδεηαη. Σν σξΪξην απαζρφιεζάο ηνπ εμαξηΪηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ ρψξνπ φπνπ απαζρνιεέηαη θαη ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο ηεο εξγαζέαο πνπ 

αλαιακβΪλεη. ΠνιιΫο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ εθηφο Ϋδξαο γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε 

πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ αληηκεησπέδνπλ πξνβιάκαηα ζηα δέθηπα ηειεπιεξνθνξηθάο 

θαη ζηα ζπζηάκαηα επηθνηλσληψλ. H δηαξθάο Ϋθζεζε ηνπ ζηελ αθηηλνβνιέα πνπ εθπΫκπνπλ νη 

ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο εέλαη επηθέλδπλε γηα ηελ πγεέα ηνπ, γη’ απηφ πξΫπεη λα θΪλεη ηαθηηθΪ 

δηαιεέκκαηα θαη λα ιακβΪλεη ηα απαξαέηεηα κΫηξα πξνθχιαμεο. Δ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εμειέμεηο γχξσ απφ ην επΪγγεικΪ ηνπ ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζην Ϋξγν ηνπ θαη γη’ 

απηφ εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηα παξαθνινπζεέ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επξχηεηα ησλ γλψζεσλ, ε δεκηνπξγηθά θαη εξεπλεηηθά ζθΫςε, ε ζρεδηαζηηθά θαη 

ππνινγηζηηθά ηθαλφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε πξσηνηππέα, ε θαληαζέα, ε εθεπξεηηθφηεηα, ε 

εξγαηηθφηεηα, ε ζπλΫπεηα, ε κεζνδηθφηεηα, ε νξγΪλσζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα λΫα 

δεδνκΫλα ηνπ ρψξνπ πιεξνθνξηθάο εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο. Βπεηδά ε ειεθηξνληθά ηερλνινγέα εμειέζζεηαη ζπλερψο θαη 

απιψλεηαη ζε επξχ πεδέν εθαξκνγψλ εέλαη αλΪγθε ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο λα ελεκεξψλεηαη γηα 

ηηο εμειέμεηο θαη ηηο λΫεο εθαξκνγΫο ηεο ηερλνινγέαο, παξαθνινπζψληαο ζεκηλΪξηα, δηαιΫμεηο, 

ζπλΫδξηα θαη εθζΫζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθεέκελφ ηνπ.  

 

ποσδές: 
Δ εθπαέδεπζε ηνπ Βηδηθνχ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο κπνξεέ λα γέλεη ζην αληέζηνηρν 

http://www.srpq.gr/
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Σκάκα ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκένπ, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα, νη 

δε πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά 

ζην εμσηεξηθφ. πνπδΫο, επέζεο, ζην αληηθεέκελν ηεο Πιεξνθνξηθάο παξΫρνληαη ζηα Σκάκαηα 

Πιεξνθνξηθάο ησλ Παλεπηζηεκέσλ Εσαλλέλσλ, Θεζζαινλέθεο, ΠεηξαηΪ, Ενλένπ (ΚΫξθπξα) θαη 

Κχπξνπ, ζην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, ζην Σκάκα 

Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζάλαο, ζην Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο (Θεζζαινλέθε), ζην Σκάκα Βπηζηάκεο 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο (ΔξΪθιεην), ζην Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ (Σξέπνιε), ζην Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη 

Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ (Ϊκνο), θαζψο θαη ζην Σκάκα 

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Απηηθάο Μαθεδνλέαο 

(ΚνδΪλε), φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα. ΣΫινο, ζπνπδΫο ζηελ 

Πιεξνθνξηθά κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζηα αληέζηνηρα Σκάκαηα ηεο Πιεξνθνξηθάο ησλ Ώ.Σ.Β.Ε. 

Ώζελψλ θαη Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα 

ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε) κε επέπεδν πηπρένπ 4.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη κε ην Πξνεδξηθφ 

ΑηΪηαγκα 345/1989 (ΦΒΚ 158 η. Ώ’.).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Δ επξεέα δηΪδνζε ησλ πξντφλησλ ηεο ειεθηξνληθάο ηερλνινγέαο δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εηδηθφ 

πιεξνθνξηθάο θαη ηειεκαηηθάο λα εξγαζηεέ ζε νξγαληζκνχο θαη ππεξεζέεο ηνπ δεκνζένπ, ζε 

κεραλνγξαθηθΪ θΫληξα ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επηρεηξάζεσλ, ζε ηξΪπεδεο, ζε εηαηξεέεο 

παξαγσγάο Δ/Τ, ζε εηαηξεέεο ινγηζκηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ κεραλεκΪησλ θαζψο θαη ζε 

πνιινχο Ϊιινπο ρψξνπο. Ώθφκα, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε εθπαέδεπζε ά 

σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, αλνέγνληαο δηθφ ηνπ εξγαζηάξην ά επηρεέξεζε δηΪζεζεο 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ηεο αλΪπηπμεο ηεο 

ηερλνινγέαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Υαξνθφπεην Παλεπηζηάκην, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο: Βιεπζεξένπ ΐεληδΫινπ 

70, 176 71 Ώζάλα, ηει.: 210-9577051-5, θαμ: 210-9577050, http://www.hua.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 15784 Ειέζηα, Ώζάλα, ηει.: 210-7275180-1, 210-

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

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο: Παηεζέσλ 76, 10434, Ώζάλα, 

ηει.:210-8203315-6, θαμ: 210-8226105, 210-8226204, www.aueb.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 
06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998410, 2310-998420, 2310-998436, θαμ: 2310-998310, 

http://www.csd.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Πεηξαηψο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο: Καξανιά θαη Αεκεηξένπ 80, 185 34, 

ΠεηξαηΪο, ηει.: 210-4142097, 210-4142263, θαμ: 210-4142464, www.unipi.gr  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, 
ηει.: 26510-97196, θαμ: 26510-97021, www.uoi.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο, Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ: Λ. Κλσζζνχ, Σ.Θ. 2208, 71409, 

ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393500, 2810-393501, www.uch.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.hua.gr/
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/
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  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο: Βγλαληέα 156, 504 06, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-891217-8, θαμ: 2310-891258, www.yom.gr  

  Ώ.Σ.Β.Ε. Ώζελψλ, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο: Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 
ΏηγΪιεσ, ηει: 210-5385312, 5911442, 5910974, θαμ: 210-5911590, http://www.cs.teiath.gr  

  Ώ.Σ.Β.Ε. Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο: Σ.Θ. 145 61, 54110, Θεζζαινλέθε, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν Ϋιεγρνο γηα ηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ ππξαζθΪιεηαο ζε 

δηΪθνξα θηέξηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αεκνζένπ ά βηνκεραληθψλ θαη Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν εηδηθφο ππξαζθαιεηψλ επηζεσξεέ αλ ηα πθηζηΪκελα ά ππφ αλΫγεξζε ζπέηηα, 

εξγνζηΪζηα, μελνδνρεέα θαη Ϊιια θηέξηα ά θαηαζθεπΫο πιεξνχλ ηηο θαζνξηζκΫλεο πξνδηαγξαθΫο 

νηθνδφκεζεο. ε πεξέπησζε εθδάισζεο ππξθαγηΪο ειΫγρεη αλ πιεξνχληαλ νη θαλφλεο 

ππξαζθΪιεηαο, εξεπλΪ θαη πξνζδηνξέδεη ηα αέηηα ηεο εθδάισζάο ηεο θ.Ϊ. Ώθφκε, επηζεσξεέ ηα 

θηέξηα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θαηαζθεπάο πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ηεξνχληαη ηα 

εγθεθξηκΫλα ζρΫδηα θαη νη ππΪξρνληεο θαλνληζκνέ. ΒιΫγρεη ηα πθηζηΪκελα θηέξηα θαη ηηο 

θαηαζθεπΫο πξνθεηκΫλνπ λα εληνπέζεη ηπρφλ ειιεέςεηο ζηε ζπληάξεζε ά ηελ χπαξμε ηπρψλ 

θηέλδπλσλ γηα ππξθαγηΪ. Εδηαέηεξα ζεκαληηθφο εέλαη ν ξφινο ηνπ ζηελ επηζεψξεζε εξγνζηαζέσλ, 

μελνδνρεέσλ, θηλεκαηνγξΪθσλ θαη Ϊιισλ ρψξσλ φπνπ ζπγθεληξψλεηαη πνιχο θφζκνο. ηηο 

αξκνδηφηεηΫο ηνπ πεξηιακβΪλεηαη ε θξνληέδα γηα ηελ εγθαηΪζηαζε αληρλεπηψλ θσηηΪο, 

ζπλαγεξκψλ θαη ζπζηεκΪησλ θαηαζηνιάο. Βπέζεο, παξΫρεη ζπκβνπιΫο θαηΪ ηελ θαηαζθεπά ησλ 

θηηξέσλ γηα ηε ρξάζε ζπγθεθξηκΫλσλ πιηθψλ θαη κΫζσλ κεηαθνξΪο πξνθεηκΫλνπ λα κεησζεέ ν 

θέλδπλνο ππξθαγηΪο θαη λα πεξηνξηζηεέ ε Ϋθηαζά ηεο ζε πεξέπησζε πνπ εθδεισζεέ. Μπνξεέ λα 

αζρνιεζεέ θαη κε ηελ ελεκΫξσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκΫλσλ γηα ηελ εθαξκνγά λφκσλ θαη 

δηαηΪμεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθΪιεηα θαη ην πεξηβΪιινλ εξγαζέαο, ψζηε λα απνθεπρζεέ ν 

θέλδπλνο ππξθαγηΪο. ΣΫινο, ειΫγρεη ηνπο ρψξνπο εξγαζέαο πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβψζεη φηη ηα 

κεραλάκαηα θαη ν εμνπιηζκφο εέλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο 

ππξνπξνζηαζέαο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ θχζε ηεο εξγαζέαο ηνπ απαηηεέ ζπλερεέο κεηαθηλάζεηο ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζπζηάκαηα ππξαζθΪιεηαο ά ζα ειεγρνχλ νη ππΪξρνληεο αληρλεπηΫο ζεξκφηεηαο, θαπλνχ (ηχπνπ 

ηνληζκνχ ά θσηνειεθηξηθνχ), θιφγαο, αεξέσλ θ.ιπ. θαη νη ζπζθεπΫο ππξφζβεζεο. πρλΪ 

δνθηκΪδεη ηα ζπζηάκαηα ππξφζβεζεο πξνθεηκΫλνπ λα εμεηΪζεη αλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηΪ, γεγνλφο 

πνπ ζεκαέλεη φηη εθηέζεηαη ζε ρεκηθΫο νπζέεο, θαπλνχο θαη αΫξηα. πλεπψο, νθεέιεη λα θνξΪεη 

πξνζηαηεπηηθά ζηνιά, γΪληηα θαη εηδηθά κΪζθα πξνζψπνπ. ην γξαθεέν ηνπ, φπνπ νη ζπλζάθεο 

εέλαη γεληθΪ πνιχ θαιΫο, κειεηΪεη ηα ζρΫδηα ησλ θηηξέσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη, θαηαγξΪθεη ηηο 

ηερληθΫο ππξνπξνζηαζέαο πνπ ζα εθαξκφζεη θαη ζεκεηψλεη ηηο εκεξνκελέεο πνπ ζα πξΫπεη λα 

γέλεη ζπληάξεζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκΪησλ ππξαζθΪιεηαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα εέλαη δξαζηάξηνο, ππεχζπλνο, παξαηεξεηηθφο, λα εέλαη ζε ζΫζε λα πξνβιΫπεη 

ηπρφλ πξνβιάκαηα θαη λα βξέζθεη ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο. Βπέζεο, πξΫπεη λα Ϋρεη ζσκαηηθά αληνρά 

θαη δχλακε, επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη λα γλσξέδεη ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα.  

 

ποσδές: 

http://www.yom.gr/
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.it.teithe.gr/
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πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ Ώζάλαο, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη ππΪξρεη εμεηδέθεπζε ζηνλ 

Βλεξγεηαθφ ΣνκΫα, ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ θαη ηε ΐηνκεραληθά Αηνέθεζε. Οη πηπρηνχρνη κεηΪ απφ 

επηηπρεέο εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο απνθηνχλ Ϊδεηα αζθάζεσο 

επαγγΫικαηνο. Βπέζεο, ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 

ζηελ ΒιιΪδα ά ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα 

Μεραλνινγέαο ηεο ρνιάο Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, ΠΪηξαο, Δξαθιεένπ 

Κξάηεο, ΛΪξηζαο, ΚαβΪιαο, ΚνδΪλεο, Υαιθέδαο θαη εξξψλ. Δ δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ 

εμΪκελα, φπνπ πεξηιακβΪλεηαη θαη ε πξαγκαηνπνέεζε πξαθηηθάο εμΪζθεζεο. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη θαη ζην ηκάκα Βθπαηδεπηηθψλ Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηεο 

ΏΒΣΒΜ - ΏΠΏΕΣΒ, ζην νπνέν ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα, αιιΪ θαη ζε 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε μΫλα παλεπηζηάκηα, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο απφ ην ΕΣΒ θαη ην πκβνχιην Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο 

Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ. ΣΫινο, κπνξεέ λα θνηηάζεη ζηε 

ρνιά Ανθέκσλ Ππξνζβεζηψλ, ζηελ νπνέα γηα λα εηζαρζεέ πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηα απαξαέηεηα 

πξνζφληα θαη πξνυπνζΫζεηο (απνιπηάξην Λπθεένπ, επαγγεικαηηθά Ϊδεηα νδάγεζεο, απνιπηάξην 

ζηξαηνχ, Ϊξηζηε πγεέα), ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θαηΪηαμεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο. 

Γηα λα γέλεη θΪπνηνο αμησκαηηθφο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο, πξΫπεη λα ζπκκεηΪζρεη ζηηο 

παλειιαδηθΫο εμεηΪζεηο θαη λα εηζαρζεέ ζηε ρνιά Ώμησκαηηθψλ ηεο Ππξνζβεζηηθάο 

Ώθαδεκέαο. Σν 50% ησλ εηζαγνκΫλσλ ζηε ρνιά Ώμησκαηηθψλ θαιχπηεηαη απφ 

αξρηππξνζβΫζηεο. Σν ππφινηπν 50% θαιχπηεηαη απφ ηδηψηεο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ, θπξέσο ζεηηθψλ ά 

θπζηθψλ επηζηεκψλ (κεραλνιφγνπο, δαζνιφγνπο, ρεκηθνχο κεραληθνχο). Δ ρνιά Ώμησκαηηθψλ 

εέλαη ηζφηηκε ησλ ρνιψλ Ώλψηαηεο Βθπαέδεπζεο (ΏΒΕ) θαη ν ρξφλνο θνέηεζεο εέλαη 8 εμΪκελα. 

Δ ρνιά Ώξρηππξνζβεζηψλ εέλαη ηζφηηκε ησλ ρνιψλ Ώλψηεξεο Βθπαέδεπζεο (ΣΒΕ). Οη 

ζπνπδαζηΫο δηδΪζθνληαη ηερληθΫο ππξφζβεζεο, ζΫκαηα ππξαζθΪιεηαο θαπζέκσλ, ζπζηάκαηα 

ππξνπξνζηαζέαο θαη λνκνζεζέα ππξαζθΪιεηαο. ΠξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο πινπνηνχληαη θαη απφ 

ην Βιιεληθφ Ελζηηηνχην Τγηεηλάο θαη ΏζθΪιεηαο ηεο Βξγαζέαο (ΒΛΕΝΤΏΒ) ζηελ Ώζάλα, ηε 

Θεζζαινλέθε θαη ηα ΕσΪλληλα θαη απεπζχλνληαη ζε: α) πηπρηνχρνπο ΏΒΕ κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

νξέδνληαη ζην Π.Α. 294/88 (Μεραλνιφγνη Μεραληθνέ, Διεθηξνιφγνη Μεραληθνέ, Πνιηηηθνέ 

Μεραληθνέ, ΏξρηηΫθηνλεο Μεραληθνέ, Υεκηθνέ Μεραληθνέ, Μεραληθνέ Μεηαιιεέσλ, 

Μεηαιιεηνιφγνη - Μεηαιινπξγνέ, Γεσπφλνη, Υεκηθνέ, Ααζνιφγνη), β) πηπρηνχρνπο ΏΣΒΕ κε ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ νξέδνληαη ζην Π.Α. 294/88 (ηκεκΪησλ Μεραλνινγέαο, Βλεξγεηαθάο Σερληθάο, 

Ναππεγηθάο, ΟρεκΪησλ, Διεθηξνινγέαο, Φπζηθάο παξαγσγάο, Αηνέθεζεο Γεσξγηθψλ 

Βθκεηαιιεχζεσλ, Γεσξγηθψλ κεραλεκΪησλ θαη αξδεχζεσλ, Γσηθάο παξαγσγάο, Ααζνπνλέαο, 

Θεξακαηνπνλέαο, Ερζπνθνκέαο Ώιηεέαο, Πνιηηηθψλ Ϋξγσλ ππνδνκάο, Πνιηηηθψλ δνκηθψλ Ϋξγσλ, 

Υεκηθψλ Πεηξειαένπ, Σερλνινγέαο ηξνθέκσλ, Οηλνινγέαο θαη ηερλνινγέαο πνηψλ, 

Κισζηνυθαληνπξγέαο, Σερλνινγέαο Γξαθηθψλ Σερλψλ, Διεθηξνληθάο, Ώπηνκαηηζκνχ, 

Σερλνινγέαο ηαηξηθψλ νξγΪλσλ θαη γ) ζε απφθνηηνπο ηερληθνχ ιπθεένπ ά κΫζεο ηερληθάο ζρνιάο 

ά θαηφρνπο Ϊδεηαο Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο εκπεηξνηΫρλε. Βπέζεο, θχθινη ζεκηλαξέσλ 

δηνξγαλψλνληαη απφ Σερληθφ Βπαγγεικαηηθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο, ηα νπνέα απεπζχλνληαη ζε 

λΫνπο κεραληθνχο θαη αθνξνχλ βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ην ζρεδηαζκφ ησλ 

θηηξηαθψλ Ϋξγσλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηελ αζθΪιεηα απφ ηε θσηηΪ, ζΫκαηα παζεηηθάο θαη 

ελεξγεηηθάο ππξνπξνζηαζέαο θαη ππξαζθΪιεηαο θαη παξαδεέγκαηα εθαξκνγάο κε βΪζε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζέα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαηνρπξψλνληαη 

λνκνζεηηθΪ κε ην Ν. 6422 ζην ΦΒΚ 421, η. Ώ’ ζηηο 28-11-1934. Γηα ηελ απφθηεζε Ϊδεηαο 
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Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη ε ζπκκεηνρά ζε εμεηΪζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Σερληθφ 

Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, ην ΐ.Α. 17-3-1950, ην ΐ.Α. 328/1963, ην Π.Α. 

472/1985 θαη ην Π.Α. 252/1968. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο Βθπαηδεπηηθψλ Σερλνιφγσλ 

Μεραλνιφγσλ ηεο ΏΠΏΕΣΒ δηαηεξνχλ ηα έδηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα κε ηνπο απφθνηηνπο 

ησλ ηκεκΪησλ Μεραλνινγέαο. Οη απφθνηηνη ηεο ρνιάο Ππξνζβεζηψλ ηεο Ππξνζβεζηηθάο 

Ώθαδεκέαο εμειέζζνληαη σο ην βαζκφ ηνπ ΏξρηππξνζβΫζηε κε Παξαγσγηθάο ρνιάο θαη 

απνζηξαηεχνληαη κε ην βαζκφ ηνπ Ππξνλφκνπ. Σνπο δέλεηαη ην δηθαέσκα λα ιΪβνπλ κΫξνο ζηηο 

εμεηΪζεηο γηα ηηο ρνιΫο Ώξρηππξνζβεζηψλ θαη Ώλζππνππξαγψλ, ηελ αληέζηνηρε εμΫιημε. Έρνπλ 

ην δηθαέσκα λα ζπκκεηΫρνπλ ζε παλειιάληνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ θΪιπςε ζπγθεθξηκΫλσλ 

ζΫζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαηΪ πφιε.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ώπαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο 

εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ζρεηηθΪ ππνπξγεέα, δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο, 

βηνκεραλέεο, θαηαζθεπαζηηθΫο εηαηξεέεο, ηερληθΫο εηαηξεέεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο ΠπξαζθΪιεηαο θαη ησλ πζηεκΪησλ Ώζθαιεέαο θαη ΒιΫγρνπ 

θ.α. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Αεκφζηαο ΣΪμεο, ζην νπνέν ππΪγνληαη ην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ε Αηεχζπλζε Πνιηηηθάο ρεδέαζεο Έθηαθηεο ΏλΪγθεο θ.Ϊ. ΠΫξα απφ ηα 

ζπλάζε θαζάθνληΪ ηνπο νη ππεξεζέεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο αζρνινχληαη κε ηελ 

ππξαζθΪιεηα ιηκεληθψλ ρψξσλ, αεξνδξνκέσλ θαη ινηπψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηΪζεσλ κε ηελ 

επηβνιά θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ κΫηξσλ ππξαζθαιεέαο ζηνπο δηΪθνξνπο βηνηερληθνχο, 

βηνκεραληθνχο θαη ινηπνχο ρψξνπο, θαζψο θαη κε ηε δηΪζεζε πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκΪησλ γηα 

εθπαέδεπζε νξγαλσκΫλσλ νκΪδσλ ππξνπξνζηαζέαο. ΤπΪξρεη, φκσο, θαη ε δπλαηφηεηα Ϋληαμεο 

ζε Ϊιινπο δεκφζηνπο θνξεέο, φπσο ην ππνπξγεέν Βζσηεξηθψλ, ην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο 

ΏλΪπηπμεο, ε Γεληθά Γξακκαηεέα Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο, ην Ώλψηαην πκβνχιην Τγηεηλάο θαη 

ΏζθΪιεηαο ηνπ ππνπξγεένπ Βξγαζέαο θ.Ϊ. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο θαη λα αζρνιεζεέ κε ην ζρεδηαζκφ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

ππξαζθΪιεηαο θαη ηελ εθπφλεζε αληέζηνηρσλ ηερληθψλ κειεηψλ. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ 

θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά 

(ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη θαιΫο, αθνχ ππΪξρεη 

δάηεζε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ζε ζχγρξνλεο εμεηδηθεχζεηο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, 

ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7723534, θαμ: 210-7723541, www.mech.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 
2310-996022, 996072, θαμ: 2310-206138, http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997192, 997214, 

θαμ: 2610-991626, www.mech.upatras.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Μεραλνινγέαο: Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ 250, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-
5450951-9, 5381011, http://ikaros.teipir.gr/mecheng/index.htm  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Σκάκα Μεραλνινγέαο: Κνέια, 501 00, ΚνδΪλε, ηει.: 24610-40161-2-3-4-5, 

θαμ: 24610-39682, 28296, http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/mixanologia/mixanologia.htm  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, Σκάκα Μεραλνινγέαο: ΝΫα Κηέξηα, 411 10, ΛΪξηζα, ηει.: 2410-684304-5, 
613249, 611061, 61072, θαμ: 2410-613249, 610803, 

http://www.teilar.gr/schools/stef/mechanic/index.el.php3  

http://www.ypepth.gr/
http://www.mech.ntua.gr/
http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html
http://www.mech.upatras.gr/
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/index.htm
http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/mixanologia/mixanologia.htm
http://www.teilar.gr/schools/stef/mechanic/index.el.php3
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  ΏΣΒΕ Υαιθέδαο, Σκάκα Μεραλνινγέαο: 344 00, ΦαρλΪ Βπβνέαο, ηει.: 2228-99525, 99523, 

22887, 23507, 23771, θαμ: 2228-23766, e-mail: tei@teihal.gr, http://www.teihal.gr/mec/  

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο: Σκάκα Μεραλνινγέαο: Κνπθνχιη, 263 35, ΠΪηξα, ηει.: 2610-325001, 
321881,319214, 319219, θαμ: 2610-313775, 313778, 313770, 

http://www.teipat.gr/pages/Mechanical/mechanical.html  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: Σκάκα Μεραλνινγέαο: ʼγηνο ΛνπθΪο, Σ.Θ. 1194, 654 04, ΚαβΪια, ηει.: 

2510-462143, 246030, 244348, θαμ: 2510-462144, 230779, 246038, e-mail: 
mdsec@teikav.edu.gr, http://www.teikav.edu.gr/md/  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Μεραλνινγέαο: ΤςειΪληνπ 1, 621 23, Ϋξξεο, ηει.: 23210-49125, θαμ: 

23210-46556, e-mail:gstef@teiser.gr, http://www.teiser.gr/engineering/index.html  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα Μεραλνινγέαο: Ρσκαλνχ 1, ΥαιΫπα, 731 33, ΥαληΪ, ηει.: 28210-
28188-9, 379308, 379718, θαμ: 28210-28190, 250548, e-mail: ggram@lyttos.teiher.gr, e-

mail:karmar @stef.teiher.gr, http://www.tm.teiher.gr/greek/  

  Ππξνζβεζηηθά ρνιά: ΜΪηζα 10, 145 10, ΚΪησ ΚεθηζηΪ. ηει.: 210-8074502, 8075546, 

8074568, http://www.fireservice.gr/fireacademy  

  Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Α/λζε Βθπαέδεπζεο: Μνπξνχδε 4, 101 72, Ώζάλα ηει.: 210-7242211, 
7211441- 43, http://www.fireservice.gr  

  Βιιεληθφ Ελζηηηνχην Τγηεηλάο θαη ΏζθΪιεηαο ηεο Βξγαζέαο (ΒΛΕΝΤΏΒ): Ώζάλα: ηει.: 210-

8200110, θαμ: 210-8200222, e-mail: f.klv@elinyae.gr, Θεζζαινλέθε: ηει.: 2310-501033, θαμ: 

2310-501055, e-mail: sofia.t@elinyae.gr, ΕσΪλληλα, ηει.: 26510-83293, γηα ηα ΕσΪλληλα κε θαμ: 

26510-83294, e-mail: info.ioa@elinyae.gr, http://www.elinyae.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
3285500, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  ΣξΪπεδα Πιεξνθνξηψλ ΣΒΒ: νπξά 3, 105 57, Ώζάλα, ηει.: 210-3285500, θαμ: 210-3285511, 
e-mail: webmaster@tee.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  Fire Wall ΒΠΒ: Πεξηζζνχ 19, ΝΫα Υαιθεδφλα, 143 43, Ώζάλα, ηει.: 210-854178, θαμ:210-
8321176, e-mail: firewall@hol.gr, Μνλαζηεξένπ 90, Θεζζαινλέθε, ηει./θαμ: 2310-544061, e-

mail: thessaloniki@firewall.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε νινθιεξσκΫλε ζρεδέαζε θαηλνηνκηθψλ δηαδξαζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ζπζηεκΪησλ, θαζψο θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκΪησλ, κε ηε 

βνάζεηα ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγηθά ρξάζε γλψζεο θαη ηδεψλ απφ Ϋλα επξχ 

θΪζκα ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ. Βηδηθφηεξα, ζπλδπΪδεη θαη εθαξκφδεη δηΪθνξεο κεζφδνπο 

ειεθηξνληθάο κνληεινπνέεζεο πξντφλησλ θαη ζπζηεκΪησλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε 

ιεηηνπξγηθά αλΪιπζε πξντφληνο, ηε κνξθνινγηθά αλΪιπζε θαη βειηηζηνπνέεζε πνιχπινθσλ 

ζπζηεκΪησλ θαη γεληθφηεξα ηελ νιηζηηθά ζεψξεζε ηνπ θχθινπ αλΪπηπμεο πξντφληνο. Βέλαη ζε 

ζΫζε λα παξεκβαέλεη δεκηνπξγηθΪ ζε φιεο ηηο θΪζεηο ηνπ «θχθινπ δσάο» ελφο πξντφληνο ά 

ζπζηάκαηνο, μεθηλψληαο απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμάο ηνπ, ηε κνξθά ηνπ, ηελ θαηαζθεπά 

πξσηνηχπσλ, κΫρξη θαη ηε ζρεδέαζε ηεο παξαγσγάο ηνπ, εμαζθαιέδνληαο ηελ αηζζεηηθά θαη ηελ 

επρξεζηέα ηνπ. Βθαξκφδεη ηηο ηερληθΫο ςεθηαθάο ζρεδέαζεο θαη ηειηθάο δνθηκάο πξντφληνο θαη 

http://www.teihal.gr/mec/
http://www.teipat.gr/pages/Mechanical/mechanical.html
http://www.teikav.edu.gr/md/
http://www.teiser.gr/engineering/index.html
http://www.tm.teiher.gr/greek/
http://www.fireservice.gr/fireacademy
http://www.fireservice.gr/
http://www.elinyae.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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εέλαη ηθαλφο λα ηεθκεξηψλεη ην παξαγφκελν ζχζηεκα. Ώθφκα, αλαπηχζζεη θαη ζπληΪζζεη ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, αθνινπζψληαο θαζηεξσκΫλεο κεζφδνπο θαη πξφηππα. ηα 

επηζηεκνληθΪ ηνπ ελδηαθΫξνληα εληΪζζνληαη πνηθέιεο ζεκαηηθΫο θαη δηαδξαζηηθΫο εθαξκνγΫο, 

φπσο ν ζρεδηαζκφο ειεθηξνληθψλ ζειέδσλ γηα εθπαέδεπζε παηδηψλ, εηδηθΪ πξνζρνιηθάο ειηθέαο, 

κΫζσ Δ/Τ, νη ηνπηθνέ πνιηηηζηηθνέ παξΪγνληεο θαη ν βηνκεραληθφο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ ζε 

δηεζλΫο επέπεδν, ε ζρεδέαζε θαη παξαγσγά ρξπζψλ θνζκεκΪησλ - αξραηνινγηθψλ επξεκΪησλ, ν 

νξηζκφο θαη ε ζρεδέαζε ςεθηαθψλ ζπζηεκΪησλ ςπραγσγέαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ρξεζηψλ ηεο λΫαο ηερλνινγέαο θ.Ϊ. Υξεζηκνπνηεέ θπξέσο εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα 

αξρηηεθηνληθάο ζρεδέαζεο πξντφλησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά (computer-aided 

design/engineering - CAD/CAE), πξνθεηκΫλνπ λα ζρεδηΪζεη ιχζεηο κε ηε κνξθά εχρξεζησλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκΪησλ ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο θαη πιαέζηα, αληαπνθξηλφκελνο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηηο ηξΫρνπζεο αιιΪ θαη ζηηο αλαδπφκελεο αλΪγθεο γηα ζηειΫρε ζηε 

βηνκεραλέα θαη ηηο επηρεηξάζεηο ζηε λΫα πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλέαο ηεο πιεξνθνξέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, εθνδηαζκΫλν κε φια ηα απαξαέηεηα εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα 

ζρεδέαζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Ανπιεχεη ζπλάζσο κε εληαηηθνχο ξπζκνχο, κπξνζηΪ 

ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά, γη’απηφ εέλαη δπλα ηφλ λα πξνθιεζνχλ θφπσζε ησλ 

νθζαικψλ, πφλνη ζηελ πιΪηε θαη πξνβιάκαηα ζηα ρΫξηα θαη ηνπο θαξπνχο. πλεπψο, πξΫπεη λα 

θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ θέιηξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά θαη λα 

ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο, πξνζηαζέαο θαη αζθΪιεηαο ζην ρψξν εξγαζέαο ηνπ. ΣΫινο, 

ζπρλΪ απαηηεέηαη λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ 

ζπλΫδξηα, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ 

πεδέν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ Ϊξηηα επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε, ε θαληαζέα, ε ζεκαζέα ζηε ιεπηνκΫξεηα, ε κεζνδηθφηεηα, ε 

παξαηεξεηηθφηεηα, θαη ε επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλσλ δηαδξαζηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηνο. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγέαο 

θαη ησλ λφκσλ πεξέ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο.  

 

ποσδές: 
Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη κεηαπηπρηαθά εμεηδέθεπζε. 

πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη 

πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ (χξνο), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη 

απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Βπέζεο, ζπνπδΫο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν πξνζθΫξνληαη απφ ην Σκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη 

πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, ην νπνέν ζε ζχκπξαμε κε ην ηκάκα 

Κισζηνυθαληνπξγέαο ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ην ηκάκα Ώπηνκαηηζκνχ ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν: «ρεδέαζε 

Αηαδξαζηηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ», ην νπνέν απνλΫκεη 

Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο. Αηθαέσκα ππνβνιάο αέηεζεο ππνςεθηφηεηαο Ϋρνπλ 

πηπρηνχρνη ηκεκΪησλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκΫα ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκσλ αλαγλσξηζκΫλσλ 

ηκεκΪησλ ηεο αιινδαπάο θαη πηπρηνχρνη ηνπ αλψηαηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκΫα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο. Δ επηινγά ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη χζηεξα απφ δηαδηθαζέα 

ζπλΫληεπμεο, κε ζπλεθηέκεζε ησλ θξηηεξέσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ θαη ηνπ ΠΜ. Δ επηινγά ησλ ππνςεθέσλ γηα 

ΜΑΒ γέλεηαη ζε δχν θΪζεηο: ηελ πξψηε θΪζε (πξνεπηινγά) αμηνινγνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

πνπ ππνβΪιινπλ νη ππνςάθηνη, φπνπ ζπλεθηηκψληαη ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ, ε αλαιπηηθά 
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βαζκνινγέα ζηα πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα ηα νπνέα ζρεηέδνληαη κε ην αληηθεέκελν ηνπ ΠΜ, ν 

βαζκφο ηεο πηπρηαθάο ά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο (φπνπ πξνβιΫπεηαη), νη ηπρφλ εξεπλεηηθΫο, 

κειεηεηηθΫο θαη επαγγεικαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεκνζηεχζεηο θ.ιπ., θαζψο θαη ζπζηαηηθΫο 

επηζηνιΫο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ειιεληθΪ, ά ηζφηηκα μΫλα, ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαέδεπζεο ά απφ εξεπλεηΫο αλαγλσξηζκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκΪησλ ηεο ΒιιΪδαο ά ηεο 

αιινδαπάο. Οη ππνςάθηνη πξΫπεη λα γλσξέδνπλ απνδεδεηγκΫλα ηελ αγγιηθά γιψζζα, νη δε 

αιινδαπνέ επαξθψο ηελ ειιεληθά. ηε δεχηεξε θΪζε (νξηζηηθά επηινγά), νη ππνςάθηνη 

θαινχληαη ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε. ΠξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ρεδέαζε βαζηζκΫλε ζε 

Δ/Τ (CAD), Θεσξέα - Μεζνδνινγέα ζρεδέαζεο, ρΫδην - Υξψκα γηα ηε ζρεδέαζε πξντφλησλ, 

Αηαδξαζηηθά ρεδέαζε, ΒθαξκνζκΫλα καζεκαηηθΪ, Γεσκεηξηθά κνληεινπνέεζε (CAD), 

Αηαρεέξηζε ρεδέαζεο, Αηαδξαζηηθά ρεδέαζε - Βξγνλνκέα, ΠξνγξακκαηηζηηθΪ πεξηβΪιινληα 

γηα ηε ρεδέαζε, ΤιηθΪ, ρεδέαζε πζηεκΪησλ Βηθνληθάο Πξαγκαηηθφηεηαο, ρεδέαζε 

Αηαδξαζηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ, ρεδέαζε ξνκπνηηθψλ ζπζηεκΪησλ, ρεδέαζε 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ρεδέαζε Ϋμππλσλ ελδπκΪησλ, ρεδέαζε πθΪζκαηνο. Δ ειΪρηζηε 

δηΪξθεηα γηα ηελ απφθηεζε Μ.Α.Β. εέλαη ηξέα δηδαθηηθΪ εμΪκελα, ελψ απαηηεέηαη θαη εθπφλεζε 

Μεηαπηπρηαθάο Αηπισκαηηθάο Αηαηξηβάο. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ 

θξΪηνο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ρεδέαζεο 

Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ απνθηνχλ ηηο απαξαέηεηεο 

επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο γλψζεηο, πνπ ηνπο επηηξΫπνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθΪ, ππνζηεξέδνληαο κε επηηπρέα ηελ αμηνπνέεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξηθάο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο δξαζηεξηφηεηαο, ζε 

ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Παξαγσγά, ηε ΐηνκεραλέα θαη ηηο Βπηρεηξάζεηο, θαη εηδηθφηεξα 

ηηο ΔιεθηξνληθΫο Βθδφζεηο/Σππνγξαθέα, ά ηε ζρεδέαζε πεξηερνκΫλνπ θαη παξνπζέαζεο 

πνιπκΫζσλ γηα δηΪθνξνπο ζθνπνχο, θαζψο θαη ηε ζρεδέαζε πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ ζε 

ειεθηξνληθά κνξθά, πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνσζνχληαη κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηα γεληθφηεξα 

πιαέζηα ηνπ Διεθηξνληθνχ Βκπνξένπ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΫα, εέηε κφλνο ηνπ, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο ηεο πιεξνθνξηθάο, δηαθνζκεηΫο θαη γξαθέζηεο. Βηδηθφηεξα, κπνξεέ λα 

απαζρνιεζεέ ζε εκπνξηθΫο εηαηξεέεο, ζε βηνκεραληθΫο επηρεηξάζεηο, ζε δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, 

ζε εθδνηηθΫο εηαηξέεο, ά αθφκα σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθά ηνπ επηρεέξεζε αλΪπηπμεο 

θαη παξαγσγάο αλΪινγσλ εθαξκνγψλ γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξάζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

γξαθηθΫο ηΫρλεο, ηε δηαθάκηζε, ηηο εθδφζεηο, ηηο εθηππψζεηο, θαζψο θαη ηα κΫζα Ϋληππεο θαη 

ειεθηξνληθάο επηθνηλσλέαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο 

θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο 

θ.Ϊ. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηΫο ηνπ εέλαη πνιιΫο, 

ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο θαη επέθαηξεο θαη βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο 

θαη πιαέζηα. ΒπηπιΫνλ, ε εμΪπισζε ηεο θνηλσλέαο ηεο πιεξνθνξέαο, ε παγθνζκηνπνέεζε θαη νη 

λΫεο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηΫο, δεκηνπξγνχλ θαηλνχξηεο βηνκεραλέεο 

θαη ππεξεζέεο κε απνηΫιεζκα ηε γΫλλεζε λΫσλ κνξθψλ ζπζηεκΪησλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ 

παξνπζηΪδεη ε αλΪπηπμε ζπλεξγαζέαο κε ρεηξνπξγνχο νξζνπεδηθνχο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηε 
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ζρεδέαζε θαη ηελ θαηαζθεπά κεηαιιηθψλ ά θεξακηθψλ εκθπηεπκΪησλ/ηερλεηψλ ππνθαηΪζηαησλ 

ηζρέσλ (πνπ απνθαζηζηΪ ηε ιεηηνπξγέα ζπαζκΫλεο Ϊξζξσζεο ηνπ κεξηαένπ νζηνχ), ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηηο κεραληθΫο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, ηνπο παξΪγνληεο δηΪβξσζάο ηνπο, ηε 

βηνζπκβαηφηεηΪ ηνπο, ηνλ ηξφπν ζηεξΫσζεο, ην ξφιν ησλ δηΪθνξσλ γεσκεηξηθψλ παξαγφλησλ, 

ηελ παζνινγηθά θαηΪζηαζε ησλ αζζελψλ, ηελ απνθπγά θΪζε κειινληηθάο επΫκβαζεο θ.ιπ. 

ʼιισζηε, ε αγνξΪ πνπ ππΪξρεη δηεζλψο εέλαη ηεξΪζηηα θαη δηαξθψο κεγαιψλεη ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηνπ κΫζνπ φξνπ δσάο.  

 
Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, 841 00, 
Βξκνχπνιε, χξνο, ηει.: 22810-97000, 97100, θαμ: 22810-97109, e-mail: dpsd@aegean.gr, 

http://www.syros.aegean.gr, Γξακκαηεέα ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: ηει.: 22810-

97104 -5, θαμ: 22810-97009, e-mail: secr_msc_lst@dpsd. aegean.gr, msc@syros. aegean.gr, 

http://www.syros.aegean.gr/msc/default.htm  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, θαμ: 2310-268375, 275773, 

e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 
700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-

910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ Ϋξεπλα, ε ζρεδέαζε, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε εκπνξέα, αιιΪ θαη ε ζπληάξεζε κεραλεκΪησλ 

ζσκαηηθάο απνθαηΪζηαζεο απνηεινχλ ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν εηδηθφο ζρεδηαζκνχ κεραλεκΪησλ ζσκαηηθάο απνθαηΪζηαζεο απνηππψλεη ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά ην ζρΫδην ηνπ κεραλάκαηνο πνπ ζΫιεη λα θαηαζθεπΪζεη θαη ζηε 

ζπλΫρεηα ην ζρεδηΪδεη κε γλψκνλα ηηο αλΪγθεο θαη ηηο πξνηηκάζεηο ηνπ ρξάζηε. Σα κεραλάκαηα 

πνπ θαηαζθεπΪδεη εέλαη ζπζθεπΫο νξζνζηΪηεζεο θαη βΪδηζεο, αλαπεξηθΪ ακαμέδηα παληφο 

ηχπνπ, νξζνπεδηθΪ θαη νξζσηηθΪ εέδε (βαθηεξέεο, πεξηπαηάξεο, κπαζηνχληα θ.Ϊ.), ειεθηξνληθΪ 

πνδάιαηα γηα ηεηξαπιεγηθνχο, εηδηθΫο αλαπεξηθΫο θαξΫθιεο γηα Ϊηνκα κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα, 

δψλεο νζθχνο, θεδεκφλεο Ϊλσ θαη θΪησ Ϊθξσλ, ζθνιέσζεο, νζθπτθάο κνέξαο ζπνλδπιηθάο 

ζηάιεο θ.Ϊ., θαζψο θαη νπνηαδάπνηε Ϊιιε θαηαζθεπά πνπ Ϋρεη ζαλ ζηφρν ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο 

πγεέαο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ αζζελψλ. Υξεζηκνπνηεέ ζχγρξνλε ηερλνινγέα πνπ επηηξΫπεη ηελ 

παξαηάξεζε θαη εθηέκεζε ησλ εκβηνκεραληθψλ θαη εξγνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ζρΫζε κε ην 

πεξηβΪιινλ. ΥαξαθηεξηζηηθΪ παξαδεέγκαηα πςειάο ηερλνινγέαο εέλαη ηα κπνειεθηξνληθΪ Ϊλσ 

Ϊθξα, ν ιεηηνπξγηθφο ειεθηξηθφο εξεζηζκφο (functional electrical stimulation) γηα ηε ζπληάξεζε 

ηεο κπτθάο θαη νζηηθάο κΪδαο, ηα ειεγρφκελα απφ κηθξνεπεμεξγαζηά ειεθηξνθέλεηα ακαμέδηα 

πνπ παξΫρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δχζθνιεο πεξηνρΫο θ.Ϊ.  

 

http://www.ypepth.gr/
http://www.syros.aegean.gr/
http://www.syros.aegean.gr/msc/default.htm
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
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σνθήκες Εργαζίας: 
Ο εηδηθφο ζρεδηαζκνχ κεραλεκΪησλ ζσκαηηθάο απνθαηΪζηαζεο εξγΪδεηαη, πνιιΫο ψξεο 

κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά γεγνλφο πνπ κπνξεέ λα επηθΫξεη ζσκαηηθά 

θαη πλεπκαηηθά θφπσζε θαζψο θαη πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε εμαηηέαο ηεο αθηηλνβνιέαο. Δ 

εξγαζέα ηνπ εέλαη αξθεηΪ πνιχπινθε, θαη απαηηεέ κεγΪιε πλεπκαηηθά πξνζπΪζεηα. Δ ζπλεράο 

ελεκΫξσζε γηα ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, νη ζπρλΫο 

κεηαθηλάζεηο εληφο θαη εθηφο ΒιιΪδαο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο απνηεινχλ 

απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ θαληαζέα, ε εθεπξεηηθφηεηα, θαη ε κεζνδηθφηεηα, ραξαθηεξέδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηΪ ηνπ. 

Βπέζεο ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη επηκνλά, ππνκνλά, λα εέλαη πξνζεθηηθφο θαη λα δέλεη ζεκαζέα ζηε 

ιεπηνκΫξεηα. ΣΫινο, ε θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά θαη ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Σερλνινγέαο Εαηξηθψλ ΟξγΪλσλ ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. Οη ζπνπδΫο πεξηιακβΪλνπλ ζεσξεηηθΪ καζάκαηα, 

εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, θαηαζθεπΫο ζπζθεπψλ, θξνληηζηάξηα, ζεκηλΪξηα, επηζθΫςεηο ζε 

λνζνθνκεέα θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ κε Ϋκθαζε ζηε κειΫηε πεξηπηψζεσλ θαη ηελ νκαδηθά 

εξγαζέα. Σν ηειεπηαέν (φγδνν) εμΪκελν πεξηιακβΪλεη πξαθηηθά Ϊζθεζε, θαζψο θαη εθπφλεζε 

πηπρηαθάο εξγαζέαο. ηα βαζηθΪ γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηνπ Σκάκαηνο πεξηιακβΪλνληαη κεηαμχ 

ησλ Ϊιισλ θαη Εαηξηθά Σερλνινγέα, Βκβηνκεραληθά, Κιηληθά Μεραληθά, Σερλνινγέα 

ΏπνθαηΪζηαζεο, Μεραλνινγέα, Διεθηξνινγέα - Διεθηξνληθά θαη Πιεξνθνξηθά, ΏξρΫο 

ΐηνθπζηθάο θαη Εαηξηθάο Φπζηθάο, Αηνέθεζε, Οηθνλνκέα θαη Ννκνζεζέα θαζψο θαη Βκπνξέα θαη 

Marketing. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Διεθηξνληθάο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, ΠεηξαηΪ, 

Θεζζαινλέθεο, Λακέαο θαη Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ εθηΪ εμΪκελα. Οη ζπνπδΫο 

πεξηιακβΪλνπλ ζεσξεηηθΪ καζάκαηα, εξγαζηεξηαθΫο θαη θξνληηζηεξηαθΫο αζθάζεηο, ζεκηλΪξηα, 

εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο, θαζψο θαη εθπφλεζε αηνκηθψλ ά νκαδηθψλ εξγαζηψλ. Σν ηειεπηαέν 

εμΪκελν πεξηιακβΪλεη πξαθηηθά εμΪζθεζε επΪγγεικα θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. 

Ώθφκε, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Μεραλνινγέαο ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, ΠΪηξαο, 

ΛΪξηζαο, Κξάηεο, ΚαβΪιαο, ΚνδΪλεο, Υαιθέδαο θαη εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ εθηΪ 

εμΪκελα, θαη ζην ηειεπηαέν πξαγκαηνπνηεέηαη ε πξαθηηθά εμΪζθεζε. ρεηηθΫο ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη θαη ζην Σκάκα Βξγνζεξαπεέαο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

Οξζνπεδηθά, ΝΪξζεθεο θαη βνεζεηηθΪ κεραλάκαηα, ΘεξαπεπηηθΪ κΫζα, Κηλεζηνινγέα 

εθαξκνζκΫλε θ.Ϊ. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη απνθηνχλ ηηο 

απαξαέηεηεο επηζηεκνληθΫο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο σο εξγνζεξαπεπηΫο θαη κπνξνχλ, κεηαμχ 

Ϊιισλ, λα πξνζθΫξνπλ ηηο ππεξεζέεο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηελ εθαξκνγά 

νξζσηηθψλ θαη πξνζεηηθψλ κεραλεκΪησλ, Ϋηζη ψζηε λα βειηηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

πΪζρνληνο. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζηελ εηδηθφηεηα «Σερληθφο πξνζεηηθψλ-νξζσηηθψλ θαη 

ινηπψλ κΫζσλ απνθαηΪζηαζεο» ησλ δεκνζέσλ θαη ηδησηηθψλ ΕΒΚ πνπ ρνξεγνχλ Αέπισκα 

Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+ κεηΪ απφ εμεηΪζεηο απφ ηνλ ΟΒΒΚ. ΣΫινο, ζπνπδΫο 

πξνζθΫξνληαη θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε αλαγλσξηζκΫλα 

παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνππφζεζε νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ λα 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
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Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηνπ ηκάκαηνο Σερλνινγέαο Εαηξηθψλ ΟξγΪλσλ 

ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Α. 345/1989 (ΦΒΚ 158/η. Ώ’/ 14-6-1989). ηνλ 

Σερλνιφγν Εαηξηθψλ ΟξγΪλσλ ρνξεγεέηαη Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο απφ ηε νηθεέα λνκαξρέα. 

Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Διεθηξνληθψλ θαηνρπξψλνληαη κε ην Π.Α. 

346/1989 (ΦΒΚ 47 /η. Ώ’/10-2-89). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 

6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-1938, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/1963 Έγγξαθα 

ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 Π.Α. 472/1985, Π.Α. 252 

/1988. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηνπ ΏΣΒΕ Βξγνζεξαπεέαο πξνβιΫπνληαη 

απφ ην Π.Α. 83 (ΦΒΚ 37/η. Ώ’/ 7-2-1989). ΣΫινο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2072/92 (ΦΒΚ 125/23.7.92 

η. Ώ’) εέλαη απαξαέηεηε ε Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο ηνπ εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζεηηθψλ θαη 

νξζσηηθψλ θαηαζθεπψλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη σο ππΪιιεινο ζε βηνκεραλέεο θαη εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο κεραλεκΪησλ ζσκαηηθάο 

απνθαηΪζηαζεο, ζε λνζνθνκεέα, θιηληθΫο θαη ζεξαπεπηάξηα απνθαηΪζηαζεο, ζε ππνπξγεέα, ζε 

εκπνξηθΪ θαηαζηάκαηα, ζε εξγαζηάξηα ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο ην δηθφ ηνπ 

εξγαζηάξην. Ώθφκε, κπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε ηελ Ϋξεπλα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκέα ζε 

θΪζε ηνκΫα ηεο βηνταηξηθάο ηερλνινγέαο θαη θΪζε Ϊιιε επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εκθαλέδεηαη ζην αληηθεέκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ κε ηελ εμΫιημε ηεο ηερλνινγέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σερλνινγέαο Εαηξηθψλ ΟξγΪλσλ, Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 

122 10, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5385303, θαμ: 210-5911442, www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Βξγνζεξαπεέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 
ηει.: 210-5385656, θαμ: 210-5385665, www.teiath.gr/seyp/occupational_therapy/index.html  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 

ηει.: 210-5911442 -3, θαμ: 210-5911442, www.ee.teiath.gr  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Ώι. Παπαλαζηαζένπ 13, 546 39, Θεζζαινλέθε, 
ηει.: 2310-791621, 791111, θαμ: 2310-853400, www.el.teithe.gr, http://www.teithe.gr/cgi-

bin/sthlektronikis.cgi  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Καιχβηα, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-33946, 

www.teilam/eln/index.htm  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Παξζελένπ Κειατδά 24, 731 36, ΥαληΪ, ηει.: 28210-
28188 -90, www.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-

5381225 -6, 5381100, http://hnet.teipir.gr  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Σκάκα Μεραλνινγέαο, Κνέια, 501 00, ΚνδΪλε, ηει.: 24610-40161, 
http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept?p_ID=MX  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Μεραλνινγέαο, 411 10, ΛΪξηζα, ηει.: 2410-684304, θαμ: 2410-

613249, www.teilar.gr  

  ΏΣΒΕ Υαιθέδαο: Σκάκα Μεραλνινγέαο, 344 00, ΦαρλΪ Βπβνέαο, ηει.: 22280-99523 -5, θαμ: 
22280-23766, www.teihal.gr/mec/  

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο: Σκάκα Μεραλνινγέαο, Κνπθνχιη, 263 35, ΠΪηξα, ηει.: 2610-319214, 319219, 

θαμ: 2610-33775, www.teipat.gr  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: Σκάκα Μεραλνινγέαο, ʼγηνο ΛνπθΪο, Σ.Θ. 1194, 654 04, ΚαβΪια, ηει.: 
2510-462143, θαμ: 2510-4632144, www.teikav.edu.gr/md  

http://www.ypepth.gr/
http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm
http://www.teiath.gr/seyp/occupational_therapy/index.html
http://www.ee.teiath.gr/
http://www.el.teithe.gr/
http://www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
http://www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
http://www.teilam/eln/index.htm
http://www.teiher.gr/
http://hnet.teipir.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
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  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Μεραλνινγέαο, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 23, Ϋξξεο, ηει.: 23210-49125, 

www.teiser.gr  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα Μεραλνινγέαο, Σ.Θ. ηαπξσκΫλνο, 715 00, ΔξΪθιεην, ηει.: 28210-
379859, θαμ: 28210-28190, http://talos.stef.teiher.gr/default.htm  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Μεραλνινγέαο, Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-

5381227, 5381100, http://gun.teipir.gr/MechEng/  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 
θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  Παλειιάληνο χιινγνο Μεραληθψλ Σερλνινγέαο Εαηξηθψλ ΟξγΪλσλ: www.pasmtio.org  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο εηδηθφο ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο ηΫρλεο δξαζηεξηνπνηεέηαη 

επαγγεικαηηθΪ θπξέσο ζηηο ηΫρλεο(κνπζηθά, ζΫαηξν, δσγξαθηθά θ.ιπ.), ζηηο επηζηάκεο πνπ 

αζρνινχληαη κε δηΪθνξνπο ηνκεέο ηεο ηΫρλεο φπσο π.ρ Εζηνξέα, Κξηηηθά, Σερλνινγέα, ηνπο 

πνιηηηζκηθνχο ζεζκνχο θαη ζηε δηαρεέξηζε ηεο πνιηηηζκηθάο θιεξνλνκηΪο. ΠαξΪιιεια δε, 

θαιιηεξγεέ θαη πξνΪγεη ηηο ΣΫρλεο, αλαπηχζζεη ηελ αηζζεηηθά παηδεέα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

πξνσζεέ ην πνιηηηζηηθφ επέπεδν θαη ηνλέδεη κΫζα απφ ηηο αθαδεκατθΫο, επηζηεκνληθΫο θαη 

ηερλνινγηθΫο δεμηφηεηΫο ηνπ θαη πξνζεγγέζεηο ηε ζεκαζέα ηεο ηΫρλεο ζηε ζχγρξνλε επνρά θαη 

αζρνιεέηαη κε ηελ ζεσξέα θαη πξαθηηθά ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ, ηηο εθαξκνζκΫλεο ηΫρλεο, ην 

ζρΫδην (γθξΪθηηη, computer graffiti), ην ζθέηζν (θφκηθο- θηλνχκελν ζρΫδην), ηελ ηξηζδηΪζηαηε 

θηλνχκελε εηθφλα θαη ηηο Βπηζηάκεο ηεο ΣΫρλεο (ηζηνξέα ησλ ηερλψλ, θηινζνθέα ηεο ηΫρλεο, ηελ 

αηζζεηηθά θνηλσληνινγέα θαη αλζξσπνινγέα ηεο ηΫρλεο).  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο εηδηθφο ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο ηΫρλεο εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ, ζην 

εξγαζηάξηφ ηνπ θαη ζε πνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο, ζε επρΪξηζηνπο ρψξνπο θαη ζε ζρεηηθΪ θαιΫο 

ζπλζάθεο κε θαιφ θσηηζκφ, αεξηζκφ, ζεξκνθξαζέα θαη Ϊλεην πεξηβΪιινλ. Ώλ θαη εξγΪδεηαη κε 

θαλνληθφ σξΪξην εξγαζέαο, ελ ηνχηνηο πνιιΫο θνξΫο αλαγθΪδεηαη λα ην ππεξβεέ ιφγσ θφξηνπ 

εξγαζέαο. Χο εθπαηδεπηηθφο αληηκεησπέδεη ηηο έδηεο ζπλζάθεο πνπ αληηκεησπέδνπλ θαη νη 

ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνέ, ελψ σο θξηηηθφο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ιφγσ δπζκελνχο θξηηηθάο 

γηα ην ηαιΫλην ηνπο, ηε ζθελνζεζέα θ.ιπ., πνιιΫο θνξΫο αληηκεησπέδεη αλζξψπνπο πνπ κπνξεέ λα 

βξέζθνληαη ζε κεγΪιε Ϋληαζε θαη Ϊγρνο, λα εέλαη ζπκσκΫλνη, δπζαξεζηεκΫλνη ά αθφκα θαη 

επηζεηηθνέ. ηαλ ε εξγαζέα ηνπ απαηηεέ ηελ πνιχσξε ρξάζε Δ/Τ θαη Ϊιισλ ζπζηεκΪησλ, εέλαη 

δπλαηφλ λα αληηκεησπέζεη θΪπνηα πξνβιάκαηα κε ηα κΪηηα ηνπ ιφγσ ππεξθφπσζεο. Παξφιν πνπ 

ε θπξέσο εξγαζέα ηνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ρψξνπο γξαθεέσλ ά εξγαζηεξέσλ, νη κεηαθηλάζεηο 

ηνπ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ εέλαη πνιχ ζπρλΫο, γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζε επηρεηξάζεηο, 

κνπζεέα, γθαιεξέ, ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ, δηαιΫμεσλ ά 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο εηδηθφο ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο ηΫρλεο, πξΫπεη λα δηαθξέλεηαη γηα ηελ 

επξχηεηα ησλ γλψζεσλ, ηε ζπγθξνηεκΫλε θαη εξεπλεηηθά πξνζΫγγηζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ 

δηαζΫηεη, ηε κεζνδηθφηεηΪ ηνπ ζηελ νξγΪλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο εξγαζέαο ηνπ, ηελ αλαιπηηθά 

θαη θξηηηθά ζθΫςε, ηελ επξεκαηηθφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγάο ηεο 

http://www.teiser.gr/
http://talos.stef.teiher.gr/default.htm
http://gun.teipir.gr/MechEng/
http://www.oeek.gr/
http://www.pasmtio.org/
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ηερλνινγέαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηεο εηθφλαο, ηνπ άρνπ θαη ηνπ κνληΪδ. ΠαξΪιιεια 

δε, πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβΪλεηαη ηηο απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ ζε φιν 

ην θΪζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο θαη πνιηηηθάο δσάο θαη λα 

επηδεηθλχεη δσεξφ ελδηαθΫξνλ γηα ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη 

ελεκεξσκΫλνο θαη παξΪιιεια αληαγσληζηηθφο. Δ θαηαζθεπαζηηθά αληέιεςε θαη επηδεμηφηεηα, ε 

επειημέα, ε θαληαζέα, νη θαιιηηερληθΫο αλεζπρέεο θαη ην ηαιΫλην, ε νμχλνηα, ε αλΪιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, νη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ε πξσηνηππέα, ε θαιά κλάκε, ε 

αληέιεςε, ε ππνκνλά, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επηλνεηηθφηεηα, εέλαη κεξηθΪ απφ ηα ζηνηρεέα πνπ 

πξΫπεη λα δηαζΫηεη εθεέλνο πνπ ζα αζρνιεζεέ κε απηφ ην επΪγγεικα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηηο ΠιαζηηθΫο ΣΫρλεο θαη ζηηο Βπηζηάκεο ηεο ΣΫρλεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα 

Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο (πξψελ Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο) ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, πνπ αλάθεη ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν θαη γηα ηελ εηζαγσγά 

απαηηεέηαη ε εμΫηαζε ζην εηδηθφ κΪζεκα «Βιεχζεξν ρΫδην», ε δε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα. Σν Παλεπηζηεκηαθφ Σκάκα Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο δΫρηεθε ηνπο πξψηνπο θνηηεηΫο ην 

επηΫκβξην ηνπ 2000. Οη ζπνπδΫο ζην ζπγθεθξηκΫλν ηκάκα, ζπκπεξηιακβΪλνπλ ηφζν 

ζεσξεηηθΫο φζν θαη εξγαζηεξηαθΫο πξνζεγγέζεηο ηνπ αληηθεηκΫλνπ (εξγαζηάξηα δσγξαθηθάο, 

γιππηηθάο, ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο εηθφλσλ, γξαθηθψλ ηερλψλ, θσηνγξαθέαο). Πην 

ζπγθεθξηκΫλα νη θνηηεηΫο Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηηο ζεσξεηηθΫο θαη πξαθηηθΫο ζπνπδΫο ησλ 

πιαζηηθψλ ηερλψλ, κε ηηο εθαξκνζκΫλεο ηΫρλεο, ην ζρΫδην (γθξΪθηηη, computer graffiti), ην 

ζθέηζν (θφκηθο - θηλνχκελν ζρΫδην), θαη ηελ ηξηζδηΪζηαηε θηλνχκελε εηθφλα, φπσο επέζεο θαη κε 

καζάκαηα ζρεηηθΪ κε ηηο Βπηζηάκεο ηεο ΣΫρλεο (ηζηνξέα ησλ ηερλψλ, θηινζνθέα ηεο ηΫρλεο, 

αηζζεηηθά, θνηλσληνινγέα θαη αλζξσπνινγέα ηεο ηΫρλεο, δηδαθηηθά ηεο ηΫρλεο) θαη κε 

εμεηδηθεπκΫλεο ζπνπδΫο (πνιηηηζηηθνέ ζεζκνέ, δηνέθεζε - δηαρεέξηζε ηεο πνιηηηζηηθάο 

θιεξνλνκηΪο). Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπΪλσ ηκάκαηνο, Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. πλαθεέο ζπνπδΫο θαη ζε επηκΫξνπο 

αληηθεέκελα ζπνπδψλ ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο, κπνξνχλ λα 

γέλνπλ ζε ΏΒΕ Φηινινγηθψλ, Εζηνξηθψλ θαη Θεαηξηθψλ πνπδψλ, φπσο επέζεο θαη ζε ηκάκαηα 

ησλ ΏΣΒΕ Καιψλ θαη ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηελ εμεηδέθεπζε κε 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο. 

πλαθεέο ζπνπδΫο επέζεο (επηπΫδνπ 3+) θαη ζε επη κΫξνπο αληηθεέκελα ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Βηδηθνχ ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Βπηζηεκψλ ηεο 

ΣΫρλεο, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ θαη ζε εηδηθφηεηεο ησλ Καιψλ θαη 

ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ. πλαθεέο ζπνπδΫο Βηδηθνχ ζηηο ΠιαζηηθΫο ΣΫρλεο θαη ζηηο Βπηζηάκεο 

ηεο ΣΫρλεο, κε πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε κΫζσ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηα 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ θαη ζηα ΚνιΫγηα (Foundation), κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, φηη 

νη ζπνπδΫο αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο θαη θαηνρπξψλνληαη ηα αθαδεκατθΪ θαη 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη απφθνηηνη ησλ ΒΒ θαη ησλ Κνιεγέσλ 

(Foundation) κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηάκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπνπδΫο αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην 

ΏΒΕΣΣΒ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηΪ ηνπο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Βπηζηεκψλ ηεο 

ΣΫρλεο δελ πξνβιΫπνληαη αθφκα κε Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα, επεηδά απνηειεέ Ϋλα λΫν θαη 

εμειηζζφκελν επΪγγεικα γηα ηε ρψξα καο. ΓεληθΪ απνιακβΪλεη ηα αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Φηινινγέαο, Εζηνξέαο, Θεαηξηθψλ πνπδψλ θ.ιπ. θαη Καιψλ - 

ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ.  
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Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη Βηδηθνέ ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ 

σο:  

  Θεσξεηηθνέ ηεο ΣΫρλεο, Εζηνξηθνέ ηεο ΣΫρλεο.  

  ηειΫρε δηνέθεζεο θαη δηαρεέξηζεο ησλ κνπζεέσλ θαη Ϊιισλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

ζεζκψλ.  

  Βηδηθνέ ζην πνιηηηζηηθφ κΪλαηδκελη.  

  ΚαζεγεηΫο εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε.  

  χκβνπινη ζε γθαιεξέ Ϋξγσλ ηΫρλεο.  

  Αεκηνπξγνέ ησλ πιαζηηθψλ θαη εθαξκνζκΫλσλ ηερλψλ ηνπ 20νχ αηψλα.  

  Εζηνξηθνέ ηεο ηΫρλεο ζηα ΜΜΒ, ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, εθδνηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη ησλ Βπηζηεκψλ ηεο 

ΣΫρλεο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο, νθεηιφκελεο αθελφο κελ ζην φηη ην ηκάκα ησλ Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο 

εέλαη λΫν ζηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα θαη αθεηΫξνπ ζηελ αχμεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

επαγγεικΪησλ ζηνπο ηνκεέο ηνπ Πνιηηηζκνχ. Οη νδεγέεο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηελ 
πξνζηαζέα ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ζηνηρεέσλ ησλ ρσξψλ, αλακΫλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη 

ζην κΫιινλ, δεδνκΫλνπ φηη ε δάηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνιηηηζκνχ απμΪλεηαη δπλακηθΪ 

ηφζν ζηνλ επξσπατθφ φζν θαη ζην δηεζλά ρψξν. Δ απμαλφκελε δάηεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξντφλησλ δεκηνπξγεέ λΫεο εηδηθεχζεηο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ζε δεκηνπξγηθνχο ρψξνπο 

απαζρφιεζεο (δηαθάκηζε, κνπζεέα, εθδφζεηο, κΫζα καδηθάο ελεκΫξσζεο, εθπαέδεπζε, 

ςπραγσγέα) ζα ζπλερέζνπλ λα παξνπζηΪδνπλ απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλΪπηπμεο. ΚαηΪ 

ζπλΫπεηα, ην ηζνδχγην απαζρφιεζεο, πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο απηνχ 

παξνπζηΪδεηαη πνιχ ζεηηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, ΕσΪλληλα Σαρ.Θπξ.:1186, Σ.Κ. 45110, ηει: 26510-97203, 97117, 

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

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΒΒΚ, Ώζάλα-Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41 ΝΫα Εσλέα Σ.Κ. 142 34, ηει: 210-27090083-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο, Ώζάλα-ηνπξλΪξε 53, Σ.Κ. 104 32, ηει: 210-5202967, 

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

  Παλειιάληα Οκνζπνλδέα ΦνξΫσλ Εδησηηθάο Σερληθάο Βπαγγεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο & 
ΚαηΪξηηζεο (Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.), ηνπξλΪξε 53, Ώζάλα Σ.Κ. 104 32, ηει. 210-5225565, fax. 210-

5228966.  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΣΔΥΝΖ 

 

http://www.uoi.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.hca.gr/
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν ζρεδηαζκφο, ε νξγΪλσζε θαη ε πξαγκαηνπνέεζε 

ζχγρξνλεο θαιιηηερληθάο θαη ηερλνινγηθάο Ϋξεπλαο θαη ε πξναγσγά ηεο γλψζεο ζηελ πεξηνρά 

ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ηΫρλεο. Βηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηεέ ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο ηεο 

ςεθηαθάο ηερλνινγέαο γηα ηελ παξαγσγά ζχγρξνλνπ θαιιηηερληθνχ Ϋξγνπ κε ηε ρξάζε λΫσλ 

εθθξαζηηθψλ κΫζσλ, θαιιηηερληθάο θαη δηεπηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο. Μπνξεέ λα εέλαη 

εμεηδηθεπκΫλνο ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε κνξθά ηΫρλεο (φπσο ε θσηνγξαθέα) ά ζε ζπγθεθξηκΫλεο 

ηερληθΫο κε ηε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Βπέζεο, εέλαη ηθαλφο λα 

εθαξκφδεη πξνρσξεκΫλεο ηερληθΫο επεμεξγαζέαο εηθφλαο ά βέληεν θαη λα ρξεζηκνπνηεέ 

ζπζηάκαηα πνιπκΫζσλ, ζπλζεηηθΫο θηλάζεηο θαη ηξηζδηΪζηαηα γξαθηθΪ κΫζα. ηελ εξγαζέα ηνπ 

ρξεζηκνπνηεέ κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο, ηερλνινγέα animation ζε flash, θαη ππεξεζέεο δηαδηθηχνπ. 

ΏλΪινγα κε ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ θαζνξέδνληαη ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ θαζάθνληα, ε 

ζεκαηνινγέα ηνπ θαιιηηερληθνχ ηνπ Ϋξγνπ θαη ε επηινγά ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κΫζσλ γηα ηελ 

πεξΪησζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζπλάζσο κφλνο ηνπ, αιιΪ εέλαη δπλαηφλ λα ζπλεξγΪδεηαη θαη κε Ϊιινπο 

επαγγεικαηέεο, φπσο ζθελνζΫηεο, εηδηθνχο κνληΪδ, εηδηθνχο πιεξνθνξηθάο θ.ιπ. πρλΪ 

ρξεηΪδεηαη λα δνπιεχεη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο, κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηά, γη’απηφ εέλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ θφπσζε ησλ νθζαικψλ, πφλνη ζηελ πιΪηε θαη 

πξνβιάκαηα ζηα ρΫξηα θαη ηνπο θαξπνχο. πλεπψο, πξΫπεη λα θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα 

ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ θέιηξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά θαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζην ρψξν εξγαζέαο ηνπ. ΣΫινο, ζπρλΪ απαηηεέηαη λα παξαθνινπζεέ 

ζεκηλΪξηα πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν 

θαη λα επηζθΫπηεηαη θαιιηηερληθνχο ρψξνπο, φπσο πηλαθνζάθεο, ρψξνπο δεκνπξαζηψλ, κνπζεέα 

θαη εθζΫζεηο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη Ϊξηζηε γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά 

(ηδηαέηεξα ινγηζκηθΪ επεμεξγαζέαο εηθφλαο, βέληεν ά ηξηζδηΪζηαησλ γξαθηθψλ, γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ θ.Ϊ.), πνιχ θαιά γλψζε θπξέσο ηεο αγγιηθάο γιψζζαο, γλψζε ηεο ηζηνξέαο 

ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ηερλψλ, γλψζεηο ζθελνζεζέαο, βέληεν θαη κνληΪδ. Βπέζεο, ε θαληαζέα, ε 

θαιιηηερληθά επαηζζεζέα, ε ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ρξσκΪησλ θαη ζρεκΪησλ θαη εμαηξεηηθά 

πξνζνρά ζηε ιεπηνκΫξεηα απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. 

ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, λα ηεξεέ ηνλ θψδηθα δενληνινγέαο θαη ησλ λφκσλ πεξέ πλεπκαηηθάο 

ηδηνθηεζέαο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο Ώλψηαηεο 

ρνιάο Καιψλ Σερλψλ Ώζελψλ θαη ζην Σκάκα Βηθαζηηθψλ θαη ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ ηεο 

ρνιάο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα 

θαη ρνξεγεέηαη πηπρέν επηπΫδνπ 4. Ώθφκε, ζηε ζρνιά Γξαθηθψλ Σερλψλ ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα (7 εμΪκελα καζάκαηα θαη 1 εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε) 

θαη απνλΫκεηαη πηπρέν επηπΫδνπ 4, ην νπνέν δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνέηνπο λα θΪλνπλ 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε ζπλαθεέο ζρνιΫο ησλ ΏΒΕ. 

πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν πξνζθΫξνληαη ζηελ Ώλψηαηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, πνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

κε ηέηιν «ΦεθηαθΫο ΜνξθΫο ΣΫρλεο». ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη απφθνηηνη ΏΒΕ 

ηκεκΪησλ Καιψλ Σερλψλ, Βηθαζηηθψλ πνπδψλ, Οπηηθναθνπζηηθψλ Σερλψλ, ΒθαξκνζκΫλσλ 

Σερλψλ θαη Ώξρηηεθηνληθάο ηεο εκεδαπάο, θαζψο θαη θΪηνρνη ζρεηηθνχ ηέηινπ αληέζηνηρσλ 
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ηκεκΪησλ ησλ ΏΣΒΕ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12γ ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2916/2001 (ΦΒΚ 114/η. 

Ώ’), φπσο θαη θΪηνρνη ζρεηηθψλ ηέηισλ αλαγλσξηζκΫλσλ νκνηαγψλ ηκεκΪησλ παλεπηζηεκέσλ 

ηεο αιινδαπάο. Καη’ εμαέξεζε ζην ΠΜ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη απφθνηηνη Ϊιισλ 

ηκεκΪησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πΫξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζφλησλ ην ππνβαιιφκελν Ϋξγν 

ησλ ππνςεθέσλ ηεθκεξηψλεη πςειφ βαζκφ ηερλνγλσζέαο, ηδηαέηεξε θαιιηηερληθά πνηφηεηα θαη 

ζπλΪθεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ΠΜ. Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθέσλ απνηεινχλ ε 

ηδηαέηεξε ζπλΪθεηα ηνπ Ϋξγνπ ηνπ ππνςεθένπ κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ΠΜ θαη ε πνηφηεηα 

ζπλνιηθΪ ηνπ θαιιηηερληθνχ ηνπ Ϋξγνπ, ε εμνηθεέσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε ρξάζε ηεο 

ζχγρξνλεο νπηηθναθνπζηηθάο θαη ςεθηαθάο ηερλνινγέαο, ε γλψζε ηνπιΪρηζηνλ κέαο μΫλεο 

γιψζζαο (αγγιηθΪ ά Ϊιιε), ν βαζκφο πηπρένπ θαη ηα ζπλαθά πηζηνπνηεηηθΪ ζπνπδψλ, ε 

ζεσξεηηθά επΪξθεηα, ε επξχηεξε παηδεέα, ε θαιιηΫξγεηα θαη σξηκφηεηα ηνπ ππνςεθένπ, πνπ 

δηαπηζηψλνληαη κε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε. Δ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ζπλεθηηκΪ θαη 

ζπλππνινγέδεη ηα ηππηθΪ θαη ηα νπζηαζηηθΪ πξνζφληα θαζψο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θΪζε 

ππνςεθένπ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ αλΪγθε εκβΪζπλζεο, εμεηδέθεπζεο θαη Ϋξεπλαο ζηε ρξάζε, 

ηελ αμηνπνέεζε θαη ηελ αλΪπηπμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηθψλ εθθξαζηηθψλ κΫζσλ ζηε ζχγρξνλε 

θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα θαη ηηο θαιιηηερληθΫο εθαξκνγΫο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα εγγξΪθεηαη 

επαξθψο ζην θαιιηηερληθφ Ϋξγν (ά ηηο θαιιηηερληθΫο πξνηΪζεηο), πνπ Ϋρεη άδε πξαγκαηνπνηάζεη 

θαη ππνβΪιεη πξνο αμηνιφγεζε ν ππνςάθηνο. Ώληηθεέκελν ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ εέλαη ε ελέζρπζε ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθάο - ηερλνινγηθάο Ϋξεπλαο θαη δεκηνπξγέαο 

θαη ε παξαγσγά λΫαο γλψζεο ζηελ πεξηνρά ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ηΫρλεο. Σν ΠΜ απνλΫκεη 

Βληαέν Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ζηελ πεξηνρά ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ηΫρλεο θαη 

πξνβιΫπεη θΪησ απφ ζπγθεθξηκΫλεο πξνυπνζΫζεηο ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκά 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Δ δηΪξθεηα ζπνπδψλ γηα απφθηεζε ηνπ ΜΑΒ ππνδηαηξεέηαη ζε 

ηΫζζεξα εμΪκελα εθ ησλ νπνέσλ ηα δχν πξψηα πεξηιακβΪλνπλ καζάκαηα, ην ηξέην πεξηιακβΪλεη 

καζάκαηα θαη παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ, ελψ ην ηΫηαξην αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθάο εξγαζέαο. ΜεηΪ ηελ επηηπρά νινθιάξσζε θαη ηνπ δεχηεξνπ εμακάλνπ ζπνπδψλ 

νη θνηηεηΫο κπνξνχλ, αλ ην επηζπκνχλ, λα επηιΫμνπλ καζάκαηα θαηεχζπλζεο εμεηδέθεπζεο 

(νπηηθναθνπζηηθΫο εθαξκνγΫο ά ςεθηαθά ηερλνινγέα θαη ππνινγηζηηθΫο εθαξκνγΫο ά ζεσξεηηθά 

θαηεχζπλζε) ά λα παξαθνινπζάζνπλ ην ζχλνιν ησλ καζεκΪησλ - ζεκηλαξέσλ ηνπ ηξέηνπ 

εμακάλνπ. Οη θνηηεηΫο πνπ Ϋρνπλ επηιΫμεη ζην ηξέην εμΪκελν θαηεχζπλζε εμεηδέθεπζεο, 

νθεέινπλ λα αλαπηχμνπλ ζηε δηπισκαηηθά κεηαπηπρηαθά ηνπο εξγαζέα (εθηφο απφ ηελ 

θαιιηηερληθά πξφηαζε θαη ηε ζεσξεηηθά Ϋξεπλα), ηερλνινγηθΫο εθαξκνγΫο ζπλαθεέο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ επΫιεμαλ λα εηδηθεπηνχλ, ρσξέο απηφ λα απνθιεέεη παξΪιιειε αλΪπηπμε θαη 

Ϊιισλ κνξθψλ θαη κΫζσλ. ΣΫινο, νη κεηαπηπρηαθΫο εξγαζέεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ πεξηνρΫο 

πνπ εθηεέλνληαη απφ απζηεξΪ εμεηδηθεπκΫλα ζΫκαηα, Ϋσο ζπλδπαζηηθΫο πξνηΪζεηο ζε Ϋλα εχξνο 

εθαξκνγψλ θαη Ϋξεπλαο, ζηελ πεξηνρά ηεο εηθαζηηθάο θαη θαιιηηερληθάο δεκηνπξγέαο, ζε 

πεξηνρΫο εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο (φπσο εθπαηδεπηηθΫο εθαξκνγΫο, αλΪπηπμε εθαξκνγψλ ζε 

ζΫκαηα ηΫρλεο θαη πνιηηηζκνχ θ.Ϊ.) ά ζε κηα θαζαξΪ εξεπλεηηθά θαηεχζπλζε κε δηαθιαδηθφ - 

"δηεπηζηεκνληθφ" ραξαθηάξα (ζηνλ θνηλφ ηφπν πνπ επηζηάκε, ζεσξέα θαη ηΫρλε κπνξνχλ λα 

δηεξεπλεζνχλ, φπσο νξέδεηαη απφ ην πιαέζην ηνπ ΠΜ). ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε 

παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε ΚνιΫγηα θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Γηα λα εξγαζηεέ δελ απαηηεέηαη εηδηθά Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Βθφζνλ εέλαη απφθνηηνο ηεο 

Ώλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ Ϋρεη ηα έδηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα κε απηΪ ηνπ 

ΓσγξΪθνπ, ηνπ Γιχπηε ά ηνπ ΥαξΪθηε.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
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Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε εηαηξεέεο ςεθηαθάο ηερλνινγέαο, ζε 

δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, ζε πεξηνδηθΪ, ζε ηειενπηηθΪ θαλΪιηα, ζε θαιιηηερληθνχο ρψξνπο, ζε 

αέζνπζεο ζχγρξνλεο ηΫρλεο, ζε πνιηηηζκηθΪ θΫληξα, σο θαζεγεηάο ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο 

εθπαέδεπζεο αλ εέλαη απφθνηηνο ηεο Ώλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ, θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο κε δηθφ ηνπ θαιιηηερληθφ εξγαζηάξην. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη αλΪινγεο κε ην 

ηαιΫλην θαη ηα πξνζφληα ηνπ σο θαιιηηΫρλε. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη ζεηηθΫο 

ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη Ϊιισλ 

ρσξψλ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο ά εθηφο απηάο, ζηηο θαιιηηερληθΫο, εξεπλεηηθΫο θαη 

δηεπηζηεκνληθΫο πεξηνρΫο ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ηΫρλεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΏλσηΪηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ Ώζελψλ: Γξακκαηεέα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο: 

Παηεζέσλ 42, 106 82 Ώζάλα, ηει.: 210-3897157, 3897116-7-8, 3816930 θαη Βξγαζηάξηα: 

Πεηξαηψο 256, 183 46, ΡΫληεο, ηει.: 210-4801229, 4801260, 4819666, e-mail: evi@asfa.gr, 

www.digitalarts.asfa.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Βηθαζηηθψλ Σερλψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 
540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995068-9, 995072-4, 995064, 995066, 995078, θαμ: 2310-

995067, www.auth.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5907896, 

5385401, 5385403, θαμ: 210-5987719, www.teiath.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-
5228966, www.hca.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  Βπηκειεηάξην Βηθαζηηθψλ Σερλψλ: www.eeta.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΗΚΟΝΗΚΟ ΒΟΖΘΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηαρεέξηζε φισλ ησλ δεηεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

δηαδέθηπν θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειΪηε ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν εηθνληθφο 

βνεζφο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ αζρνιεέηαη κε ην «μεθαζΪξηζκα» ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκΪησλ, 

δηαρσξέδνληαο εθεέλα πνπ Ϋρνπλ ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ πειΪηε ηνπ απφ ηα κελχκαηα ηχπνπ 

ελνριεηηθάο αιιεινγξαθέαο, απαληΪεη ζε νξηζκΫλα απφ απηΪ κεηΪ απφ ππφδεημε ηνπ εληνιΫα 

ηνπ, θαη γεληθφηεξα δηαρεηξέδεηαη ηηο ειεθηξνληθνχ ηχπνπ επηθνηλσλέεο ηνπ. Βπέζεο, ζηα 

θαζάθνληΪ ηνπ εληΪζζνληαη ε αλαδάηεζε ηζηνζειέδσλ πνπ ελδηαθΫξνπλ ηνλ πειΪηε ηνπ ζε 

ζρΫζε κε δηΪθνξα ζΫκαηα, πξντφληα ά ππεξεζέεο, νη ειεθηξνληθΫο ζπλαιιαγΫο κΫζσ εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ θ.ιπ. Βπέζεο, εέλαη δπλαηφ λα δηαρεηξέδεηαη ηελ ειεθηξνληθά αηδΫληα 

ηνπ πειΪηε ηνπ θαη λα ηνπ ππελζπκέδεη ξαληεβνχ ά εκεξνκελέεο παξΪδνζεο ζπγθεθξηκΫλσλ 

Ϋξγσλ. ΐΫβαηα, παξφιν πνπ αλαγλσξέδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

επαγγεικαηέα, εθηηκΪηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπΪλσ δξαζηεξηφηεηεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα ζε ιέγα ρξφληα απφ ειεθηξνληθΪ πξνγξΪκκαηα θαη αλΪινγα 

ινγηζκηθΪ πξνεγκΫλεο ηερλνινγέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, αλ θαη κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη ζε πεξηφδνπο θφξηνπ 

εξγαζέαο. ΥΪξε ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγέα, εέλαη δπλαηφλ Ϋλα κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ λα γέλεη 

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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εμ απνζηΪζεσο κΫζσ ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ, ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ΒξγΪδεηαη φκσο πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά, 

γεγνλφο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνθαιΫζεη θφπσζε ησλ νθζαικψλ, πφλνπο ζηελ πιΪηε θαη 

πξνβιάκαηα ζηα ρΫξηα θαη ηνπο θαξπνχο. Γη’απηφ πξΫπεη λα θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα 

ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ θέιηξα ζηελ νζφλε ην ππνινγηζηά θαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο 

θαη αζθΪιεηαο ζην ρψξν εξγαζέαο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ πνιχ θαιά γλψζε ησλ πξνγξακκΪησλ πινάγεζεο ζην δηαδέθηπν θαη ησλ εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ απνηεινχλ απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηνο. Ώθφκε, ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, ε 

παξαηεξεηηθφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα, θαζψο θαη ε ελεκΫξσζε γηα ηε ζπλερά πξφνδν ηεο 

ηερλνινγέαο, ε γλψζε ηεο λνκνζεζέαο θαη ησλ πξνβιεκΪησλ ηεο αγνξΪο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξένπ, εέλαη βαζηθΪ πξνζφληα γηα ηνλ εηθνληθφ βνεζφ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Πεηξαηψο, Πιεξνθνξηθάο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Κξάηεο, Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεξεΪο ΒιιΪδαο, 

Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαιέαο, Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώηγαένπ, Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Παηξψλ θαη ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, ελψ ππΪξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην 

ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ζην ηκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη 

ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο ησλ 

ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη 7 εμΪκελα (ην ηειεπηαέν 

πξαθηηθά εμΪζθεζε), ζην ηκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ ηνπ ΏΣΒΕ 

Δξαθιεένπ Κξάηεο, ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΏΣΒΕ 

ΛΪξηζαο, ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ ΏTEI Λακέαο, ζην 

Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ζην ηκάκα 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ ηνπ ΏTEI εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα. 

Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε ηδησηηθΪ θαη δεκφζηα ΕΒΚ επνπηεέαο ΤΠΒΠΘ ζηελ εηδηθφηεηα 

Βηδηθφο Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σερληθφο Σειεπιεξνθνξηθάο ηνπ ΣνκΫα Πιεξνθνξηθάο, 

κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+, θαη απνλνκά Αηπιψκαηνο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο κεηΪ απφ 

εμεηΪζεηο απφ ηνλ ΟΒΒΚ ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε δηΪθνξα 

παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 345, ΦΒΚ 158/η. Ώ’ /14-6-89. Tα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην 
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Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ/2000). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-38, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 

328/1963, Π.Α. 472/1985 θαη Π.Α. 252/1988. Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ 

Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζην ΦΒΚ 

243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο 

«Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα, 

λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, 

Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο 

ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο 

γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ 

απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο 

εθαξκνγψλ ηνπ. Γηα ηνπο απνθνέηνπο ΕΒΚ ησλ παξαπΪλσ εηδηθνηάησλ δελ ππΪξρνπλ αθφκε 

θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα, θαζψο ην ζρΫδην Π.Α. πξνσζεέηαη ζηελ ΒΒΚΒΑ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο, ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα θαη 

παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ά σο εθπαηδεπηηθφο κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ 

καζεκΪησλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε Ϋλα επξχ θΪζκα επηρεηξάζεσλ, πνπ 

πεξηιακβΪλεη ηηο παξαδνζηαθΫο εηαηξεέεο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Πιεξνθνξηθάο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη εηαηξεέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο αλαδπφκελνπο ρψξνπο 

ηεο ηερλνινγέαο θαη επηθνηλσλέαο, φπσο επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, παξνράο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ, θαηαζθεπάο, εγθαηΪζηαζεο 

θαη ππνζηάξημεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ, παξαγσγάο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ, επηρεηξάζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ππνζηεξέμνπλ εζσηεξηθΫο θαη δηεπηρεηξεζηαθΫο 

δηαδηθαζέεο θαη ζπλαιιαγΫο κε πειΪηεο κΫζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ειεθηξνληθΪ κΫζα καδηθάο ελεκΫξσζεο θαη ςεθηαθάο δηαζθΫδαζεο, εξεπλεηηθΪ ηκάκαηα 

εηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο πξαγκαηνπνηψληαο ειεθηξνληθΫο επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθΪ κε 

δηθηπαθΫο ηερλνινγέεο θαη πξνεγκΫλεο εθαξκνγΫο ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ δηαζΫηεη εέλαη πνιιΫο, 

ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο θαη επέθαηξεο θαη βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε εηαηξεέεο θαη 

επηρεηξάζεηο κε ζρεηηθΫο ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, Ειέζηα, Ώζάλα, ηει.: 210-7275180 -1, 7275154, 

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

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παηεζέσλ 76, 104 34, Ώζάλα, 
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  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 3ν ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - 

Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-48011-8, 60168, θαμ: 22310-33945, 

http://www.inf.teilam.gr/main.html  

http://www.ee.upatras.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm
http://www.inf.teilam.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.uch.gr/
http://www.ceid.upatras.gr/
http://www.inf/
http://www.uom.gr/
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.it.teithe.gr/
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
http://194.42.54.220/index.jsp
http://www.epp.teiher.gr/
http://www.inf.teilam.gr/main.html
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  ΏTEI εξξψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 34, Ϋξξεο, 

ηει.: 23210-49118, 49128, θαμ: 23210-49118, e-mail: pliroforiki@teiser.gr, 

http://www.teiser.gr/icd/index.html  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-

5228966, www.hca.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 

700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 

ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην πζηεκΪησλ 
Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΒΠΕΒΤ) ηεο ρνιάο Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜ-ΜΤ): Δξ. Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7722292, θαμ: 210-7723557, www.iccs.ntua.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο: Μεζνγεέσλ 14-18, 115 27, Ώζάλα, ηει.: 210-7458000, 

http://www.gsrt.gr/default.asp  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο (ΕΠΣΔΛ) ηνπ Βζληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο: 1 ρικ. ΘΫξκεο - ΠαλνξΪκαηνο, ΘΫξκε - Θεζζαινλέθε, 570 01, ηει.: 

2310-464160-2, 498160, θαμ: 2310-464164, 498164, e-mail: info@iti.gr, www.iti.gr  

  Ίδξπκα ηνπ σκαηεένπ Τπνινγηζηψλ ησλ Διεθηξνιφγσλ θαη Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ: 

www.computer.org  

  Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 63, 104 32, Ώζάλα, ηει.:: 210-5222161, θαμ: 
211-9558459, e-mail: info@epe.org.gr, www.epe.org.gr  

  Βιιεληθά Βηαηξεέα Βπηζηεκφλσλ Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθάο: ηνπξλΪξα 37, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-3301307, θαμ: 210-3301893, e-mail: epy@epy.gr, www.epy.gr  

  Βιιεληθά Έλσζε Βπαγγεικαηηψλ Internet: ηει.:/θαμ: 210-9467110, e-mail: 
gepiti@gepiti.com, http://www.eeei.gr/index.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΛΔΓΚΣΖ ΔΝΑΔΡΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ειεγθηάο ελαΫξηαο θπθινθνξέαο, εέλαη ν εηδηθφο ηεο Τπεξεζέαο Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο, ν 

νπνένο αζρνιεέηαη κε ηνλ Ϋιεγρν ηνπ εζληθνχ ελαΫξηνπ ρψξνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζεηξΪο 

πξνζγεέσζεο θαη απνγεέσζεο ησλ αεξνπιΪλσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνξεέαο πνπ ζα 

αθνινπζάζνπλ ζηνπο αεξνδηΪδξνκνπο πηάζεο ηνπο, πξνθεηκΫλνπ λα θηλεζνχλ κε αζθΪιεηα πξνο 

ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, θαη γεληθΪ κε ηελ αζθΪιεηα ησλ πηάζεσλ θαη ηε ξνά ηεο θπθινθνξέαο ησλ 

αεξνζθαθψλ, πξνθεηκΫλνπ ηα αεξνζθΪθε λα πξνζγεηψλνληαη θαη λα απνγεηψλνληαη κε 

αζθΪιεηα. Βηδηθφηεξα, νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ειεγθηά ελαΫξηαο θπθινθνξέαο, εέλαη 

http://www.teiser.gr/icd/index.html
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
http://www.iccs.ntua.gr/
http://www.gsrt.gr/default.asp
http://www.iti.gr/
http://www.computer.org/
http://www.epe.org.gr/
http://www.epy.gr/
http://www.eeei.gr/index.htm
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ν Ϋιεγρνο πξνζΫγγηζεο (ζπλνκηιέα κε πηιφηνπο αεξνζθαθψλ), ε Ϊδεηα Ϋλαξμεο ιεηηνπξγέαο ησλ 

θηλεηάξσλ ηνχ αεξνζθΪθνπο, ε θαζνδάγεζε ηνπ αεξνπιΪλνπ πξνο ην δηΪδξνκν απνγεέσζεο, ε 

ηειηθά εληνιά γηα ηελ απνγεέσζε, ν Ϋιεγρνο ηνπ αεξνδξνκένπ, ε ελεκΫξσζε πιεξσκΪησλ θαη ε 

ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο ππεξεζέεο ηνπ αεξνδξνκένπ. Ώθφκε, θαηεπζχλεη ην αεξνπιΪλν ζηνλ αΫξα 

κΫζα ζηνπο αεξνδηΪδξνκνπο πηάζεο, ψζηε λα πξνζεγγέζεη ην δηΪδξνκν πξνζγεέσζεο θαη 

θαηφπηλ Ϋμσ απφ ην δηΪδξνκν πξνζγεέσζεο, φπνπ ηελ επζχλε αλαιακβΪλεη ην πξνζσπηθφ 

εδΪθνπο. Γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ, ν ειεγθηάο ελαΫξηαο 

θπθινθνξέαο ρξεζηκνπνηεέ ξαληΪξ, νζφλεο ειεθηξνληθάο απεηθφληζεο ζηνηρεέσλ, 

ηειεπηθνηλσληαθΪ κΫζα, φπσο πνκπνδΫθηεο, telex θ.ιπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ειεγθηάο ελαΫξηαο θπθινθνξέαο, εξγΪδεηαη ζε Ϊλεηνπο, ζχγρξνλνπο θαη επρΪξηζηνπο ρψξνπο, 

κε ρακειφ θσηηζκφ γηα λα δηαθξέλνληαη θαζαξΪ νη ελδεέμεηο ησλ ζηφρσλ ζηα ξαληΪξ θαη ζηηο 

νζφλεο παξαθνινχζεζεο, αιιΪ κε θαιφ αεξηζκφ θαη ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο εηδηθνχο. Σν 

επΪγγεικα απηφ, εέλαη Ϋλα επΪγγεικα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κεγΪιε επζχλε, Ϋληαζε θαη Ϊγρνο, 

γηαηέ ε αζθΪιεηα ησλ αεξνπνξηθψλ πηάζεσλ εμαξηΪηαη απφ ηελ νξζφηεηα ησλ εθηηκάζεσλ, 

απνθΪζεσλ θαη εληνιψλ ηνπ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη αξθεηΪ δχζθνιν, επεηδά ν ειεγθηάο εέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα επεμεξγΪδεηαη κεγΪιν φγθν δεδνκΫλσλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα 

θαη λα δέλεη Ϊκεζεο ιχζεηο ζε ηπρφληα πξνβιάκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. Σν σξΪξην 

εξγαζέαο ηνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, εξγαδφκελνο ζε βΪξδηεο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην 24σξν, ελψ 

ηελ θαινθαηξηλά πεξένδν ιφγσ απμεκΫλσλ αλαγθψλ ησλ αεξνιηκΫλσλ ζε επηβαηηθφ θνηλφ, 

αλαγθΪδεηαη λα θΪλεη ππεξσξέεο. Πνιχ ζπρλΪ, αλαγθΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ, αζθάζεσλ ά κεηεθπαηδεχζεσλ, ελψ 

νη κεηαζΫζεηο ά κεηαηΪμεηο ηνπ εέλαη πηζαλΫο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν ελδηαθΫξνλ γηα ηα αεξνπιΪλα, ε εηνηκφηεηα, ε ςπρξαηκέα, ε επζπλεηδεζέα θαη ε 

ππεπζπλφηεηα, ε ηθαλφηεηα γξάγνξεο εθηέκεζεο θαη αμηνιφγεζεο πνιχπινθσλ θαηαζηΪζεσλ, ε 

ηαρχηεηα ζηε ιάςε απνθΪζεσλ θαη ζηελ Ϋθδνζε εληνιψλ, ηα γξάγνξα αλαθιαζηηθΪ, νη 

δηνηθεηηθΫο, νξγαλσηηθΫο θαη ζπληνληζηηθΫο ηθαλφηεηεο, απνηεινχλ απαξαέηεηα ραξαθηεξηζηηθΪ 

πξνθεηκΫλνπ λα ζηαδηνδξνκάζεη θΪπνηνο ζην επΪγγεικα απηφ. ΠαξΪιιεια δε, ε πνιχ θαιά 

γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη εηδηθΫο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην επΪγγεικα, 

ε ηθαλφηεηα αληέιεςεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ε ππνινγηζηηθά θαη ε καζεκαηηθά θαζψο θαη ε 

κεραληθά γηα ηε ρξάζε πνιχπινθσλ ειεθηξνληθψλ νξγΪλσλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θ.ιπ., 

απνηεινχλ επηπξφζζεηα, αιιΪ βαζηθΪ πξνζφληα θαη ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ειεγθηά ελαΫξηαο 

θπθινθνξέαο.  

 

ποσδές: 
Οη ελδηαθεξφκελνη γη’ απηφ ην επΪγγεικα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ πηπρέν αλσηΪηεο ζρνιάο θαηΪ 

πξνηέκεζε ζεηηθάο θαηεχζπλζεο, λα γλσξέδνπλ πνιχ θαιΪ ηελ αγγιηθά γιψζζα θαη λα Ϋρνπλ 

θαιά πγεέα, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην ΚΫληξν Ώεξνπνξηθάο Εαηξηθάο. ηε ζπλΫρεηα, πξΫπεη λα 

δψζνπλ εμεηΪζεηο κΫζσ ΏΒΠ θαη λα πξνζιεθζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο 

(ΤΠΏ) ζηελ Ώζάλα. Ώθνχ πξνζιεθζνχλ, θνηηνχλ ζηε ρνιά Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο (ΠΟΏ), 

φπνπ απνθηνχλ ηε βαζηθά ηνπο θαηΪξηηζε. ΜεηΪ ηελ απνθνέηεζά ηνπο, ηνπνζεηνχλ ζε θΪπνην 

αεξνιηκΫλα ηεο ρψξαο. ΜεηΪ ηελ πΪξνδν Ϋμη κελψλ, κπνξνχλ λα δψζνπλ εμεηΪζεηο 

θαηαιιειφηεηαο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν αεξνιηκΫλα θαη, εΪλ πεηχρνπλ, ηνπ ρνξεγεέηαη πηπρέν θαη 

Ϊδεηα ειεγθηά ελαΫξηαο θπθινθνξέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ειεγθηά ελαΫξηαο θπθινθνξέαο πξνβιΫπνληαη κε ην Π.Α. 
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611/72. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο απηνχ, απαηηεέηαη Ϊδεηα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ειεγθηάο ελαΫξηαο θπθινθνξέαο εξγΪδεηαη ζηελ Τπεξεζέα Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο, ηφζν ζηηο 

θεληξηθΫο ππεξεζέεο, φζν θαη ζηηο πεξηθεξεηαθΫο, φπσο επέζεο ζηα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο. 

ΒλαιιαθηηθΪ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηάο ζηε ρνιά Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο ζηελ 

Ώζάλα. Οη πξννπηηθΫο γηα ην επΪγγεικα εέλαη γεληθΪ ζεηηθΫο, θαζψο απμΪλνληαη νη αλΪγθεο 

ζηνπο αεξνιηκΫλεο ηεο ρψξαο θαη ε θαηΪξηηζε λΫσλ εέλαη αξθεηΪ καθξφρξνλε θαη επέπνλε. Οη 

απνδνρΫο ηνπ ειεγθηά ελαΫξηαο θπθινθνξέαο θηλνχληαη ζε πςειΪ επέπεδα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Τπεξεζέα Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο(ΤΠΏ), 5ν Υηιηφκεηξν Λεσθφξνπ παηψλ - Λνχηζαο, ηει.: 
210-3534149, fax.: 210-3532914, http://www.ypa.gr  

  ρνιά Πνιηηηθάο Ώεξνπνξέαο (ΠΟΏ), Α/λζε: Πξψελ Ώκεξηθαληθά ΐΪζε Βιιεληθνχ, ηει.: 

210-9973000.  

  Έλσζε Βιεγθηψλ Βλαεξένπ Κπθινθνξέαο, Α/λζε: Πξψελ Ώλαηνιηθφο ΏεξνιηκΫλαο, ηει:210-
9644734, 9649364.  

 
ΔπΪγγελμα: ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ε 

εμεχξεζε ηξφπσλ βειηέσζάο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν επηζεσξεηάο πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο επηβιΫπεη ηελ αλΪπηπμε ηνπ πεξηβΪιινληνο ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά θαη 

θξνληέδεη, κΫζα ζηα πιαέζηα ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο λνκνζεζέαο, λα πξνζηαηεχεηαη ην 

πεξηβΪιινλ θαη νη θπζηθνέ ηνπ πφξνη. ΑηεμΪγεη ηαθηηθΫο επηζεσξάζεηο ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο γηα 

ηε δηαπέζησζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ θαη, αλ ρξεηαζηεέ, πξνηεέλεη ηξφπνπο θαη 

κεζφδνπο πηζαλάο επέιπζεο ησλ πξνβιεκΪησλ απηψλ. ε πεξηπηψζεηο θαηαρξεζηηθψλ ά 

παξΪλνκσλ αλζξψπηλσλ επεκβΪζεσλ ζην πεξηβΪιινλ, ζπληΪζζεη εκπεξηζηαησκΫλεο κειΫηεο θαη 

εθζΫζεηο, ελεκεξψλεη ηηο ηνπηθΫο αξρΫο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο ζηνπο νπνένπο ππΪγεηαη ε 

ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά θαη πξνηεέλεη ηελ επηβνιά πξνζηέκνπ, γηαηέ δελ ηεξάζεθαλ νη 

πεξηβαιινληηθνέ φξνη θαη πεξηνξηζκνέ. Δ ζχληαμε νδεγψλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ρξεζηκφηεηα 

ηνπ πεξηβΪιινληνο, ε παξνρά πιεξνθνξηψλ ζε θαηαζθεπαζηηθΫο θαη ηερληθΫο εηαηξεέεο 

αλαθνξηθΪ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ρξεηΪδεηαη λα ηεξνχλ θαη ε νξζά ρξάζε 

ησλ εθηΪζεσλ γεο, εέλαη αθφκε κεξηθΫο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνέεο εέλαη 

επηθνξηηζκΫλνο ν εηδηθφο. ΣΫινο, ε νξγΪλσζε, ε επνπηεέα θαη ε δηαρεέξηζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηνπέσλ πνπ απνηεινχλ ηεξΪζηην πινχην ηεο ρψξαο καο, φπσο 

εέλαη νη εζληθνέ δξπκνέ, ηα ζαιΪζζηα πΪξθα, νη πδξνβηφηνπνη θ.Ϊ., θαη ε δηαπξαγκΪηεπζε κε 

ηδξχκαηα θαη εηαηξεέεο γηα ηε δηαηάξεζε ησλ απαξαέηεησλ αξρεέσλ, ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη ε 

ηάξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απνηεινχλ ελΫξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζέα, 

αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. Σν νηθνινγηθφ πεξηβΪιινλ εέλαη Ϋλαο παξΪγνληαο 

πνπ απνθηΪ ηδηαέηεξε ζεκαζέα κΫξα κε ηε κΫξα γηα ηνλ ζχγρξνλν Ϊλζξσπν. ΠνιιΫο επηρεηξάζεηο 

πξνθαινχλ πξνβιάκαηα ζην πεξηβΪιινλ κε ηελ αιφγηζηε εθκεηΪιιεπζά ηνπ θαη ηε ξχπαλζά 

ηνπ, γεγνλφο πνπ καξηπξΪ ηελ αλΪγθε χπαξμεο ζεζκψλ θαη θνξΫσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ε Πνιηηεέα αλΫπηπμε Ϋλα νιφθιεξν ζεζκηθφ πιαέζην κε θαλνληζκνχο θαη λφκνπο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηάξεζε ηεο ηζνξξνπέαο θαη ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ νηθνζπζηεκΪησλ 

ηεο ρψξαο καο.  

 

http://www.ypa.gr/


 

137 

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν θΪησ απφ θαιΫο θαη Ϊλεηεο ζπλζάθεο απαζρφιεζεο. πρλΪ 

ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο γηα λα εθπνλεέ θαη λα ζπληΪζζεη κειΫηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ρψξσλ πνπ επηζθΫπηεηαη. Σν σξΪξην ηεο εξγαζέαο ηνπ 

θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθά ηνπ θνξΫα απαζρφιεζεο γηα ηνλ νπνέν εξγΪδεηαη, 

ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζε πεξηπηψζεηο θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο 

πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ. Σν επΪγγεικΪ ηνπ δελ εέλαη κνλφηνλν, αιιΪ πξνζθΫξεη κηα πνηθηιέα 

δξαζηεξηνηάησλ θαη δπλαηφηεηεο αλΪιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Δ ζΫζε ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

απμεκΫλεο επζχλεο, ππνρξεψζεηο θαη αλαπφθεπθην Ϊγρνο, αθνχ ε δηαρεέξηζε θαη ν Ϋιεγρνο 

πξνγξακκΪησλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο εέλαη θεθαιαηψδεο 

δάηεκα γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλέεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επαγγεικαηηθά επζπλεηδεζέα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε ακεξνιεςέα ηνπ ραξαθηάξα ηνπ, ν 

ζπλδπαζκφο γλψζεσλ απφ ηα πεδέα ηεο κεραληθάο θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο, ε εμνηθεέσζε κε 

ζρεδηαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ε ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ε ζπλΫπεηα ζηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο εέλαη 

κεξηθΪ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο. Ώθφκε, 

ρξεηΪδεηαη λα ηνλ δηαθξέλεη νμπδΫξθεηα, εληηκφηεηα, αέζζεκα επζχλεο, ζρνιαζηηθφηεηα, 

απνθαζηζηηθφηεηα, επαηζζεζέα, νξγΪλσζε, κεζνδηθφηεηα, παξαηεξεηηθφηεηα, ππνκνλά θαη 

επηκνλά θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ. Δ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά αληνρά, ε ςπρξαηκέα, ε 

αληηθεηκεληθά θξέζε θαη ε απζηεξά πξνζάισζε ζηε ζσζηά ηάξεζε θαη εθαξκνγά ησλ λφκσλ 

θαη θαλφλσλ λνκνζεζέαο πνπ ξπζκέδνπλ πεξηβαιινληηθΪ δεηάκαηα εέλαη ζηνηρεέα πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ. ηα επηπξφζζεηα πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηέα ζεσξνχληαη ε γλψζε 

μΫλσλ γισζζψλ θαη ε επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ Δ/Τ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Αηαρεέξηζεο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ησλ Παλεπηζηεκέσλ 

Ώηγαένπ θαη Εσαλλέλσλ (παξΪξηεκα Ώγξηλένπ), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. ηφρνο 

ησλ ΣκεκΪησλ απηψλ εέλαη νη απφθνηηνέ ηνπο λα απνηειΫζνπλ δπλακηθΪ ζηειΫρε ζηε ζσζηά 

δηαρεέξηζε ησλ πξνβιεκΪησλ ηνπ πεξηβΪιινληνο. ηα ηκάκαηα απηΪ εθαξκφδεηαη πεηξακαηηθφ 

πξφγξακκα ζεξηλάο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζπλεξγαζέα δάκσλ, λνκαξρηψλ 

ππνπξγεέσλ θαη βηνκεραληψλ θαη εθπνλνχληαη κειΫηεο θαη πξνγξΪκκαηα ππνδνκάο πνπ αθνξνχλ 

νηθνινγηθΪ πξνβιάκαηα ηεο πεξηνράο, ζηελ νπνέα νξγαλψλεηαη ε Ϊζθεζε. Οη πηπρηνχρνη ησλ 

παξαπΪλσ ηκεκΪησλ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην εζσηεξηθφ ά ζην 

εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 405, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΒΚ 228 Ώ’ ζηηο 6-11-1995.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη σο επφπηεο πεξηβΪιινληνο ζε λνκαξρέεο, δάκνπο, νξγαληζκνχο, κνλΪδεο βηνινγηθψλ 

θαζαξηζκψλ θ.Ϊ. Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζην ηδησηηθφ ηνκΫα, 

ζε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Μπνξεέ, ηΫινο, λα 

εξγαζηεέ ζε ηνκεέο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηελ ιεηηνπξγέα 

κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ εθπνκπψλ, αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ, ηνμηθψλ 

θαη επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο θ.Ϊ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ, Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ: Καξαληψλε 

17, 81100 Μπηηιάλε, ηει.: 22510-36200, http://www.aegean.gr/environment/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 
(παξΪξηεκα Ώγξηλένπ): Γ. εθΫξε 2, 30100 Ώγξέλην, ηει.: 26510-39510, http://www. env.uoi.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΔΠΟΠΣΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν Ϋιεγρνο ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο θαη αζθΪιεηαο κνλΪδσλ 

παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο ά απνζάθεπζεο επηθέλδπλσλ ρεκηθψλ ά ππξεληθψλ πιηθψλ, 

εχθιεθησλ νπζηψλ, θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, βηνκεραληθψλ ά λνζνθνκεηαθψλ απνβιάησλ θ.ιπ. 

Έξγν ηνπ επφπηε εξγαζηεξένπ πςεινχ Κηλδχλνπ εέλαη ε δηαζθΪιηζε ηεο ηάξεζεο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ αζθαιεέαο γηα ηε θχιαμε ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ πξηλ απφ ηελ απνκΪθξπλζε, ηε 

ρεκηθά αλΪιπζε ά ηελ θαηαζηξνθά ηνπο κε ηηο θαηΪιιειεο δηαδηθαζέεο. Ο ξφινο ηνπ εέλαη 

επηθνπξηθφο, αιιΪ πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δεκφζηαο πγεέαο θαη ηελ απνθπγά 

αηπρεκΪησλ κεγΪιεο ά κηθξφηεξεο Ϋθηαζεο. ΒιΫγρεη ηε ζεξκνθξαζέα ηνπ ρψξνπ θχιαμεο, 

εξεπλΪ γηα πηζαλΫο δηαξξνΫο αΫξησλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο ππεχζπλνπο 

κεραληθνχο, ρεκηθνχο ά Ϊιινπο επηζηάκνλεο ζε πεξέπησζε πνπ ζεκεησζεέ θΪπνηα αλεζπρεηηθά 

Ϋλδεημε ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ εξγαζηεξένπ. ε πεξέπησζε πνπ Ϋθηαθηεο αλΪγθεο εθαξκφδεη ηα 

ππΪξρνληα ζρΫδηα δηαρεέξηζεο θξέζεο, θεξχηηεη θαηΪζηαζε ζπλαγεξκνχ θαη ελεκεξψλεη ηνπο 

αξκφδηνπο θνξεέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηΪζηαζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε βηνκεραληθφ ά βηνινγηθφ εξγαζηάξην, φπνπ νη ζπλζάθεο εέλαη θαιΫο, φηαλ 

ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο. Βπέζεο, εξγΪδεηαη θαη ζην γξαθεέν ηνπ, φπνπ ζπληΪζζεη 

εθζΫζεηο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ εξγαζηεξένπ πςεινχ θηλδχλνπ. πλάζσο ζπλεξγΪδεηαη κε 

Ϊιινπο ζπλαδΫιθνπο ηνπ, ρεκηθνχο κεραληθνχο, ηνμηθνιφγνπο θαη ππεχζπλνπο ηεο ιεηηνπξγέαο 

ησλ ρψξσλ φπνπ επνπηεχεη. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, ελψ ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο 

ρξεηΪδεηαη λα θνξΪ πξνζηαηεπηηθά ζηνιά, εηδηθΪ γΪληηα θαη κΪζθα γηα ηελ πεξέπησζε δηαξξνάο 

επηθέλδπλσλ νπζηψλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ππεπζπλφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα, ε ζπλΫπεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε ςπρξαηκέα, 

ραξαθηεξέδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Βπέζεο, νη γλψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηεο ρεκεέαο, ηεο 

αζθΪιεηαο εξγαζέαο θαη ηεο ππξνπξνζηαζέαο απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε 

ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ ζηηο εηδηθφηεηεο Σερληθφο ΒιΫγρνπ 

ΐηνκεραληθνχ θαη Βξγαζηαθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη Σερληθφο ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο θαη 

ΒγθαηαζηΪζεσλ Ώληηξξχπαλζεο ηνπ ΣνκΫα ΠεξηβΪιινληνο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δχν Ϋηε θαη νη 

απφθνηηνη κεηΪ απφ εμεηΪζεηο ζηνλ ΟΒΒΚ ιακβΪλνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο 

επηπΫδνπ 3+. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 

πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο.  

 

http://www.aegean.gr/environment/
http://www/
http://www.ypepth.gr/
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ηνπο απνθνέηνπο ησλ παξαπΪλσ 

εηδηθνηάησλ ησλ ΕΒΚ, ελψ ην ζρΫδην Π.Α. πξνσζεέηαη ζηελ ΒΒΚΒΑ. Ο Μεραληθφο 

ΠεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν ρνξεγεέ Ϊδεηα 

Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 372, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη Π.Α. 

232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκνζένπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εξγαζηάξηα βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη ρεκηθψλ κνλΪδσλ, 

εξεπλεηηθΪ θΫληξα αλΪιπζεο θΪζε κνξθάο ξχπσλ, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηΪζεζε 

ξαδηελεξγψλ θαη επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, εηαηξεέεο βηνινγηθάο επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο 

ηνμηθψλ θαη κε ιπκΪησλ θ.α. Βθφζνλ εέλαη απφθνηηνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα κφλνο ηνπ ά 

ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΠΒΥΧΑΒ, 

ΏλΪπηπμεο, Βζσηεξηθψλ, Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Ώιιειεγγχεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεέα, κεγΪια ηερληθΪ 

γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο 

Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο 

Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη 

σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο 

αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο θαέλνληαη ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ φιεο νη εηαηξεέεο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

νθεέινπλ λα ηεξνχλ πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο, λα εθαξκφδνπλ ζπζηάκαηα δηαρεέξηζεο 

αζθΪιεηαο (SMS) πνπ πεξηιακβΪλνπλ αλΪιπζε θηλδχλνπ, εθηέκεζε επηπηψζεσλ θαη κΫηξα 

πξφιεςεο κεγΪινπ αηπράκαηνο θαη, επνκΫλσο, απαηηεέηαη λα απαζρνινχλ ην αλΪινγν 

εηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34, ΝΫα Εσλέα, ηει.: 210-2709083-4, 

www.oeek.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.env.duth.gr/
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  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 

www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
3285500, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΧΝ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε ζρεδέαζε, ε θαηαζθεπά, ν Ϋιεγρνο θαη ε 

δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ επηθνηλσληψλ θαη δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Βηδηθφηεξα, 

αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε ησλ ζχγρξνλσλ απαηηάζεσλ ηειεπηθνηλσλέαο γηα πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ 

ζηελάο (NISDN) θαη επξεέαο δψλεο (BISDN), ηαρεέαο κεηαγσγάο θπθιψκαηνο πνιιαπινχ 

ξπζκνχ θαη αζχγρξνλνπ ηξφπνπ κεηΪδνζεο δεδνκΫλσλ. Εδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεη ζηηο ςεθηαθΫο 

ηειεπηθνηλσλέεο, ζηα αζχξκαηα ζπζηάκαηα επηθνηλσληψλ, ζηα αλαινγηθΪ θαη ςεθηαθΪ 

ζπζηάκαηα θηλεηάο επηθνηλσλέαο, ζηελ αλαγλψξηζε θσλάο θαη ηελ επεμεξγαζέα ηνπ ιφγνπ θ.ιπ. 

ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξέεο πιεξνθνξέαο θαη κνληΫια θξππηνγξαθηθψλ θσδέθσλ. Βπέζεο, εέλαη 

δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη κε ηελ εμΫηαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

ησλ θπθισκαηηθψλ δηαηΪμεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδεχμεσλ νπηηθάο επαθάο θαη γάηλσλ 

δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ. Βπέζεο, αληηθεέκελφ ηνπ εέλαη ε δηαρεέξηζε ηεο θέλεζεο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ε εμαζθΪιηζε ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο θαη ηεο αζθΪιεηαο ηνπ 

δηθηχνπ, ν αδηΪιεηπηνο Ϋιεγρνο θαη νη ηαθηηθΫο κεηξάζεηο ηεο απφδνζάο ηνπ, θαζψο θαη ν 

ρεηξηζκφο ζρεηηθάο βΪζεο πιεξνθνξηψλ δηαρεέξηζεο. Ώθφκε, ζηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

ελδηαθΫξνληα εληΪζζνληαη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο, φπσο EθαξκνγΫο Αηαζηεκηθάο, ΏξρηηεθηνληθΫο 

Πνκπνδεθηψλ, Σειεπηζθφπηζε - πζηάκαηα GIS, ΠξνρσξεκΫλα ΘΫκαηα Κεξαηψλ, ΏλΪιπζε 

Πεηξακαηηθψλ Υξνλνζεηξψλ κε Μεζφδνπο κε Γξακκηθάο Απλακηθάο, ΒθαξκνγΫο Ώξηζκεηηθψλ 

Μεζφδσλ ζηνλ Διεθηξνκαγλεηηζκφ θαη ζην ΠιΪζκα, Κξππηνγξαθέα, ΠξνρσξεκΫλνο 

Διεθηξνκαγλεηηζκφο θ.Ϊ. ΣΫινο, γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ ρξεζηκνπνηεέ πξνεγκΫλα 

ηερλνινγηθΪ εξγαιεέα, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθΪ ζπζηάκαηα, αζχξκαηα δέθηπα 

ελνπνηεκΫλσλ ππεξεζηψλ θσλάο, δεδνκΫλσλ, ζπκπηεζκΫλνπ βέληεν θαη ζχγρξνλε ηερλνινγέα 

πξνζνκνέσζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ειεθηξνινγηθφ - κεραλνινγηθφ εξγαζηάξην, φπνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ φινλ ηνλ 

απαξαέηεην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. πλάζσο απνηειεέ κΫινο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο πνπ 

αλαιακβΪλεη ηελ πξαγκαηνπνέεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Ανπιεχεη ζπλάζσο κε εληαηηθνχο 

ξπζκνχο θαη ζπρλΪ ππεξβαέλεη ην σξΪξηφ ηνπ ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. Ώπαηηεέηαη λα 

παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο 

εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν, λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη λα παξαθνινπζεέ 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθέα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ Ϊξηηα επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε, ην ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα, ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη 

ε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά απνηεινχλ 

απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη ηδηαέηεξε 

http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγέαο θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ εμειέμεσλ ζηνλ ηνκΫα ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη 

απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη ζπνπδΫο ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ 

θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ απνζθνπνχλ ζηελ εθπαέδεπζε θαη πςειά ηερληθά θαηΪξηηζε 

κεραληθψλ ζε ζΫκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο πνπ εληνπέδνληαη ζηα πεδέα ηεο ειεθηξνληθάο, ησλ 

ζπζηεκΪησλ απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ώθφκε, ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΣΫινο, ζπνπδΫο πξνζθΫξνληαη θαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη δέλεηαη Ϋκθαζε ζε ζΫκαηα αλΪιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη 

εγθαηΪζηαζεο ζπζηεκΪησλ επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγψλ ηερλνινγέαο πιηθνχ. 

πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ νδεγεέ ζηελ απνλνκά Μεηαπηπρηαθνχ 

Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζε ηξεηο επηκΫξνπο θαηεπζχλζεηο: Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ 

Μηθξνειεθηξνληθάο θαη Πιεξνθνξηθάο, Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ Βπηθνηλσληψλ θαη 

Ανξπθνξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ ΒλΫξγεηαο θαη ΒθκεηΪιιεπζεο 

Ώλαλεψζηκσλ Βλεξγεηαθψλ Πεγψλ. ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ 

πνιπηερληθψλ ηκεκΪησλ θαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο θαη Ϊιισλ 

ηκεκΪησλ ζρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ επηινγά ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε πξνζσπηθά 

ζπλΫληεπμε θαη γξαπηά εμΫηαζεο ζε μΫλε γιψζζα (θαηΪ πξνηέκεζε ζηελ αγγιηθά, γαιιηθά ά 

γεξκαληθά, εθφζνλ δελ ππΪξρεη ηέηινο επαξθνχο γλψζεο), γηα ηνπο εκεδαπνχο, επηπιΫνλ δε θαη 

ηεο Βιιεληθάο γηα ηνπο αιινδαπνχο. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε εθπαέδεπζε επηζηεκφλσλ 

εξεπλεηψλ πνπ ζα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλεμΪξηεηεο θαη απηφλνκεο πξναγσγάο ηεο Ϋξεπλαο θαη 

ηεο ηερλνινγέαο. ΒπηπιΫνλ, ην ΠΜ πξνσζεέ ηε ζχλδεζε ηνπ παλεπηζηεκένπ κε ηα επξσπατθΪ 

εθπαηδεπηηθΪ θαη εξεπλεηηθΪ δέθηπα, ζπκβΪιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

βηνκεραλέαο θαη ηεο θνηλσλέαο, δηακΫζνπ ηεο αιιειεπέδξαζεο ηνπ παλεπηζηεκένπ κε ηνπο 

παξαγσγηθνχο θαη Ϊιινπο θνξεέο, πνπ ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε κεηαθνξΪ ηερλνινγέαο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηε γεληθφηεξε αλΪπηπμε. Δ ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα 

ηελ απνλνκά ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο εέλαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα πιάξεο 

εκεξνινγηαθφ Ϋηνο, ελψ γηα ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη δηδαθηηθΪ εμΪκελα. 

ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

νη ηέηινη ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε 

ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζην Π.Α. 372, ΦΒΚ 243/η. Ώ’/3-12-97, ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη 

ηα παξαθΪησ: Ο «Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε 

θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα 

ηα πΪζεο θχζεσο ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο 

εθαξκνγΫο ηνπο γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ 
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Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη 

ησλ πζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο 

θχζεσο εθαξκνγψλ ηνπο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 

17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ’/2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο 

θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, 

ζην Ελζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθάο ηνπ ΒΚΒΦΒ Αεκφθξηηνο ά ζην Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ 

Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζε εηαηξεέεο θηλεηάο ηειεθσλέαο θαη 

δνξπθνξηθψλ θεξαηψλ, ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ θ.Ϊ. ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Βπέζεο, κπνξεέ λα 

απαζρνιεζεέ ζην Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην πζηεκΪησλ Βπηθνηλσληψλ θαη 

Τπνινγηζηψλ ηεο ρνιάο Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, πνπ Ϋρεη ζθνπφ λα πξνσζάζεη ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ αλΪπηπμε ζηνπο 

επξχηαηνπο ηνκεέο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηερληθψλ, ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζε πιάζνο ηνκΫσλ, φπσο ηα πζηάκαηα Σειεπηθνηλσληψλ, 

ε Σερλνινγέα Λνγηζκηθνχ θαη Τιηθνχ, ν Ώπηφκαηνο Έιεγρνο, ηα πζηάκαηα Διεθηξηθάο Εζρχνο, 

θαζψο θαη ε ΐηνταηξηθά Σερλνινγέα. ΠαξΪιιεια, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε 

κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ ά λα 

αζρνιεζεέ κε ηελ εμεηδηθεπκΫλε αξζξνγξαθέα ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Οη πξννπηηθΫο 

ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ησλ πνηθέισλ εθαξκνγψλ ηεο κεραληθάο θαη ηεο 

ειεθηξνληθάο ππνινγηζηψλ ζηα δέθηπα ππνινγηζηψλ, ζηηο ςεθηαθΫο ηειεπηθνηλσλέεο θαη ζηα 

ζχγρξνλα ζπζηάκαηα ηεο θηλεηάο ηειεθσλέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζηιέζζεο νθέαο 12, 67 100, ΞΪλζε, ηει.: 

25410 - 79016, 79018, 79035, 79585, 20319, 22013, 23878, θαμ: 25410-22510, 79569, e-mail: 

skarakou@ xan.duth.gr, www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm, http://ipml.ee. 

duth.gr/~postgraduate/  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

http://www.ypepth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://ipml.ee/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm


 

143 

 

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 
2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 

700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 

ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Ελζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθάο ηνπ ΒΚΒΦΒ Αεκφθξηηνο: 
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/www.imel.demokritos.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

 
ΔπΪγγελμα: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηεπηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ ζεκΪησλ, αληαπνθξηλφκελνο κε φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ζηηο απμαλφκελεο αλΪγθεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξΫσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε ηεο ηερλνινγέαο ησλ ζπζηεκΪησλ ελΫξγεηαο 

θαη ηελ εχξεζε λΫσλ ηξφπσλ παξαγσγάο ελΫξγεηαο απφ ζπκβαηηθΫο θαη αλαλεψζηκεο πεγΫο. 

Ώθφκε, εμεηΪδεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο θαη αλαπηχζζεη 

ζπζηάκαηα (κεηξεηηθΪ, απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, ινγηζηηθΫο δηαδηθαζέεο), γηα ηελ νξζνινγηθά 

δηαρεέξηζά ηεο. Βπέζεο, εξεπλΪ ηελ πεξηβαιινληηθά δηΪζηαζε ησλ πνιιαπιψλ ρξάζεσλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηελ νηθνλνκέα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηάκαηνο 

ιακβΪλνληαο ππφςε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαέζην. Ώθφκε, ζηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

ελδηαθΫξνληα εληΪζζνληαη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο, φπσο νη λΫεο εθαξκνγΫο ειεθηξνληθψλ ηζρχνο 

γηα ηξνθνδνζέα θνξηέσλ κεγΪιεο ηζρχνο θαη κεγΪιεο ζπρλφηεηαο, ε κεραλνηξνληθά, ηα 

κνλσηηθΪ πιηθΪ, ηα πβξηδηθΪ ζπζηάκαηα ειεθηξνπαξαγσγάο, ε ηερλνινγέα πιΪζκαηνο θαη 

καγλεηνυδξνδπλακηθάο, νη εθαξκνγΫο ειεθηξνληθψλ ηζρχνο ζηελ ειεθηξηθά Ϋιμε, ε ππξεληθά 

ηερλνινγέα, ν νηθνλνκηθΪ βΫιηηζηνο ζρεδηαζκφο ζπζηεκΪησλ ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο 

απειεπζΫξσζε ηεο αγνξΪο θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνπ ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ. πλάζσο απνηειεέ 

κΫινο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο πνπ εξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν θαη θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλν 

εξεπλεηηθφ ειεθηξνινγηθφ - κεραλνινγηθφ εξγαζηάξην.Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, αιιΪ 

ζπρλΪ ην ππεξβαέλεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. Ώπαηηεέηαη λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ 

http://www.inf.uth.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
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ζεκηλΪξηα, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ 

πεδέν, λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη λα παξαθνινπζεέ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθέα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επηζηεκνληθά επΪξθεηα ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Διεθηξνληθάο Μεραληθάο, ηεο 

Μεραλνηξνληθάο, ηεο Βλεξγεηαθάο Οηθνλνκέαο, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο, ησλ 

ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Μεραληθάο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, κε ην Ϋληνλν 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ε γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ινγηζκηθνχ εέλαη 

απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε 

πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγέαο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

ησλ επηζηεκνληθψλ εμειέμεσλ ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη 

απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη ζπνπδΫο ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ 

θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ απνζθνπνχλ ζηελ εθπαέδεπζε θαη πςειά ηερληθά θαηΪξηηζε 

κεραληθψλ ζε ζΫκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο ζηα πεδέα ηεο ειεθηξνληθάο, ησλ ζπζηεκΪησλ 

απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη 

ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε θνέηεζε 

δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη δέλεηαη Ϋκθαζε ζε ζΫκαηα αλΪιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηΪζηαζεο 

ζπζηεκΪησλ επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγψλ ηερλνινγέαο πιηθνχ. πνπδΫο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ νδεγεέ ζηελ απνλνκά Μεηαπηπρηαθνχ 

Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζε ηξεηο επηκΫξνπο θαηεπζχλζεηο: Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ 

Μηθξνειεθηξνληθάο θαη Πιεξνθνξηθάο, Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ Βπηθνηλσληψλ θαη 

Ανξπθνξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ ΒλΫξγεηαο θαη ΒθκεηΪιιεπζεο 

Ώλαλεψζηκσλ Βλεξγεηαθψλ Πεγψλ. ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ 

πνιπηερληθψλ ηκεκΪησλ θαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο θαη Ϊιισλ 

ηκεκΪησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ επηινγά ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε πξνζσπηθά 

ζπλΫληεπμε θαη γξαπηά εμΫηαζε ζε μΫλε γιψζζα (θαηΪ πξνηέκεζε ζηελ αγγιηθά, γαιιηθά, ά 

γεξκαληθά, εθφζνλ δελ ππΪξρεη ηέηινο επαξθνχο γλψζεο) γηα ηνπο εκεδαπνχο, επηπιΫνλ δε θαη 

ηεο ειιεληθάο γηα ηνπο αιινδαπνχο. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε εθπαέδεπζε επηζηεκφλσλ 

εξεπλεηψλ, πνπ ζα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλεμΪξηεηεο θαη απηφλνκεο πξναγσγάο ηεο Ϋξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγέαο. ΒπηπιΫνλ, ην ΠΜ πξνσζεέ ηε ζχλδεζε ηνπ παλεπηζηεκένπ κε ηα 

επξσπατθΪ εθπαηδεπηηθΪ θαη εξεπλεηηθΪ δέθηπα, ζπκβΪιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο βηνκεραλέαο θαη ηεο θνηλσλέαο, δηακΫζνπ ηεο αιιειεπέδξαζεο ηνπ 

παλεπηζηεκένπ κε ηνπο παξαγσγηθνχο θαη Ϊιινπο θνξεέο, πνπ ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε 

κεηαθνξΪ ηερλνινγέαο, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηε γεληθφηεξε αλΪπηπμε. Δ ρξνληθά 

δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκά ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο εέλαη 

ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα πιάξεο εκεξνινγηαθφ Ϋηνο, ελψ γηα ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα Ϋμη ηνπιΪρηζηνλ 

δηδαθηηθΪ εμΪκελα. ΠαξΪιιεια, ζπνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη θαη ζην Σκάκα 

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ζρνιΫο Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ 
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Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Παξαγσγά θαη Αηαρεέξηζε ΒλΫξγεηαο». Γέλνληαη δεθηΫο 

αηηάζεηο ππνςεθηφηεηαο θπξέσο απνθνέησλ ρνιψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη 

Ϊιισλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο, απνθνέησλ ζρνιψλ ζεηηθάο θαηεχζπλζεο ειιεληθψλ 

ΏΒΕ, θαζψο θαη ηζφηηκσλ ρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Κξηηάξηα πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε γηα ηελ 

επηινγά ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εέλαη ν γεληθφο βαζκφο δηπιψκαηνο θαη ε ζεηξΪ 

απνθνέηεζεο ηνπ ππνςεθένπ, ε επέδνζε ζε ζπλαθά πξνο ην ΑΠΜ πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα θαη 

ζηε δηπισκαηηθά εξγαζέα, ε επαγγεικαηηθά εκπεηξέα θαη νη αλΪγθεο ηνπ ρψξνπ απαζρφιεζεο 

ηνπ ππνςεθένπ, ε ηπρφλ ππΪξρνπζα εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα, νη ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο, ε 

γλψζε μΫλσλ γισζζψλ (θαη ηδέσο ηεο αγγιηθάο) θαη νη γλψζεηο πιεξνθνξηθάο. Οη ππνςάθηνη 

κπνξεέ, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο, λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα θαη 

ζπλεθηηκΪηαη ζηελ ηειηθά επηινγά. Οη θαη’ αξράλ απνδεθηνέ ππνςάθηνη πξΫπεη λα πιεξνχλ 

νξηζκΫλεο ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο γλσζηηθνχ ραξαθηάξα, γηα ηε ζπκπιάξσζε ησλ νπνέσλ 

κπνξεέ λα απαηηεζεέ ε παξαθνινχζεζε πξναπαηηνχκελσλ καζεκΪησλ. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

εέλαη Ϋλα πιάξεο αθαδεκατθφ Ϋηνο, ππνδηαηξνχκελν ζε ηξέα ηεηξΪκελα, ηα δχν πξψηα εθ ησλ 

νπνέσλ αθηεξψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε καζεκΪησλ θαη ην ηειεπηαέν ζηελ εθπφλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθάο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ 

εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά. Σν πξφγξακκα πξνζθΫξεη νινθιεξσκΫλε κεηαπηπρηαθά 

εθπαέδεπζε ζηηο παξαθΪησ ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο: Παξαγσγά ΒλΫξγεηαο, Ώλαλεψζηκεο πεγΫο 

ελΫξγεηαο, Υξάζεηο ΒλΫξγεηαο, Βμνηθνλφκεζε ΒλΫξγεηαο. Δ κΫγηζηε δηΪξθεηα θνέηεζεο ζην 

Πξφγξακκα εέλαη δηεηάο. ΒπηπιΫνλ, δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηΫο πνπ ην επηζπκνχλ, λα 

ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε δηδαθηνξηθφ επέπεδν ζε Ϋλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηκάκαηα. 

ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ ζην Π.Α. 372, ΦΒΚ 243/η. Ώ’/3-12-97, ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη 

ηα παξαθΪησ: Ο «Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε 

θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα 

ηα πΪζεο θχζεσο ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο 

εθαξκνγΫο ηνπο γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη 

ησλ πζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο 

θχζεσο εθαξκνγψλ ηνπο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 

17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ’/ 2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο 

θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, 

ζην Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζην Βζληθφ ΚΫληξν 

Έξεπλαο Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ «Αεκφθξηηνο», ζην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, ζην Ίδξπκα 

Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ζην Βζληθφ Αέθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο, ζην Βξεπλεηηθφ 

Ελζηηηνχην Υεκηθάο Μεραληθάο θαη Υεκηθψλ Αηεξγαζηψλ Τςειάο Θεξκνθξαζέαο, ζε 

εξγνζηΪζηα, ζε βηνκεραλέεο, θαη γεληθφηεξα ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
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ζην ζρεδηαζκφ πζηεκΪησλ ΒλΫξγεηαο, αιιΪ θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θ.Ϊ., ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε νξγαληζκνχο, 

φπσο ε ΑΒΔ, ε ΑΒΠΏ, ηα ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΏ, ε ΒΚΟ - ΒΛΑΏ Ώ.Β., ε Ρπζκηζηηθά 

Ώξρά ΒλΫξγεηαο, ην ΚΫληξν Σερλνινγέαο θαη Βθαξκνγψλ ηεξεψλ Καπζέκσλ θ.Ϊ. Βπέζεο, 

κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε κεηΪ απφ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ ά λα αζρνιεζεέ κε ηελ εμεηδηθεπκΫλε αξζξνγξαθέα 

ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ησλ 

πνηθέισλ εθαξκνγψλ ηεο κεραληθάο θαη ηεο ειεθηξνληθάο ππνινγηζηψλ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

παξαγσγάο θαη δηαρεέξηζεο ελΫξγεηαο. ʼιισζηε, νη ξαγδαέεο εμειέμεηο ησλ ελεξγεηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, νη λΫεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ελεξγεηαθάο πνιηηηθάο θαη νη ζχγρξνλεο απαηηάζεηο 

ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηε ζε βΪζνο εμεηδέθεπζε ζηελ πεξηνρά απηά, πνπ 

παξνπζηΪδεη Ϋληνλν δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηάξα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζηιέζζεο νθέαο 12, 67 100, ΞΪλζε, ηει.: 

25410 - 79016, 79018, 79035, 79585, 20319, 22013, 23878, θαμ: 25410-22510, 79569, e-mail: 

skarakou@xan.duth.gr, www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm, http://ipml.ee.duth.gr/~postgraduate/  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, 7723655, 7723999, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html, 

http://www.e3mlab.ntua.gr/epm/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγσλ Διεθηξνιφγσλ: 

www.tee.gr/teeassoc/silogoi/psdmh/index.htm  

  Παλειιάληα Έλσζε Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ Βξγνιεπηψλ Αεκνζέσλ Έξγσλ: 
www.tee.gr/teeassoc/silogoi/pedmede  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Βκπνξηθφ ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηάξην Ώζελψλ (ΒΐΒΏ): http://www.acci.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 
700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://ipml.ee.duth.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.e3mlab.ntua.gr/epm/
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.inf.uth.gr/
http://www.tee.gr/teeassoc/silogoi/psdmh/index.htm
http://www.tee.gr/teeassoc/silogoi/pedmede
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.acci.gr/
http://www.ics.forth.gr/


 

147 

 

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-

910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 
ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  ΒΘΝΕΚΟ ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΏ ΦΤΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ "ΑΔΜΟΚΡΕΣΟ": 

www.demokritos.gr/index_gr.html  

  ΒΘΝΕΚΟ ΕΑΡΤΜΏ ΒΡΒΤΝΧΝ (ΒΕΒ): www.eie.gr  

  ΕΑΡΤΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΒΡΒΤΝΏ (ΕΣΒ): www.ite.gr  

  ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ ΥΔΜΕΚΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΚΏΕ ΥΔΜΕΚΧΝ ΑΕΒΡΓΏΕΧΝ 
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  ΒΚΟ - ΒΛΑΏ Ώ.Β.: www.eko.gr  

  ΡΤΘΜΕΣΕΚΔ ΏΡΥΔ ΒΝΒΡΓΒΕΏ: www.rae.gr  
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ΔπΪγγελμα: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΟΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε ζρεδέαζε, ε θαηαζθεπά, ν Ϋιεγρνο θαη ε δηαρεέξηζε 

νινθιεξσκΫλσλ αλαινγηθψλ ά ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ. 

Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε κεζνδνινγηψλ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκΪησλ VLSI θαη 

ULSI, ηνλ νξζφ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ θπθισκΪησλ, ηε δηΪγλσζε ειαηησκΪησλ θαη βιαβψλ, 

ηελ ελζσκΪησζε ηερληθψλ απηνδνθηκάο πνπ βαζέδνληαη ζε επεμεξγαζηΫο, ηε ινγηθά 

πξνζνκνέσζε θαη πξνζνκνέσζε ειαηησκΪησλ, ηελ πηζηνπνέεζε ηεο ζσζηάο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

ζπζηάκαηνο ζε Ϋλα νινθιεξσκΫλν θχθισκα θ.Ϊ. Βπέζεο, Ϋξγν ηνπ απνηειεέ ν ζρεδηαζκφο 

ζπζθεπψλ θαζεκεξηλάο ρξάζεο, φπσο ηα θηλεηΪ ηειΫθσλα, νη θσηνγξαθηθΫο κεραλΫο, ηα 

ζηεξενθσληθΪ ζπζηάκαηα θ.ιπ. πνπ απαηηνχλ ςεθηαθά επεμεξγαζέα ζεκΪησλ θαη εηθφλσλ. Οη 

παξαπΪλσ ζπζθεπΫο πεξηιακβΪλνπλ δνκηθΫο κνλΪδεο πνπ εθηεινχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
εηδηθνχο αιγφξηζκνπο ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ γηα θηιηξΪξηζκα, απνθσδηθνπνέεζε, 

http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
http://www.demokritos.gr/index_gr.html
http://www.eie.gr/
http://www.ite.gr/
http://www.iceht.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.lignite.gr/
http://www.grnet.gr/
http://www.dei.gr/
http://www.depa.gr/
http://www.dep.gr/
http://www.eko.gr/
http://www.rae.gr/
http://www.e3mlab.ntua.gr/
http://www.iea.org/
http://www.iaea.or.at/worldatom
http://www.oecdnea.org/
http://www.weea.org/
http://www.aeecenter.org/
http://www.ieer.org/
http://www.cenelec.org/
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ζπκπέεζε δεδνκΫλσλ, κεηαζρεκαηηζκνχο εηθφλαο θ.ιπ. Ώθφκε, ζηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

ελδηαθΫξνληα εληΪζζνληαη εμεηδηθεπκΫλεο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο, φπσο Θεσξέα θαη ΒθαξκνγΫο ησλ 

Κπςειηδσηψλ ΏπηνκΪησλ, Πξνζαξκνζηηθφο θαη Βχξσζηνο Έιεγρνο πζηεκΪησλ,ΔιεθηξνληθΪ 

ηνηρεέα Δκηαγσγψλ - Πξνηππνπνέεζε θαη Πξνζνκνέσζε, ΝεπξσληθΪ Αέθηπα θαη ΒθαξκνγΫο, 

Οξγαλνινγέα, ΓεληθεπκΫλα πζηάκαηα ΏπηνκΪηνπ ΒιΫγρνπ, Ναλνειεθηξνληθά, ΠξνρσξεκΫλε 

Ώξρηηεθηνληθά πζηεκΪησλ Τπνινγηζηψλ Τςειάο Ώπφδνζεο, Ώπνηέκεζε θαη Πξφβιεςε 

Ώπφδνζεο πζηεκΪησλ Τπνινγηζηψλ θ.ιπ. ΣΫινο, γηα ηε λ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεέ πξνεγκΫλα ηερλνινγηθΪ εξγαιεέα, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθΪ 

ζπζηάκαηα, βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ζχγρξνλε ηερλνινγέα ινγηζκηθνχ θαη πξνζνκνέσζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν θαη θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλν εξεπλεηηθφ ειεθηξνινγηθφ - 

κεραλνινγηθφ εξγαζηάξην θαη ζπλάζσο απνηειεέ κΫινο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο. Σν σξΪξηφ ηνπ 

εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, αιιΪ ζπρλΪ ην ππεξβαέλεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. πρλΪ απαηηεέηαη λα 

παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο 

εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν, λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη λα παξαθνινπζεέ 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθέα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επηζηεκνληθά επΪξθεηα ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Διεθηξνινγέαο, ηεο Διεθηξνληθάο 

Μεραληθάο, ηεο Μεραληθάο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ 

θαη ηεο Κβαληνκεραληθάο θαη ην ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα εέλαη απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα 

ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ 

ηάξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγέαο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ εμειέμεσλ ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (ΥαληΪ), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε 

θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη ζπνπδΫο ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ απνζθνπνχλ ζηελ εθπαέδεπζε θαη πςειά ηερληθά 

θαηΪξηηζε κεραληθψλ ζε ζΫκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο ζηα πεδέα ηεο ειεθηξνληθάο, ησλ 

ζπζηεκΪησλ απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ώθφκε, ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη δέλεηαη Ϋκθαζε ζε ζΫκαηα αλΪιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη 

εγθαηΪζηαζεο ζπζηεκΪησλ επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγψλ ηερλνινγέαο πιηθνχ. 

πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην νπνέν νξγαλψλεη 

θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ νδεγεέ ζηελ απνλνκά Μεηαπηπρηαθνχ 

Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζε ηξεηο επηκΫξνπο θαηεπζχλζεηο: Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ 

Μηθξνειεθηξνληθάο θαη Πιεξνθνξηθάο, Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ Βπηθνηλσληψλ θαη 

Ανξπθνξηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σερλνινγέεο πζηεκΪησλ ΒλΫξγεηαο θαη ΒθκεηΪιιεπζεο 

Ώλαλεψζηκσλ Βλεξγεηαθψλ Πεγψλ. ην ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ 

πνιπηερληθψλ ηκεκΪησλ θαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο θαη Ϊιισλ 

ηκεκΪησλ ζρνιψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ επηινγά ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη κε πξνζσπηθά 

ζπλΫληεπμε θαη γξαπηά εμΫηαζε ζε μΫλε γιψζζα (θαηΪ πξνηέκεζε ζηελ αγγιηθά, γαιιηθά, ά 
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γεξκαληθά, εθφζνλ δελ ππΪξρεη ηέηινο επαξθνχο γλψζεο) γηα ηνπο εκεδαπνχο, θαζψο θαη ηεο 

ειιεληθάο γηα ηνπο αιινδαπνχο. θνπφο ηνπ ΠΜ εέλαη ε εθπαέδεπζε επηζηεκφλσλ εξεπλεηψλ, 

πνπ ζα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλεμΪξηεηεο θαη απηφλνκεο πξναγσγάο ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγέαο. ΒπηπιΫνλ, ην ΠΜ πξνσζεέ ηε ζχλδεζε ηνπ παλεπηζηεκένπ κε ηα επξσπατθΪ 

εθπαηδεπηηθΪ θαη εξεπλεηηθΪ δέθηπα, ζπκβΪιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο βηνκεραλέαο θαη ηεο θνηλσλέαο, δηακΫζνπ ηεο αιιειεπέδξαζεο ηνπ παλεπηζηεκένπ κε ηνπο 

παξαγσγηθνχο θαη Ϊιινπο θνξεέο, πνπ ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε κεηαθνξΪ ηερλνινγέαο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηε γεληθφηεξε αλΪπηπμε. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ 

απνλνκά ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο εέλαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα πιάξεο 

εκεξνινγηαθφ Ϋηνο, ελψ γηα ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη δηδαθηηθΪ εμΪκελα. 

ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζην Π.Α. 372, ΦΒΚ 243/η. Ώ’/3-12-97, ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη 

ηα παξαθΪησ: Ο «Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε 

θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα 

ηα πΪζεο θχζεσο ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο 

εθαξκνγΫο ηνπο γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη 

ησλ πζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο 

θχζεσο εθαξκνγψλ ηνπο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 

17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ’/2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο 

θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο ά 

ζην Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζε εξγνζηΪζηα, ζε 

βηνκεραλέεο, ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ 

κηθξνειεθηξνληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ θ.Ϊ., ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. 

Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην Ελζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθάο ηνπ ΒΚΒΦΒ Αεκφθξηηνο, 

πνπ Ϋρεη θχξην ζθνπφ ηελ Ϋξεπλα, αλΪπηπμε θαη εθπαέδεπζε ζηε Μηθξνειεθηξνληθά, ηα 

Μηθξνζπζηάκαηα θαη ηε Ναλνηερλνινγέα. Σν Ελζηηηνχην δηαζΫηεη ην κνλαδηθφ εξγαζηάξην ζηελ 

ΒιιΪδα κε πιάξεηο ηερλνινγηθΫο δπλαηφηεηεο δηεξγαζηψλ C-MOS, πξνηππνπνέεζεο 

νινθιεξσκΫλσλ θπθισκΪησλ ππξηηένπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, αλΪπηπμεο, ραξαθηεξηζκνχ 

θαη ειΫγρνπ δνκψλ, δηαηΪμεσλ, αηζζεηάξσλ θαη αληρλεπηψλ ππξηηένπ. Ώθφκε, κπνξεέ λα 

εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε 

παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ ά λα αζρνιεζεέ κε ηελ εμεηδηθεπκΫλε αξζξνγξαθέα ζε δηεζλά 

επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ησλ πνηθέισλ 

εθαξκνγψλ ηεο κεραληθάο θαη ηεο ειεθηξνληθάο ππνινγηζηψλ ζε βηνκεραληθΪ δέθηπα 

ππνινγηζηψλ, εξεπλεηηθΪ θΫληξα κηθξνειεθηξνληθάο θαη εηαηξεέεο εθαξκνγψλ κεραληθάο 

πιεξνθνξηθάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 

700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 

ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Ελζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθάο ηνπ ΒΚΒΦΒ Αεκφθξηηνο: 
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/www.imel.demokritos.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

 
ΔπΪγγελμα: ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
ρεδηΪδεη θαη δηαρεηξέδεηαη ηα ζπζηάκαηα ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, εξεπλΪ θαη αλαπηχζζεη ηελ 

ηερλνινγέα ειεθηξνληθψλ πιηθψλ, αζρνιεέηαη κε ηελ ειεθηξνληθά θαη κηθξνειεθηξνληθά, ηηο 

ηειεπηθνηλσλέεο, ηνλ απηφκαην Ϋιεγρν (ξνκπνηηθά) θαη ηα ζπζηάκαηα επεμεξγαζέαο 

πιεξνθνξηψλ. Χο κεραληθφο ππνινγηζηψλ αζρνιεέηαη κε ηα ζπζηάκαηα θαη ηα δέθηπα ησλ 

ππνινγηζηψλ, ηελ ηερλνινγέα ινγηζκηθνχ θαη ηηο βΪζεηο δεδνκΫλσλ. Οξγαλψλεη ηα ζπζηάκαηα 

http://www.ypepth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://ipml.ee.duth.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.inf.uth.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
http://cgi.di.uoa.gr/
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δηνέθεζεο κε ηε βνάζεηα ηνπ ππνινγηζηά θαη κειεηΪ ηηο βηνταηξηθΫο εθαξκνγΫο ηεο ειεθηξνληθάο 

θαη πιεξνθνξηθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ θαη γη’ απηφ δελ αληηκεησπέδεη θΪπνηεο ηδηαέηεξεο δπζθνιέεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επζηξνθέα ε επηλνεηηθφηεηα θαζψο θαη ε αλαιπηηθά ζθΫςε εέλαη ζηνηρεέα πνπ ηνλ 

ραξαθηεξέδνπλ. ΠξΫπεη, επέζεο, λα εέλαη ππεχζπλνο, κεζνδηθφο θαη ζπλεξγΪζηκνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ηα αληέζηνηρα ηκάκαηα ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (ΥαληΪ), ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο (ΞΪλζε). πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα 

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Κχπξνπ. 

ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν, ηφζν ζηελ ΒιιΪδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.372, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3-12-1997.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε δηΪθνξεο εηαηξεέεο, ζε 

ηξΪπεδεο σο κεραληθνέ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, γηα ηε δηαρεέξηζε κεγΪισλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, 

γηα ηελ απηνκαηνπνέεζε γξαθεέσλ θαη νξγαληζκψλ, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζηελ εμ 

απνζηΪζεσο εθπαέδεπζε, ζηελ εμ απνζηΪζεσο ηαηξηθά πεξέζαιςε, ζηηο ςεθηαθΫο βηβιηνζάθεο, 

αιιΪ θαη ζην Αεκφζην· επέζεο σο ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαη σο θαζεγεηΫο, ππφ πξνυπνζΫζεηο 

ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. Οη πξννπηηθΫο γηα ηελ αγνξΪ εξγαζέαο εέλαη κΪιινλ ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε 157 80 ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7723997, 
http://www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/996392, 996395, 

http://www.ee.auth.gr/  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: ΥαληΪ, ηει.: 28210/37217.  

  Παλεπηζηάκην Κχπξνπ: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Σ.Θ. 20537, Σ.Κ. 1678 Λεπθσζέα, ηει.: 00357-22894000, θαμ: 00357-22894463, 

htpp://www.ucy.ac.cy  

  Αεκνθξέηεην ΘξΪθεο: ΞΪλζε, ηει.: 25410/20319, 22013, 23878, 
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  χιινγνο Πηπρηνχρσλ Δ/Τ: ηει.: 210/8223344.  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: ηει.: Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 
210/3291200. http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΧΝ 

 

http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.tee.gr/
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε ζρεδέαζε, ε επηζθεπά, παληφο ηχπνπ ειηθνπηΫξσλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο 

ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν θαηαζθεπαζηάο ειηθνπηΫξσλ εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε γεληθά ζρεδέαζε 

ηνπ ειηθνπηΫξνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηε κνξθά θαη ηνλ ηχπν πνπ ζα Ϋρεη, γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ζα ην ζπλνδεχεη θαζψο θαη γηα ηελ εζσηεξηθά δηαξξχζκηζά ηνπ. ΜειεηΪ ηελ αεξνδπλακηθά, ηελ 

ηαρχηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ αθηέλα δξΪζεο θαη ηα Ϊιια ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ζα Ϋρεη ν ηχπνο 

ηνπ ειηθνπηΫξνπ πνπ ζΫιεη λα θαηαζθεπΪζεη θαη ζηε ζπλΫρεηα θΪλεη ηα πξνθαηαξηηθΪ ζρΫδηα γηα 

ην κΫγεζνο θαη ην ζράκα ηεο αηξΪθηνπ, ην ζχζηεκα πξνζγεέσζεο θαη απνγεέσζεο θαζψο θαη γηα 

Ϊιια ζπζηάκαηα ά εμαξηάκαηα. ΠνιιΫο θνξΫο δηνξζψλεη ά ηξνπνπνηεέ ηα πξσηφηππα ζρΫδηα, 

αθνχ πξψηα δνθηκΪδνληαη θΪησ απφ εξγαζηεξηαθΫο ζπλζάθεο αλΪινγεο κε απηΫο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηε δηαδηθαζέα θαηαζθεπάο ησλ 

ηκεκΪησλ ηνπ ειηθνπηΫξνπ θαη ηε ζπλαξκνιφγεζά ηνπο θαη θξνληέδεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζσζηΪ ηα φια ηα ζηΪδηα πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηε κειΫηε θαη ζηα ζρΫδηα πνπ Ϋρεη δεκηνπξγάζεη. 

ΏλΪινγα κε ηε ρξάζε ηνπ θΪζε ειηθνπηΫξνπ (επηζεηηθΪ, κεηαθνξΪο πξνζσπηθνχ, 

αεξνδηαθνκηδΫο ηξαπκαηηψλ, απνζηνιΫο Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο, κεηαθνξΪο αιεμηπησηηζηψλ θαη 

αληηππξηθάο αζθΪιεηαο θ.Ϊ.) ηνπνζεηεέ ηα δηΪθνξα ζπζηάκαηα θαη εμαξηάκαηα, φπσο εμειηγκΫλα 

ξαληΪξ θαηξνχ, αηζζεηάξεο εληνπηζκνχ θαη εγθισβηζκνχ ζηφρσλ, ζπζηάκαηα δνξπθνξηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ζΫζεο, ζπζηάκαηα απηνπξνζηαζέαο, Ϊγθηζηξα γηα ηε κεηαθνξΪ κεγΪισλ 

θνξηέσλ θ.Ϊ. Γηα παξΪδεηγκα, ν θαηαζθεπαζηάο επηζεηηθψλ ειηθνπηΫξσλ (π.ρ. Apache AH-64) 

ηα ζρεδηΪδεη κε ηΫηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηέζνληαη θαη λα επηβηψλνπλ ηελ εκΫξα θαη ηε λχρηα, 

θαζψο θαη ζε αθξαέεο θαηξηθΫο θαη θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπνζεηεέ 

δηΪθνξα ζθνπεπηηθΪ φξγαλα εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ζηφρσλ (TADS) θαη αηζζεηάξεο 

λπρηεξηλάο παξαθνινχζεζεο πηιφηνπ (PNVS) πνπ επηηξΫπνπλ ζην πιάξσκα λα πηινηΪξεη θαη λα 

εθηειεέ πξνζβνιΫο αθξηβεέαο ηελ εκΫξα αιιΪ θαη ηε λχρηα. ε πεξέπησζε επηζθεπάο, εθπνλεέ 

πΪιη κειΫηε θαη δεκηνπξγεέ λΫα ζρΫδηα γηα ην ηκάκα πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεπαζηεέ. ΣΫινο, 

ρξεζηκνπνηεέ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά κε εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα θαη φξγαλα ζρεδέαζεο, 

ψζηε λα απνηππψζεη κε αθξέβεηα ηηο ηδΫεο ηνπ γηα ηε ζρεδέαζε δηαθφξσλ ηχπσλ ειηθνπηΫξνπ 

θαζψο θαη εηδηθΪ φξγαλα κεγΪιεο αθξέβεηαο ζηε θΪζε ηεο δνθηκάο ησλ ζρεδέσλ ζε ζπλζάθεο 

πξνζνκνέσζεο, αιιΪ θαη ζε πξαγκαηηθΫο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Σν επΪγγεικα απηφ απαηηεέ κεγΪιε ππεπζπλφηεηα, θαζψο ν ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο Ϋρεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αζθΪιεηα ηνπ ειηθνπηΫξνπ, ησλ πηιφησλ θαη ησλ επηβαηψλ πνπ 

κεηαθΫξεη. Δ εξγαζέα ηνπ πξνυπνζΫηεη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο ηφζν ζην ρψξν θαηαζθεπάο, 

επηζθεπάο ά ζπληάξεζεο ησλ ειηθνπηΫξσλ, φζν θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ 

ελεκΫξσζά ηνπ ζε ζρΫζε κε ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο αεξνλαππεγηθάο. Ο θαηαζθεπαζηάο 

ειηθνπηΫξσλ ζπλάζσο εξγΪδεηαη ζε θαιΪ θσηηζκΫλνπο θαη θιηκαηηδφκελνπο θιεηζηνχο ρψξνπο 

(ζρεδηαζηάξηα) φηαλ απνηππψλεη ηα ζρΫδηα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ελψ φηαλ εξγΪδεηαη 

ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπάο ά επηζθεπάο ησλ αεξνζθαθψλ (εξγνζηΪζηα), ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο εηδηθνχο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζρεδέσλ ηνπ. ε απηά ηελ πεξέπησζε εθηέζεηαη ζηελ 

πγξαζέα, ζηε ζθφλε, ζηηο αλαζπκηΪζεηο θαη ην ζφξπβν απφ ηηο δνθηκΫο ησλ κεραλψλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικα ηνπ θαηαζθεπαζηά ειηθνπηΫξσλ απαηηεέ πςειφ αέζζεκα επζχλεο, αθνχ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζέαο ηνπ εμαξηΪηαη ε θαιά ιεηηνπξγέα θαη ε αζθαιάο πηάζε ησλ ειηθνπηΫξσλ. 

Οη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο ζηε θπζηθά θαη ηα καζεκαηηθΪ, ε ζρεδηαζηηθά ηθαλφηεηα θαη ε 

δεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμνπιηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθξέβεηα κεηξάζεσλ θαη ππνινγηζκψλ, 

εέλαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγεικαηέα. Δ ππεπζπλφηεηα, ε νξγαλσηηθφηεηα, 

ε κεζνδηθφηεηα, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζπλΫπεηα, ε ππνκνλά θαη ε αθξέβεηα ζηελ εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγά ησλ ζρεδέσλ εέλαη, επέζεο, βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. 
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Βπέζεο, απαξαέηεηε εέλαη ε ζπρλά ελεκΫξσζε γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο απαηηάζεηο γηα ηνπο 

λΫνπο ηχπνπο ειηθνπηΫξσλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζηελ πξΪμε κε ηελ αζθΪιεηα, ηελ Ϊλεζε, ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηελ νηθνλνκέα. Δ επηλφεζε λΫσλ ηδεψλ θαη πξσηφηππσλ ζρεδέσλ, νη δηνηθεηηθΫο 

ηθαλφηεηεο, ην νκαδηθφ πλεχκα, αιιΪ θαη νη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζέαο θαη επηθνηλσλέαο κε ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ πνπ εξγΪδεηαη ζηελ θαηαζθεπά ειηθνπηΫξσλ εέλαη πξνζφληα απαξαέηεηα 

γηα ηνλ θαηαζθεπαζηά ειηθνπηΫξσλ. ΣΫινο, απαξαέηεηε ζεσξεέηαη ε γλψζε θαη ε επρΫξεηα ζηε 

ρξάζε εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ ζρεδέαζεο ειηθνπηΫξσλ ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο θαζψο θαη 

ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πλαθεέο ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Μεραλνιφγσλ θαη Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ηεο 

Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη 

απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Βπέζεο, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραλνιφγσλ Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ πξνβιΫπνληαη 

απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-1938, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/ 1963, 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/ 622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α.472/1985 θαη 

Π.Α. 252/19888.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο θαηαζθεπαζηάο ειηθνπηΫξσλ εξγΪδεηαη ζε εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο, επηζθεπάο ά ζπληάξεζεο 

ειηθνπηΫξσλ, ζε ππνπξγεέα, ζε νξγαληζκνχο, ζην ζηξαηφ (π.ρ. Τπεξεζέα Πνιεκηθάο Ώεξνπνξέαο 

ηνπ ππνπξγεένπ Βζληθάο Ώκχλεο), ζηελ Βιιεληθά Ώεξνπνξηθά ΐηνκεραλέα, ζηελ Βιιεληθά 

ΐηνκεραλέα πισλ, ζην ΚΫληξν Βξεπλψλ Σερλνινγέαο θαη Ώεξνπνξέαο θ.Ϊ. Οη πξννπηηθΫο 

εξγαζέαο εέλαη ηδηαέηεξα ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 25 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997192, 

www.mech.upatras.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΧΡΔΤΣΧΝ, 
ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΣΟΗΥΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε ζρεδέαζε, ε αμηνπνέεζε, ε θαηαζθεπά, ε εκπνξέα θαη ε δηΪζεζε ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ, πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ θαη ζπζζσξεπηψλ φισλ ησλ ηχπσλ γηα 

βηνκεραληθά, νηθηαθά θαη εκπνξηθά ρξάζε απνηειεέ ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. 

Βηδηθφηεξα, ν ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο παξαθνινπζεέ ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο ζηνλ 

ηνκΫα ησλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ ζηνηρεέσλ κε ζθνπφ λα 

παξΫρεη κηα κεγΪιε πνηθηιέα πξντφλησλ κε εθαξκνγά ζε απηνθέλεηα, ζθΪθε αλαςπράο, 

ηειεθσληθΪ θΫληξα, ζπζηάκαηα αζθαιεέαο, θνξηηζηΫο, θσηνβνιηατθΪ θαη αηνιηθΪ ζπζηάκαηα, 

http://www.ypepth.gr/
http://www.mech.upatras.gr/
http://www.tee.gr/
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εθεδξηθνχο θσηηζκνχο, ζπζηάκαηα αδηΪιεηπηεο ιεηηνπξγέαο θαη θΪζε Ϊιινπ εέδνπο ειεθηξηθψλ 

εηδψλ. ΠξΪγκαηη, ζε αληέζεζε κε ηηο ζπκβαηηθΫο κπαηαξέεο ζηνηρεέσλ κνιχβδνπ πνπ απνηεινχλ 

ζάκεξα ηνπο πην δηαδεδνκΫλνπο ζπζζσξεπηΫο ελΫξγεηαο ιφγσ ηνπ κηθξνχ θφζηνπο θαη φγθνπ 

θαηαζθεπάο ηνπο, ν ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο ρξεζηκνπνηεέ ζχγρξνλε ηερλνγλσζέα γηα ηελ 

θαηαζθεπά λΫσλ εηδψλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ γηα πνηθέιεο 

εθαξκνγΫο κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δηΪξθεηα δσάο, ηελ ηθαλνπνηεηηθά ρσξεηηθφηεηα ζε 

ακπεξψξηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ηε κεέσζε ηνπ βΪξνπο ηνπο. Γηα παξΪδεηγκα, ν 

ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋξεπλα γα ηελ θαηαζθεπά λΫσλ ειεθηξηθψλ 

ζπζζσξεπηψλ κεγΪιεο ππθλφηεηαο ελΫξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θέλεζε ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλάησλ σο ελαιιαθηηθά κνξθά ελΫξγεηαο, ζε αληέζεζε κε ηε 

ζεκεξηλά θπξέαξρε κνξθά ελΫξγεηαο γηα θέλεζε πνπ εέλαη ην πεηξΫιαην θαη ηα παξΪγσγΪ ηνπ. 

Ώθφκε, ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηεξεέ απζηεξΪ ηελ πεξηβαιινληηθά 

λνκνζεζέα θαη λα ζρεδηΪδεη λΫα πιηθΪ θαη πξντφληα πνπ ζα πεξηΫρνπλ φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν 

επηθέλδπλεο νπζέεο γηα ηνλ Ϊλζξσπν θαη ην πεξηβΪιινλ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ζπγθεθξηκΫλνο 

επαγγεικαηέαο θαηΪ ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηνπ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ ηελ 

ελαιιαθηηθά δηαρεέξηζά ηνπο κεηΪ ηε ρξάζε ηνπο θαζψο θαη ηελ αμηνπνέεζε ά ηε δπλαηφηεηα 

αλαθχθισζάο ηνπο, ψζηε λα κεησζεέ ε θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο θαη πξσηνγελψλ πξψησλ πιψλ. 

ΣΫινο, ρξεζηκνπνηεέ δηΪθνξα εξγαιεέα θαη φξγαλα ειεθηξηθψλ κεηξάζεσλ, φπσο ακπεξφκεηξα, 

βνιηφκεηξα θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο, φηαλ αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε θαη ην ζρεδηαζκφ ειεθηξηθψλ 

ζπζζσξεπηψλ, πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ ζηνηρεέσλ θαη πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ, 

εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ κε θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο. ηαλ αζρνιεέηαη κε ηελ θαηαζθεπά 

ηΫηνησλ πξντφλησλ εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξακΫλεη γηα πνιιΫο ψξεο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγάο 

θαη λα ηεξεέ ηνπο θαλφλεο αζθΪιεηαο, θαζψο Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ρεκηθΫο νπζέεο (κφιπβδνο, 

θΪδκην θ.Ϊ.) πνπ κπνξεέ λα πξνθαιΫζνπλ δεξκαηηθΫο παζάζεηο, αιιεξγηθΫο αληηδξΪζεηο ά 

αλαπλεπζηηθΪ πξνβιάκαηα. Βπεηδά ηα φξγαλα θαη νη ζπζθεπΫο πνπ ρεηξέδεηαη εέλαη επαέζζεηεο 

ζηελ πγξαζέα, ζηηο κεηαβνιΫο ηεο ζεξκνθξαζέαο θαη ηε ζθφλε, ζηνπο ρψξνπο απηνχο εξγΪδεηαη 

θΪησ απφ εηδηθΫο ζπλζάθεο θιηκαηηζκνχ, θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ. πρλΪ απαηηεέηαη λα 

κεηαθηλεέηαη ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο 

εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο ρξεηΪδεηαη, πξψηα απ’ φια, λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ 

γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη, θαηνρά 

εμεηδηθεπκΫλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ, εθεπξεηηθφηεηα, νμπδΫξθεηα, 

παξαηεξεηηθφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ζπλΫπεηα, θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, λα 

δηαζΫηεη θαιά αληέιεςε ηνπ ρψξνπ, δεκηνπξγηθφηεηα, ππνκνλά, ζρεδηαζηηθά ηθαλφηεηα θαη 

δεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμνπιηζκνχ. Ώθφκε, απαξαέηεηε εέλαη ε ζπρλά ελεκΫξσζε γχξσ απφ ηηο 

ζχγρξνλεο απαηηάζεηο γηα ηνπο λΫνπο ηχπνπο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη πξσηνγελψλ 

ειεθηξηθψλ ζηνηρεέσλ, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζηελ πξΪμε κε ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο. Δ επηλφεζε λΫσλ ηδεψλ θαη πξσηφηππσλ ζρεδέσλ, ην νκαδηθφ πλεχκα, 

αιιΪ θαη νη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζέαο θαη επηθνηλσλέαο κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ πνπ εξγΪδεηαη 

ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαηαζθεπάο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ 

ζπζηνηρηψλ εέλαη πξνζφληα απαξαέηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΣΫινο, απαξαέηεηε 

ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ απνηειεέ βνεζεηηθφ εξγαιεέν 

γηα ηελ εξγαζέα ηνπ, θαζψο θαη ε θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
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πλαθεέο ζπνπδΫο πξνζθΫξνληαη ζηα ηκάκαηα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ 

ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΤπΪξρεη, επέζεο, 

ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Διεθηξνληθάο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, 

ΠεηξαηΪ, Θεζζαινλέθεο, Λακέαο θαη Κξάηεο, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα. 

Οη ζπνπδΫο πεξηιακβΪλνπλ ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα, εξγαζηεξηαθΫο θαη θξνληηζηεξηαθΫο 

αζθάζεηο, ζεκηλΪξηα, εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο, θαζψο θαη εθπφλεζε αηνκηθψλ ά νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ. Σν ηειεπηαέν εμΪκελν πεξηιακβΪλεη ηελ επνπηεπφκελε πξαθηηθά Ϊζθεζε ζην 

επΪγγεικα θαη ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο. Ώθφκε, ζπλαθεέο ζπνπδΫο πξνζθΫξνληαη 

ζηελ εηδηθφηεηα Σερληθφο ειεθηξνληθφο βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ΕΒΚ 

κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+, φπνπ νη απφθνηηνη κεηΪαπφ επηηπρεέο εμεηΪζεηο πηζηνπνέεζεο 

ιακβΪλνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ ζην ΦΒΚ 243/3-12-97. Σα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Διεθηξνληθψλ θαηνρπξψλνληαη κε ην Π.Α. 346/1989 (ΦΒΚ 47/η. 

Ώ’/10-2-89). Αελ ππΪξρνπλ αθφκε λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ζηε 

ρψξα καο γηα ηνπο απνθνέηνπο ΕΒΚ ηεο παξαπΪλσ εηδηθφηεηαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη σο ππΪιιεινο ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο βηνκεραλέεο, επηρεηξάζεηο, ηερληθΫο 

εηαηξεέεο, νξγαληζκνχο, ππνπξγεέα (π.ρ. Τπνπξγεέν ΐηνκεραλέαο, ΒλΫξγεηαο θαη Φπζηθψλ 

Πφξσλ) θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο δηθά ηνπ 

επηρεέξεζε θαηαζθεπάο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη Ϊιισλ πξσηνγελψλ ειεθηξηθψλ 

ζηνηρεέσλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο εέλαη πνηθέιεο, ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο 

θαη επέθαηξεο θαη βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο θαη πιαέζηα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 

ηει.: 210-5911442 -3, θαμ: 210-5911442, www.ee.teiath.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.ee.teiath.gr/
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  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Ώι. Παπαλαζηαζένπ 13, 546 39, Θεζζαινλέθε, 

ηει.: 2310-791621, 791111, θαμ: 2310-853400, www.el.teithe.gr, http://www.teithe.gr/cgi-

bin/sthlektronikis.cgi  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Καιχβηα, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-33946, 

www.teilam/eln/index.htm  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Παξζελένπ Κειατδά 24, 731 36, ΥαληΪ, ηει.: 28210-

28188 -90, www.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-

5381225 -6, 5381100, http://hnet.teipir.gr  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Οκνζπνλδέα Διεθηξνηερληηψλ ΒιιΪδαο: νισκνχ 65, Πιαηεέα ΐΪζεο, Ώζάλα, ηει.: 210-

5234017  

  Παλειιάληα Οκνζπνλδέα πλεηαηξηζκψλ Διεθηξηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ: ΛΪκςα 1, 

Ώκπειφθεπνη, ηει.: 210-6912419  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-

5240419.  
 
ΔπΪγγελμα: ΚΤΒΔΡΝΟΠΧΛΖΣΖ (ΠΧΛΖΣΖ ΜΔΧ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ) 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Πξφθεηηαη γηα ηνλ επαγγεικαηέα ά ηνλ επηρεηξεκαηέα, πνπ πξνσζεέ ηα πξντφληα ά ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζέεο ηνπ κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ώλαπηχζζεη λΫνπο ηξφπνπο επηρεηξεκαηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδέθηπν σο Ϋλα δπλαηφ εξγαιεέν γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθά ηνπ επηηπρέα. ΏλΪινγα κε ην επέπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ην εέδνο θαη ην κΫγεζνο 

ηεο επηρεέξεζάο ηνπ εέλαη ζε ζΫζε λα δηαρεηξέδεηαη δηαδηθηπαθΫο εθαξκνγΫο πξνθεηκΫλνπ λα 

πεηπραέλεη Ϊκεζε ειεθηξνληθά θαη ακθέδξνκε επηθνηλσλέα κε ηνπο πειΪηεο ηνπ, αζθαιεέο 

ζπλδΫζεηο κΫζσ internet κε ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη πνιιΫο Ϊιιεο ρξάζηκεο 

ιεηηνπξγέεο ζηα πιαέζηα ηεο ειεθηξνληθάο αγνξΪο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγηθΫο 

εθαξκνγΫο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ δεκηνπξγεέ θαη παξΫρεη λΫεο ππεξεζέεο ζηνπο πειΪηεο 

ηνπ, κεηψλεη ην θφζηνο ηεο επηρεέξεζάο ηνπ, απεπζχλεηαη κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο δηαθάκηζεο ζε 

λΫεο αγνξΫο θαη πηζαλνχο πειΪηεο, δεκηνπξγψληαο Ϋηζη πξφζζεηεο πεγΫο εηζνδάκαηνο θαη 

πξνσζψληαο ηελ επαγγεικαηηθά ηνπ αλΫιημε. ΣΫινο, εέλαη δπλαηφ λα δηεθπεξαηψλεη ειεθηξνληθΪ 

νηθνλνκηθΫο ζπλαιιαγΫο κε ηε ρξάζε ησλ ηερλνινγηθΪ θαιχηεξσλ θαη δνθηκαζκΫλσλ ιχζεσλ 

αζθαιεέαο (π.ρ. πξσηφθνιια SET, SSL θαη ειεθηξνληθΫο ππνγξαθΫο e-signature). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμαζθαιέδεηαη ε ηαρχηεηα, ε εγθπξφηεηα θαη ε αζθΪιεηα ζηηο ειεθηξνληθΫο ζπλαιιαγΫο 

ηνπ εηθνληθνχ ηνπ θαηαζηάκαηνο θαη δηαζθαιέδεηαη ε αμηνπηζηέα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, ζε Ϊλεην θαη θσηεηλφ πεξηβΪιινλ. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

επΫιηθην θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλΪγθεο ηεο επηρεέξεζάο ηνπ, αιιΪ θαη ζηελ πξνζσπηθά ηνπ 

http://www.el.teithe.gr/
http://www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
http://www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
http://www.teilam/eln/index.htm
http://www.teiher.gr/
http://hnet.teipir.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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δηΪζεζε. Έλα κεγΪιν κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ γέλεηαη εμ απνζηΪζεσο, γεγνλφο πνπ επηηξΫπεη ηελ 

εξγαζέα απφ ην ζπέηη (ηειεξγαζέα) ά θΪπνηνλ Ϊιιν ρψξν φπνπ ππΪξρεη πξφζβαζε ζην δηαδέθηπν. 

Ώλ ν έδηνο εέλαη θαη ν ζρεδηαζηάο θαη δηαρεηξηζηάο ηεο ζρεηηθάο ηζηνζειέδαο, νθεέιεη λα 

ελεκεξψλεη ηαθηηθΪ ηα ζηνηρεέα θαη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρνληαη ζ’ απηά, λα πξνβΪιιεη ηα 

λΫα πξντφληα θαη ππεξεζέεο θαη λα θξνληέδεη λα απαληΪ ζηηο ζρεηηθΫο εξσηάζεηο ησλ δπλεηηθψλ 

πειαηψλ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγΫο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ. ΒπηπιΫνλ, ιφγσ ηεο 

δηΪζεζεο πνιιψλ σξψλ κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά εέλαη δπλαηφλ λα 

πξνθιεζνχλ πξνβιάκαηα θφπσζεο ησλ νθζαικψλ, πφλνη ζηελ πιΪηε θαη ηνπο θαξπνχο, γεγνλφο 

πνπ απαηηεέ ιάςε πξνιεπηηθψλ κΫηξσλ, δηαζηεκΪησλ μεθνχξαζεο θαη ηάξεζε ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζην ρψξν ηεο εξγαζέαο ηνπ. ΏλΪινγα κε ην εέδνο ηεο επηρεέξεζάο ηνπ 

ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πξνθεηκΫλνπ λα θξνληέδεη γηα ηελ απνζηνιά 

ησλ εκπνξεπκΪησλ ηνπ ζηνπο αγνξαζηΫο κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα θξνληέδεη γηα ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ηνπο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ πλεχκαηνο ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγέα, ε 

κεζνδηθφηεηα, ε εξγαηηθφηεηα, ε ππνκνλά, ε επειημέα θαη ε επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εθαξκνγψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα 

ηελ Ϊζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο. Βπέζεο, ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, ε αλΪπηπμε 

δηαπξαγκαηεπηηθάο ηθαλφηεηαο, νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ην επξχ πλεχκα δηεπθνιχλνπλ 

ην Ϋξγν ηνπ. Δ εμνηθεέσζε θαη ε ελεκΫξσζε γηα ηε ζπλερά πξφνδν ηεο ηερλνινγέαο, θαζψο θαη ε 

επηλνεηηθφηεηα γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιά ησλ πξντφλησλ ηνπ, αιιΪ θαη ε Ϊκεζε αληαπφθξηζε 

ζηηο επηζπκέεο θαη απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ εέλαη δπλαηφ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ θαη λα κεγηζηνπνηάζνπλ ην 

θΫξδνο ηεο ειεθηξνληθάο ηνπ επηρεέξεζεο.  

 

ποσδές: 
Αελ απαηηεέηαη ηδηαέηεξν επέπεδν ζπνπδψλ γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο. Δ 

θαηνρά Ώπνιπηεξένπ Λπθεένπ, ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ε βαζηθά γλψζε θαη ρξάζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά ζεσξνχληαη επαξθά πξνζφληα, θαζψο ν θπβεξλνπσιεηάο εέλαη 

δπλαηφλ λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζέα κε εμεηδηθεπκΫλεο εηαηξεέεο παξνράο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, φπνπ κπνξνχλ λα αλαιΪβνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγά ηεο πξνβνιάο ησλ 

πξντφλησλ ά ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεέξεζάο ηνπ. κσο, ν θπβεξλνπσιεηάο κπνξεέ λα εέλαη θαη 

απφθνηηνο θΪπνηαο ζρνιάο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ά λα Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη ζρεηηθφ 

πξφγξακκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο αλαθνξηθΪ κε ηε δεκηνπξγέα κηαο ειεθηξνληθάο 

επηρεέξεζεο. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζε ηδησηηθΪ θαη δεκφζηα ΕΒΚ επνπηεέαο ΤΠΒΠΘ 

ζηελ εηδηθφηεηα Βηδηθφο Βθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σερληθφο Σειεπιεξνθνξηθάο ηνπ ΣνκΫα 

Πιεξνθνξηθάο, κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+, θαη ηε δπλαηφηεηα ιάςεο Αηπιψκαηνο Βπαγγεικαηηθάο 

ΚαηΪξηηζεο κεηΪ απφ επηηπρεέο εμεηΪζεηο απφ ηνλ ΟΒΒΚ Βπηπξφζζεηα, ζπνπδΫο ζρεηηθΪ κε ηελ 

θαηαζθεπά ηζηνζειέδσλ θαη ην ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη 

ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. Πην εμεηδηθεπκΫλεο θαη αλψηεξεο ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην 

ηκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε, απαηηεέηαη δηπισκαηηθά εξγαζέα 

θαη ππΪξρεη εμεηδέθεπζε ζηνπο ηνκεέο ησλ Βθαξκνγψλ θαη Θεκειηψζεσλ ηεο Βπηζηάκεο ησλ 

Τπνινγηζηψλ, ησλ Σερλνινγηψλ Λνγηζκηθνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ, ηνπ Τιηθνχ θαη 

ηεο Ώξρηηεθηνληθάο Τπνινγηζηψλ θαη ησλ εκΪησλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ. πνπδΫο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη 



 

158 

 

απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, ελψ ππΪξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επέπεδν. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Ώθφκε, ζπνπδΫο 

γέλνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Οη θνηηεηΫο καζαέλνπλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη 

ζπζηάκαηα θαη δέθηπα ππνινγηζηψλ, αλαπηχζζνπλ ηερλνινγέα ινγηζκηθνχ, θαη αζρνινχληαη κε 

πνηθέιεο εθαξκνγΫο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, εκπνξένπ θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ην επΪγγεικα ηνπ 

Κπβεξλνπσιεηά. ΏπηΪ εμαξηψληαη απφ ην επέπεδν ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ηνπ. Γηα ηνπο 

απνθνέηνπο ΕΒΚ ησλ παξαπΪλσ εηδηθνηάησλ δελ ππΪξρνπλ αθφκε θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα, θαζψο ην ζρΫδην Π.Α. πξνσζεέηαη ζηελ ΒΒΚΒΑ. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην 

Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ,. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ/2000). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-38, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 

328/1963, Π.Α. 472/1985 θαη Π.Α. 252/1988. Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ 

Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ ζην ΦΒΚ 

243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο 

«Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα, 

λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, 

Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο 

ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο 

γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ 

απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο 

εθαξκνγψλ ηνπ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ην εέδνο θαη ην επέπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεέ λα δξαζηεξηνπνηεζεέ ζε δηΪθνξνπο 

ηνκεέο θαη λα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο θαη λα αζρνιεζεέ κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ά λα εξγαζηεέ σο 

ηδησηηθφο ππΪιιεινο ζε κηα ειεθηξνληθά επηρεέξεζε. Ώλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη αλψηεξεο 

παλεπηζηεκηαθΫο ζπνπδΫο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε Ϋλα επξχ θΪζκα επηρεηξάζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθνχ 

εκπνξένπ, θαηαζθεπάο, εγθαηΪζηαζεο θαη ππνζηάξημεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ, ά ζε 

επηρεηξάζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ππνζηεξέμνπλ εζσηεξηθΫο θαη δηεπηρεηξεζηαθΫο δηαδηθαζέεο θαη 

ζπλαιιαγΫο κε πειΪηεο κΫζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε εξεπλεηηθΪ 

ηκάκαηα εηαηξεηψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη ηε 

δηθά ηνπ ειεθηξνληθά εηαηξεέα θαη λα παξΫρεη εηδηθΫο ππεξεζέεο πςειάο ηερλνινγέαο, 

ζρεδηΪδνληαο λΫεο ιχζεηο, πξντφληα θαη εθαξκνγΫο δηαρεέξηζεο πειαηνινγένπ, ηάξεζεο 

απνζάθεο πξντφλησλ θαη ειεθηξνληθάο δηαηάξεζεο αξρεέσλ ηρλειαζηκφηεηαο, ζε εηαηξεέεο πνπ 

ζΫινπλ λα απνιακβΪλνπλ καθξνρξφληα επηηπρέα θαη λα Ϋρνπλ ην πιενλΫθηεκα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο δηακΫζνπ ηεο παξνπζέαο ηνπο ζην internet. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, ιφγσ ησλ απεξηφξηζησλ δπλαηνηάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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εκπνξένπ, ηνπ ρακεινχ θφζηνπο πξνβνιάο κηαο εηαηξεέαο ζην δηαδέθηπν θαη θπξέσο ιφγσ ηεο 

αικαηψδεο αλΪπηπμεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ internet θαη, επνκΫλσο, ησλ επηρεηξάζεσλ 

πνπ επηζπκνχλ ηελ ειεθηξνληθά ηνπο παξνπζέαζε, δξαζηεξηφηεηα θαη δηθηχσζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-
5228966, www.hca.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996710, 997308, 997280, 997555, θαμ: 

2610-991720, e-mail: secretary@ee.upatras.gr, www.ee.upatras.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 
235470, www.tee.gr  

  CompuLogic Hellas, Multimedia Products & Health Information Systems: Κ. Ώιεμαλδξέδε 9, 

621 25, Ϋξξεο, ηει.: 23210-37208, θαμ: 23210-37732, www.compulogic.gr  

  Innovis Ώ.Β. - ΏλΪπηπμε θαη χλζεζε Σερλνινγηψλ Ώηρκάο: e-mail: info@innovis.gr, 
www.innovis.gr  

  Westra Com Infoscience - Νέθνο ΠαηεξγηαλλΪθεο & ΕΏ Ο.Β.: Λεσθ. ΠεξηθιΫνπο 39, 

Υνιαξγφο, www.wci.gr/etairia.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ απνηειεέ ε καθξφρξνλε θαη ζπζηεκαηηθά Ϋξεπλα ζε ζπγθεθξηκΫλν 

γλσζηηθφ αληηθεέκελν. Βηδηθφηεξα, ν κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηάο αζρνιεέηαη κε ηε 

βηβιηνγξαθηθά κειΫηε θαη Ϋξεπλα ζε θΪπνηα γλσζηηθά πεξηνρά, ηελ επηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε, 

ηε ζπιινγά πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ηελ πινπνέεζε θαηλνηφκσλ εξεπλψλ θαη ηελ εμαγσγά 

αμηφπηζησλ, βΪζηκσλ θαη αμηνπνηάζηκσλ ζπκπεξαζκΪησλ γηα ηελ θαιιηΫξγεηα θαη ηελ πξναγσγά 

http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.inf.uth.gr/
http://www.ee.upatras.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.compulogic.gr/
http://www.innovis.gr/
http://www.wci.gr/etairia.htm
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ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο ζην ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ πεδέν. ηεξηδφκελνο ζε πνιχπινθεο 

εξεπλεηηθΫο δηαδηθαζέεο θαη ζε επηζηεκνληθΫο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκΫλα 

φξγαλα θαη ζπζθεπΫο αθξηβεέαο, ζπιιΫγεη θαη επεμεξγΪδεηαη εξεπλεηηθΪ δεδνκΫλα ππφ 

ειεγρφκελεο θαη κε ζπλζάθεο, ζπγθξέλεη ηηκΫο, αλαιχεη απνηειΫζκαηα θαη εμΪγεη πνιχηηκα 

ζπκπεξΪζκαηα ζπκβΪιινληαο ζηελ πξφνδν ηεο επηζηάκεο ηνπ. Ο ηξφπνο θαη ε κεζνδνινγέα ηεο 

δνπιεηΪο ηνπ εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ά ηνπ θαηλνκΫλνπ πνπ κειεηΪ, ηα κΫζα 

θαη ηηο κεζφδνπο πνπ Ϋρεη επηιΫμεη θαη ηε ζεσξεηηθά πξνζΫγγηζε πνπ αθνινπζεέ θαη ε νπνέα 

αληαπνθξέλεηαη θαιχηεξα ζηνλ Ϋιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ ππνζΫζεσλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηνπ Ϋξγνπ ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, Ϋξρεηαη ζε επαθά κε εηδηθνχο ζην αληηθεέκελν 

πνπ εξεπλΪ θαη κεξηθΫο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα επαλαπξνζδηνξέζεη, λα ηξνπνπνηάζεη θαη λα 

επαλαμηνινγάζεη ηε κεζνδνινγέα ηεο εξεπλεηηθάο ηνπ πξνζΫγγηζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ηελ επηζηάκε ηνπ, ην θνξΫα θαη ην πιαέζην εξγαζέαο, δνπιεχεη ηφζν ζε εηδηθΪ 

εμνπιηζκΫλα εξγαζηάξηα φζν θαη ζηελ χπαηζξν. πλάζσο, ην σξΪξηφ ηνπ δελ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν, θαζψο νη αλΪγθεο ηεο Ϋξεπλαο ά ηνπ πεηξΪκαηνο πνπ βξέζθεηαη ζε εμΫιημε 

απαηηνχλ ππεξσξηαθά απαζρφιεζε. πρλΪ απαηηεέηαη λα κεηαθηλεέηαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξέσλ, ηε βηβιηνγξαθηθά Ϋξεπλα θαη ηε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο. ηαλ εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, επεμεξγΪδεηαη ζηαηηζηηθΪ ηα εξεπλεηηθΪ ηνπ 

δεδνκΫλα, ζπληΪζζεη ηηο κειΫηεο ηνπ, γξΪθεη αλαθνξΫο, αξζξνγξαθεέ ά κειεηΪ ηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθέα. Σν επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ 

ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα εέλαη κεζνδηθφο, νξγαλσηηθφο, πξνζεθηηθφο, ππεχζπλνο θαη ζπλεπάο. Βπέζεο, 

πξΫπεη λα αγαπΪ ηελ Ϋξεπλα, λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη 

κε ηελ επηζηάκε ηνπ θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ. ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθΪ, πνιχ θαιά γλψζε 

μΫλσλ γισζζψλ θαη δεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλσλ ζπζθεπψλ εξγαζηεξένπ θαη εηδηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο 

θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο πξνυπνζΫηνπλ ηδηαέηεξε επειημέα, 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, θαηλνηφκεο ηδΫεο θαη ζπλερά αλαδάηεζε λΫσλ δεδνκΫλσλ ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ηνπ ρψξν.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζε φια ηα αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, εθφζνλ ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθεέκελν αλάθεη ζε θΪπνηα αλαγλσξηζκΫλε επηζηεκνληθά 

πεξηνρά. Γηα λα ζεσξεζεέ κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηάο απαηηεέηαη λα Ϋρεη νινθιεξψζεη 

πξνπηπρηαθΫο, κεηαπηπρηαθΫο θαη δηδαθηνξηθΫο ζπνπδΫο ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα ζπλαθά γλσζηηθΪ 

πεδέα θαη λα Ϋρεη αθηεξψζεη αξθεηΪ ρξφληα ζηε καθξφρξνλε επηζηεκνληθά Ϋξεπλα γηα ηελ 

παξαγσγά λΫαο γλψζεο θαη δεδνκΫλσλ πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνΪγνπλ ηηο επηζηάκεο θαη λα 

βξνπλ εθαξκνγά ζε Ϊιινπο ηνκεέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ώθφκε, απαηηεέηαη λα 

γλσξέδεη επαξθψο ηνπιΪρηζηνλ κέα μΫλε γιψζζα θαη λα Ϋρεη κειεηάζεη βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο 

ζηαηηζηηθάο επηζηάκεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα εμαξηψληαη απφ ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθεέκελν θαη ηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα.  

 



 

161 

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο αθαδεκατθφο δηδΪθηνξαο ζε ΠαλεπηζηεκηαθΪ Εδξχκαηα, σο 

εξεπλεηηθφο ζπλεξγΪηεο ζε ηλζηηηνχηα θαη θΫληξα εξεπλψλ, ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο, 

ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο θαη εηαηξεέεο δηεμαγσγάο εξεπλψλ. ΣΫινο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο αλαιακβΪλνληαο ηελ πξαγκαηνπνέεζε κειεηψλ γηα ινγαξηαζκφ 

δεκφζησλ ά ηδησηηθψλ θνξΫσλ. ΒπλντθΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ γηα ηνπο 

επαγγεικαηέεο ηνπ ρψξνπ πνπ αζρνινχληαη κε πξσηφηππεο Ϋξεπλεο νη νπνέεο βξέζθνπλ 

εθαξκνγΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο ηαηξηθάο επηζηάκεο, ηεο ηερλνινγέαο θαη θΪζε Ϊιιεο γλσζηηθάο 

πεξηνράο, εθφζνλ ζπκβΪιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλάο δσάο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

αλαβΪζκηζε ηεο πνηφηεηΪο ηεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΠαλεπηζηεκηαθΪ Εδξχκαηα ηεο ΒιιΪδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ  

  Ελζηηηνχηα Βξεπλψλ ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθεέκελν  

  ΒμεηδηθεπκΫλα επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ  

  Βπαγγεικαηηθνέ ζχιινγνη ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ  

  Αηαδηθηπαθνέ ηφπνη, κεραλΫο αλαδάηεζεο  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-
5240419  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε Ϋξεπλα θαη ε κειΫηε αλαθνξηθΪ κε ηε κΫηξεζε 

εξγαζηαθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ζπλζάθεο θσηηζκνχ, ζεξκνθξαζέαο, αεξηζκνχ, ζνξχβσλ, θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε βΪζε ηηο αλΪγθεο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηάησλ. Ο κεραληθφο αζθΪιεηαο 

εξγαζέαο δεκηνπξγεέ επΫιηθηα πξνγξΪκκαηα κε ηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά θαη 

πξαγκαηνπνηεέ πξνζνκνηψζεηο απνδνηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζέαο. Υξεζηκνπνηψληαο κνληΫια 

λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνρσξΪ ζηελ εθηέκεζε παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο, ηελ αλΪιπζε 

αηπρεκΪησλ θαη θαηαζηΪζεσλ εθηΪθηνπ αλΪγθεο. ηφρνο ηνπ εέλαη ε αλΪπηπμε θαη ε εθαξκνγά 

ζπζηεκΪησλ λνεηηθάο εξγνλνκέαο θαη αζθΪιεηαο ηεο εξγαζέαο. Βθπνλεέ πνηθέιεο κειΫηεο, φπνπ 

αλαιχεη ηελ επέδξαζε ηνπ παξΪγνληα «αλζξψπηλν ιΪζνο», εμεηΪδεη ηελ επέδξαζε ηνπ 

ςπρνινγηθνχ ζηξεο ζηε ζπλεηά ιάςε απνθΪζεσλ, εληνπέδεη ηηο εξγαζηαθΫο ζπλζάθεο πνπ 

επεξεΪδνπλ ηελ εκθΪληζε Ϋθηαθησλ θαηαζηΪζεσλ θ.Ϊ. Πξνηεέλεη θαηλνηφκεο πξαθηηθΫο γηα ηελ 

αλΪπηπμε απνδνηηθψλ πξνγξακκΪησλ πξφιεςεο αηπρεκΪησλ, ηελ εθπαέδεπζε ζε ζπζηάκαηα 

ππνζηάξημεο απνθΪζεσλ θαη ειΫγρνπ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαη ηνλ πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ. ΣΫινο, ζε επέπεδν δηνέθεζεο, 

αλαπηχζζεη δηΪθνξεο ηερληθΫο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αηπρεκΪησλ ηφζν ζε επέπεδν 

επηρεέξεζεο φζν θαη εζληθφ επέπεδν.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο ζπλαδΫιθνπο ηνπ θαη αλψηεξα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε 

πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηάζεη ηερληθΫο κειΫηεο θαη λα πινπνηάζεη θαηλνχξγηεο ηδΫεο, πνπ 

εέλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιέζνπλ ιεηηνπξγηθΫο θαη αζθαιεέο ζπλζάθεο εξγαζέαο γηα ην πξνζσπηθφ 

πνηθέισλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ. Ο θφξηνο εξγαζέαο ηνπ επηβΪιιεη ππεξσξηαθά 
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απαζρφιεζε θαη απμεκΫλεο επαγγεικαηηθΫο ππνρξεψζεηο. πρλΪ, ρξεηΪδεηαη λα ηαμηδεχεη 

πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ζχγρξνλεο Ϋξεπλεο θαη θαηλνηφκα πξνγξΪκκαηα πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε αλαπηπγκΫλεο ρψξεο θαη επηρεηξάζεηο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη ηθαλφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζπλδπΪδεη γλψζεηο καζεκαηηθψλ, θπζηθψλ θαη 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο, επηρεηξεζηαθάο Ϋξεπλαο, πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκΪησλ, εθαξκνζκΫλεο νηθνλνκηθάο θαη δηνηθεηηθψλ επηζηεκψλ. Δ ππεπζπλφηεηα, ε 

αλΪπηπμε πξσηνβνπιηψλ, ε κεζνδηθφηεηα, νη νξγαλσηηθΫο ηθαλφηεηεο θαη νη πξσηφηππεο ηδΫεο 

απνηεινχλ βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα ηνπ Μεραληθνχ ΏζθΪιεηαο Βξγαζέαο. Βπέζεο, ε 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζέαο, ην νκαδηθφ πλεχκα, ε πεηζψ, ε γλψζε ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο θαη ε 

πξφβιεςε θαηαζηΪζεσλ δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ. ΣΫινο, ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη 

εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά ζεσξνχληαη βαζηθΫο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, απαηηεέηαη 

πξαγκαηνπνέεζε πξαθηηθάο εμΪζθεζεο θαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Βπέζεο, κΫζσ 

πξνγξακκΪησλ ζπλεξγαζέαο νη θνηηεηΫο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ καζάκαηα ζε 

Ϊιια παλεπηζηάκηα ρσξψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο, ελψ αξθεηνέ θνηηεηΫο παξΫρνπλ 

επηθνπξηθφ Ϋξγν ζε δηΪθνξα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο πνπ 

εθπνλνχληαη απφ θαζεγεηΫο θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκάκαηνο. ΣΫινο, νη απφθνηηνη 

κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επέπεδν. Βηδηθφηεξα, 

ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ πξνζθΫξεη 

εηδέθεπζε ζηνπο ηνκεέο: ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε, Βπηρεηξεζηαθά Έξεπλα θαη πζηάκαηα 

Παξαγσγάο. Δ ειΪρηζηε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη Ϋλα πιάξεο Ϋηνο θαη ε κΫγηζηε ηξέα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραληθνχ ΏζθΪιεηαο Βξγαζέαο πνπ Ϋρεη θΪλεηο ζπνπδΫο 

ζηα ηκάκαηα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο νξέδνληαη απφ ην Π.Α. 71, ζην ΦΒΚ 49/η. 

Ώ’/7-3-1995. Βηδηθφηεξα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθάο ελαζρφιεζεο ζηηο εμάο 

δξαζηεξηφηεηεο: πξνγξακκαηηζκφο θαη Ϋιεγρνο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, Ϋξεπλα, 

ζρεδηαζκφο θαη απηνκαηνπνέεζε ηεο θαηαζθεπάο πΪζεο θχζεσο πξντφλησλ, ΅ε ηε βνάζεηα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δηΪηαμε ηνπ ρψξνπ ηεο κνλΪδαο παξαγσγάο ά παξνράο ππεξεζηψλ, 

φπνπ ιακβΪλνληαη ππφςε ηερληθνέ, νηθνλνκηθνέ θαη πεξηβαιινληηθνέ παξΪγνληεο. Βπέζεο, 

ελδνεπηρεηξεζηαθά ρσξνηαμέα θαη ζρεδέαζε ησλ επηκΫξνπο ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο, 

βειηηζηνπνέεζε ηεο ζΫζεο ησλ κεραλεκΪησλ ρσξέο λα αγλνεέηαη θαη ε παξΪκεηξνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, επηζηεκνληθά πξνεηνηκαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ά/θαη Ϊζθεζε 

επηζηεκνληθάο δηνέθεζεο ζε νπνηνδάπνηε δηνηθεηηθφ-ηερληθφ ζχζηεκα, ρξνληθφο θαη 

ηερληθννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ϋξγσλ, θαζψο θαη κειΫηεο πΪζεο θχζεσο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ νξγΪλσζε επηρεηξάζεσλ, ΅ε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθά Ϊζθεζε δηνέθεζεο. ΣΫινο, Ϋρεη ηε 

δπλαηφηεηα εγγξαθάο ζην Μεηξψν Βξγνιεπηηθψλ Βπηρεηξάζεσλ, ζην Μεηξψν Βκπεηξέαο 

Καηαζθεπαζηψλ θαη ζηε Γλσκνδνηηθά Βπηηξνπά Μειεηψλ, γηα ηα αληέζηνηρα Ϋξγα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε βηνκεραλέεο, ζε 

βηνηερλέεο, γξαθεέα θαη εηαηξεέεο ζπκβνχισλ νξγΪλσζεο θαη επηρεηξεζηαθάο Ϋξεπλαο, 

νξγαληζκνχο, ππνπξγεέα, ηξΪπεδεο θ.ιπ. Βλδεηθηηθνέ ηνκεέο απαζρφιεζεο εέλαη ν ζρεδηαζκφο θαη 

ε δηνέθεζε ζπζηεκΪησλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ παξαγσγάο, ε αλΪπηπμε θαη ε δηνέθεζε 
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πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ, ε δπλακηθά θαηαλνκά πφξσλ, ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Ϋξγσλ, ε πγηεηλά θαη αζθΪιεηα ηεο εξγαζέαο, ε αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδέσλ, ε δηαρεέξηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ε αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ ππνζηάξημεο απνθΪζεσλ θ.Ϊ. Οη 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο ιφγσ ηεο ζεζκνζΫηεζεο λΫσλ λφκσλ, φπνπ φιεο νη 

ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο απαηηεέ λα αλαπηχμνπλ πξνγξΪκκαηα γηα ηελ αζθΪιεηα εξγαζέαο θαη λα 

εθπνλάζνπλ κειΫηεο γηα ηελ αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ηελ αλΪπηπμε απνδνηηθψλ κνληΫισλ 

πξφιεςεο αηπρεκΪησλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00 

ΥαληΪ, ηει.: 28210-37301, 37302, 37305, 37255, θαμ: 28210- 69410, e-mail: thekla@dssl.tuc.gr, 

www.dpem.tuc.gr, www.dpem.tuc.gr/Metaptyxiaka/meta7.htm  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, ΐαζ. νθέαο 12, 67100, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79345, 20374, 79023, θαμ: 

25410-79345, e-mail: info@pme.duth.gr, www.pme.duth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 
235470, www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ T.E. 
 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ ηερλνιφγνπ απηνκαηηζκνχ απνηειεέ ε θαηαλφεζε ησλ γεληθψλ 

αξρψλ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπζηεκΪησλ απηφκαηνπ ειΫγρνπ κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνέεζε 

δηαθφξσλ εξγαζηψλ, φπσο ε εγθαηΪζηαζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ιεηηνπξγέα θαη ε ζπληάξεζε 

αλΪινγσλ ζπζθεπψλ θαη νξγΪλσλ. Βηδηθφηεξα, νη θαζεκεξηλΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγεικαηέα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηνκΫα απαζρφιεζάο ηνπ, πνπ κπνξεέ λα 

αθνξΪ εξγαζέα εξγαζηεξένπ, φπσο εέλαη ε παξαγσγά θαη ε δηνρΫηεπζε πξψησλ πιψλ, νη 

ηειεπηθνηλσλέεο, ε δηαλνκά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, αιιΪ θαη ελαζρφιεζε κε αλζξσπηζηηθΫο 

επηζηάκεο, φπσο ε ηαηξηθά θαη ε εθπαέδεπζε. ηελ πξψηε πεξέπησζε, Ϋξγν ηνπ απνηειεέ ε 

αλαγλψξηζε, ε κΫηξεζε, ε ξχζκηζε θαη ν Ϋιεγρνο κεγεζψλ ζρεηηθψλ κε ηηο κεραληθΫο, θπζηθΫο 

θαη ρεκηθΫο δηεξγαζέεο παξαγσγάο πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζέεο απνζάθεπζεο 

πιηθψλ θαη επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγά, κε ρξάζε νξγΪλσλ θαη 

ζπζηεκΪησλ θΪζε ηερλνινγέαο. Ώμηνινγεέ θαη αλαιχεη ηα δεδνκΫλα ησλ κεηξάζεσλ θαη επηπιΫνλ 

πξνηεέλεη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ ζε παξαγσγηθΫο δηεξγαζέεο. ε ζπλΫρεηα 

ηεο αλΪιπζεο θαη αμηνιφγεζεο δεδνκΫλσλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ ν κεραληθφο απηνκαηηζκνχ 

Σ.Β. κπνξεέ λα πξνγξακκαηέζεη θαηΪιιεια ςεθηαθνχο ά θαη αλαινγηθνχο ειεγθηΫο (π.ρ. PLC, 

ζπζηάκαηα SCADA, εξγαιεηνκεραλΫο CNC θ.α.) παξαγσγηθάο δηεξγαζέαο γηα λα επηηεπρζεέ ε 

βειηέσζε κέαο ππΪξρνπζαο δηεξγαζέαο. Αχλαηαη ζηα πιαέζηα ηεο ελαζρφιεζάο ηνπ ζε 

αληέζηνηρνπο εξγαζηαθνχο θνξεέο ε δπλαηφηεηα αλΪιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ κέαο λΫαο δηεξγαζέαο. 

Βπέζεο, πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο ειεθηξηθψλ θαη κε κεγεζψλ, φπσο ε ζεξκνθξαζέα, ε πέεζε, ε 

ηαρχηεηα θιπ, αμηνινγεέ ηελ αθξέβεηα θαη πηζηνπνηεέ ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγέα ησλ κεραλψλ 

επζχλεο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο αληέζηνηρα φξγαλα θαη ζπζηάκαηα κΫηξεζεο (παικνγξΪθν, 

βνιηφκεηξν, κηθξφκεηξν, καλφκεηξν, κεηαζρεκαηηζηΫο θ.Ϊ.). Βέλαη ζε ζΫζε λα ζπλαξκνινγεέ 

θαη λα απνζπλαξκνινγεέ, λα ζπλδΫεη θαη λα απνζπλδΫεη, λα ηνπνζεηεέ θαη λα αθαηξεέ ζπζθεπΫο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.dpem.tuc.gr/
http://www.dpem.tuc.gr/Metaptyxiaka/meta7.htm
http://www.pme.duth.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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ιεηηνπξγέαο, ειΫγρνπ θαη ξχζκηζεο, πξνγξακκαηηδφκελεο ά κε ηερλνινγέαο, φπσο αηζζεηάξεο, 

ειεγθηΫο, φξγαλα ειΫγρνπ θιπ ζε ειεθηξηθΪ, πλεπκαηηθΪ, πδξαπιηθΪ ά πβξηδηθΪ θπθιψκαηα, κε 

θαιψδηα ά/θαη αγσγνχο. Ώθφκε, ζε πεξέπησζε πνπ εληνπέδεη θΪπνηα βιΪβε ά δπζιεηηνπξγέα ζηα 

απηνκαηνπνηεκΫλα ζπζηάκαηα, θξνληέδεη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο νκαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

νξγΪλνπ ά ηεο ζπζθεπάο ά εθηειεέ εξγαζέεο δηνξζσηηθάο ζπληάξεζεο ά κεηαηξνπάο θαη 

βειηέσζεο ησλ παξαπΪλσ εγθαηαζηΪζεσλ ζε ζπλεξγαζέα θαη ζηα πιαέζηα ησλ ππνδεέμεσλ ηνπ 

ππεχζπλνπ κεραληθνχ απηνκαηηζκνχ. ΠαξΪιιεια, θαηαγξΪθεη ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα θαη 

ζπληΪζζεη αλαθνξΫο, ζπκπιεξψλεη πέλαθεο ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο επεκβΪζεσλ, ζπληάξεζεο θαη 

εγθαηΪζηαζεο κε βΪζε ελδεέμεηο νξγΪλσλ θαη πηλΪθσλ. ΒπηπιΫνλ, θξνληέδεη λα δηαηεξεέ 

ηερληθνχο θαθΫινπο πνπ αθνξνχλ ζε ζρΫδηα θαη κειΫηεο γηα ηελ θαηαζθεπά, ηελ εγθαηΪζηαζε, 

ηε κεηαηξνπά, ηε ρξάζε θαη ηε ζπληάξεζε ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκΪησλ θαη εμαζθαιέδεη ηελ 

ελεκεξφηεηα ησλ θαθΫισλ θαη ησλ ζρεδέσλ απηψλ. ηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπ εληΪζζεηαη θαη ε 

δηαηάξεζε ηεο θαιάο θαηΪζηαζεο ησλ απαξαέηεησλ εξγαιεέσλ θαη ζπζθεπψλ, ελψ θξνληέδεη γηα 

ηελ πξνκάζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ εξγαζέαο ζηα πιαέζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ηνπ 

ηνκΫα επζχλεο ηνπ. ηαλ απαζρνιεέηαη ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο, ηα θαζάθνληΪ ηνπ 

πεξηιακβΪλνπλ ηελ νξγΪλσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κΫξνπο ηεο δηδαζθαιέαο, ηελ πξνεηνηκαζέα ησλ 

επνπηηθψλ κΫζσλ δηδαζθαιέαο, ηελ πξαγκαηνπνέεζε εξγαζηεξηαθψλ αζθάζεσλ γηα ηελ 

εκπΫδσζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηάησλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ Ϋξγνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνπ εμαξηψληαη απφ ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο δηεπηζηεκνληθνχο επαγγεικαηέεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, 

φπσο κεραληθνχο, ηερληθνχο, θπζηθνχο θαη ρεκηθνχο. ηαλ εξγΪδεηαη ζε θΪπνην εξγαζηεξηαθφ 

ρψξν, νη ζπλζάθεο ραξαθηεξέδνληαη σο αλζπγηεηλΫο, θαζψο Ϋξρεηαη ζε επαθά κε αθηηλνβνιέα, 

ζνξχβνπο θαη επηθέλδπλεο πξψηεο χιεο, ελψ ρξεηΪδεηαη λα εξγΪδεηαη φξζηνο ά ζθπθηφο, γεγνλφο 

πνπ απαηηεέ ηε ιάςε ησλ απαξαέηεησλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο. Βπέζεο, εέλαη απαξαέηεην λα ηεξεέ 

φιεο ηηο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο θαη λα εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθΪ ηα κΫζα αηνκηθάο πξνζηαζέαο 

θαη πγηεηλάο πνπ επηβΪιεη ε θεέκελε λνκνζεζέα θαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηεο επηρεέξεζεο, 

φπνπ εξγΪδεηαη. πρλΪ, βΫβαηα, ν θφξηνο εξγαζέαο επηβΪιιεη ηελ ππεξσξηαθά απαζρφιεζε. 

ΠαξΪιιεια, εΪλ εξγΪδεηαη ζε θΪπνην θνξΫα εθπαέδεπζεο ά θαηΪξηηζεο, ην σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν θαη πξνζαξκνδφκελν ζηηο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα, ελψ 

θπζηθφο ηνπ ρψξνο εέλαη ε αέζνπζα δηδαζθαιέαο θαη ην αλΪινγν εξγαζηάξην γηα ηελ πξαθηηθά 

Ϊζθεζε ησλ δηδαζθνκΫλσλ. Ώθφκε, ε θχζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέ ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνέεζε αλΪινγσλ κεηαθηλάζεσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη ζπλδπαζκφο γλψζεσλ απφ 

δηΪθνξα επηζηεκνληθΪ πεδέα, φπσο ε θπζηθά, ηα καζεκαηηθΪ, ε κεραλνινγέα, ε ειεθηξνινγέα 

θαη ε ειεθηξνληθά, φπσο θαη θαηαλφεζε θαη ρξάζε ηερληθάο νξνινγέαο. Ώθφκε, ν 

ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο εέλαη αλΪγθε λα γλσξέδεη ηε ζΫζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ησλ κΫζσλ 

ππξαλέρλεπζεο θαη ππξνπξνζηαζέαο ησλ ρψξσλ θαη λα εέλαη ηθαλφο λα επεκβαέλεη ζηα πιαέζηα 

ησλ θαλνληζκψλ θαη ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ζρεδένπ ππξνπξνζηαζέαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

πεξέπησζε εθηΪθηνπ αλΪγθεο. ΠαξΪιιεια, ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη απμεκΫλε παξαηεξεηηθφηεηα, 

αθξέβεηα, ππεπζπλφηεηα, ζπλΫπεηα, αλαιπηηθά ζθΫςε, επξχ πλεχκα θαη πεξηβαιινληηθά 

επαηζζεζέα. Βπέζεο, ε ηθαλφηεηα νξγΪλσζεο, εθηΫιεζεο θαη ειΫγρνπ, ε πξσηνηππέα ζθΫςεο, ε 

εθεπξεηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλέαο θαη ζπλεξγαζέαο, φπσο θαη ε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ εμειέμεσλ ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν ελδηαθΫξνληνο ζεσξνχληαη βαζηθΫο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επηηπρά Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΒπηπιΫνλ, ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ 

γισζζψλ θαη θπξέσο ηεο Ώγγιηθάο, ε Ϊξηζηε ζρΫζε κε ηελ ηερλνινγέα, ε επειημέα θαη ε 
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πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ. ΣΫινο, εΪλ 

εξγΪδεηαη ζηελ εθπαέδεπζε ά ηελ θαηΪξηηζε, νθεέιεη λα δηαζΫηεη κεηαδνηηθφηεηα, λα απνπλΫεη 

ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε θαη κεζνδηθφηεηα ζην παηδαγσγηθφ ηνπ Ϋξγν.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Ώπηνκαηηζκνχ ηεο ρνιάο 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, Θεζζαινλέθεο θαη Υαιθέδαο. Οη ζπνπδΫο 

δηαξθνχλ νθηψ εμΪκελα, ηα νπνέα πεξηιακβΪλνπλ παξαθνινχζεζε ζεσξεηηθψλ καζεκΪησλ 

(φπσο ΜαζεκαηηθΪ, Φπζηθά, Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ, Διεθηξνηερλέα, ΣερληθΫο ρεδέαζεο, 

ηνηρεέα Γεληθάο Μεραλνινγέαο, ΒθαξκνζκΫλε Μεραληθά, ΜηθξνυπνινγηζηΫο θαη Αέθηπα Δ/Τ, 

πζηάκαηα Ώπηφκαηνπ ΒιΫγρνπ, ΏλαινγηθΪ θαη ΦεθηαθΪ ΔιεθηξνληθΪ, Σειεπηθνηλσλέεο, 

Έιεγρνο Κέλεζεο, Μεηξνινγέα, ΤδξαπιηθΪ θαη ΠλεπκαηηθΪ πζηάκαηα, Ρνκπνηηθά θαη 

Πιαζκαηηθά Πξαγκαηηθφηεηα θ.Ϊ.), εξγαζηεξέσλ, θξνληηζηεξέσλ θαη ζεκηλαξέσλ, θαζψο θαη 

εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. Οινθιεξψλνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνέεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο 

θαη ηελ πξαθηηθά Ϊζθεζε, ειΪρηζηεο δηΪξθεηαο Ϋμη κελψλ, ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθάο 

απαζρφιεζεο, πνπ νδεγεέ ζηελ απφθηεζε πηπρένπ Σερλνιφγνπ Ώπηνκαηηζκνχ επηπΫδνπ 4. 

ΒπηπιΫνλ, νη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ ά λα εηζαρζνχλ ζην ηξέην εμΪκελν ζπνπδψλ 

θαηφπηλ θαηαηαθηεξέσλ εμεηΪζεσλ θαη κε βΪζε ην βαζκφ πηπρένπ ζηα αθφινπζα Ώ.Β.Ε.: 

Πιεξνθνξηθάο ησλ Παλεπηζηεκέσλ Θεζζαινλέθεο θαη Εσαλλέλσλ, Φπζηθάο, Μεραληθψλ Δ/Τ 

θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Διεθηξνληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Μαζεκαηηθψλ ησλ Παλεπηζηεκέσλ Θεζζαινλέθεο, Ώηγαένπ θαη 

Κξάηεο, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ. ΠαξΪιιεια, ην Σκάκα Ώπηνκαηηζκνχ ηνπ Ώ.Σ.Β.Ε. ΠεηξαηΪ νξγαλψλεη Μεηαπηπρηαθφ 

εκηλΪξην ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Πιεξνθνξηαθά Σερλνινγέα», ην νπνέν εέλαη 

απηνρξεκαηνδνηνχκελν θαη Ϋρεη ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηΫζζεξηο κάλεο. Σν πξφγξακκα ηνπ 

ζεκηλαξένπ Ϋρεη θαηαξηηζηεέ ζε ζπλεξγαζέα κε ην Παλεπηζηάκην ηνπ Paisley ζηε ΜεγΪιε 

ΐξεηαλέα θαη ε επηηπράο παξαθνινχζεζά ηνπ δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηΫο λα 

παξαθνινπζάζνπλ ηα καζάκαηα ηνπ δεχηεξνπ πεληΪκελνπ ηνπ αληέζηνηρνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Paisley γηα ηελ απφθηεζε Postgraduate Diploma. Βπέζεο, ε 

εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθάο εξγαζέαο κπνξεέ λα γέλεη εέηε ζην Paisley ά ζην Ώ.Σ.Β.Ε. ΠεηξαηΪ 

θαη νδεγεέ ζηελ απφθηεζε ηέηινπ Msc on Information Technology. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα 

γέλνπλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ Ε.Β.Κ. ζηελ εηδηθφηεηα «Σερληθφο Ώπηνκαηηζκψλ» ηνπ ΣνκΫα 

Διεθηξνινγέαο, φπνπ νη απφθνηηνη ιακβΪλνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, επηπΫδνπ 

3+, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνράο ηνπο ζε εμεηΪζεηο πηζηνπνέεζεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ κΫξνο 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Βπαγγεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο θαη 

ΚαηΪξηηζεο (Ο.Β.Β.Κ.) ζε εζληθφ επέπεδν.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 345 πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Β.Κ. 158, η. Ώ’, ζηηο 14-6-1989. (Απζηπρψο γηα ηελ ελ ιφγσ εηδηθφηεηα δελ 

ππΪξρνπλ επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα φπσο αλαγξΪθεηαη νξζψο ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΒΒΣΒΜ) 

Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ν Μεραληθφο Ώπηνκαηηζκνχ Σ.Β. δηαζΫηεη ηηο 

θαηΪιιειεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθΫο δεμηφηεηεο εθαξκνγάο 

ησλ γλψζεσλ απηψλ, ζε ζπζηάκαηα απηνκαηηζκνχ, κεραλνηξνληθάο θαη ηειεκαηηθάο, ζε ηνκεέο 

βηνκεραληθνχο, αγξνηηθνχο ά θαη ππεξεζηψλ (απηνκαηηζκνχο γξαθεένπ). Βηδηθφηεξα, ζχκθσλα 

κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Ώ.Σ.Β.Ε. ΠεηξαηΪ, ν Μεραληθφο Ώπηνκαηηζκνχ Σερλνινγηθάο 

Βθπαέδεπζεο εέλαη ζε ζΫζε λα: 1. Βθαξκφδεη ηηο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο κεζφδνπο 
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αλΪιπζεο, ζρεδέαζεο, αλΪπηπμεο, θαηαζθεπάο, ρεηξηζκνχ θαη ζπληάξεζεο ζπζηεκΪησλ 

κεραλνηξνληθάο θαη ηειεκαηηθάο, ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ 

θαη πλεπκαηηθψλ, ειεθηξηθψλ κεραλψλ θ.ι.π. σο θαη ηνλ απηφκαην Ϋιεγρν απηψλ. 2. 

Πξαγκαηνπνηεέ επηβιΫςεηο θαη επηκεηξάζεηο Ϋξγσλ πνπ αλάθνπλ ζε ηΫηνηα ζπζηάκαηα θαη πνπ 

πεξηΫρνπλ ζηνηρεέα απηνκΪηνπ ειΫγρνπ. 3. Πξαγκαηνπνηεέ εθηηκάζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

ζε εγθαηαζηΪζεηο ζπζηεκΪησλ απφ ηα αλσηΫξσ. 4. πληΪζζεη θαη επηβιΫπεη κειΫηεο Ϋξγσλ θαη 

εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηάκαηα απηνκΪηνπ ειΫγρνπ ά γεληθφηεξα ζπζηάκαηα ειεθηξηθΪ, 

ειεθηξνληθΪ, ππνινγηζηηθΪ, πδξαπιηθΪ θαη πλεπκαηηθΪ θ.ι.π., ζηα πιαέζηα δεκνζέσλ ά 

ηδησηηθψλ Ϋξγσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ά ππΪιιεινο εηαηξεηψλ δεκνζένπ ά ηδησηηθνχ 

δηθαένπ. 5. Υξεζηκνπνηεέ, πξνγξακκαηέδεη, ζπληεξεέ, ξπζκέδεη θαη αλαπξνζαξκφδεη ππνινγηζηΫο, 

κηθξνυπνινγηζηΫο, πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηΫο (PLCs) θαη γεληθψο εμνπιηζκφ πνπ 

πινπνηεέ αιγνξέζκνπο απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, ζπζηάκαηα κεραηξνληθάο θαη ηειεκαηηθάο. Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ Ε.Β.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Ώπηνκαηηζκψλ 

θαζνξέδνληαη απφ ην Π.Α. 191, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Β.Κ. 156, η. Ώ’, ζηηο 12-7-2001. Οη 

απφθνηηνη ηεο παξαπΪλσ εηδηθφηεηαο κπνξνχλ λα απνθηάζνπλ Ϊδεηεο Διεθηξνηερλέηε Ώ’, Γ’, Α’ 

θαη Σ’ εηδηθφηεηαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε ζΫζεηο εξγαζέαο θΪζε εξγαζηαθάο ζρΫζεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν 

θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε Τπνπξγεέα (π.ρ. ΏλΪπηπμεο, πγθνηλσληψλ), ζηελ Σνπηθά 

Ώπηνδηνέθεζε, ζε Τπεξεζέεο, φπσο ε Α.Β.Δ. ά ν Ο.Σ.Β., ζε παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα θαη 

εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ζε βηνκεραληθΫο κνλΪδεο θαη κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο κε 

απηνκαηνπνηεκΫλε παξαγσγά, ζηελ παξαγσγά θαη δηνρΫηεπζε πξψησλ πιψλ, ζε δηπιηζηάξηα 

πεηξειαένπ, ζε εξγνζηΪζηα κεηαιινπξγέαο, ζε εηαηξεέεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζε 

εηαηξεέεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ, ζε βηνκεραλέεο ζηνλ θιΪδν ηεο 

πιεξνθνξηθάο, ζε εηαηξεέεο πνπ θαηαζθεπΪδνπλ ζπζηάκαηα αζθαιεέαο θαη ειΫγρνπ πξφζβαζεο 

ρψξνπ, αιιΪ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε θαη γεληθφηεξα φπνπ ε 

παξαγσγά δεηΪεη ηελ εηζαγσγά απηφκαηνπ ειΫγρνπ. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη 

επλντθΫο ιφγσ ηεο αλΪπηπμεο ησλ απηνκαηνπνηεκΫλσλ ζπζηεκΪησλ θαη ησλ πνηθέισλ 

εθαξκνγψλ ηνπο ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Πνιχ θαιΫο πξννπηηθΫο 

εξγαζέαο ππΪξρνπλ ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο γηα ηελ αλΪπηπμε ξνκπνηηθψλ ζπζηεκΪησλ 

παξΫκβαζεο θαη ππεξεζηψλ, αιιΪ θαη ζηελ ηαηξηθά επηζηάκε (π.ρ. ηαηξηθνέ απηνκαηηζκνέ, 

βεκαηνδφηεο θαξδηΪο).  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Ώ.Σ.Β.Ε. ΠεηξαηΪ: Σκάκα Ώπηνκαηηζκνχ, Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ 250, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 
210-5381219, θαμ: 210-5381314, e-mail: info@auto.teipir.gr, http://auto.teipir.gr  

  Ώ.Σ.Β.Ε. Υαιθέδαο: Σκάκα Ώπηνκαηηζκνχ, 344 00, ΦαρλΪ Βπβνέαο, ηει.: 22280-99500, 

99536, θαμ: 22280-23766, http://www.aut.teihal.gr  

  Ώ.Σ.Β.Ε. Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ώπηνκαηηζκνχ, έλδνο, Σ.Θ. 145 61, 541 01, Θεζζαινλέθε, 
ηει.: 2310-791256, θαμ: 2310-791250, e-mail: grammateia@autom.teithe.gr, 

http://ourania.autom.teithe.gr, http://www.teithe.gr/Academic/autom.html  

  Ώ.Σ.Β.Ε. Θεζζαινλέθεο: Γξαθεέν Αηαζχλδεζεο, έλδνο, Σ.Θ. 145 61, 541 01, Θεζζαινλέθε, 

ηει.: 2310-791480 -1, 795505 -6, θαμ: 2310-791482, e-mail: career@admin.teithe.gr, 

www.caree.teithe.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Οξγαληζκφο Βπαγγεικαηηθάο Βθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο (Ο.Β.Β.Κ.): Λεσθ. Βζληθάο 

ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, θαμ: 210-2719766, 

www.oeek.gr  

http://auto.teipir.gr/
http://www.aut.teihal.gr/
http://ourania.autom.teithe.gr/
http://www.teithe.gr/Academic/autom.html
http://www.caree.teithe.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
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  χιινγνο Βπηζηεκφλσλ Ώπηνκαηηζκνχ Κεληξηθάο θαη Νφηηαο ΒιιΪδαο: ηει./θαμ: 210-

5381314, http://auto.teipir.gr/association.html  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ 
ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΗΚΟΝΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πινπνέεζε ζπζηεκΪησλ 

επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ θαη εηθφλσλ κε πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζηα ηειεπηθνηλσληαθΪ ζπζηάκαηα 

θαη ηα δέθηπα ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ. Βηδηθφηεξα, κεραληθφο επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ θαη 

εηθφλσλ ρξεζηκνπνηεέ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ, πξνεγκΫλεο δνκΫο 

αιγνξηζκηθψλ δεδνκΫλσλ γηα αλαπαξΪζηαζε γξαθεκΪησλ θαη δηθηχσλ θαη ζηνραζηηθΪ κνληΫια 

επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ζχγρξνλεο αλΪγθεο ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Αέλεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηε βειηηζηνπνέεζε 

ηεο αξρηηεθηνληθάο ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ εμεηΪδνληαο δηΪθνξα θξηηάξηα, φπσο ν 

ρψξνο, ν ρξφλνο, ε θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο θ.ιπ. κε ηερληθΫο VLSI. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε 

πξνεγκΫλα ζΫκαηα ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηά αμηνπνέεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

ζπζηάκαηνο, θΪηη πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο Ϋρεη ηεξΪζηηα ζεκαζέα (π.ρ. ε νηθνλνκηθά 

εθκεηΪιιεπζε ηνπ εχξνπο δψλεο ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλέεο). ΠαξΪιιεια, ρξεζηκνπνηεέ 

πξνεγκΫλεο ηερληθΫο ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο θαη αλΪιπζεο εηθφλαο γηα ηελ εξκελεέα ησλ 

νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπζηάκαηα επηζθφπεζεο, ξνκπνηηθΪ ζπζηάκαηα, πνιπκΫζα, 

ηειεκαηηθΫο εθαξκνγΫο, ηειεδηαζθΫςεηο, ειεθηξνληθΫο βηβιηνζάθεο, ςεθηαθά ηειεφξαζε θ.ιπ. 

ʼιισζηε, ε ςεθηαθά επεμεξγαζέα θαη αλΪιπζε εηθφλαο Ϋρεη ζρΫζε αιιειεπέδξαζεο κε δηΪθνξεο 

Ϊιιεο πεξηνρΫο ηεο επηζηάκεο θαη ηεο ηερλνινγέαο ησλ ππνινγηζηψλ, φπσο ηελ ςεθηαθά 

επεμεξγαζέα ζάκαηνο, ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, ηελ ηερλεηά λνεκνζχλε, ηε γξαθηθά, ηηο 

δνκΫο δεδνκΫλσλ, ηηο ηειεπηθνηλσλέεο θ.Ϊ. ΒπηπιΫνλ, ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε 

ελαζρφιεζε κε ζεκαηηθΫο ελφηεηεο, φπσο ηα θηλεηΪ δέθηπα επηθνηλσληψλ, ε αλΪπηπμε ηερληθψλ 

ςεθηαθάο δηακφξθσζεο θαη κεηΪδνζεο πξνζαξκνζκΫλεο ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ 

θηλεηνχ δηαχινπ, πξνρσξεκΫλσλ ηερληθψλ θσδηθνπνέεζεο πεγάο, κεζφδσλ θσδηθνπνέεζεο 

θσλάο ζε ζπζηάκαηα θηλεηάο ηειεθσλέαο, ε δεκηνπξγέα πξσηνθφιισλ πξφζβαζεο γηα θηλεηΪ 

δέθηπα, ε δπλακηθά δηαρεέξηζε θαλαιηψλ, ρσξεηηθφηεηαο θαη αιγνξέζκσλ γηα 3G ζπζηάκαηα θ.Ϊ. 

Γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ αμηνπνηεέ ζπζηάκαηα ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο γηα ηελ 

απινπνέεζε δνκψλ ζε επέπεδν δπαδηθνχ ςεθένπ (κε ηε ρξάζε θσδηθνπνηάζεσλ πξνζεκαζκΫλνπ 

ςεθένπ), αζχξκαηα ειεθηξνληθΪ ηειεπηθνηλσληαθΪ ζπζηάκαηα, κεηαθξαζηΫο γισζζψλ, 

ινγηζκηθφ ζχλζεζεο θσλάο θαη επεμεξγαζέαο νκηιέαο θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν θαη θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλν γξαθεέν, φπνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ 

ζχγρξνλε πιηθνηερληθά ππνδνκά θαη πξνεγκΫλα ζπζηάκαηα ππνινγηζηψλ. Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν, αιιΪ ζπλάζσο ην ππεξβαέλεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. ΒξγΪδεηαη πνιιΫο ψξεο 

κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά γη’απηφ ρξεηΪδεηαη λα ιακβΪλεη φια ηα 

απαξαέηεηα κΫηξα αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο απφ ηελ αθηηλνβνιέα. ΣΫινο, απαηηεέηαη λα 

παξαθνινπζεέ ζεκηλΪξηα, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν, λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη λα παξαθνινπζεέ ηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθέα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 

http://auto.teipir.gr/association.html
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Δ επηζηεκνληθά επΪξθεηα ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο Διεθηξνινγέαο, ηεο Διεθηξνληθάο 

Μεραληθάο, ηεο Φπζηθάο, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη ηεο Μεραληθάο 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϋληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα 

εέλαη απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. Ώπαηηεέηαη αθφκα Ϊξηζηε 

γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα 

δενληνινγέαο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ εμειέμεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ζην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ζην Σκάκα 

Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, ηνπ 

Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, θαζψο θαη ζην Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε θνέηεζε 

δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ 

επέπεδν πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ην νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Φπζηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Παηξψλ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην 

γλσζηηθφ αληηθεέκελν «πζηάκαηα Βπεμεξγαζέαο εκΪησλ θαη Βηθφλσλ: Θεσξέα, Τινπνηάζεηο, 

ΒθαξκνγΫο». ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ απφθνηηνη ά ηειεηφθνηηνη ηκεκΪησλ Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Πιεξνθνξηθάο, Φπζηθάο, θαη ζπλαθψλ 

ηκεκΪησλ ειιεληθψλ ΏΒΕ, πηπρηνχρνη Ϊιισλ αληέζηνηρσλ ηκεκΪησλ νκνηαγψλ ηδξπκΪησλ ηεο 

αιινδαπάο, ησλ νπνέσλ ην δέπισκα ά ην πηπρέν Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ, θαζψο 

θαη πηπρηνχρνη ζπλαθψλ ΣκεκΪησλ ησλ ΏΣΒΕ, ησλ νπνέσλ ην αληηθεέκελν εέλαη ζρεηηθφ κε ην 

αληηθεέκελν ηεο Βπηζηάκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ζχκθσλα κε ην Ν.2916/01, Ϊξζξν 5, παξ. 12. Γηα 

ηελ επηινγά ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ ιακβΪλνληαη ππφςε ε γεληθά βαζκνινγέα, ε 

δηπισκαηηθά εξγαζέα, ε γλψζε ηεο αγγιηθάο γιψζζαο, ε ηπρφλ ππΪξρνπζα εξεπλεηηθά 

δξαζηεξηφηεηα, ε επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, θαζψο θαη νη ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο. Οη θαηαξράλ 

απνδεθηνέ ππνςάθηνη πξΫπεη λα πιεξνχλ νξηζκΫλεο ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο φζνλ αθνξΪ ην 

γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν, γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ νπνένπ κπνξεέ λα απαηηεζεέ ε 

παξαθνινχζεζε καζεκΪησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο, κΫγηζηεο δηΪξθεηαο ελφο Ϋηνπο. 

Σα καζάκαηα απηΪ εέλαη: Φεθηαθά Βπεμεξγαζέα εκΪησλ, Ώξρηηεθηνληθά Τπνινγηζηψλ, 

ΦεθηαθΪ ΔιεθηξνληθΪ, ΦεθηαθΫο Σειεπηθνηλσλέεο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΑΒ απαηηεέηαη 

ππνρξεσηηθά παξαθνινχζεζε θαη εμΫηαζε ζηα καζάκαηα ηα νπνέα εέλαη θαηαλεκεκΫλα ζε δχν 

εμΪκελα θαη ζηε ζπλΫρεηα εθπφλεζε κεηαπηπρηαθάο εξγαζέαο. Δ δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη απφ 

1,5 Ϋσο 3 Ϋηε. θνπφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε εηδέθεπζε επηζηεκφλσλ ζε ζΫκαηα ζεσξέαο, 

πινπνηάζεσλ θαη εθαξκνγψλ ησλ ζπζηεκΪησλ επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ θαη εηθφλσλ, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ζπκβΪιινπλ ζηελ πξφνδν ηεο βηνκεραλέαο θαη ζηελ αλΪπηπμε ηεο Ϋξεπλαο θαη 

αλΪπηπμεο ζην ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν, ζε δηεζλΫο επέπεδν. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη 

ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Διεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

θαζνξέδνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-38, ην ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

ΐ.Α. 328/1963, ην Π.Α. 472/1985 θαη ην Π.Α. 252/1988. Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ 

απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη 

δεκνζηεπζεέ ζην ΦΒΚ 243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο πηπρηνχρνο ηνπ 
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Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο «Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο 

Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα, λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, 

επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα 

πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο 

Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, 

επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο εθαξκνγψλ ηνπ. ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα 

ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 θαη ην Π.Α. 82/2000 (ΦΒΚ 

72/η. Ώ/2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην 

Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην 

ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο ά ζην Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ 

Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζηελ Βιιεληθά Βηαηξεέα Σερλεηάο Ννεκνζχλεο, 

ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκΪησλ επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ θαη εηθφλσλ, ζε εηαηξεέεο θηλεηάο ηειεθσλέαο, 

ζε βηνκεραλέεο θαηαζθεπάο εμεηδηθεπκΫλνπ κεραληθνχ ινγηζκηθνχ, ζε ςεθηαθΫο βηβιηνζάθεο, 

ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε 

εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ ά λα αζρνιεζεέ κε ηελ 

εμεηδηθεπκΫλε αξζξνγξαθέα ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα 

δξαζηεξηνπνηεζεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζε ηνκεέο, φπσο ε ζρεδέαζε εθαξκνγψλ 

αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ, φπσο ε αλαγλψξηζε νκηιέαο, ε αλαγλψξηζε θαη αλΪιπζε εηθφλσλ θαη 

ρξνλνζεηξψλ, ηα ζπζηάκαηα απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, ε ηαηξηθά δηΪγλσζε, ε ηερλεηά φξαζε θ.ιπ. Οη 

πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ησλ πνηθέισλ εθαξκνγψλ ηεο κεραληθάο θαη 

ηεο ειεθηξνληθάο ππνινγηζηψλ ζε βηνκεραληθΪ δέθηπα ππνινγηζηψλ, εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη 

εηαηξεέεο εθαξκνγψλ κεραληθάο πιεξνθνξηθάο. ʼιισζηε, ν ηνκΫαο ησλ πζηεκΪησλ 

Βπεμεξγαζέαο εκΪησλ θαη Βηθφλσλ εέλαη απφ ηνπο ξαγδαέα αλαπηπζζφκελνπο ηνκεέο ηεο 

επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο, κε εθαξκνγΫο πνπ θαιχπηνπλ θαη επεξεΪδνπλ νιφθιεξν ην θΪζκα 

ηεο θαζεκεξηλάο δσάο θαη ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηεο ηερλνινγέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997642, 997283, 997322, 996939-41, θαμ: 

2610-993469, 994798, e-mail: dsp@upatras.gr, www.upatras.gr/dsp, www.ceid.upatras.gr.  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996710, 997308, 997280, 997555, θαμ: 

2610-991720, e-mail: secretary@ee.upatras.gr, www.ee.upatras.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

http://www.ypepth.gr/
http://www.upatras.gr/dsp
http://www.ceid.upatras.gr/
http://www.ee.upatras.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
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  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Αηθηχσλ, Ώξγνλαπηψλ θαη Φηιειιάλσλ, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74969, 74874, θαμ: 

24210-74841, www.inf.uth.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 

700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 

ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Βιιεληθά Βηαηξέα Σερλεηάο Ννεκνζχλεο: http://iit.demokritos.gr/skel/eetn  

  European Coordinating Committee for Artificial Intelligence: http://www.eccai.org  

  American Association for Artificial Intelligence: http://www.aaai.org  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ Ζ/Τ, ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ εηζαγσγά ηεο πιεξνθνξηθάο ζηνπο ηνκεέο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ, ε ηερληθά 

ππνζηάξημε ησλ Δ/Τ θαη ε αλΪπηπμε αζθαιψλ ζπζηεκΪησλ Δ/Τ θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ 

εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, πνπ ζπλάζσο εέλαη θαιΫο, ζπρλΪ φκσο επηζθΫπηεηαη 

επηρεηξάζεηο γηα ελεκΫξσζε θαη παξνρά ηερληθάο ππνζηάξημεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο 

ζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, πνιιΫο θνξΫο ηαμηδεχεη γηα λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν 

ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη απνθαζηζηηθφο, επηλνεηηθφο θαη παξαηεξεηηθφο. Να Ϋρεη νκαδηθφ πλεχκα γηα λα 

επηθνηλσλεέ απνηειεζκαηηθΪ κε ηνπο ζπλεξγΪηεο ηνπ. Οθεέιεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο 

εμειέμεηο ηεο λΫαο ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο πιεξνθνξηθάο.  

 

ποσδές: 
Οη ζπνπδΫο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, πνπ 

http://www.ee.auth.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.inf.uth.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
http://iit.demokritos.gr/skel/eetn
http://www.eccai.org/
http://www.aaai.org/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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ιεηηνχξγεζε πξψηε θνξΪ ην επηΫκβξην 2000 θαη αλάθεη ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ 

Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ. Οη πηπρηνχρνη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ. ρεηηθΫο ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην λΫν Σκάκα 

Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Απηηθάο Μαθεδνλέαο 

(ΚνδΪλε).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραληθνχ Δ/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ & Αηθηχσλ πξνβιΫπνληαη 

απφ ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 ΠΑ 

82/2000 (ΦΒΚ 72/η. Ώ/2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Κχξην αληηθεέκελν ελαζρφιεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ απηψλ εέλαη ε αλΪιπζε, ν ζρεδηαζκφο, ε 

πινπνέεζε, ε εγθαηΪζηαζε θαη δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ επεμεξγαζέαο, απνζάθεπζεο, αλΪθιεζεο 

θαη κεηΪδνζεο πιεξνθνξέαο κε νπνηαδάπνηε κνξθά. ΑηαζΫηνπλ ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο γηα ηε 

ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ 

πιεξνθνξηψλ, εθαξκνγΫο ινγηζκηθνχ, εθαξκνγΫο ηερλνινγέαο πιηθνχ, ζπζηεκΪησλ 

ηειεκαηηθάο, ζπζηεκΪησλ ηειεπηθνηλσληψλ, δηθηχσλ, αμηφπηζηεο εθαξκνγΫο πςειάο απφδνζεο, 

θαζψο θαη εθαξκνγΫο πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ/δηαδηθαζηψλ. Πηζαλνέ θιΪδνη 

απαζρφιεζεο εέλαη: εηαηξεέεο θηλεηάο ηειεθσλέαο, εηαηξεέεο παξαγσγάο ηειεπηθνηλσληαθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ πιηθνχ, εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, επηρεηξάζεηο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξένπ, εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ά εηζαγσγάο, εγθαηΪζηαζεο θαη ππνζηάξημεο ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ, θαζψο θαη επηρεηξάζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηζηνζειέδεο ζην δηαδέθηπν. Σν ηκάκα εέλαη 

ζρεηηθΪ θαηλνχξγην, σζηφζν νη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο ζεσξνχληαη πνιχ θαιΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: ΐφινο, ηει.: 24210/74969, http://www.inf.uth.gr/  

  Παλεπηζηάκην Απηηθάο Μαθεδνλέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, 

ΠΪξθν Ώγένπ Αεκεηξένπ, 501 00, ΚνδΪλε, ηει.: 24610-56500, e-mail: info@uowm.gr, 

http://www.icte.uowm.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΗΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε «δεκηνπξγέα» ηζηψλ αλζξψπηλσλ νξγΪλσλ. Ώζρνιεέηαη 

θπξέσο κε ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ αλΪπηπμε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ θαηαζθεπά 

βηνινγηθψλ ηζηψλ κε πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζηε ΐηνταηξηθά επηζηάκε. ΜΫζσ πεηξακαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνχο απφ θχηηαξα δσηθψλ νξγαληζκψλ, επηρεηξεέ λα 

αληηθαηαζηάζεη ηα ηερλεηΪ εκθπηεχκαηα θαη ηε κεηακφζρεπζε νξγΪλσλ θαη ηζηνχ κε 

ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο πνπ παξΪγνληαη εξγαζηεξηαθΪ, δέλνληαο κηα λΫα θαηεχζπλζε ζηηο 

εγρεηξάζεηο αξζξνπιαζηηθάο θαη ιχλνληαο ην πξφβιεκα ηεο Ϋιιεηςεο δνηψλ αλζξψπηλσλ 

νξγΪλσλ αιιΪθαη ηνπ θφζηνπο. άκεξα, νη εξεπλεηΫο κεραληθνέ ηζηψλ πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγάζνπλ ηξηζδηΪζηαηνπο ζσιάλεο θηηαγκΫλνπο απφ δσληαλφ ηζηφ πνπ εθηππψλνληαη απφ 

ηξνπνπνηεκΫλνπο επηηξαπΫδηνπο εθηππσηΫο ςεθαζκνχ, νη νπνένη πεξηΫρνπλ αησξάκαηα θπηηΪξσλ 

αληέ γηα κειΪλε. Δ εξγαζέα απηά απνηειεέ ην πξψην βάκα πξνο ηελ εθηχπσζε ζχλζεησλ ηζηψλ ά 

http://www.inf.uth.gr/
http://www.icte.uowm.gr/
http://www.tee.gr/
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αθφκε θαη νιφθιεξσλ νξγΪλσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν θαη εηδηθΪ δηακνξθσκΫλν εξγαζηάξην θαη ζπλάζσο απνηειεέ κΫινο 

κηαο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, βηνιφγσλ, ρεκηθψλ, ηαηξψλ θ.Ϊ. πρλΪ απαηηεέηαη λα ηαμηδεχεη ζε 

δηΪθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν, λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε πεηξΪκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζχγρξνλα εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα παλεπηζηεκηαθψλ θαη Ϊιισλ 

ηδξπκΪησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επηζηεκνληθά επΪξθεηα ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο ΐηνινγέαο, ηεο Υεκεέαο, ηεο Εαηξηθάο 

θαη ηε Μεραληθάο ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα ραξαθηεξέδνπλ ηνλ 

κεραληθφ Εζηψλ. ΠξΫπεη λα δεέρλεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε 

δσά, ηελ πξνζηαζέα ηεο κνλαδηθάο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ην ζεβαζκφ πξνο θΪζε κνξθά 

δσάο. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα 

δενληνινγέαο θαη ησλ θαλφλσλ ηεο βηνεζηθάο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ Ώζάλαο, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη ππΪξρεη εμεηδέθεπζε ζηνλ 

Βλεξγεηαθφ ΣνκΫα, ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ θαη ηε ΐηνκεραληθά Αηνέθεζε. Βπέζεο, ζπνπδΫο 

πξνζθΫξνληαη ζην ηκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην ηκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη 

ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ δηδΪζθνληαη εμεηδηθεπκΫλα καζάκαηα, φπσο 

ΐηνταηξηθά Διεθηξνληθά, ΏξρΫο ΐηνταηξηθψλ πζηεκΪησλ θ.ιπ. πνπ παξΫρνπλ βαζηθΫο γλψζεηο 

ζε ζηνηρεέα θπζηνινγέαο ηνπ αλζξψπνπ, ζηνπο κεραληζκνχο παξαγσγάο βηνζε΅Ϊησλ, ζηηο 

ειεθηξηθΫο, καγλεηηθΫο θαη νπηηθΫο ηδηφηεηεο βηνινγηθψλ ηζηψλ θαη ζπζηεκΪησλ θ.Ϊ. Δ θνέηεζε 

δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη 

ζην ηκάκα Υεκεέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, φπνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ΐηνρεκεέαο 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ΐηναλαιπηηθΫο ΣερληθΫο, ΐηνρεκεέα ηνπ Ώλζξψπνπ θαη Μνξηαθά 

ΐηνινγέα θ.Ϊ. Εδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη ζηε βηνρεκηθά βΪζε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ ηζηψλ, 

νξγΪλσλ θαη ζπζηεκΪησλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζε θπζηνινγηθΫο θαη παζνινγηθΫο 

θαηαζηΪζεηο. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην Σκάκα Μνξηαθάο ΐηνινγέαο θαη Γελεηηθάο ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. Βπέζεο, ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη ζην ηκάκα ΐηνρεκεέαο θαη ΐηνηερλνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά 

εμΪζθεζε. πνπδΫο παξΫρνληαη αθφκε θαη ζην ηκάκα ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, ζην Σκάκα ΐηνινγέαο 

ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ 

νη θαηεπζχλζεηο ηεο ΐηνρεκεέαο θαη Μνξηαθάο ΐηνινγέαο, Γελεηηθάο θαη ΐηνηερλνινγέαο, ελψ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. ε θΪζε 

πεξέπησζε απαηηεέηαη κεηαπηπρηαθά εμεηδέθεπζε ζε ζΫκαηα εκβηνκεραληθάο, βηνταηξηθάο θαη 

βηνπιεξνθνξηθάο, πνπ κπνξεέ λα γέλεη ζε αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα ζρεηέδνληαη κε ην αληηθεέκελν θαη ην επέπεδν ησλ ηέηισλ 
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ζπνπδψλ ηνπ. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Ν. 6422 ζην ΦΒΚ 421, η. Ώ’ ζηηο 28-11-1934. Γηα ηελ 

απφθηεζε Ϊδεηαο Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη ζπκκεηνρά ζε εμεηΪζεηο πνπ δηελεξγνχληαη 

απφ ην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο. Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ 

Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζην ΦΒΚ 

243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο 

«Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, 

Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο 

ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο 

γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ 

απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο 

εθαξκνγψλ ηνπ. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Υεκηθψλ εέλαη λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα 

απφ ην Ν. 3518 ζην ΦΒΚ 261, η. Ώ’ (13-11-1927). Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο Μνξηαθάο 

ΐηνινγέαο θαη Γελεηηθάο ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο εέλαη ηθαλνέ λα παξΪγνπλ 

βαζηθά Ϋξεπλα ζηηο βηνεπηζηάκεο, λα εθαξκφδνπλ ηα γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξέα ηνπο ζηελ ηαηξηθά 

Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά, λα δηδΪζθνπλ ηηο βηνεπηζηάκεο ζηελ εθπαέδεπζε θαη λα ζπκκεηΫρνπλ ζηελ 

νξγΪλσζε ηεο βηνηερλνινγέαο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη 

Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ εέλαη ζε ζΫζε λα αληηιακβΪλνληαη κεραληζκνχο 

ιεηηνπξγέαο Ϋκβησλ ζπζηεκΪησλ, λα θαηαλννχλ ιεηηνπξγηθΫο αλσκαιέεο, αζζΫλεηεο, ηψζεηο θαη 

λα πξνσζνχλ ζχγρξνλα βηνινγηθΪ επηηεχγκαηα. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ΐηνρεκεέαο θαη 

ΐηνηερλνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε βηνηερλνινγηθΫο 

βηνκεραλέεο πξαγκαηνπνηψληαο βηνρεκηθνχο ειΫγρνπο θαη αλαιχνληαο ηηο ρεκηθΫο αιιαγΫο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο δψληεο νξγαληζκνχο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ΐηνιφγσλ 

νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 256/1998 θαη ην Π.Α. 50, ΦΒΚ 39/5-3-01.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην 

εξγαζηάξην ΐηνταηξηθψλ Πξνζνκνηψζεσλ θαη Ώπεηθνληζηηθάο Σερλνινγέαο (BIOSIM), πνπ 

απνηειεέ κε ζεζκνζεηεκΫλν εξγαζηάξην ηεο ρνιάο Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ (HMMY) θαη ηνπ Βξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ελζηηηνχηνπ πζηεκΪησλ 

Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΒΠΕΒΤ) ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ (ΒΜΠ) 

Ώζελψλ, φπσο θαη ζε ζρεηηθΪ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζε ηλζηηηνχηα θαη νξγαληζκνχο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκεέο εθαξκνζκΫλεο γελεηηθάο θαη 

κνξηαθψλ βηνεπηζηεκψλ (π.ρ. Ελζηηηνχην ΐηνηερλνινγέαο Κξάηεο). Βπέζεο, κπνξεέ λα 

απαζρνιεζεέ σο κεραληθφο βηνταηξηθάο ζην Johns Hopkins University, ζην Vladimir Mironov 

ηνπ ηαηξηθνχ παλεπηζηεκένπ ηεο Νφηηαο Καξνιέλαο, ζην OregoMedical Laser Center ζην 

Πφξηιαλη, ζηελ ηαηξηθά ζρνιά ηνπ Harvard θ.α. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζηελ 

Βιιεληθά Βηαηξέα ΐηνταηξηθάο Σερλνινγέαο (ΒΛΒΐΕΣ) θαη ζηελ Βζληθά Βπηηξνπά ΐηνεζηθάο 

πνπ απνηειεέ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηεέαο (Ν.2667/1998, ΦΒΚ Ώ’ 281/1998). Ώθφκε, 

κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ 

ησλ πνηθέισλ εθαξκνγψλ ηεο κεραληθάο θαη ηεο βηνηερλνινγέαο ζε δηΪθνξεο επηζηεκνληθΫο 

πεξηνρΫο, αιιΪ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνηθέισλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηελ αλΪπηπμε 

καζεκαηηθψλ πξνηχπσλ θαη ππνινγηζηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ηεο εμΫιημεο θπζηνινγηθψλ θαη κε 

ηζηψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγέα βηνπιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιΫο επεκβΪζεηο θαη 

παξΪγνληαη απφ θπζηθΫο πξσηεΎλεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7723534, θαμ: 210-7723541, 

www.mech.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996022, 996072, θαμ: 2310-206138, 
http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.mech.upatras.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723997, www.ece.ntua.gr/index.html, http://www.biosim.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-37202, 

www.ece.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 22013, 23878, 

www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην: Σκάκα Υεκεέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, 
ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7274342, 7274098, www.chem.uoa.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Υεκεέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-997640, 997650, www.chem.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Υεκεέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
997101, www.chemistry.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Υεκεέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, ηει.: 

26510-97194, www.uoi.gr/gr/schools/ximiko/frame1.htm  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Υεκεέαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, 714 09, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-
393600, 393622, www.chemistry.uch.gr  

  Έλσζε Βιιάλσλ Υεκηθψλ: ΚΪληγγνο 27, 106 82, Ώζάλα, ηει.:! 210-3821524, 3832151, 

www.eex.gr/eex/eex.htm  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Μνξηαθάο ΐηνινγέαο θαη Γελεηηθάο, Αεκνθξέηνπ 
17, 691 00, Ώιεμαλδξνχπνιε, ηει.: 25310-39000, 27018, 26106, θαμ: 25310-26660, 29398, 

www.mbg.duth.gr  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα ΐηνινγηθψλ Βθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, ηει.: 26510-97277, 97064, θαμ: 26510-97065, e-mail: 

intirel@cc.uoi.gr, www.uoi.gr/gr/schools/biology  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα ΐηνρεκεέαο θαη ΐηνηερλνινγέαο, Πινχησλνο 26 θαη Ώηφινπ, 
412 21, ΛΪξηζα, ηει.: 2410-579310, θαμ: 2410-579310, e-mail: g-bio@bio.uth.gr, 

secbioc@uth.gr, www.bio.uth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 

157 84, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7277274 - 8, 7283780, θαμ: 210-7274065, 

www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998250 - 80, θαμ: 2310-998252, www.bio.auth.gr  
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http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html
http://www.mech.upatras.gr/
http://www.ece.ntua.gr/index.html
http://www.biosim.ntua.gr/index.html
http://www.ee.auth.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ee.duth.gr/istoriko/frame.htm
http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.auth.gr/
http://www.chemistry.upatras.gr/
http://www.uoi.gr/gr/schools/ximiko/frame1.htm
http://www.chemistry.uch.gr/
http://www.eex.gr/eex/eex.htm
http://www.mbg.duth.gr/
http://www.uoi.gr/gr/schools/biology
http://www.bio.uth.gr/
http://www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
http://www.bio.auth.gr/
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  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε (Οδφο ΏξηζηνηΫινπο), 265 00, 

Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997538, 997605, 997493, θαμ: 2610-991606, www.biology.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα ΐηνινγέαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, 714 09, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-
394400 - 2, θαμ: 2810-394408, www.biology.uoc.gr  

  Παλειιάληα Έλσζε ΐηνιφγσλ: σθξΪηνπο 79-81, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5224632, θαμ: 

210-6443089, e-mail: adm_sec@pev.gr, www.pev.gr  

  Βζληθά Βπηηξνπά ΐηνεζηθάο: Βπειπέδσλ 47, 113 62, Ώζάλα, ηει.: 210-8847700, θαμ: 210-
8847701, e-mail: Secretariat @bioethics.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 
235470, www.tee.gr  

  http://www.physics4u.gr/news/2003/scnews810.html 

http://www.sciencenews.gr/articles.asp?Article_id=268  

  http://www.chip.gr/_magazine/viewthema.asp? id_thema=1830  

  http://tech.pathfinder.gr/tech/3084.html  

  http://www.weblab.gr/prisma/prisma46/ygeia/nanomachines.htm  

  http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles _world_ 349543_0 7/03/2003_56270  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΔΗΧΝ - ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ Ϋξεπλα γηα νξπθηΫο θαη ελεξγεηαθΫο πξψηεο χιεο ζε κεηαιιεέα, ζε νξπρεέα θαη ιαηνκεέα θαη ε 

αμηνπνέεζά ηνπο ζε επέπεδν πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκΫα, εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. ΒξγΪδεηαη ζε κεηαιιεπηηθΫο θαη εμνξπθηηθΫο κνλΪδεο θαη ζε γεσηερληθΪ Ϋξγα θαη 

εέλαη ππεχζπλνο γηα νπνηνδάπνηε πξφβιεκα, αηχρεκα ά παξΪιεηςε πξνθχςεη ζην νξπρεέν ά ζην 

κεηαιιεέν πνπ εξγΪδεηαη. ΤπνγξΪθεη ηηο κεραλνινγηθΫο κειΫηεο, αιιΪ κε θΪπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο, θΪηη πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο κεραληθνχο ηνπ ΣΒΒ (Σερληθνχ Βπηκειεηεξένπ 

ΒιιΪδαο). Βθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο ππΪιιεινο ζε ππεξεζέεο 

ηνπ Αεκνζένπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζθιεξΫο θαη αλζπγηεηλΫο ζπλζάθεο απνηεινχλ ην ζχλεζεο εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ, εηδηθφηεξα 

φηαλ εξγΪδεηαη ζε κεηαιιεέα-νξπρεέα ά Ϊιινπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο. Δ εμφξπμε ησλ πξψησλ 

πιψλ γέλεηαη ζηελ χπαηζξν ά ζε ππφγεηεο ζηνΫο, ελψ φηαλ ζπκκεηΫρεη ζ’ απηΫο ηηο εξγαζέεο, ν 

θέλδπλνο εέλαη κεγΪινο, αθνχ εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε επηθέλδπλα πιηθΪ ά κεραλάκαηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη ππεπζπλφηεηα θαη ζπλΫπεηα γηα λα γέλεηαη ζσζηά εθκεηΪιιεπζε ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ. Οη δηνηθεηηθΫο θαη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο ηνλ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε επέβιεςε 

ηνπ ρψξνπ φπνπ εξγΪδεηαη, αιιΪ θαη ζηε ζσζηά επηθνηλσλέα κε ην πξνζσπηθφ πνπ δηεπζχλεη σο 

ππεχζπλνο ηνπ κεηαιιεένπ. Βθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ηνπ θαηΪξηηζε, απαηηεέηαη 

λα Ϋρεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά γηα λα αληηκεησπέδεη ηηο δχζθνιεο ζπλζάθεο εξγαζέαο 

πνπ επηθξαηνχλ θΪησ απφ ηελ επηθΪλεηα ηεο γεο, φπνπ πνιιΫο θνξΫο εξγΪδεηαη.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γέλνληαη ζην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα. Σν 

ηκάκα απηφ Ϋρεη δχν εηδηθεχζεηο, ηηο νπνέεο επηιΫγνπλ νη θνηηεηΫο απφ ην ηξέην εμΪκελν. Οη 

http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.uoc.gr/
http://www.pev.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.physics4u.gr/news/2003/scnews810.html
http://www.sciencenews.gr/articles.asp
http://www.chip.gr/_magazine/viewthema.asp
http://tech.pathfinder.gr/tech/3084.html
http://www.weblab.gr/prisma/prisma46/ygeia/nanomachines.htm
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles
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πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηάζνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραληθνχ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγνχ πξνβιΫπνληαη απφ 

ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 Ν. 1428/1984 

(Μεηαιιεπηηθφο θψδηθαο) ΠΑ 472/1985 ΠΑ 368/1994.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Βζληθάο Οηθνλνκέαο, ζην ΤΠΒΥΧΑΒ, ζην ππνπξγεέν 

ΏλΪπηπμεο (ζηνλ ηνκΫα ΒλΫξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ), ζηα ιηγληησξπρεέα ηεο ΑΒΔ, ζηε 

Αεκφζηα Βπηρεέξεζε Πεηξειαένπ, ζηελ ΠΤΡΚΏΛ., ζηε ΛΏΡΚΟ θ.α., ζε ηερληθΫο εηαηξεέεο 

εθκεηΪιιεπζεο νξπθηψλ, ζε ιαηνκεέα, νξπρεέα θαη κεηαιιεέα θαη σο θαζεγεηάο ζηε 

δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ηνπ κεραληθνχ κεηαιιεέσλ - 

κεηαιινπξγνχ εέλαη πνιχ αξλεηηθΫο, φπσο επέζεο αξλεηηθφ εέλαη ην ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Ώζάλα, 157 73 ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7722068, 210/7722071, 
http://www.metal.ntua.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώζρνιεέηαη κε ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ εθαξκνγά ζπζηεκαηηθψλ ηξφπσλ βειηέσζεο ηεο παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο αιιΪ θαη κε ηε κειΫηε θαη θαηαλφεζε φισλ ησλ ηκεκΪησλ ελφο νξγαληζκνχ ά κηαο 

επηρεέξεζεο (εκπνξηθάο, ρξεκαηννηθνλνκηθάο, ηερληθάο). Πξνηεέλεη ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθΫο 

νξγΪλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ λα εέλαη νηθνλνκηθφηεξεο, απνδνηηθφηεξεο 

ζηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξΪζεηο, αιιΪ θαη λα θΪλνπλ ηελ επηρεέξεζε πην αληαγσληζηηθά ζηελ 

εγρψξηα θαη δηεζλά αγνξΪ. Πξαγκαηνπνηεέ νηθνλνκνηερληθΫο κειΫηεο γηα ηε βειηέσζε θαη 

αλΪπηπμε, ηελ πξνψζεζε θαη αμηνπνέεζε ηεο ηερλνινγέαο ηφζν ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο 

φζν θαη ησλ Ϊιισλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (λΫεο κΫζνδνη παξαγσγάο, αμηνπνέεζε 

εγθαηαζηΪζεσλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ειΫγρνπ πνηφηεηαο, ηερλνινγηθΫο εθαξκνγΫο θαη 

αμηνπνέεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εθαξκνγΫο πιεξνθνξηθάο θ.Ϊ.), ελφο νξγαληζκνχ ά κηαο 

επηρεέξεζεο, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθά ηεο αλΪπηπμε. ΟξηζκΫλνη απφ ηνπο ηνκεέο ελαζρφιεζάο 

ηνπ εέλαη: ρξεκαηννηθνλνκηθά κεραληθά, δηνέθεζε Ϋξγνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ιεηηνπξγηψλ, 

δηνέθεζε πιεξνθνξέαο, επηθνηλσληψλ θαη θαηλνηνκέαο, δηνέθεζε ηερλνινγέαο θαη δεκφζηα 

πνιηηηθά, νξγαλσζηαθά θαη ηδξπκαηηθά δηνέθεζε.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζπλάζσο ζε γξαθεέν κε σξΪξηα πνπ θαζνξέδνληαη απφ ην εέδνο θαη ηνλ θφξην 

εξγαζέαο. ΜεξηθΫο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ηφζν ζηνπο ρψξνπο παξαγσγάο φζν θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηεο επηρεέξεζεο, φπνπ θαη επηθξαηνχλ Ϊγρνο, Ϋληαζε θαη ζσκαηηθά 

θνχξαζε. ΒξγΪδεηαη κφλνο ηνπ θαηΪ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αιιΪ θαη νκαδηθΪ ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιια ζηειΫρε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρεέξεζεο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ κειεηψλ θαη ησλ 

πξνηΪζεψλ ηνπ.  

http://www.metal.ntua.gr/
http://www.tee.gr/
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη πνιχ θαιΫο γλψζεηο καζεκαηηθψλ θαη κεραληθάο αιιΪ θαη 

πιεξνθνξηθάο, επηρεηξεζηαθάο Ϋξεπλαο θαη δηνέθεζεο, νηθνλνκέαο θαη ζηαηηζηηθάο. Θα πξΫπεη λα 

εέλαη νξγαλσηηθφο, κεζνδηθφο, ζπζηεκαηηθφο, θαη λα δηαζΫηεη αλαιπηηθά θαη επαγσγηθά ζθΫςε, 

αιιΪ θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

ψζηε λα εθηεινχληαη επηηπρψο ην Ϋξγν θαη νη εθΪζηνηε κειΫηεο ηνπ. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα 

ηηο λΫεο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθάο θαζψο θαη ηα ζπζηάκαηα δηνέθεζεο θαη ηηο ηερλνινγηθΫο 

εμειέμεηο εέλαη απαξαέηεηε.  

 

ποσδές: 
Σν ηκάκα Μεραληθψλ Οηθνλνκέαο θαη Αηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ κε Ϋδξα ηε Υέν 

πξνζθΫξεη ηελ θαηΪιιειε εθπαέδεπζε. Δ θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα ζηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ 

πξαγκαηνπνηεέηαη θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Σν ηειεπηαέν εμΪκελν δηαηέζεηαη γηα ηε δηπισκαηηθά 

εξγαζέα. Οη ζπνπδΫο νδεγνχλ ζε πηπρέν επηπΫδνπ ηΫζζεξα (4). Ο απφθνηηνο ηνπ ελ ιφγσ 

ηκάκαηνο κπνξεέ λα ζπλερέζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ 

ά Ϊιισλ Ώλψηαησλ ΕδξπκΪησλ θαζψο θαη ζε πξνπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα Ϊιισλ εηδηθνηάησλ 

ΏΒΕ, κεηΪ απφ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σν Σκάκα Μεραληθψλ Οηθνλνκέαο θαη Αηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ δΫρηεθε ηνπο 

πξψηνπο θνηηεηΫο ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2001-2002. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ινηπφλ ηνπ 

κεραληθνχ νηθνλνκέαο θαη δηνέθεζεο δελ Ϋρνπλ αθφκα ξπζκηζζεέ λνκνζεηηθΪ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη γλψζεηο ηνπ (κε καζεκαηηθφ, κεραληθφ ππφβαζξν αιιΪ θαη απηΫο ηηο πιεξνθνξηθάο, 

επηρεηξεζηαθάο Ϋξεπλαο, δηνέθεζεο, νηθνλνκέαο θαη ζηαηηζηηθάο), ηνπ επηηξΫπνπλ λα εξγαζηεέ σο 

πιάξσο θαηαξηηζκΫλνο κεραληθφο - ζηΫιερνο επηρεέξεζεο θαη εξγνζηαζένπ. Χο κεραληθφο κε 

εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο δηνέθεζεο εξγνζηαζένπ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εξγνζηΪζηα, 

επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνχο, αιιΪ θαη ζε ηξΪπεδεο, εηαηξεέεο επελδχζεσλ, δεκφζηεο ππεξεζέεο, 

ππνπξγεέα, θαη σο νηθνλνκνηερληθφο ζχκβνπινο θαη δηεπζπληάο ζε ρξεκαηηζηεξηαθΫο θαη 

επηρεηξεκαηηθΫο κνλΪδεο. Χο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζέα, ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε ην δηθφ ηνπ ηερληθφ γξαθεέν. Ο 

επαγγεικαηηθφο νξέδνληΪο ηνπ δηαγξΪθεηαη επξχο. Δ ΝΫα Οηθνλνκέα Ϋρεη αλΪγθε απφ λΫεο 

εηδηθφηεηεο κεραληθψλ πξνθεηκΫλνπ νη επηρεηξάζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιάζεηο γηα 

Ϋξεπλα θαη πξναγσγά ηεο ηερλνγλσζέαο. Ο κεραληθφο νηθνλνκέαο θαη δηνέθεζεο κπνξεέ, κε ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ Ϋρεη, λα αληαπνθξηζεέ ζηηο λΫεο ηερληθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη 

δηνηθεηηθΫο απαηηάζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ. Δ ξαγδαέα αλΪπηπμε ηεο ηερλνινγέαο θαζηζηΪ 

αλαγθαέα ηελ παξνπζέα ησλ κεραληθψλ νηθνλνκέαο θαη δηνέθεζεο πξνθεηκΫλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ, 

λα πξνσζάζνπλ θαη λα αμηνπνηάζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο ηνλ ηδησηηθφ 

θαη δεκφζην ηνκΫα. Έηζη νη πξννπηηθΫο δάηεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο πξνδηαγξΪθνληαη ζεηηθΫο. Δ 

ελ ιφγσ εηδηθφηεηα ζεσξεέηαη σο κηα απφ ηηο πιΫνλ ππνζρφκελεο γηα κειινληηθά θαξηΫξα θαη 

επαγγεικαηηθά απνθαηΪζηαζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Λφθνο Παλεπηζηεκένπ, Κηέξην Αηνέθεζεο, Μπηηιάλε, 81100. Σκάκα 

Μεραληθψλ Οηθνλνκέαο θαη Αηνέθεζεο, Φσζηέλε 31, 82100 Υένο ηει.: 22710/35411, fax. 

22710/35499. http://www.fme.aegean.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.fme.aegean.gr/
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200. 

http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλαδάηεζε, ε εθκεηΪιιεπζε θαη ε επεμεξγαζέα ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ κε επηζηεκνληθΫο 

κεζφδνπο θαη ηερληθΫο, φπσο επέζεο θαη ε πεξηβαιινληηθά γεσηερλνινγέα, απνηεινχλ ην 

αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ κεραληθνχ νξπθηψλ πφξσλ. Ώζρνιεέηαη κε φινπο ηνπο ηνκεέο 

εμφξπμεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζηελ αλΪπηπμε ηεο νηθνλνκέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, πνιιΫο θνξΫο φκσο κεηαθηλεέηαη ζηελ χπαηζξν, ζην ρψξν ησλ 

εξγνηαμέσλ, γηα λα θαζνδεγεέ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα επηβιΫπεη ηα Ϋξγα γηα ηα νπνέα εέλαη 

ππεχζπλνο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ππεχζπλνο, ζπλεπάο, κεζνδηθφο θαη ζπλεξγΪζηκνο θαη λα Ϋρεη δηΪζεζε γηα 

κεηαθηλάζεηο αιιΪ θαη γηα ελεκΫξσζε γχξσ απφ ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρεη ην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, πνπ αλάθεη ζην 4ν 

επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, εθ ησλ 

νπνέσλ ην ηειεπηαέν αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο 

Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.71, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 49 Ώ’ ζηηο 7-3-1995.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ηφζν ζε δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη νξγαληζκνχο φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, 

αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, θαη λα αζρνιεζεέ κε ηε κειΫηε, ηελ επέβιεςε Ϋξγσλ γηα 

ηελ αλέρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ νξπθηψλ πφξσλ κε γεσηξάζεηο, θνηηαζκαηνινγηθΫο, 

γεσθπζηθΫο, γεσρεκηθΫο θαη νξπθηνινγηθΫο κειΫηεο· κε ηελ εθπφλεζε, επέβιεςε θαη εθαξκνγά 

νηθνλνκηθνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ επηθαλεηαθά ά ηελ ππφγεηα εθκεηΪιιεπζε βηνκεραληθψλ 

νξπθηψλ θαη κεηαιιεπκΪησλ· κε ηε κειΫηε θαη ηελ επέβιεςε γεσηερληθψλ Ϋξγσλ, δηΪλνημε 

ζεξΪγγσλ, δηαθηλάζεηο εδαθψλ· κε ηελ αμηνπνέεζε βηνκεραληθψλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ γηα ηε 

δεκηνπξγέα ηππνπνηεκΫλσλ βηνκεραληθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ· κε ην ζρεδηαζκφ, ηε κειΫηε, ηελ 

επέβιεςε ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο θαη εθκεηΪιιεπζεο ξεπζηψλ απφ ππφγεηνπο ηακηεπηάξεο θαη 

κε ηε κειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη απνθαηΪζηαζε πεξηβΪιινληνο ζε πεξηνρΫο 

εθκεηΪιιεπζεο νξπθηψλ πφξσλ. Οη πξννπηηθΫο γηα ην επΪγγεικα ζάκεξα δελ εέλαη ηδηαέηεξα 

επλντθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: ΥαληΪ, ηει.: 28210/37457, http://www.mred.tuc.gr/  

  Έλσζε Μεηαιισξχρσλ: ηει.: 210/5224337.  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

http://www.tee.gr/
http://www.mred.tuc.gr/
http://www.tee.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ηερλνινγέα παξαγσγάο θαη ε δηνέθεζε-δηαρεέξηζε ησλ κνλΪδσλ παξαγσγάο, ν ζρεδηαζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν Ϋιεγρνο ησλ ζπζηεκΪησλ βηνκεραληθάο παξαγσγάο εέλαη ην αληηθεέκελφ 

ηνπ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ ά λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα θαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ γεληθΪ θαιΫο. ΠνιιΫο θνξΫο, φκσο, ιφγσ απμεκΫλσλ 

ππνρξεψζεσλ, ππεξβαέλεη ην θαλνληθφ σξΪξην εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη κεζνδηθφο, νξγαλσηηθφο θαη ππεχζπλνο, λα εέλαη ζπλεξγΪζηκνο θαη λα δηαζΫηεη 

δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο.  

 

ποσδές: 
Σα ηκάκαηα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (ΥαληΪ) θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο (ΞΪλζε) πξνζθΫξνπλ ηελ θαηΪιιειε εθπαέδεπζε - 

ακθφηεξα αλάθνπλ ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ θνέηεζε 

δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, ην δε ηειεπηαέν εμΪκελν αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραληθψλ Παξαγσγάο & Αηνέθεζεο ηνπ Πνιπηερλεένπ 

Κξάηεο Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.71, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ49 Ώ’ ζηηο 7-3-

1995.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Έρεη πνιιΫο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζε βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, αλεμΪξηεηα απφ ην κΫγεζνο 

ά ην εέδνο ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπΪδνπλ. Οη αξκνδηφηεηΫο ηνπ εέλαη δηνηθεηηθΫο θαη 

αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνέθεζε ζπζηεκΪησλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ παξαγσγάο, ηελ 

αλΪπηπμε θαη δηνέθεζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ, πνιπκΫζσλ, ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ, 

θαζψο θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξένπ, κε ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κε Δ/Τ, κε ηελ εθνδηαζηηθά 

(logistics), ηε κειΫηε θαη ην ζρεδηαζκφ ξνκπνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ηελ πγηεηλά θαη αζθΪιεηα 

ηεο εξγαζέαο, ηελ νξγΪλσζε ζπζηεκΪησλ δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε 

επελδπηηθψλ ζρεδέσλ, ηε κειΫηε ζπκπεξηθνξΪο θαηαλαισηψλ θαη ην ηερλνινγηθφ κΪξθεηηλγθ. 

Σα ηδησηηθΪ γξαθεέα θαη νη εηαηξεέεο ζπκβνχισλ νξγΪλσζεο πξνζιακβΪλνπλ κεραληθνχο 

παξαγσγάο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεδηαζκνχ θαη ρσξνηαμέαο εξγνζηαζέσλ, 

νξγΪλσζεο απνζεθψλ θαη δηαθέλεζεο πιηθψλ, πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ειΫγρνπ παξαγσγάο, ηερληθννηθνλνκηθάο ζθνπηκφηεηαο επελδχζεσλ. ιεο νη κεγΪιεο 

επηρεηξάζεηο θαη νη νξγαληζκνέ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα (ΑΒΔ, ΟΣΒ, ππνπξγεέν Βζληθάο ʼκπλαο θ.Ϊ.) 

δηαζΫηνπλ ηκάκαηα κειεηψλ νξγΪλσζεο θαη επηρεηξεζηαθάο Ϋξεπλαο, ζηα νπνέα νη κεραληθνέ 

παξαγσγάο Ϋρνπλ φια ηα εθφδηα γηα λα εξγαζηνχλ. Απλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ θαη ζε 

Ϊιινπο νξγαληζκνχο (π.ρ. ηξΪπεδεο), πνπ δηαηεξνχλ ζπρλΫο ζπλαιιαγΫο κε βηνκεραληθΫο 

επηρεηξάζεηο. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο ζάκεξα παξνπζηΪδνληαη πνιχ ζεηηθΫο κε ηελ 

εηζαγσγά ηεο λΫαο ηερλνινγέαο ζε βηνκεραλέεο θαη βηνηερλέεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: ΥαληΪ, ηει.: 28210/37255, 28210/37301, http://www.dpem.tuc.gr/  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: ΞΪλζε, ηει.:25410/79023, 25410/20374, 
http://www.pme.duth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαθνινχζεζε, κΫηξεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ δεκηνπξγεέ ε 

αλζξψπηλε παξΫκβαζε ζην πεξηβΪιινλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο κεραληθφο 

πεξηβΪιινληνο αζρνιεέηαη θπξέσο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ γηα ηελ 

πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηελ εθπφλεζε ά ηνλ Ϋιεγρν 

πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο θπζηθψλ ά αλζξσπνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηε 

κειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηερληθψλ Ϋξγσλ ά Ϊιισλ δξαζηεξηνηάησλ κε βΪζε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζέα, αιιΪ θαη ην επέπεδν εηδέθεπζάο ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν κεραληθφο 

πεξηβΪιινληνο ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ 

ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, εθπνλεέ κειΫηεο θαη ηηο παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο, 

ζρεδηΪδεη, εθαξκφδεη θαη ειΫγρεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. Ώθφκε, 

δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο θαη ηΫινο, 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηνλ ηνκΫα ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο 

γηα ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο θαη εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο θαη ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε 

ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, 

ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο 

κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν αιιΪ θαη ζηελ χπαηζξν ζε αλνηρηφ ρψξν γηα ζπιινγά 

ζηνηρεέσλ, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη 

κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο, ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Ώπαξαέηεηε, ηΫινο, 

ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο 

ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

http://www.dpem.tuc.gr/
http://www.pme.duth.gr/
http://www.tee.gr/
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κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε 

αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο 

αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη απνθαηΪζηαζε ππφγεησλ λεξψλ, κειΫηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο, Ϋιεγρνο ζνξχβσλ θαη αθηηλνβνιηψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 

ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, επηρεηξάζεηο, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ 

θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο 

Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ 

Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη 

ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 32, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 
28210-37483, www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαθνινχζεζε, κΫηξεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ δεκηνπξγεέ 

ζην πεξηβΪιινλ ε αλεμΫιεγθηε δηνρΫηεπζε βηνκεραληθψλ απνβιάησλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηα βηνκεραληθΪ απφβιεηα αζρνιεέηαη 

θπξέσο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη 

δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηελ εθπφλεζε ά ηνλ Ϋιεγρν πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηε κειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ βηνκεραληθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ. Βηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο πεξηβΪιινληνο, 

επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα 

πξφηππα (φξηα) πνηφηεηαο πεξηβΪιινληνο θαη εθπνκπψλ, ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, εθπνλεέ κειΫηεο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο θαη ηηο παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. Ώθφκε, ζρεδηΪδεη, 

εθαξκφδεη θαη ειΫγρεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε βηνινγηθά 

επεμεξγαζέα θαη αμηνπνέεζε βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε. ΒπηπιΫνλ, 

δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο θαη πξνζηαζέαο 

πεξηβΪιινληνο, εηζεγεέηαη ηε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηνλ ηνκΫα ηνπ. Ο 

κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο θαη εμεηδηθεπκΫλα 

πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε κΫηξεζε ηεο παξαγσγάο θαη Ϋθιπζεο ξχπσλ 

ζην πεξηβΪιινλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηα βηνκεραληθΪ απφβιεηα κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο 

ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο 

θαη ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην 

ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ 

εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, αιιΪ θαη ζηελ 

χπαηζξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο 

πεξηβΪιινληνο, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα 

ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο απφ ηηο επηθέλδπλεο νπζέεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο 

θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα 

ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, 

ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο 

ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

http://www.tee.gr/
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ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, 

επηθαλεηαθψλ θαη ππνγεέσλ λεξψλ, ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, 

εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη απνθαηΪζηαζε ππνγεέσλ λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη επηθηλδπλφηεηαο. ΒπηπιΫνλ ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ησλ βηνκεραληθψλ απνβιάησλ παξΫρνληαη 

απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά» 

θαη «Έιεγρνο Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα δηαρεέξηζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ κε πξνρσξεκΫλεο δηεξγαζέεο 

νμεέδσζεο θαη πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ κε ζπλδπαζκΫλεο θπζηθνρεκηθΫο θαη βηνινγηθΫο 

δηεξγαζέεο γηα ηελ αμηνπνέεζά ηνπο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ Αεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ Αεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 

ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξάζεηο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πγεηνλνκηθά ηαθά βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ, εηαηξεέεο βηνινγηθάο 

επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο απνβιάησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ 

θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο 

Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ 

Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη 

ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 
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επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 

http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαθνινχζεζε, κΫηξεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ δεκηνπξγεέ 

ζην πεξηβΪιινλ ε Ϋθιπζε ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο 

κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηε δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ αζρνιεέηαη θπξέσο 

κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε 

ηνπ πεξηβΪιινληνο απφ ηνμηθΫο νπζέεο, ηελ εθπφλεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκΪησλ. Βηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξαδηελεξγνχ 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε 

ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα πξφηππα (φξηα) πνηφηεηαο πεξηβΪιινληνο θαη εθπνκπψλ, ελεκεξψλεη θαη 

επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, εθπνλεέ 

κειΫηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ηηο παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. Ώθφκε, ζρεδηΪδεη 

θαη εθαξκφδεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηηο ηδηφηεηεο, ηελ αλΪιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ηε δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ ιπκΪησλ. ΒπηπιΫνλ, δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ 

εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο θαη πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο, εηζεγεέηαη ηε ιάςε 

κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηνλ ηνκΫα ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα 

ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο, εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε 

κΫηξεζε ηεο παξαγσγάο θαη Ϋθιπζεο ξαδηελεξγψλ ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ θαη επθπά ζπζηάκαηα 

αλαιχζεσλ, θαηαγξαθάο θαη πξνεηδνπνέεζεο ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο.  

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm


 

185 

 

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηε δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ κπνξεέ λα 

εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε επηζηάκνλεο, φπσο Ϊιινπο κεραληθνχο, 

ρεκηθνχο, βηνιφγνπο θαη ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη 

κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ 

πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε 

γξαθεέν, αιιΪ θαη ζηελ χπαηζξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο 

παξακΫηξσλ ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο απφ ηηο επηθέλδπλεο ηνμηθΫο 

νπζέεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη απαηηεέ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε 

δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο επεμεξγαζέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνμηθψλ απνβιάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο, ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα επηλνεέ ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο θαη απηνπξνζηαζέαο. 

Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ 

αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, 

ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη 

απνθαηΪζηαζε ππνγεέσλ λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο. 

ΒπηπιΫνλ ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηΪζεζεο ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ πξνζθΫξνληαη απφ ηα 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά» θαη 

«Έιεγρνο Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο 

ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη πξνζθΫξνληαη καζάκαηα 

δηαρεέξηζεο πγξψλ θαη αΫξησλ απνβιάησλ θαη ππνινγηζηηθΫο κΫζνδνη εθηέκεζεο εθπνκπψλ κε 

ρξάζε ηνπ κνληΫινπ ηεο ηαρεέαο απνγξαθάο θαη κε πξνζνκνέσζε επηιεγκΫλσλ πεγψλ θαη 

ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 
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Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ Αεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκνζέσλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ Αεκνζένπ ά ηνπ 

Εδησηηθνχ ΣνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκνζένπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 

ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεέα, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ, εηαηξεέεο βηνινγηθάο επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο 

απνβιάησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο 

ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. 

Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα 

καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο 

ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε 

δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη 

επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 

http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm
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ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΟΤΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαθνινχζεζε, κΫηξεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ δεκηνπξγεέ 

ζην πεξηβΪιινλ ε απνβνιά επηθέλδπλσλ, ηνμηθψλ ά κε, νπζηψλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηε δηαρεέξηζε επηθέλδπλσλ νπζηψλ 

αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηε κειΫηε ησλ ηδηνηάησλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε επηθέλδπλσλ απνβιάησλ 

βΪζεη ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά 

πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο απφ επηθέλδπλεο 

νπζέεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεέα, ηε βιΪζηεζε θαη ηελ αηκφζθαηξα, ηελ εθπφλεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν 

πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκΪησλ. Βηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηεέ 

κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα 

απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα πξφηππα (φξηα) πνηφηεηαο 

πεξηβΪιινληνο θαη εθπνκπψλ, ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα 

πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, εθπνλεέ κειΫηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ηηο 

παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. Ώθφκε, ζρεδηΪδεη θαη εθαξκφδεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηηο ηδηφηεηεο, ηελ αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο, ηε δηΪζεζε θαη ηε 

δηαρεέξηζε ηνμηθψλ θαη επηθέλδπλσλ ιπκΪησλ. ΒπηπιΫνλ, δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ 

εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο θαη πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο, εηζεγεέηαη ηε ιάςε 

κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηνλ ηνκΫα ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα 

ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο, εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε 

κΫηξεζε ηεο παξαγσγάο θαη Ϋθιπζεο ξαδηελεξγψλ θαη επηθέλδπλσλ ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ θαη 

επθπά ζπζηάκαηα αλαιχζεσλ, θαηαγξαθάο θαη πξνεηδνπνέεζεο ξχπαλζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηε δηαρεέξηζε επηθέλδπλσλ νπζηψλ κπνξεέ λα 

εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο, ρεκηθνχο, 

βηνιφγνπο θαη ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην 

σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε 

θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν αιιΪ θαη 

ζηελ χπαηζξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα 

ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο απφ ηνμηθΫο θαη Ϊιιεο επηθέλδπλεο νπζέεο. ΠνιιΫο θνξΫο 

απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά 

ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο 

επεμεξγαζέαο θαη δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 

δεκφζηαο πγεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε 
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μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, 

ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, επεμεξγαζέα θαη δηαρεέξηζε ηνμηθψλ 

θαη επηθέλδπλσλ νπζηψλ, βηνινγηθΫο κΫζνδνη εμπγέαλζεο εδΪθνπο θαη απνθαηΪζηαζεο ππφγεησλ 

λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο. ΒπηπιΫνλ ζπνπδΫο 

ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ νπζηψλ παξΫρνληαη απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά» θαη «Έιεγρνο 

Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη πξνζθΫξνληαη καζάκαηα 

δηαρεέξηζεο πγξψλ θαη αΫξησλ απνβιάησλ, ηερλνινγηψλ απνθαηΪζηαζεο εδαθψλ θαη ππφγεησλ 

λεξψλ, ζπζηεκΪησλ ζεξκηθψλ θαηαιπηηθψλ επεμεξγαζηψλ πγξψλ απνβιάησλ θαη δηαρεέξηζεο 

αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ θαη ηνμηθψλ απνβιάησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ΣνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο 

ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεέα, επηρεηξάζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ θαη επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, εηαηξεέεο βηνινγηθάο 

επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο ηνμηθψλ θαη κε ιπκΪησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα 

κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ 

ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο 

Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο 
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ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ 

θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

θαέλνληαη ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 

http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟΤ ΡΤΠΑΝΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαθνινχζεζε, κΫηξεζε, αμηνιφγεζε θαη ιάςε κΫηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκΪησλ 

πνπ δεκηνπξγεέ ζην πεξηβΪιινλ ε ξαδηελεξγφο ξχπαλζε πδΪησλ, εδαθψλ θαη αηκφζθαηξαο 

απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηε 

κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο αζρνιεέηαη θπξέσο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο απφ 

ξαδηελεξγΫο νπζέεο, ηελ εθπφλεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

ζπζηεκΪησλ. Βηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, θαηαγξΪθεη, επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε 

ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα πξφηππα (φξηα) αηκνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη εέλαη ζε ζΫζε λα 

πεξηγξΪθεη κνληΫια ππνινγηζκνχ ηεο θαηαλνκάο ξαδηελεξγψλ ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ. Βπέζεο, 

ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη 

ζηνηρεέα, εθπνλεέ κειΫηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ηηο παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. 

Ώθφκε, ζρεδηΪδεη θαη εθαξκφδεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηηο 

ηδηφηεηεο, ηελ αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ηε δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ ιπκΪησλ. ΒπηπιΫνλ, 

δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο θαη πξνζηαζέαο 

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm
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πεξηβΪιινληνο, εηζεγεέηαη ηε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε ζχγρξνλε 

αληηξξππαληηθά ηερλνινγέα. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ 

ρΪξηεο, εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε κΫηξεζε ηεο παξαγσγάο 

θαη Ϋθιπζεο ξαδηελεξγψλ ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ θαη επθπά ζπζηάκαηα αλαιχζεσλ, θαηαγξαθάο 

θαη πξνεηδνπνέεζεο ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο 

κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

κεραληθνχο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο θαη ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ 

Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο 

εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα 

εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν αιιΪ θαη ζηελ χπαηζξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ 

κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε 

δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο απφ ηηο επηθέλδπλεο 

ξαδηελεξγΫο νπζέεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ 

ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο επεμεξγαζέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνμηθψλ απνβιάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο, ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηε ζσζηά ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο θαη 

απηνπξνζηαζέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε 

μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, 

ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη 

απνθαηΪζηαζε ππνγεέσλ λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο. 

ΒπηπιΫνλ ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο κΫηξεζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο παξΫρνληαη 

απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά» 

θαη «Έιεγρνο Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα γεσπεξηβαιινληηθάο κεραληθάο θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ξχπαλζεο, 

αληηξξππαληηθάο ηερλνινγέαο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ππνινγηζηηθΫο κΫζνδνη εθηέκεζεο 
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εθπνκπψλ κε ρξάζε ηνπ κνληΫινπ ηεο ηαρεέαο απνγξαθάο θαη κε πξνζνκνέσζε επηιεγκΫλσλ 

πεγψλ θαη ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ Αεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ΣνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 

ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεέα, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξαδηελεξγνχ ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ, εηαηξεέεο 

βηνινγηθάο επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο απνβιάησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα 

κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ 

ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο 

Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο 

ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ 

θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

θαέλνληαη ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
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  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 

www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 

πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε, ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ην πεξηβΪιινλ, νη κνξθΫο 

εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο (άπηεο κνξθΫο ελΫξγεηαο), νη αζθαιεέο ηξφπνη δηΪζεζεο ησλ 

απνβιάησλ, ε δηαρεέξηζε πδΪηηλσλ πφξσλ θαη φ,ηη αθνξΪ ζηελ ηερλνινγέα πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε 

ζηελ πξνζηαζέα πεξηβΪιινληνο αζρνιεέηαη θπξέσο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά 

πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο απφ επηθέλδπλεο 

θαη ξαδηελεξγΫο νπζέεο, ηελ εθπφλεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκΪησλ. Βηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, θαηαγξΪθεη, επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε 

ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα πξφηππα (φξηα) αηκνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη εέλαη ζε ζΫζε λα 

πεξηγξΪθεη κνληΫια ππνινγηζκνχ ηεο θαηαλνκάο ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ. Βπέζεο, ελεκεξψλεη 

θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, 

εθπνλεέ ηεθκεξησκΫλεο κειΫηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο θαη ηηο παξνπζηΪδεη ζε 

εκπιεθφκελνπο θνξεέο. Ώθφκε, ζρεδηΪδεη θαη εθαξκφδεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ηηο ηδηφηεηεο, ηελ αλΪιπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ηε δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ θαη κε 

ιπκΪησλ. ΠαξΪιιεια, αμηνπνηεέ ηερλνινγέεο επεμεξγαζέαο θαη απνξξχπαλζεο αεξέσλ εθπνκπψλ 

θαη πγξψλ βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ, εμπγέαλζεο ξππαζκΫλσλ εδαθψλ θαη απνκφλσζεο ησλ 

απνβιάησλ κε ηελ ηαθά ηνπο ζε ζηεγαλνπνηεκΫλνπο ρψξνπο ά ελζπιΪθσζεο/θαζάισζεο 

απνβιάησλ θπξέσο αλφξγαλεο θχζεο ζε ζηεξενπνηεκΫλεο κάηξεο. ΒπηπιΫνλ, δηακνξθψλεη ηελ 

πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο θαη πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο, 

θπξέσο ζε πεξηνρΫο κε Ϋληνλε ξππνγφλν βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα, εηζεγεέηαη ηε ιάςε 

κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη 

ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε ζχγρξνλε αληηξξππαληηθά ηερλνινγέα θαη ηηο 

νηθνινγηθνχ ραξαθηάξα παξεκβΪζεηο. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα ηνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο, εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε κΫηξεζε 

ηεο παξαγσγάο θαη Ϋθιπζεο ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ θαη επθπά ζπζηάκαηα αλαιχζεσλ, 

θαηαγξαθάο θαη πξνεηδνπνέεζεο ξχπαλζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηελ πξνζηαζέα πεξηβΪιινληνο κπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, 

ηνμηθνιφγνπο θαη Οηθνιφγνπο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε 

ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε 

θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ θαη πξνγξακκΪησλ αληηξξχπαλζεο. Μπνξεέ 

λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν αιιΪ θαη ζηελ χπαηζξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ 

http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm
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κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο απφ ηηο επηθέλδπλεο νπζέεο. 

ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, 

γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο 

εξεπλεηηθΫο κειΫηεο επεμεξγαζέαο, δηαρεέξηζεο απνβιάησλ θαη, γεληθφηεξα, πεξηβαιινληηθάο 

πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

αιιΪ θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο γηα ηε 

δηαζθΪιηζε ηεο δεκφζηαο πγεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ 

θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, 

ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη 

απνθαηΪζηαζε ππνγεέσλ λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο. 

ΒπηπιΫνλ, ιεηηνπξγεέ Βξγαζηάξην ΐηνρεκηθψλ Αηεξγαζηψλ θαη Πεξηβαιινληηθάο 

ΐηνηερλνινγέαο, φπνπ αμηνπνηψληαο ηελ πεξηβαιινληηθά ηερλνινγέα θαη εηδηθΫο εθαξκνγΫο 

ινγηζκηθψλ παθΫησλ, ζηνρεχεη ζηελ αλΪπηπμε, αλΪιπζε, ζρεδηαζκφ θαη βειηηζηνπνέεζε 

βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηε βηνινγηθά επεμεξγαζέα ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξέσλ απνβιάησλ 

θαη ηελ εμπγέαλζε ηνπ εδΪθνπο. Βπέζεο, ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

παξΫρνληαη απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά 

Μεραληθά» θαη «Έιεγρνο Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα ηερλνινγέαο πεξηβαιινληηθψλ κεηξάζεσλ, αληηξξππαληηθάο 

ηερλνινγέαο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, ηερλνινγέαο νηθνινγηθψλ θαπζέκσλ, ππνινγηζηηθΫο κΫζνδνη 

εθηέκεζεο εθπνκπψλ κε ηε ρξάζε ηνπ κνληΫινπ ηεο ηαρεέαο απνγξαθάο θαη κε πξνζνκνέσζε 

επηιεγκΫλσλ πεγψλ θαη ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ θαη ηερληθΫο πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 
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αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ΣνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 

ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεέα, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη 

γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, 

ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο 

Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε 

κεγΪιεο εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste 

Management International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη 

ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο 

ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε παξαγσγάο απνβιάησλ, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά 

ηνπο. Οη ππεξεζέεο απηΫο αθνξνχλ φια ηα ζηΪδηα παξαγσγάο θαη επηηπγρΪλνπλ ειΪηησζε 

θφζηνπο θαη πεξηβαιινληηθΪ νθΫιε, φπσο κεέσζε φγθνπ απνβιάησλ πξνο δηΪζεζε, κεέσζε 

κεηαθνξψλ, αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο πξνζσπηθνχ, βειηέσζε απφδνζεο ρξάζεο πξψησλ πιψλ, 

Ϋζνδα απφ αλαθχθισζε/επαλαρξεζηκνπνέεζε θαη, θπξέσο, εμνηθνλφκεζε πνιχηηκεο ελΫξγεηαο. 

ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε 

δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά 

(ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ 

ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο 

παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 

http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

  WMX Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε πξνζηαζέα ησλ νηθνζπζηεκΪησλ απφ 

ηνμηθΫο θαη επηθέλδπλεο νπζέεο, ε επαλαρξεζηκνπνέεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ε 

πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο 

κε εηδέθεπζε ζηελ πγεηνλνκηθά κεραληθά αζρνιεέηαη θπξέσο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά 

πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο απφ επηθέλδπλεο 

θαη ξαδηελεξγΫο νπζέεο κε ζηφρν ηελ εμαζθΪιηζε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο 

ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ επηδεκηψλ πδξηθάο πξνΫιεπζεο. Βηδηθφηεξα, 

πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, θαηαγξΪθεη, επεμεξγΪδεηαη 

θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ ζε ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα πξφηππα (φξηα) 

αηκνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη εέλαη ζε ζΫζε λα πεξηγξΪθεη κνληΫια πξνζηαζέαο ηεο 

δεκφζηαο πγεέαο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο κφιπλζεο θαη ξχπαλζεο ζην αλζξσπνγελΫο θαη θπζηθφ 

πεξηβΪιινλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρΫο ηεο Τγεηνλνκηθάο Μεραληθάο. Βπέζεο, ελεκεξψλεη θαη 

επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, εθπνλεέ 

ηεθκεξησκΫλεο κειΫηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ζηε δεκφζηα πγεέα θαη ηηο παξνπζηΪδεη 

ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. ΠαξΪιιεια, αμηνπνηεέ ηερλνινγέεο επεμεξγαζέαο θαη απνξξχπαλζεο 

αεξέσλ εθπνκπψλ θαη πγξψλ βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ, εμπγέαλζεο ξππαζκΫλσλ εδαθψλ θαη 

απνκφλσζεο ησλ απνβιάησλ κε ηελ ηαθά ηνπο ζε ζηεγαλνπνηεκΫλνπο ρψξνπο ά 

ελζπιΪθσζεο/θαζάισζεο απνβιάησλ θπξέσο αλφξγαλεο θχζεο ζε ζηεξενπνηεκΫλεο κάηξεο. 

ΒπηπιΫνλ, δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο θαη 

πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο, θπξέσο ζε πεξηνρΫο κε Ϋληνλε, ξππνγφλν βηνκεραληθά 

δξαζηεξηφηεηα, εηζεγεέηαη ηε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε ζχγρξνλε 

αληηξξππαληηθά ηερλνινγέα θαη ηηο νηθνινγηθνχ ραξαθηάξα παξεκβΪζεηο γηα ηελ πξνΪζπηζε ηεο 

δεκφζηαο πγεέαο. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο, 

εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε κΫηξεζε ηεο παξαγσγάο θαη 

Ϋθιπζεο ξχπσλ ζην πεξηβΪιινλ θαη επθπά ζπζηάκαηα αλαιχζεσλ, θαηαγξαθάο θαη 

πξνεηδνπνέεζεο ξχπαλζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηελ πγεηνλνκηθά κεραληθά κπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο Ϊιινπο κεραληθνχο, 

ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, ηνμηθνιφγνπο θαη Οηθνιφγνπο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ 

Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη 

ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ 

θαη πξνγξακκΪησλ αληηξξχπαλζεο. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, αιιΪ θαη ζηελ χπαηζξν γηα 

ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, 

http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm
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νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα 

πξνζηαζέαο απφ ηηο επηθέλδπλεο νπζέεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα 

ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο επεμεξγαζέαο, δηαρεέξηζεο απνβιάησλ 

θαη, γεληθφηεξα, πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηε ζσζηά ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο γηα ηε δηαζθΪιηζε 

ηεο δεκφζηαο πγεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε 

μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιάησλ, δηαρεέξηζε αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, 

ζπζηάκαηα κΫηξεζεο ξχπαλζεο αΫξα, λεξψλ θαη εδΪθνπο, εμπγέαλζε εδΪθνπο θαη 

απνθαηΪζηαζε ππφγεησλ λεξψλ, κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο. 

ΒπηπιΫνλ, ιεηηνπξγεέ Βξγαζηάξην Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη Γεσπεξηβαιινληηθάο 

Μεραληθάο, φπνπ ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθεέκελν πεξηιακβΪλεη ηελ πεξηβαιινληηθά πδξαπιηθά, 

πδξνινγέα, γεσινγέα θαη πδξνγεσινγέα, θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθΫο εθαξκνγΫο ηνπο. Βπέζεο, 

πεξαηηΫξσ ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο Τγεηνλνκηθάο Μεραληθάο παξΫρνληαη απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά» θαη «Έιεγρνο 

Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη πξνζθΫξνληαη καζάκαηα 

δηαρεέξηζεο πγξψλ θαη αΫξησλ απνβιάησλ, ηερλνινγέαο νηθνινγηθψλ θαπζέκσλ, πγεηνλνκηθάο 

θαη ηερλνινγέαο ηξνθέκσλ, πεξηβαιινληηθάο γεσρεκεέαο, επηδεκηνινγέαο, βηνζηαηηζηηθάο θαη 

εθηέκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεέα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α. Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 
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θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκνζένπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 

ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε επηδεκηνινγηθΫο Ϋξεπλεο γηα ηε νξγΪλσζε θαη εθηΫιεζε νπνηνπδάπνηε πγεηνλνκηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο πνπ απνζθνπεέ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηε δεκφζηα πγεέα, 

επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ, 

κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο 

Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Ώθφκε, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε κεγΪιεο εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies θαη ε 

ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο 

απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε παξαγσγάο απνβιάησλ, ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. Οη ππεξεζέεο απηΫο αθνξνχλ φια ηα ζηΪδηα 

παξαγσγάο θαη επηηπγρΪλνπλ ειΪηησζε θφζηνπο θαη πεξηβαιινληηθΪ νθΫιε, φπσο κεέσζε φγθνπ 

απνβιάησλ πξνο δηΪζεζε, κεέσζε κεηαθνξψλ, αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο πξνζσπηθνχ, βειηέσζε 

απφδνζεο ρξάζεο πξψησλ πιψλ, Ϋζνδα απφ αλαθχθισζε/επαλαρξεζηκνπνέεζε θαη, θπξέσο, 

εμνηθνλφκεζε πνιχηηκεο ελΫξγεηαο. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ 

θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

θαέλνληαη ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
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  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 

πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

  WMX Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΡΤΠΑΝΖ ΝΔΡΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ παξαθνινχζεζε, κΫηξεζε, αμηνιφγεζε θαη ιάςε κΫηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκΪησλ 

πνπ δεκηνπξγεέ ζην πεξηβΪιινλ ε ξχπαλζε πδΪησλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο 

κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο λεξνχ αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ επηθέλδπλσλ ξχπσλ ζε πφζηκα ά κε λεξΪ, ηελ αλΪπηπμε ηερλνινγηψλ 

απνκΪθξπλζάο ηνπο θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πξνζηαζέα, αλΪπηπμε θαη 

δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. Βηδηθφηεξα, κειεηΪεη ηα νξγαλνιεπηηθΪ, θπζηθνρεκηθΪ θαη 

βηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ λεξνχ, πξαγκαηνπνηεέ δεηγκαηνιεπηηθΫο κεηξάζεηο παξακΫηξσλ 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη θαηαγξΪθεη, επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα 

ησλ κεηξάζεσλ ζε ζρΫζε κε ηα ππΪξρνληα πξφηππα (φξηα) πνηφηεηαο λεξψλ. Βπέζεο, ελεκεξψλεη 

θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, ζπιιΫγεη ζηνηρεέα, 

εθπνλεέ κειΫηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ ζην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πγεέα θαη ηηο 

παξνπζηΪδεη ζε εκπιεθφκελνπο θνξεέο. ΒπηπιΫνλ, δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά 

ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα ξχπαλζεο, παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο λεξψλ θαη πξνζηαζέαο 

πεξηβΪιινληνο, εηζεγεέηαη ηε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ά αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο λεξνχ θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθΪ κε ηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε ζχγρξνλε 

αληηξξππαληηθά ηερλνινγέα θαη ηηο απαηηάζεηο επεμεξγαζέαο πγξψλ απνβιάησλ ζχκθσλα κε ηηο 

εηζεγάζεηο ηεο Παγθφζκηαο ΟξγΪλσζεο Τγεέαο, ηηο Οδεγέεο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηελ 

εζληθά λνκνζεζέα. Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ρΪξηεο, εηδηθΪ 

φξγαλα εξγαζηεξηαθνχ πξνζδηνξηζκνχ παξακΫηξσλ πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, εμεηδηθεπκΫλα 

πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε κΫηξεζε ηεο παξαγσγάο θαη Ϋθιπζεο ξχπσλ 

ζην πεξηβΪιινλ θαη επθπά ζπζηάκαηα αλαιχζεσλ, θαηαγξαθάο θαη πξνεηδνπνέεζεο ξχπαλζεο, 

κε ζηφρν ηελ εμαζθΪιηζε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο ησλ νηθηζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ επηδεκηψλ πδξηθάο πξνΫιεπζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο κε εηδέθεπζε ζηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο λεξνχ κπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο, ρεκηθνχο, 

βηνιφγνπο θαη ηνμηθνιφγνπο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην 

σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε 

θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, αιιΪ θαη 

ζηελ χπαηζξν γηα ζπιινγά ζηνηρεέσλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο παξακΫηξσλ ξχπαλζεο ηνπ 

λεξνχ, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη 

κΫηξα πξνζηαζέαο απφ ηηο επηθέλδπλεο θαη ξαδηελεξγΫο νπζέεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχλ 

κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο 

επεμεξγαζέαο θαη δηαρεέξηζεο πγξψλ ηνμηθψλ απνβιάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 

http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm
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Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο πξΫπεη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκα, απαηηεέηαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

νμπδΫξθεηα, ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ζπλζάθεο ά θαηαζηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ πνπ 

εξεπλΪ, θαζψο θαη λα βξέζθεη ηξφπνπο πξφβιεςεο, πξνζηαζέαο ά αληηκεηψπηζεο πξνβιεκΪησλ 

γηα ηε ζσζηά δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζά ηνπ πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ θαη πξνΪζπηζεο ηεο 

πγεέαο ηνπ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ 

αζθαιεέαο θαη απηνπξνζηαζέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε 

πνιχπινθνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην 

Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Δ πξνζθνξΪ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην Πνιπηερλεέν Κξάηεο Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηε δεκηνπξγέα ελφο 

κνλαδηθνχ γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ θΫληξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθά κεραληθά, πνπ βξέζθεηαη ζε ζπλερά ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα παλεπηζηεκηαθΪ 

θΫληξα θαη εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα ηεο ΐ. Ώκεξηθάο θαη ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο. Σα 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ, ζπζηάκαηα 

κΫηξεζεο ξχπαλζεο λεξψλ, ηερλνινγέα θαη δηαρεέξηζε πγξψλ απνβιάησλ, πξνζηαζέα Ϋξγσλ 

πδξνιεςέαο, ηερλνινγέα πφζηκνπ λεξνχ, απνθαηΪζηαζε ππνγεέσλ λεξψλ, κειΫηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο, πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ. ΒπηπιΫνλ ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο κΫηξεζεο θαη ηνπ ειΫγρνπ ξχπαλζεο λεξνχ 

παξΫρνληαη απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά 

Μεραληθά» θαη «Έιεγρνο Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο» ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δχν εμΪκελα θαη 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα γεσπεξηβαιινληηθάο κεραληθάο, θπζηθνρεκηθψλ κεζφδσλ 

επεμεξγαζέαο πγξψλ απνβιάησλ, ξχπαλζεο θαη εμπγέαλζεο ππφγεησλ πδΪησλ, πεξηβαιινληηθάο 

πδξαπιηθάο θαη γεσρεκεέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο κεραληθφο πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ηνπ 

ρνξεγεέ Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

κεραληθψλ πεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ απφ ην Π.Α. 

372, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. χκθσλα κε ηα Π.Α. 365/1993 θαη 

Π.Α. 232/1995 ζηνπο δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα 

αλαηέζεληαη: α) Δ δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο 

θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ 

πξνζηαζέαο, αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο 

θαη ηελ παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ΣνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο απαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο 
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ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηελ νηθνινγέα θαη ηε δεκφζηα πγεέα, επηρεηξάζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο λεξνχ απφ νξγαληθΫο θαη ηνμηθΫο ελψζεηο, 

εηαηξεέεο βηνινγηθάο επεμεξγαζέαο, αμηνπνέεζεο πγξψλ απνβιάησλ θαη εμπγέαλζεο ππφγεησλ 

πδΪησλ απφ επηθέλδπλα απφβιεηα. Βπέζεο, ζε εηαηξεέεο πνπ αζρνινχληαη κε εξεπλεηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο λΫαο 

ηερλνινγέαο ζηα δέθηπα χδξεπζεο, ζε κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ 

θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο 

Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ 

Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη 

ηδηαέηεξα αμηφινγεο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ 
ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483-6-7, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ 

Πεξηβαιινληηθά θαη Τγεηνλνκηθά Μεραληθά: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 

28210-37799, 37801, θαμ: 28210-37849, www.tuc.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Πνιπηερλεηνχπνιε, Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΠΜ Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο θαη Αηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-

37780, 37781, θαμ: 28210-37846, 37847, www.enveng.tuc.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

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

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθά Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο Ώ.Β. (κνλΪδα αμηνπνέεζεο βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
πνπ Ϋρνπλ ζεξκνγφλν δχλακε).  

  Γξαθεέν ΒιΫγρνπ Ρχπαλζεο & Πνηφηεηαο ΠεξηβΪιινληνο ζην ΘξηΪζην Πεδέν: 

http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 
ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο κεραληθφο ηερλνινγέαο θαη επηζηεκψλ ησλ πιηθψλ, Ϋρεη σο αληηθεέκελν επηζηεκνληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηε κειΫηε θαη θαηαλφεζε ηεο δνκάο θαη ησλ ηδηνηάησλ ησλ 

πιηθψλ (Πνιπκεξά, ΚεξακηθΪ θαη ΓπαιηΪ, ΔιεθηξνληθΪ θαη ΜαγλεηηθΪ ΤιηθΪ, χλζεηα ΤιηθΪ, 

Κνιινεηδά πζηάκαηα, ΐηνυιηθΪ), ηηο ηερληθΫο επεμεξγαζέαο ησλ πιηθψλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζρΫζεο κεηαμχ δνκάο- επεμεξγαζέαο θαη ηδηνηάησλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηνλ εμεηδηθεπκΫλν 

http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html
http://www.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.env.duth.gr/
http://www.geocities.com/pasdmip
http://www.tee.gr/
http://www.thriasiopedio.gr/envir_office.htm


 

201 

 

ζρεδηαζκφ, ηε ζχλζεζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ ηξνπνπνέεζε πιηθψλ, ηελ νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά 

δηΪζηαζε ησλ λΫσλ πιηθψλ, γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ απαηηάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλέαο ζηελ 

ηερλνινγηθά επνρά. Πην ζπγθεθξηκΫλα, νη επηζηάκνλεο θαη κεραληθνέ πιηθψλ, αζρνινχληαη κε ην 

ζρεδηαζκφ, ηε ζχλζεζε, ηελ παξαγσγά θαη ηελ αλΪπηπμε λΫσλ πιηθψλ (κεραληθΫο θαηαζθεπΫο 

/κεραλάκαηα, θαηαλαισηηθΪ πξντφληα, πξνεγκΫλα ειεθηξνληθΪ θαη λΫνπ ηχπνπ θΪξκαθα θαη 

πιηθΪ βηνηερλνινγέαο) κε βειηησκΫλεο ηδηφηεηεο θαη κεησκΫλν θφζηνο, θαζψο επέζεο κε ηελ 

επηινγά θαη ηνλ Ϋιεγρν πιηθψλ γηα ζπγθεθξηκΫλεο εθαξκνγΫο, πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηε ζεκεξηλά 

ηερλνινγηθά επνρά. Δ Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ εέλαη κέα δηεπηζηεκνληθά 

δξαζηεξηφηεηα κε πεδέν αξθεηΪ επξχ θαη δηεπηζηεκνληθφ, πνπ Ϋρεη πξνθχςεη απφ ηε ζπλΫλσζε 

δξαζηεξηνηάησλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαλ κε κΫηαιια, θεξακηθΪ θαη πνιπκεξά θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παξφκνηεο ηερληθΫο ηφζν ζηελ επεμεξγαζέα φζν θαη ζηελ αλΪιπζε ηεο 

εζσηεξηθάο δνκάο ησλ αληέζηνηρσλ πιηθψλ θαζψο θαη αληέζηνηρα ζεσξεηηθΪ κνληΫια γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξΪο. Δ δηεπηζηεκνληθά ηεο θχζε απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πνηθηιέα ησλ 

πεδέσλ εθπαέδεπζεο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη παγθνζκέσο κε ηελ επηζηάκε-κεραληθά-

ηερλνινγέα ησλ πιηθψλ θαη απαηηεέ ηφζν ηελ θαηαλφεζε ηεο βαζηθάο επηζηάκεο ησλ δνκηθψλ 

κνξηαθψλ κνλΪδσλ ηεο χιεο φζν θαη ηεο κεραληθάο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
O κεραληθφο ηερλνινγέαο θαη επηζηεκψλ ησλ Τιηθψλ, εξγΪδεηαη ζε θαηΪιιεια εμνπιηζκΫλα 

εξγαζηάξηα, ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο ά θαη ζε αέζνπζεο δηδαζθαιέαο, κε ζπλζάθεο εξγαζέαο 

αληέζηνηρεο εθεέλσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο παξαπΪλσ εξγαζηαθνχο ρψξνπο. ηαλ κειεηΪ θαη 

ζρεδηΪδεη, εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ ζε ζπλζάθεο αξθεηΪ θαιΫο. ηαλ εξγΪδεηαη ζε βηνκεραλέα, 

νη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη δχζθνιεο θαη ζπρλΪ αλζπγηεηλΫο, κε ζφξπβν, αθηηλνβνιέα, πςειά 

ζεξκνθξαζέα, κπξσδηΫο θαη αλεπαξθά θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ελψ πνιιΫο θνξΫο αλαγθΪδεηαη 

ιφγσ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ λα Ϋξζεη ζε επαθά κε αλζπγηεηλΫο ά θαη επηθέλδπλεο 

νπζέεο, γηα κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε παξαγσγά λΫσλ πξντφλησλ, ελψ θξέλεηαη απαξαέηεην λα 

αθνινπζεέ ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθαιεέαο. Οη ζπλζάθεο εέλαη θαιχηεξεο αλ αζρνιεζεέ κε 

ηελ Ϋξεπλα ά ηελ εθπαέδεπζε. ηαλ αζθεέ εξεπλεηηθφ Ϋξγν νπζηαζηηθΪ δελ Ϋρεη ζπγθεθξηκΫλν 

σξΪξην εξγαζέαο, ην νπνέν πνιιΫο θνξΫο ππεξβαέλεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο. ηα πιαέζηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ κεηαθηλεέηαη πνιχ ζπρλΪ, ζην εζσηεξηθφ ά ζην εμσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο, παξαθνινπζψληαο ζπλΫδξηα γηα ηηο εμειέμεηο ηεο Σερλνινγέαο ησλ πιηθψλ. Χο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο Ϋρεη αθαλφληζην σξΪξην θαη πνιιΫο θνξΫο εμαληιεηηθφ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραληθφο ηερλνινγέαο θαη επηζηεκψλ ησλ πιηθψλ, πνπ αζρνιεέηαη κε ηελ επηζηάκε-

κεραληθά-ηερλνινγέα ησλ πιηθψλ πξΫπεη λα Ϋρεη γλψζεηο θπζηθάο, ρεκεέαο, βηνινγέαο, ρεκηθάο 

κεραληθάο, θαη Ϊιισλ εηδηθνηάησλ ησλ κεραληθψλ. πγθεθξηκΫλα, ε ηθαλφηεηα λα νξγαλψλεη, 

λα δηεπζχλεη θαη λα επηβιΫπεη ηελ εθαξκνγά ησλ κειεηψλ, ε πξνζνρά ζηα ζρΫδηα ησλ κειεηψλ 

θαη θαηαζθεπψλ, ε θαληαζέα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επηλνεηηθφηεηα, νη θαιΫο επηθνηλσληαθΫο 

θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο, ε δηΪζεζε γηα ζπλερά αλαλΫσζε ησλ γλψζεψλ ηνπ ζηε λΫα 

ηερλνινγέα, νη θαιΫο γλψζεηο Φπζηθάο, Μαζεκαηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ηερληθνχ ζρεδένπ, ε 

θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά, εέλαη κεξηθΪ απφ ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα πνπ πξΫπεη λα Ϋρεη 

εθεέλνο πνπ ζα αζρνιεζεέ κε ην επΪγγεικα απηφ. ΠαξΪιιεια δε, ε αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε 

κεζνδηθφηεηα θαη παξαηεξεηηθφηεηα, ε νμχλνηα θαη ην δηεξεπλεηηθφ κπαιφ, ε επειημέα θαη ε 

θξηηηθά ζθΫςε, ε ππνκνλά θαη επηκνλά, ε ηθαλφηεηα απηνζπγθΫληξσζεο, ε πξνζνρά, ε αθξέβεηα, 

ε ζπλΫπεηα, ε ππεπζπλφηεηα, ε ηθαλφηεηα γηα πεηξακαηηθά εξγαζέα, ε δηΪζεζε γηα ζπλεξγαζέα, ε 

ηθαλφηεηα ρξάζεο πξνρσξεκΫλσλ καζεκαηηθψλ εξγαιεέσλ, ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ 

βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξέδνπλ ηα δηΪθνξα θαηλφκελα, ε ηθαλφηεηα πνζνηηθάο 

δηαηχπσζεο ησλ ζρΫζεσλ κεηαμχ αηηένπ θαη απνηειΫζκαηνο, ε ηθαλφηεηα πξσηνβνπιηψλ, ε 

εκπεηξέα ζηε ρξάζε ηεο βηβιηνγξαθέαο, ε εκπεηξέα ζηε ρξάζε Δ/Τ θαη ησλ δηθηχσλ Δ/Τ, ε 
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γλψζε αγγιηθάο γιψζζαο, ε επαηζζεηνπνέεζε γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ επηηπρά Ϋθβαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κεραληθνχ ηερλνινγέαο θαη επηζηεκψλ ησλ πιηθψλ, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην λΫν Σκάκα 

Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ ηεο ρνιάο ζεηηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηάκηνπ 

Κξάηεο, κε δηΪξθεηα θνέηεζεο νθηψ εμΪκελα. Οη θνηηεηΫο ηνπ λΫνπ Σκάκαηνο πξΫπεη λα 

γλσξέδνπλ ζεξκνδπλακηθά, θηλεηηθά, ζηαηηζηηθά κεραληθά, κεραληθά ζηεξεψλ, θπζηθά ζηεξεΪο 

θαηΪζηαζεο, ηερληθΫο αλΪιπζεο πιηθψλ θ.ιπ. πνπ επέζεο απαηηνχληαη ζηα πξνγξΪκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ ζχγρξνλσλ ΣκεκΪησλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ ζην αξρηθφ ζηΪδην λα ζηεξηρηνχλ απφ 

ηα ππΪξρνληα Σκάκαηα. ΒπηπιΫνλ ππΪξρνληα εξγαζηάξηα ζην Σκάκα Φπζηθάο αιιΪ θαη ζηα 

παξαθεέκελα Βξγαζηάξηα ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο (κηθξνειεθηξνληθάο, 

πνιπκεξψλ, εκηαγσγψλ, ππεξαγσγψλ, επηθαλεηψλ, βηνρεκεέαο, βηνυιηθψλ, ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ, 

εθαξκνγψλ laser γηα επεμεξγαζέα πιηθψλ), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αξρηθά 

εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ. ΠαξΪιιεια ην ηκάκα απηφ Ϋρεη αλαπηχμεη κεηαπηπρηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ (Μasters) ά Αηδαθηνξηθνχ (Ρh.D) 

Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο ζε ηνκεέο αηρκάο. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο ηελ επρΫξεηα πξφζβαζεο 

ζε ζπγγελά κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ ζε ΏΒΕ ηεο ΒιιΪδνο αιιΪ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ΜΪιηζηα, ζπγγελά κε ην αληηθεέκελν ηνπ λΫνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ εέλαη ηα κεηαπηπρηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα «Μηθξνειεθηξνληθά-Οπηνειεθηξνληθά» πνπ ιεηηνχξγεζε ζηα πιαέζηα ηνπ 

Σκάκαηνο Φπζηθάο θαη «ΒθαξκνζκΫλε Μνξηαθά Φαζκαηνζθνπέα» ζηα πιαέζηα ηνπ Σκάκαηνο 

Υεκεέαο. εκεηψλεηαη φηη δηαθεθξηκΫλνη Έιιελεο επηζηάκνλεο ηνπ πεδένπ ζπκκεηΫρνπλ θαη ζε 

ζπλαθά κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ΒΠΒΏΒΚ, φπσο ην «Βπηζηάκε Πνιπκεξψλ θαη ΒθαξκνγΫο 

ηεο» ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, «Φπζηθά Τιηθψλ» ηνπ Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα ησλ Πνιπκεξψλ» ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ θαη ην 

«Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ» ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ. πνπδΫο επέζεο 

ζηελ Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα ησλ Τιηθψλ κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην λΫν Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ 

Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, κε δηΪξθεηα θνέηεζεο ηα ηΫζζεξα ρξφληα θαη εξεπλεηηθΫο 

θαηεπζχλζεηο ζηνπο εμάο ηνκεέο: ησλ κνξηαθψλ πιηθψλ, ησλ βην-πιηθψλ θαη ησλ κηθξν-

λαλνθαζηθψλ πιηθψλ. Σν ηκάκα Ϋρεη σο απνζηνιά λα πξνΪγεη ηελ Βπηζηάκε ησλ Τιηθψλ κε ηε 

ζεσξεηηθά θαη εθαξκνζκΫλε δηδαζθαιέα θαη Ϋξεπλα, λα παξΫρεη ζηνπο θνηηεηΫο ηα απαξαέηεηα 

εθφδηα πνπ εμαζθαιέδνπλ ηελ Ϊξηηα θαηΪξηηζά ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά 

ηνπο ζηαδηνδξνκέα θαη εμΫιημε θαη λα θαηαξηέδεη επηζηάκνλεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζηνπο ηνκεέο 

ησλ ηερλνινγηθψλ θαη βηνταηξηθψλ εθαξκνγψλ ηεο επηζηάκεο ησλ πιηθψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

παξαγσγάο θαη θπζηθνρεκηθνχ ειΫγρνπ ησλ πιηθψλ, ηεο εθπαέδεπζεο ζηηο ζεηηθΫο επηζηάκεο θαη 

ηεο Ϋξεπλαο ζηελ επηζηάκε θαη ηελ ηερλνινγέα ησλ πξνεγκΫλσλ πιηθψλ. Σν πξφγξακκα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πεξηιακβΪλεη ζεσξεηηθά θαηΪξηηζε, εξγαζηεξηαθά εμΪζθεζε, 

εθπφλεζε πηπρηαθάο εξεπλεηηθάο εξγαζέαο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα επηινγάο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο 

ζε παξαγσγηθΫο κνλΪδεο εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Βπηζηάκε 

θαη Σερλνινγέα ησλ Πνιπκεξψλ πξνζθΫξεηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Σκάκαηα Φπζηθάο, Υεκεέαο 

θαη Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη πεξηιακβΪλεη δηεηά θχθιν καζεκΪησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 

αζθάζεσλ θαη εθπφλεζε εξγαζέαο εηδέθεπζεο (γηα ην ΜΑΒ), θαζψο θαη δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο 

(γηα ην ΑΑ). ΏλΪινγεο δνκάο εέλαη θαη ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ Βπηζηάκε ησλ Τιηθψλ, 

ην νπνέν εζηηΪδεηαη εξεπλεηηθΪ ζηα κνξηαθΪ πιηθΪ, ζηα βην-πιηθΪ θαη ζηα κηθξν- θαη λαλν- 

θαζηθΪ πιηθΪ. ια ηα πξνζθεξφκελα καζάκαηα δηαξθνχλ Ϋλα εμΪκελν θαη δηαθξέλνληαη ζε 

ΤπνρξεσηηθΪ θαη Βπηινγάο. Σα καζάκαηα πεξηιακβΪλνπλ δηδαζθαιέα, θξνληηζηάξηα θαη 

εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο. Δ επηζηάκε ησλ πιηθψλ εέλαη δηεπηζηεκνληθά πεξηνρά, ζηελ νπνέα 

ζπλαληψληαη επξχηαηνη ηνκεέο ησλ βαζηθψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη πεξηιακβΪλεη ηε κειΫηε, 

πεηξακαηηθά θαη ζεσξεηηθά, ηεο δνκάο θαη ησλ ηδηνηάησλ ηεο ζπκππθλσκΫλεο χιεο ζηηο 

δηΪθνξεο κνξθΫο ηεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρεκηθά ζχλζεζε κνξθψλ κε πξνθαζνξηζκΫλεο 
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ηδηφηεηεο ζε ζρΫζε κε ζπγθεθξηκΫλεο ρξάζεηο θαη εθαξκνγΫο, θαζψο θαη ηελ αλαδάηεζε θαη 

ζχλζεζε λΫσλ κνξθψλ κνξηαθάο νξγΪλσζεο ηεο χιεο. Σα ηκάκαηα Ϋρνπλ σο απνζηνιά λα 

θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνΪγνπλ ηελ νηθεέα αληηζηνέρσο επηζηάκε κε ηελ αθαδεκατθά θαη 

εθαξκνζκΫλε Ϋξεπλα θαη αλαδάηεζε θαη λα παξΫρνπλ ζηνπο θνηηεηΫο ηα απαξαέηεηα εθφδηα πνπ 

εμαζθαιέδνπλ ηελ Ϊξηηα θαηΪξηηζά ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο 

ζηαδηνδξνκέα θαη εμΫιημε. Σν ηκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ Ϋρεη σο απνζηνιά ηελ θαιιηΫξγεηα 

θαη πξναγσγά ηεο επηζηάκεο ησλ πιηθψλ ηδέσο ζηνπο ηνκεέο ησλ κνξηαθψλ πιηθψλ, ησλ βην-

πιηθψλ θαη ησλ κηθξν- θαη λαλν- θαζηθψλ πιηθψλ θαη ηελ θαηΪξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα 

κειεηνχλ, εξεπλνχλ θαη απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκεέο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη βηνταηξηθψλ 

εθαξκνγψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ παξαγσγάο θαη θπζηθνρεκηθνχ ειΫγρνπ ησλ πιηθψλ, ηεο 

εθπαέδεπζεο ζηηο ζεηηθΫο επηζηάκεο θαη ηελ Ϋξεπλα ζηελ επηζηάκε θαη ηελ ηερλνινγέα ησλ 

πξνεγκΫλσλ πιηθψλ. Με δεδνκΫλν φηη ε Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα ησλ Τιηθψλ εέλαη κέα 

δηεπηζηεκνληθά δξαζηεξηφηεηα κε πεδέν αξθεηΪ επξχ θαη δηεπηζηεκνληθφ, εθηφο απφ ηα 

παξαπΪλσ ηκάκαηα, νη ελδηαθεξφκελνη γηα ην επΪγγεικα ηνπ Μεραληθνχ Σερλνινγέαο θαη 

Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ, κπνξνχλ λα αθνινπζάζνπλ ζπνπδΫο ρεκηθνχ, θπζηθνχ, βηνιφγνπ ά 

κεραληθνχ παξαγσγάο θαη βηνκεραλέαο, ζηα αληέζηνηρα ηκάκαηα Υεκεέαο, Φπζηθάο, ΐηνινγέαο 

θαη Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη ΐηνκεραλέαο ησλ ΏΒΕ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Βπεηδά ε εηδηθφηεηα ησλ κεραληθψλ ηερλνινγέαο θαη επηζηάκεο ησλ πιηθψλ απνηειεέ Ϋλα λΫν 

πεδέν επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ παξαπΪλσ 

επαγγεικαηηψλ εέλαη ηα αληέζηνηρα ησλ Φπζηθψλ, Υεκηθψλ, ΐηνιφγσλ θαη Μεραληθψλ 

Παξαγσγάο θαη ΐηνκεραλέαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη πηπρηνχρνη κεραληθνέ ηερλνινγέαο θαη επηζηάκεο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ:  

  ε εηαηξεέεο πνπ αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθΪ πιηθΪ (κηθξνειεθηξνληθά, νπηνειεθηξνληθά, 
κπαηαξέεο, θαιψδηα, καγλεηηθΪ πιηθΪ), κε θεξακηθΪ (κνλσηηθΪ, νπηηθΫο έλεο γπαιηνχ), κε 

πνιπκεξά (κνξθνπνέεζε, ηδηφηεηεο, πνιπκεξά επξΫσλ αιιΪ θαη εμεηδηθεπκΫλσλ εθαξκνγψλ), κε 

κΫηαιια (ρΪιπβεο, αινπκέλην), κε θνιινεηδά (ρξψκαηα, θΪξκαθα) θαη κε βηνζπκβαηΪ πιηθΪ.  

  ε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο παξαγσγάο ελΫξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο 

ε Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε λΫσλ πξνεγκΫλσλ πιηθψλ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ πξφνδν ζε θΪζε 

δξαζηεξηφηεηα παξαγσγάο/δηαλνκάο ελΫξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

  ε ππεξεζέεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη Ϋιεγρν ησλ πξνδηαγξαθψλ 
πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ.  

  ηε ΜΫζε Βθπαέδεπζε δηφηη, ιφγσ ηεο δη-επηζηεκνληθάο ηνπο εθπαέδεπζεο, κπνξνχλ λα 

δηδΪμνπλ Φπζηθά, Υεκεέα, Σερλνινγέα θαη ζπλαθά πξνο ην αληηθεέκελν καζάκαηα.  

  Με ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθεέκελφ ηνπο αιιΪ θαη λα ζπκκεηΫρνπλ ζε 
επηηξνπΫο ειΫγρνπ πνηφηεηνο πιηθψλ γηα θαηαζθεπΫο δηαθφξσλ ηχπσλ. Ο ηνκΫαο Βπηζηάκεο θαη 

Σερλνινγέαο Τιηθψλ εέλαη δηεζλψο Ϋλαο ηνκΫαο αηρκάο. Σα επεμεξγαζκΫλα πιηθΪ απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαέν ιέζν ηεο ζεκεξηλάο ηερλνινγηθάο επνράο. Δ Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε πιηθψλ ζα 

ζπλερέζεη λα παέδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλαδάηεζε ιχζεσλ γηα πνιιΪ απφ ηα πηεζηηθΪ 

πξνβιάκαηα ηεο ζεκεξηλάο θνηλσλέαο, φπσο ε Ϋιιεηςε βαζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ελΫξγεηαο. 

Καηφπηλ ηνχησλ νη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγέαο θαη Βπηζηάκεο ησλ 

Τιηθψλ εέλαη πνιχ ζεηηθΫο, δεδνκΫλνπ φηη ε επηζηάκε θαη ηερλνινγέα ησλ πιηθψλ εέλαη Ϋλαο 

ηνκΫαο κε ζπλερά θαη ξαγδαέα αλΪπηπμε ζε κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε βΪζε θαη 

αληαπνθξέλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο. Σηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο Ϋρνπκε γέλεη κΪξηπξεο κέαο 

ζεκαληηθάο επαλΪζηαζεο ζηηο εθαξκνγΫο ησλ λΫσλ πιηθψλ. Σα πην ζεκαληηθΪ παξαδεέγκαηα 

εέλαη ε εθξεθηηθά αλΪπηπμε ηεο κηθξνειεθηξνληθάο, ε εθηεηακΫλε ρξάζε ζπλζεηηθψλ 

πνιπκεξψλ, ε εθαξκνγά ππεξδηΪθαλσλ γπαιηψλ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλέεο κΫζσ νπηηθψλ ηλψλ, ε 
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αλΪπηπμε βηνυιηθψλ κε εθαξκνγΫο ζηε βηνηερλνινγέα θαη ηε βηνταηξηθά, ελψ ε ξαγδαέα 

αλαπηπζζφκελε πεξηνρά ηεο λαλνηερλνινγέαο ππφζρεηαη επαλΪζηαζε ζηηο κεζφδνπο 

παξαζθεπάο/παξαγσγάο αιιΪ θαη ζηηο ηδηφηεηεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο, Σκάκα Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ, Γξαθεέν Αηαζχλδεζεο 
Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Αηεχζπλζε: Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρεζχκλνπ, ΡΫζπκλν, Κξάηε, ΒιιΪδα 

Σ.Κ. 74100, ηειΫθσλα επηθνηλσλέαο: ΡΫζπκλν (28310) 77726 - 7, fax: (28310) 77728, e-mail: 

liodaki@hra. admin.uch.gr ΔξΪθιεην (2810) 394010-20, fax: (2810) 394021, e-mail: 

manolik@physics.uch.gr ΔξΪθιεην Εαηξηθά (2810) 394754, e-mail: sturnara@med.uoc.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ, Σκάκα Βπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ, ΠΪηξα Σ.Κ. 26 504, ηει: 2610 

996358, fax: 2610 996358, email:secretariat@matersci.upatras.gr, 

http://www.matersci.upatras.gr /Selidagr /programmegr.htm  

  Οδεγφο ζπνπδψλ:http://www.matersci.upatras.gr/Selidagr/programmegr.htm  

  Ώζάλα, Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84 ΓσγξΪθνπ, 210 7253780 - 

7284248.  

  Θεζ/λέθε, ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζ/λέθεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζ/λέθε, 2310 
998250 - 998260.  

  ΠΪηξα, Παλεπηζηάκην Παηξψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26110 ΠΪηξα, 2610 997538.  

  Κξάηε, Παλεπηζηάκην Κξάηεο, Ώκπειφθεπνη, 71409 ΔξΪθιεην, ηει.: 2810 235014 - 232551.  

  Ώζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84 ΓσγξΪθνπ, ηει. 210 7242906.  

  Θεζζαινλέθεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310 997910 - 988130.  

  ΠΪηξαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26110 ΠΪηξα, ηει. 2610 997101.  

  Εσαλλέλσλ, Αφκπνιε 30, 45110 ΕσΪλληλα, ηει.:26510 40549.  

  Κξάηεο, Ώκπειφθεπνη, 71409 ΔξΪθιεην, ηει.: 2810 235014.  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο (ΥαληΪ), ηει.: 28210-69550-37301-37035.  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο (ΞΪλζε), ηει.: 25410-20319-22013-23878.  

  Παλειιάληα Έλσζε ΐηνιφγσλ, Α/λζε: σθξΪηνπο 79-81 Ώζάλα Σ.Κ. 104 32, ηει: 210-

5224632, fax:210-6443089, http://www.pev.gr, e-mail: edu@pev.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ επέιπζε ζπγθεθξηκΫλσλ πξνβιεκΪησλ ζην ρψξν, (νξγΪλσζε θαη κνξθά, δηαδηθαζέεο 

αλΪπηπμεο, πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα), πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλνηθέα, ηελ πφιε, ηελ πεξηθΫξεηα ά θαη 

νιφθιεξε ηε ρψξα, εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ ζρεηηθΪ θαιΫο. πρλΪ, φκσο, επηζθΫπηεηαη ηνπο πξνο κειΫηε 

ρψξνπο, πξνθεηκΫλνπ λα Ϋρεη ηε δηθά ηνπ Ϊπνςε θαη ζπκκεηνρά ζηελ επέιπζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη επαέζζεηνο γχξσ απφ πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα. Βπέζεο, πξΫπεη λα εέλαη 

http://www.matersci.upatras.gr/
http://www.matersci.upatras.gr/Selidagr/programmegr.htm
http://www.pev.gr/
http://www.ypepth.gr/
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δεκηνπξγηθφο, δηνξαηηθφο, λα δηαζΫηεη θαληαζέα, ζσζηά θξέζε θαη ηθαλφηεηα ιάςεο ζσζηψλ 

απνθΪζεσλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρεη ην ηκάκα Υσξνηαμέαο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαιέαο, πνπ αλάθεη ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ δηΪξθεηΪ 

ηνπο εέλαη πΫληε Ϋηε θαη ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ην 

εμσηεξηθφ. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο θαη ΏλΪπηπμεο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο (ΐΫξνηα), θαζψο θαη ζην Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο, 

Πνιενδνκέαο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (ΐφινο). ΒπηπιΫνλ, 

ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην λΫν Σκάκα Πεξηθεξεηαθάο Οηθνλνκηθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ηεξεΪο ΒιιΪδαο (ΛηβαδεηΪο).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραληθνχ Υσξνηαμέαο, Πνιενδνκέαο θαη Πεξηθεξεηαθάο 

ΏλΪπηπμεο πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ην ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

θαη Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 ΠΑ240/1994. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραληθνχ Υσξνηαμέαο, Πνιενδνκέαο θαη 

Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο νξέδνληαη σο εμάο: Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ 

Υσξνηαμέαο, Πνιενδνκέαο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο νξέδνληαη σο Αηπισκαηνχρνη 

"Μεραληθνέ ΥσξνηΪθηεο θαη Πεξηθεξεηνιφγνη", Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο ζηηο εμάο 

ηδέσο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α. 240 (30/8/1994): 1. Βθπφλεζε ρσξνηαμηθψλ, 

πνιενδνκηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. 2. Μειεηψλ ρσξνζΫηεζεο 

επηρεηξάζεσλ θαη παξαγσγηθψλ κνλΪδσλ. 3. Ανκά θαη ρσξηθά νξγΪλσζε δηθηχσλ ππνδνκάο, 

κεηαθνξψλ θαη ππεξεζηψλ. 4. Υξνληθφο θαη ηερληθννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο Ϋξγσλ. 5. 

Βθπφλεζε κειεηψλ ηνπηθάο θαη πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο. 6. Αηαρεέξηζε θαη αμηνιφγεζε 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ. 7. ΣερληθννηθνλνκηθΫο κειΫηεο ζθνπηκφηεηαο. 8. Αηαρεέξηζε 

θπζηθψλ πφξσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο, θαη πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 9. ΟξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγά κεζφδσλ 

ηειεπηζθφπεζεο θαη γεσγξαθηθψλ ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηψλ. 10. ΠΪζεο θχζεσο 

θνηλσληθννηθνλνκηθΫο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο αζηηθάο γεσγξαθέαο θαη πεξηθεξεηαθάο αλΪιπζεο. Οη 

απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγγξαθάο ζην Μεηξψν Βξγνιεπηηθψλ 

Βπηρεηξάζεσλ, ζην Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ η θαη ζηα κεηξψα κειεηεηψλ θαη 

κειεηεηηθψλ γξαθεέσλ ηεο Γλσκνδνηηθάο Βπηηξνπάο Μειεηψλ γηα ηα αληέζηνηρα Ϋξγα θαη 

κειΫηεο. ζνλ αθνξΪ ζηνλ επαγγεικαηηθφ θνξΫα, νη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο αλάθνπλ ζην 

Σερληθφ Βπηκειεηάξην ηεο ΒιιΪδνο (ΣΒΒ), ζην νπνέν εγγξΪθνληαη κεηΪ απφ ηηο θαζηεξσκΫλεο 

εμεηΪζεηο γηα ηελ απφθηεζε Ϊδεηαο εμαζθάζεσο επαγγΫικαηνο. Με ηελ εγγξαθά ζην ΣΒΒ νη 

απφθνηηνη εληΪζζνληαη απηνκΪησο θαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξΫα (ΣΜΒΑΒ), θαζψο θαη ζηνλ 

ΚιΪδν Τγεέαο Σερληθψλ (ΚΤΣ) ηνπ ΣΜΒΑΒ πνπ πξνζθΫξεη πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο, 

Πνιενδνκέαο θαη Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε Αεκφζηεο ππεξεζέεο θαη 

νξγαληζκνχο (π.ρ. Αάκνη, Ννκαξρέεο, ΠεξηθΫξεηεο, Τπνπξγεέα, ΒΟΣ), Αηεζλεέο νξγαληζκνχο (π. 

ρ. Βπξσπατθά ’Βλσζε, Παγθφζκηα ΣξΪπεδα, Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη 

ΏλΪπηπμεο), ΚΫληξα εξεπλψλ (π. ρ. Βζληθφ ΚΫληξν Κνηλσληθψλ Βξεπλψλ, ΚΫληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Βξεπλψλ), ΏλαπηπμηαθΫο εηαηξεέεο θαη νξγαληζκνχο, 

ΕδησηηθΪ γξαθεέα κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ επηρεηξάζεσλ, ΐηνκεραληθΫο επηρεηξάζεηο θαη 

επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ, ΚαηαζθεπαζηηθΫο εηαηξεέεο, Βηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θαη 

επελδχζεσλ αθηλάησλ, Με θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο, ΒπαγγεικαηηθΫο ελψζεηο, θ.α.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
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Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, ζηελ Σνπηθά 

Ώπηνδηνέθεζε, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε ηερληθΫο εηαηξεέεο, ζηε βηνκεραλέα θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο ζε δηθφ ηνπ ηερληθφ γξαθεέν. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο δηαγξΪθνληαη 

πνιχ ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: ΐφινο, ηει.: 24210/74140, http://www.prd.uth.gr/  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο θαη ΏλΪπηπμεο, ΐΫξνηα, ηει.: 

2310-994179, http://www.auth.gr/  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο, Πνιενδνκέαο θαη Πεξηθεξεηαθάο 
ΏλΪπηπμεο, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74453, http://www.prd.uth.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΑΔΡΟΝΑΤΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
ΜειεηΪ θαη επηβιΫπεη ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε νηθνδνκΫο θαη 

βηνκεραλέεο. Οη επαγγεικαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο επεθηεέλνληαη θαη ζηελ ηερλνινγέα 

ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπάο αεξνπνξηθψλ θαη δηαζηεκηθψλ νρεκΪησλ. Ώλαιχεη ηηο αεξνπνξηθΫο 

θαηαζθεπΫο θαη ηελ ηερλνινγέα ησλ αεξνπνξηθψλ πιηθψλ, ηελ αεξνδπλακηθά θαη ηα ζπζηάκαηα 

πξνψζεζεο ησλ αεξνζθαθψλ ζηηο αεξνπνξηθΫο κεηαθνξΫο θαη ηεο κεραληθάο ησλ πηάζεσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο δηαθΫξνπλ αλΪινγα κε ην ρψξν ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη. Χο ππΪιιεινο 

ά ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο εξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, ελψ σο θαζεγεηάο ζηε 

δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε αληηκεησπέδεη ηηο έδηεο ζπλζάθεο κε απηΫο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

ζπλζάθεο, φκσο, δηαθνξνπνηνχληαη, φηαλ εξγΪδεηαη ζε ππφζηεγα ά ζηελ χπαηζξν, ζε εξγνζηΪζηα 

θαηαζθεπάο αεξνπιΪλσλ θ.ιπ. πρλΪ ηαμηδεχεη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ζπλεδξέσλ, ζεκηλαξέσλ πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ζην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Οη πνιχ θαιΫο γλψζεηο ζηα καζεκαηηθΪ, ζηε θπζηθά, ζην ζρΫδην θαη ε αληέιεςε ηνπ ρψξνπ, ησλ 

φγθσλ θαη ζρεκΪησλ, φπσο θαη ε θαληαζέα, απνηεινχλ ηα βαζηθΪ πξνζσπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 

ηνπ κεραλνιφγνπ αεξνλαππεγνχ κεραληθνχ. ΠξΫπεη, επέζεο, λα εέλαη ππεχζπλνο θαη 

πξνζεθηηθφο, γηαηέ ππνγξΪθεη γηα ηελ νινθιάξσζε θαη ηελ αζθΪιεηα Ϋξγσλ κεγΪινπ θφζηνπο 

θαη ζεκαζέαο, θαζψο επέζεο λα αληαπνθξέλεηαη ζηηο απαηηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ ηνπ θαη λα ηηο 

πξνζαξκφδεη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλεέο θαλφλεο αζθαιεέαο.  

 

ποσδές: 
Σν αληέζηνηρν ηκάκα ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ παξΫρεη ζπνπδΫο 

κεραλνιφγνπ αεξνλαππεγνχ κεραληθνχ, ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ νπνένπ εέλαη δΫθα 

εμΪκελα, θαη αλΪινγα κε ηελ εηδέθεπζε ιακβΪλεη ην πηπρέν ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ ά ην 

πηπρέν ηνπ αεξνλαππεγνχ κεραληθνχ. Σν ηκάκα απηφ Ϋρεη ηΫζζεξηο ηνκεέο: ΒθαξκνζκΫλεο 

Μεραληθάο, Καηαζθεπαζηηθφο, Βλεξγεηαθφο θαη Αηνέθεζεο. Οη πηπρηνχρνη ησλ παξαπΪλσ 

εηδηθεχζεσλ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηε κεραληθά θαη ζηελ αεξνλαππεγηθά 

κεραληθά. Σν πξφγξακκα αεξνλαππεγηθάο εέλαη ην κφλν αλαγλσξηζκΫλν ζηα ειιεληθΪ 

http://www.prd.uth.gr/
http://www.auth.gr/
http://www.prd.uth.gr/
http://www.tee.gr/
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παλεπηζηάκηα. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην λΫν Σκάκα Σερλνινγέαο Ώεξνζθαθψλ ηνπ 

ΏΣΒΕ Υαιθέδαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραλνιφγνπ Ώεξνλαππεγνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ 

ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-1938 ΐ.Α. 17-3-1950, 

θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/1963 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979 ΠΑ 472/1985 ΠΑ 252/1988.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα (ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, σο θαζεγεηάο ππφ 

πξνυπνζΫζεηο ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε), ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ηερληθΫο εηαηξεέεο, 

βηνκεραλέα, εξγαζηάξηα θ.ιπ.), φπσο θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, ηδέσο κεηΪ ηελ εηζαγσγά ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ 

ζηηο βηνκεραλέεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26500 Ρέν ΠΪηξα, ηει.:2610/997192, 
http://www.mech.upatras.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

  ΏΣΒΕ Υαιθέδαο: Σκάκα Σερλνινγέαο Ώεξνζθαθψλ, 344 00, ΦαρλΪ Βπβνέαο, ηει.: 22280-
99672, http://www.aero.teihal.gr/  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε επέιπζε πξνβιεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηε δσά ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ δψσλ, ησλ θπηψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκΪησλ. Βηδηθφηεξα, ν κεραλνιφγνο 

βηνινγηθψλ ζπζηεκΪησλ δνπιεχεη κε δσληαλΪ ζπζηάκαηα θαη βηνινγηθΪ πιηθΪ θαη δεκηνπξγεέ 

λΫα ά βειηησκΫλα πξντφληα, δηαδηθαζέεο ά ζπζθεπΫο. ΏλΪινγα κε ηελ εμεηδέθεπζά ηνπ, κπνξεέ 

λα αζρνιεέηαη κε ηε δεκηνπξγέα ηερληθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζνδεηΫο θαη 

κεηψλνπλ ηελ απψιεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ρψκαηνο, ηε ρξάζε λεξνχ θαη ηε κφιπλζε ησλ 

πδΪησλ απφ ρεκηθΪ θαη ηελ αλΪπηπμε δηαδηθαζηψλ ηθαλψλ λα κεηαηξΫπνπλ βηνινγηθΪ πιηθΪ ζε 

πνηνηηθΫο ηξνθΫο. Ώθφκε, αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ απνηεινχλ ε επηλφεζε θαη ν 

Ϋιεγρνο ηερληθψλ δχκσζεο πνπ κεηαηξΫπνπλ ηα βηνινγηθΪ ιχκαηα ζε ρξάζηκε ελΫξγεηα ά 

πξντφληα, ε αλΪπηπμε αηζζεηάξσλ πνπ εμαζθαιέδνπλ ηελ αζθΪιεηα, ηελ επηζπκεηά πθά θαη ηε 

ζξεπηηθά αμέα επεμεξγαζκΫλσλ ηξνθψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ν Ϋιεγρνο εξγαζηεξηαθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ πνπ παξΪγνπλ θπηΪ αλαπηπγκΫλα κε γνληδηαθά επεμεξγαζέα θ.Ϊ. Εδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ν θιΪδνο ηεο εκβηνκεραληθάο, φπνπ ν κεραλνιφγνο αζρνιεέηαη κε ηελ 

ηππνπνέεζε, παξαγσγά θαη εκπνξέα ηαηξνηερλνινγηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

αθνινπζεέ αλαγλσξηζκΫλα ζπζηάκαηα πνηφηεηαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη ηδηαέηεξα δχζθνιεο, θαζψο δνπιεχεη ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο, 

φπνπ ππΪξρνπλ ρεκηθΫο νπζέεο θαη αλαζεκηΪζεηο. ΏξθεηΫο ψξεο απαζρνιεέηαη θαη ζε γξαθεέν - 

εξγαζηάξην, φπνπ εθπνλεέ ηα ζρΫδηα θαη ηηο κειΫηεο ηνπ.  

 

http://www.mech.upatras.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.aero.teihal.gr/
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δσά, ηα 

βηνινγηθΪ πξντφληα θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. Ώθφκα, απαηηεέηαη ηδηαέηεξε 

πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε 

δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο 

ηνπ, θαζψο θαη πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ Ώζάλαο, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη ππΪξρεη εμεηδέθεπζε ζηνλ 

Βλεξγεηαθφ θαη ηνλ Καηαζθεπαζηηθφ ΣνκΫα θαη ηε ΐηνκεραληθά Αηνέθεζε. Βπέζεο, ππΪξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζε ηνκεέο φπσο ε Αηνέθεζε 

Παξαγσγηθψλ πζηεκΪησλ, ηα πζηάκαηα Ώπηνκαηηζκνχ θαη ε Αηνέθεζε Βπηρεηξάζεσλ. 

Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο φπσο ε 

εκβηνκεραληθά, ε βηνηερλνινγέα θ.Ϊ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Γηα ηελ απφθηεζε Ϊδεηαο Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη ε ζπκκεηνρά ζε εμεηΪζεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

πηπρηνχρσλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Ν. 6422 ζην ΦΒΚ 421, 

η. Ώ’ 28-11-1934.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ώπαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιιεο εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ζρεηηθΪ ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, βηνκεραλέεο, 

ηερληθΫο εηαηξεέεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θ.Ϊ. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο θαη λα αζρνιεζεέ κε ην ζρεδηαζκφ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηελ 

εθπφλεζε ηερληθψλ κειεηψλ. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε 

θαη θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη 

πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη ηδηαέηεξα θαιΫο, αθνχ ππΪξρεη δάηεζε ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο ζε ζχγρξνλεο εμεηδηθεχζεηο ιφγσ ηεο αικαηψδνπο αλΪπηπμεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκΪησλ θαη ησλ πνηθέισλ εθαξκνγψλ ηνπο ζε βηνκεραληθνχο θαη κε ρψξνπο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, 

ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7723534, θαμ: 210-7723541, www.mech.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 
2310-996022, 996072, θαμ: 2310-206138, http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997192, 997214, 

θαμ: 2610-991626, www.mech.upatras.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  
 

http://www.ypepth.gr/
http://www.mech.ntua.gr/
http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html
http://www.mech.upatras.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
ΏλαιακβΪλεη ηε κειΫηε, ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ηε γεληθά επέβιεςε φινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ κΫρξη ην ηειηθφ ζηΪδην ηεο παξΪδνζεο ζε νηθνδνκΫο θαη βηνκεραλέεο. Δ Ϊδεηα 

Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο πνπ ρνξεγεέηαη απφ ην ΣΒΒ (Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο) ηνπ δέλεη 

ην δηθαέσκα ππνγξαθάο ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ κειεηψλ γηα βηνκεραληθΪ, 

ελεξγεηαθΪ θαη πδξαπιηθΪ Ϋξγα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραλνιφγνο κεραληθφο εξγΪδεηαη ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ζπλζάθεο εξγαζέαο δελ 

εέλαη επρΪξηζηεο, γηαηέ Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ρεκηθΫο νπζέεο, δπζΪξεζηεο νζκΫο θαη επηπιΫνλ ην 

σξΪξηφ ηνπ δελ εέλαη ζηαζεξφ. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κπνξεέ λα θαζνξέδεη ν έδηνο ηηο 

ζπλζάθεο εξγαζέαο αιιΪ θαη πΪιη ην σξΪξηφ ηνπ εέλαη εμαληιεηηθφ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη ζπλΫπεηα, ππεπζπλφηεηα, ηθαλφηεηα νξγΪλσζεο θαη δηΪζεζε γηα ζπλεξγαζέα, 

Ϋηζη ψζηε λα δηεπζχλεη θαη λα επηβιΫπεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ εθαξκνγά ησλ 

κειεηψλ. Ώπαξαέηεηεο εέλαη νη γλψζεηο καζεκαηηθψλ, θπζηθάο θαη ηερληθνχ ζρεδένπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ην ηκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ Ώζάλαο, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα. Σν ηκάκα Ϋρεη ηξεηο ηνκεέο: 

Βλεξγεηαθφο, Καηαζθεπαζηηθφο θαη ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο. Οη πηπρηνχρνη απηψλ ησλ 

ηκεκΪησλ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ εμεηΪζεηο ζην 

Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο γηα ηελ απφθηεζε Ϊδεηαο Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο. Όζηεξα 

απφ ηεηξΪρξνλε εμΪζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο κπνξνχλ λα ιΪβνπλ ην πηπρέν κειεηεηά γηα 

κεγΪιεο κεραλνινγηθΫο-ειεθηξνινγηθΫο κειΫηεο ά Ϋπεηηα απφ ηξέρξνλε εμΪζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηνο κπνξνχλ λα ιΪβνπλ ην πηπρέν ηνπ εξγνιάπηε πξνθεηκΫλνπ λα αζρνιεζνχλ κε 

εξγνιαβέεο. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Παξαγσγάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Κχπξνπ. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ 

θαη ζην Σκάκα Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνινγέαο ηεο Ώλψηαηεο ρνιάο Παηδαγσγηθάο θαη 

Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο. Ο ππνςάθηνο κεραλνιφγνο κεραληθφο κπνξεέ επέζεο λα ζπνπδΪζεη 

ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ- ζπλεξγαδφκελα κε μΫλα παλεπηζηάκηα- ε δηΪξθεηα 

ζπνπδψλ ζηα νπνέα εέλαη ηΫζζεξα Ϋηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα θαη πξνζφληα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ 

ην Ν.6422, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 421 Ώ’ ζηηο 28-11-1934.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο δεκφζηνο ππΪιιεινο ζηα ζρεηηθΪ ππνπξγεέα, ζε νξγαληζκνχο, ζε 

δεκνηηθΫο ππεξεζέεο, σο ππΪιιεινο ζε βηνκεραλέεο, βηνηερλέεο, ηερληθΫο εηαηξεέεο θαη εηαηξεέεο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξέα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο 

εθπνλψληαο κειΫηεο θαη επηβιΫπνληαο ηελ νινθιάξσζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ππφ 

πξνυπνζΫζεηο, σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζηελ θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνχ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, φπσο θαη ην ηζνδχγην δάηεζεο θαη πξνζθνξΪο ηνπ επαγγΫικαηνο, 
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πνπ επεξεΪδεηαη ζεηηθΪ απφ ηελ απμαλφκελε αλΪγθε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε 157 80 ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7723534, 
http://www.mech.ntua.gr/gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310/996022, http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26500 Ρέν ΠΪηξα, ηει.: 2610/997192 (ν πιάξεο 
ηέηινο ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο εέλαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ), http://www.mech.upatras.gr/  

  Παλεπηζηάκην Κχπξνπ: Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Παξαγσγάο, Σ.Θ. 

20537, Σ.Κ. 1678 Λεπθσζέα, ηει.: 00357-22894000, θαμ: 00357-22894463, 

htpp://www.ucy.ac.cy  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Οη δηεξγαζέεο ηεο κεραλνινγηθάο θαη ρεκηθάο βηνκεραλέαο, νη νξγαλσηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο 

ηερληθΫο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη κεηαπνέεζεο απνηεινχλ ην αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ 

κεραλνιφγνπ κεραληθνχ βηνκεραλέαο. Σν γλσζηηθφ ηνπ αληηθεέκελν θαιχπηνπλ νη εμάο ηνκεέο: 

ΒλΫξγεηαο, ΐηνκεραληθψλ Αηεξγαζηψλ θαη Σερλνινγέαο ΠεξηβΪιινληνο, Μεραληθψλ Τιηθψλ θαη 

Καηεξγαζηψλ θαη ΟξγΪλσζεο θαη ΐηνκεραληθάο Αηνέθεζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο βηνκεραληθφο ρψξνο θαη ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ, 

πξνζδηνξέδνπλ θΪζε θνξΪ ηηο ζπλζάθεο εξγαζέαο θΪησ απφ ηηο νπνέεο εξγΪδεηαη. Χο ππΪιιεινο 

αθνινπζεέ θαλνληθφ σξΪξην, ελψ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζπλάζσο ην ππεξβαέλεη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ζπλεπάο θαη ππεχζπλνο θαη λα δηαζΫηεη πλεχκα ζπλεξγαζέαο. Δ ηθαλφηεηα λα 

νξγαλψλεη, λα δηεπζχλεη θαη λα επηβιΫπεη ηηο εξγαζέεο πνπ εθηεινχληαη, εέλαη απαξαέηεηε. Δ 

θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη ε αληνρά εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αληέμνσλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ, πνπ πηζαλφλ λα ζπλαληάζεη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρεη ε Πνιπηερληθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ε δηΪξθεηα 

http://www.mech.ntua.gr/gr
http://vergina.eng.auth.gr/mech/mech.html
http://www.mech.upatras.gr/
htpp://www.ucy.ac.cy/
http://www.tee.gr/
http://www.srpq.gr/
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ζπνπδψλ εέλαη δΫθα εμΪκελα. Σν 10ν εμΪκελν δηαηέζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηηο δηεξγαζέεο ηεο κεραλνινγηθάο θαη ρεκηθάο βηνκεραλέαο 

θαζψο θαη ζηηο ηερληθΫο νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο ηεο κεηαπνέεζεο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα ιΪβνπλ πηπρέν κειεηεηά θαη πηπρέν εξγνιάπηε. 

Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ βηνκεραλέαο θαζνξέδνληαη απφ ην 

Ν. 6422/34 θαη ηα εθηειεζηηθΪ ηνπ ΠξνεδξηθΪ ΑηαηΪγκαηα. χκθσλα κε ηελ παξαπΪλσ 

λνκνζεζέα, νη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΐηνκεραλέαο Ϋρνπλ ην 

δηθαέσκα εθπφλεζεο κειεηψλ θαη επέβιεςεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ρσξέο 

πεξηνξηζκφ. Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α. 472/85, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην ΜΒΚ, ζηηο 

θαηεγνξέεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη ζηελ 

θαηεγνξέα ησλ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ γηα ηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζ’ απηάλ πδξαπιηθΪ Ϋξγα ππφ 

πέεζε. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο, κεηΪ ηηο θαζηεξσκΫλεο εμεηΪζεηο γηα ηελ απφθηεζε Ϊδεηαο 

αζθάζεσο επαγγΫικαηνο, εγγξΪθνληαη ζην ΣΒΒ. Οη απφθνηηνη εγγξαθφκελνη ζην ΣΒΒ 

απηνκΪησο εληΪζζνληαη ζην ΣΜΒΑΒ, πνπ πξνζθΫξεη πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε (ΚΤΣ). πνπδΫο, επέζεο, παξΫρνληαη θαη ζε Βξγαζηάξηα 

ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, φπνπ ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη ηΫζζεξα Ϋηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ ά ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηΪ παλεπηζηεκέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα θαη πξνζφληα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ΐηνκεραλέαο πξνβιΫπνληαη απφ 

ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-1938 ΐ.Α. 17-3-1950, 

θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/1963 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979 ΠΑ 472/1985 ΠΑ 252/1988.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε βηνκεραληθΫο θαη θαηαζθεπαζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο θαη επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ, ηδησηηθΪ γξαθεέα κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ 

επηρεηξάζεσλ, εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα, αλαπηπμηαθΫο εηαηξεέεο θαη νξγαληζκνχο, θνηλσληθνχο 

θνξεέο, δηεζλεέο νξγαληζκνχο (π.ρ. Βπξσπατθά Έλσζε), δεκφζηεο ππεξεζέεο (π.ρ. λνκαξρέεο, 

δάκνπο, ππνπξγεέα) θ.α. Οη επαγγεικαηηθΫο πξννπηηθΫο ησλ απνθνέησλ εέλαη παξφκνηεο κε ησλ 

κεραλνιφγσλ κεραληθψλ. Σν ηζνδχγην δάηεζεο θαη πξνζθνξΪο ηνπ θιΪδνπ εέλαη αξθεηΪ ζεηηθφ, 

ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο λΫαο ηερλνινγέαο θαη ησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

παξαγσγάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Πνιπηερληθά ρνιά: Πεδένλ ʼξεσο, 38334 ΐφινο, ηει.: 
24210/74010, http://www.mie.uth.gr/index.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο:Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 

http://www.tee.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

http://www.mie.uth.gr/index.html
http://www.tee.gr/
http://www.srpq.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ν Ϋιεγρνο, ε επέβιεςε, ε εγθαηΪζηαζε θαη ε αζθαιάο ιεηηνπξγέα ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζε πνηθέινπο ηνκεέο εθαξκνγψλ ζηε λαπηηθά θαη ζαιΪζζηα ηερλνινγέα (π.ρ. πινέα, 

λαχζηαζκνπο, αγσγνχο, ππνζαιΪζζηεο εγθαηαζηΪζεηο θ.Ϊ.), εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν κεραλνιφγνο κεραληθφο ζηε λαπηηθά θαη ζαιΪζζηα ηερλνινγέα 

εμεηΪδεη ηνπο ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ηα κεραλάκαηα θαη ζπληΪζζεη πιάξε 

κειΫηε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ηε κεραλνινγηθά κειΫηε ππνινγέδνληαη νη ζΫζεηο θαη ν 

ηξφπνο ηνπνζΫηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ δηΪθνξσλ κεραλεκΪησλ θαη ζπζθεπψλ, ε ηζρχο ηνπο θαη 

ηα ζεκεέα απ’ φπνπ ζα πεξΪζνπλ νη βνεζεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ. 

Ώθφκε, θαηαξηέδεη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ πνπ πξΫπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ππνινγέδεη ην θφζηνο ηεο εξγαζέαο θαη ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ηηο Ϊιιεο 

δαπΪλεο ηεο θαηαζθεπάο, ηεο εγθαηΪζηαζεο, ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηεο ζπληάξεζεο ησλ 

κεραλεκΪησλ. EπηβιΫπεη θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζέεο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε, ζπληάξεζε θαη 

επηζθεπά κεραλψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, δνθηκΪδεη ηελ θαιά ηνπο ιεηηνπξγέα 

θαζψο θαη ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ αλακελφκελε απφδνζά ηνπο. ΣΫινο, ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο (π.ρ. κεραληθνχο, ρεκηθνχο κεραληθνχο θ.Ϊ.), λα θΫξεη ζε πΫξαο ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζέαο ηνπ. ηαλ ζπληΪζζεη ηηο κειΫηεο ηνπ, 

εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο ηερληθνχο. πλάζσο, φκσο, 

εξγΪδεηαη ζηα εξγνηΪμηα, φπνπ νη ζπλζάθεο εέλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο, αλζπγηεηλΫο. ΚαηΪ ηε 

ζπληάξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ δηΪθνξσλ εγθαηαζηΪζεσλ κπνξεέ λα 

πξνθιεζνχλ αηπράκαηα. πρλΪ απαηηεέηαη λα κεηαθηλεέηαη ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ 

πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε 

επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ νξγαλσηηθΫο ηθαλφηεηεο, κεζνδηθφηεηα θαη ηδηαέηεξε ππεπζπλφηεηα 

γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλεέ θαη ππνγξΪθεη. Ώθφκα, ζεκαληηθΪ πξνζφληα εέλαη ε 

επρΫξεηα ζην ηερληθφ ζρΫδην, ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο κεηξάζεηο, θαζψο θαη ε θαιά αληέιεςε 

ηνπ ρψξνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά θαη μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ (ΒΜΠ). Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ζρνιάο Ϋρεη ζπληαρζεέ κε ηΫηνην ηξφπν ψζηε, αθελφο κελ 

λα παξΫρνληαη ζηνπο ζπνπδαζηΫο νη βαζηθΫο επηζηεκνληθΫο γλψζεηο ζηηο πεξηνρΫο ηεο 

Ναππεγηθάο θαη ηεο Ναπηηθάο Mεραλνινγέαο θαη αθεηΫξνπ λα θαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηνπ 

επξχηαηνπ θΪζκαηνο επαγγεικαηηθάο απαζρφιεζεο ησλ δηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζθΫξνληαη, εθηφο απφ ηα ζαξΪληα εθηΪ 

ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα, θαη εβδνκάληα εθηΪ επηινγάο. ΠαξΫρεηαη, ηΫινο, ε δπλαηφηεηα 

ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηνλ ηνκΫα ηεο Ναπηηθάο Μεραλνινγέαο θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο λαπηηθάο θαη ζαιΪζζηαο ηερλνινγέαο θαη επηζηάκεο. θνπνέ ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εέλαη ε εμεηδέθεπζε κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ 
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ζεηηθάο θαηεχζπλζεο ζηηο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο ηεο νινθιεξσκΫλεο δηεπηζηεκνληθάο 

πξνζΫγγηζεο, ζπλεξγαζέαο θαη Ϋξεπλαο, θαζψο θαη ε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζην επηζηεκνληθφ πεδέν ηεο Ναπηηθάο θαη ΘαιΪζζηαο 

Σερλνινγέαο θαη Βπηζηάκεο, Ϋηζη ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζηειΫρε κε εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο, 

ηθαλΪ λα θαιχςνπλ κε επΪξθεηα ηηο απμαλφκελεο αλΪγθεο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

επηρεηξάζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ά θαη Ϊιισλ ρσξψλ, ζηα πνιπδηΪζηαηα 

ζΫκαηα ηεο Ναπηηθάο θαη ΘαιΪζζηαο Σερλνινγέαο θαη Βπηζηάκεο πνπ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο 

γηα ηελ ΒιιΪδα ζηα πιαέζηα ηνπ επξσπατθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ παγθφζκηνπ ρψξνπ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ, αθφκε, λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ζηε ρψξα καο γηα 

ην κεραλνιφγν κεραληθφ κε εηδέθεπζε ζηε Ναπηηθά θαη ΘαιΪζζηα Σερλνινγέα. Έρεη ηα έδηα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα κε ην κεραλνιφγν κεραληθφ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε λαπηηιηαθΫο επηρεηξάζεηο, ζε λαπζηΪζκνπο, ζε λαπηηιηαθΪ γξαθεέα, ζηελ 

επηζεψξεζε εκπνξηθψλ πινέσλ, ζε ΒξεπλεηηθΪ Ελζηηηνχηα (ΒΚΘΒ, ΒΚΒΚ θ.Ϊ.), ζε 

αζθαιηζηηθΫο εηαηξεέεο, ζηνλ Ϋιεγρν ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ, ζηελ παξαθνινχζεζε 

θαηαζθεπάο θαη επηζθεπάο πινέσλ, ζε ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο, ζε ππνπξγεέα (ΤΒΝ), ζε 

νξγαληζκνχο ιηκΫλσλ, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, ζε κεραλνινγηθΪ γξαθεέα, αιιΪ θαη ζε 

βηνκεραληθνχο ηνκεέο ηεο μεξΪο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε 

δηθφ ηνπ γξαθεέν.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, ρνιά Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, ΓσγξΪθνπ: ηει.: 210-7721926, 

http://www.naval.ntua.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε Ϋξεπλα, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζρεδέαζε, ε θαηαζθεπά θαη ε εθαξκνγά επθπψλ 

ζπζηεκΪησλ βηνκεραληθάο παξαγσγάο κε ηε βνάζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εέλαη ην θχξην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν κεραλνιφγνο κεραληθφο ζπζηεκΪησλ 

απηφκαηνπ ειΫγρνπ θαη ξνκπνηηθάο αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε πξνεγκΫλσλ 

ξνκπνηηθψλ δηαηΪμεσλ θαη ζπζηεκΪησλ απηφκαηνπ ειΫγρνπ ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο κε 

ζηφρν ηε βειηηζηνπνέεζε ησλ ξπζκψλ παξαγσγάο θαη ηε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. ΠξΪγκαηη, ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο, ζπκκεηΫρνληαο 

ελεξγΪ ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο βηνκεραληθάο παξαγσγάο, αζρνιεέηαη, κεηαμχ Ϊιισλ, κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνέθεζε απηνκαηνπνηεκΫλσλ ζπζηεκΪησλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ παξαγσγάο 

(φπσο εέλαη ηα λεπξσληθΪ δέθηπα, ηα ζπζηάκαηα αζαθνχο ινγηθάο θ.Ϊ.), κε ηελ νξγΪλσζε 

ζπζηεκΪησλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο, κε ηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ 

νηθνλνκηθάο ππνζηάξημεο ηεο βηνκεραληθάο παξαγσγάο θαζψο θαη κε ηε κειΫηε εθαξκνγάο 

πξνγξακκΪησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αζθΪιεηα θαη ηελ πγηεηλά ηεο εξγαζέαο, ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, ηνπ πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ. ΣΫινο, ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.naval.ntua.gr/


 

214 

 

κεραληθνχο παξαγσγάο θαη δηνέθεζεο, ειεθηξνληθνχο κεραληθνχο θαη κεραληθνχο ππνινγηζηψλ 

θ.Ϊ. γηα λα θΫξεη ζε πΫξαο ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο κεραλνιφγνο κεραληθφο ζπζηεκΪησλ απηφκαηνπ ειΫγρνπ θαη ξνκπνηηθάο κπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη θαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραλνιφγνπο 

κεραληθνχο, κεραληθνχο παξαγσγάο θαη δηνέθεζεο, εηδηθνχο δηνέθεζεο θαη ηερλνινγέαο 

ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην 

σξΪξην ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ 

εξγαζέαο. πλάζσο, απαζρνιεέηαη ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο φπνπ νη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη 

αλζπγηεηλΫο γηαηέ Ϋξρεηαη ζε επαθά κε επηθέλδπλεο ρεκηθΫο νπζέεο θαη δπζΪξεζηεο νζκΫο. ΠνιιΫο 

θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα 

ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά εξεπλεηηθΫο κειΫηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλΪπηπμε επΫιηθησλ 

θαη επθπψλ ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο κε ηε βνάζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο κεραλνιφγνο κεραληθφο ζπζηεκΪησλ απηφκαηνπ ειΫγρνπ θαη ξνκπνηηθάο, εθηφο απφ ηα 

ηερληθΪ θαη επηζηεκνληθΪ πξνζφληα, πξΫπεη λα δηαζΫηεη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα, 

ππεπζπλφηεηα, νμπδΫξθεηα, αλαιπηηθά θαη ζπλζεηηθά ζθΫςε. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη 

ππνκνλά, ζσκαηηθά αληνρά, επηκνλά, παξαηεξεηηθφηεηα θαη λα εξγΪδεηαη κε αθξέβεηα θαη 

ηδηαέηεξε κεζνδηθφηεηα. Ώθφκε, ε αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε 

ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο, πξνυπνζΫηεη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη 

ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελφ ηνπ. Ώπαξαέηεηε, ηΫινο εέλαη ε 

πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ Ώζάλαο, φπνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Σκάκαηα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, 

Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ-Μεηαιινπξγψλ, ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Βπηζηεκψλ ηνπ ΒΜΠ, αιιΪ θαη ζπλαθψλ κε ηα αληηθεέκελα πζηεκΪησλ Ώπηνκαηηζκνχ 

ειιεληθψλ ΏΒΕ, ιεηηνπξγεέ εηάζην Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΑΠΜ) ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «πζηάκαηα Ώπηνκαηηζκνχ» κε δχν επηκΫξνπο 

θαηεπζχλζεηο: α) πζηάκαηα Καηαζθεπψλ θαη β) πζηάκαηα Ώπηφκαηνπ ΒιΫγρνπ θαη 

Ρνκπνηηθάο. Σν πξφγξακκα Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ην ΤΠΒΠΘ (απφθ. ΚΏ/2498/19-9-97), 

ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΒΠΒΏΒΚ θαη απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο θαη 

Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα ζε Ϋλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Σκάκαηα (ΦΒΚ: 747/ΐ’/24-7-98, ηξνπ. 

ΦΒΚ 1337/ΐ’/16-10-02 (ΒΠΒΏΒΚ). Σν ΑΠΜ πεξηιακβΪλεη ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα θνξκνχ 

θαη θαη’ επηινγά ππνρξεσηηθΪ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΑΒ απαηηεέηαη ε παξαθνινχζεζε θαη 

επηηπράο εμΫηαζε ζε δψδεθα καζάκαηα θαηαλεκεκΫλα ζε δχν ηεηξΪκελα θαη ζηε ζπλΫρεηα ε 

εθπφλεζε κεηαπηπρηαθάο εξγαζέαο. Γηα ηελ επηινγά ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ιακβΪλνληαη 

ππφςε ν γεληθφο βαζκφο πηπρένπ, ε επέδνζε ζηα ζπλαθά πξνο ην ΑΠΜ πξνπηπρηαθΪ καζάκαηα 

θαη ζηε δηπισκαηηθά εξγαζέα, ε επαξθάο θαη ηεθκεξησκΫλε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ (θαη ηδέσο 

ηεο αγγιηθάο) θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε ηπρφλ ππΪξρνπζα εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα 

θαη επαγγεικαηηθά εκπεηξέα θαη νη ζπζηαηηθΫο επηζηνιΫο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξΫρεη 

επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: ΏλΪιπζε πζηεκΪησλ Παξαγσγάο, 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη Έιεγρνο Παξαγσγάο, ΐηνκεραληθΫο ΒγθαηαζηΪζεηο, CAD θαη 

ΒθαξκνγΫο, CAE θαη ΒθαξκνγΫο, CAM θαη ΒθαξκνγΫο, ΦεθηαθΪ πζηάκαηα ΒιΫγρνπ, 

ΡνκπνηηθΪ πζηάκαηα ΒιΫγρνπ, Βπεμεξγαζέα άκαηνο, Μεηξάζεηο Ώηζζεηάξεο θαη 

Μηθξνζπζηάκαηα, Ώπηνκαηηζκφο ζηελ Παξαγσγά, ΤπνινγηζηηθΪ πζηάκαηα ΒιΫγρνπ θαη 
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Ρνκπνηηθάο, πζηάκαηα Αηαθέλεζεο Τιηθψλ ζηελ Παξαγσγά, Αηεξγαζέεο θαη ΣερληθΫο 

Ώληηξχπαλζεο, Σερλνινγέα πγθνιιεηψλ Καηαζθεπψλ, Βπθπά πζηάκαηα ΒιΫγρνπ θαη 

Ρνκπνηηθάο, Σερλνινγέα Ώδξαλψλ Τιηθψλ, Σερλνινγέα Πνιπκεξψλ, ΠνιπκεηαβιεηΪ 

πζηάκαηα ΒιΫγρνπ, Βξγαζηάξην πζηεκΪησλ ΏπηνκΪηνπ ΒιΫγρνπ, ΜεραλνηξνληθΪ 

πζηάκαηα, Βξγαζηάξην Ρνκπνηηθάο, πζηάκαηα Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ θ.Ϊ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ πζηεκΪησλ Ώπηφκαηνπ ΒιΫγρνπ 

θαη Ρνκπνηηθάο πξνβιΫπνληαη ζηα Π.Α. 71/1995 θαη Π.Α. 372/1997.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε βηνκεραλέεο, βηνηερλέεο, ηδησηηθΫο θαη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, ηερληθΫο εηαηξεέεο 

θαη εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ, νξγαληζκνχο, ππνπξγεέα, εξεπλεηηθΪ θΫληξα, εξγαζηάξηα 

παλεπηζηεκέσλ θ.Ϊ., ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο δηθφ ηνπ γξαθεέν ζην νπνέν 

εθπνλεέ ηερληθΫο κειΫηεο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε δεπηεξνβΪζκηα 

εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε ά ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε εθφζνλ δηαζΫηεη δηδαθηνξηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε 
ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7723538, 7722330, 772 2144, 7721926, 7722708, 7721865, 

htpp://www.naval.ntua.gr/  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7721926, 7722708, 7721865, 

htpp://www.naval.ntua.gr/  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε 
ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7723059, htpp://www.chemeng.ntua.gr/default-flash.php  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Βπηζηεκψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7721982, 210-7721687, 210-

7721703, 210-7721681, http://socrates.mechan.ntua.gr/temfe  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, 157 80, ηει.: 210-7723997, 

htpp://www.ecel.ntua.gr/index.html  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ-Μεηαιινπξγψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, 157 73, ηει.: 210-7722068, 7722071, htpp://www.metal.ntua.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΜΟΤΗΚΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΣΔΥΝΔ ΚΑΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΟΤ ΖΥΟΤ - ΔΗΓΗΚΟ ΜΟΤΗΚΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε γλψζε θαη ε αμηνπνέεζε ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ 

ηεο ςεθηαθάο ηερλνινγέαο ζηε κνπζηθά ηΫρλε. Βηδηθφηεξα, αλΪινγα κε ην θνξΫα απαζρφιεζάο 

ηνπ αλαιακβΪλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε ελφο εξεπλεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ά 

htpp://www.naval.ntua.gr/
htpp://www.naval.ntua.gr/
htpp://www.chemeng.ntua.gr/default-flash.php
http://socrates.mechan.ntua.gr/temfe
htpp://www.ecel.ntua.gr/index.html
htpp://www.metal.ntua.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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θαιιηηερληθνχ Ϋξγνπ ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο ειεθηξνληθάο ηερλνινγέαο ηνπ άρνπ θαη ηεο 

κνπζηθάο ηΫρλεο. Υξεζηκνπνηεέ εηδηθφ ινγηζκηθφ επεμεξγαζέαο κνπζηθνχ θεηκΫλνπ (π.ρ. Finale ά 

Sibelius), αλαπαξηζηΪ ςεθηαθΪ ερεηηθΪ ζάκαηα, ζπλζΫηεη κνπζηθΪ θνκκΪηηα θαη επεμεξγΪδεηαη 

θπζηθνχο ά ειεθηξνληθνχο άρνπο. Ώζρνιεέηαη κε ηε ζπζηεκαηηθά αλΪιπζε θαη πεξηγξαθά 

κνπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη θαηλνκΫλσλ κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο κνπζηθψλ ππνινγηζηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ θαη ρξεζηκνπνηεέ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά σο ελαιιαθηηθφ κνπζηθφ φξγαλν 

κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο, αιιΪ θαη σο πνιχηηκν εξγαιεέν γηα ηελ πεξαηηΫξσ κειΫηε ησλ 

ερεηηθψλ θαηλνκΫλσλ. Εδηαέηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ηε 

κειΫηε ηεο κνπζηθάο εηθνλνγξαθέαο θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθάο αληέδξαζεο ηνπ 

αλζξψπνπ ζηε κνπζηθά ηΫρλε, ε νπνέα ζρεηέδεηαη κε ηνλ ηξφπν αληέιεςεο ηεο κνπζηθάο δνκάο 

θαη δηΪθνξσλ Ϊιισλ κνπζηθψλ παξακΫηξσλ. Σν ελδηαθΫξνλ ηεο ΫξεπλΪο ηνπ ζηξΫθεηαη ηφζν 

ζηε δηεξεχλεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηνινγηθψλ/λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ εληνπέδνληαη θαηΪ 

ηελ πξφζιεςε θαη ηε λνεηηθά επεμεξγαζέα ησλ ερεηηθψλ/κνπζηθψλ εξεζηζκΪησλ 

(Φπρναθνπζηηθά), φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν νη δηεξγαζέεο απηΫο ζρεηέδνληαη κε 

γεληθφηεξεο γλσζηηθΫο ιεηηνπξγέεο (αληέιεςε, κλάκε, πξνζνρά, ζθΫςε, γιψζζα). ΣΫινο, 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο εηδηθνχο θαη επηζηάκνλεο, φπσο εηδηθνχο πιεξνθνξηθάο, ερνιάπηεο, 

παηδαγσγνχο, ζπλζΫηεο θ.Ϊ. γηα ηελ πινπνέεζε ελφο απαηηεηηθνχ Ϋξγνπ, φπσο εέλαη ε δεκηνπξγέα 

κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εμαξηψληαη απφ ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ θαη ηηο επηκΫξνπο 

επαγγεικαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Βέλαη δπλαηφλ λα Ϋρεη ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην, αιιΪ κπνξεέ 

θαη λα Ϋρεη αθαηΪζηαην σξΪξην ά λα εξγΪδεηαη κε θαζεζηψο ππεξσξηαθάο απαζρφιεζεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα εξγαζέα επέπνλε, θνπξαζηηθά ζσκαηηθΪ θαη πλεπκαηηθΪ, αιιΪ θαη ηδηαέηεξα 

δεκηνπξγηθά θαη θαιιηηερληθά ηαπηφρξνλα. ΠνιιΫο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ηφζν ζηελ 

ΒιιΪδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ γηα λα αληαπνθξηζεέ ζηηο επαγγεικαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο, αιιΪ 

θαη λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα ζρεηηθΪ κε ηηο λΫεο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο 

ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη θαιιηηερληθά επαηζζεζέα, Ϋθεζε ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγέα, αιιΪ θαη Ϋκθπηε θιέζε 

ζηε κνπζηθά. ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη επηκνλά, επηκνλά, θαληαζέα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

δεμηνηερλέα ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. ΒπηπιΫνλ, 

εέλαη αλΪγθε λα δηαζΫηεη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, δπλαηφηεηα γηα ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο θαη 

πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ηδηαέηεξα ηεο αγγιηθάο.  

 

ποσδές: 
Δ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκΫλν επΪγγεικα πξνυπνζΫηεη κεηαπηπρηαθά εμεηδέθεπζε. πνπδΫο 

ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Βζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα Ϋηε. Οη θνηηεηΫο ηνπ 

Σκάκαηνο εέλαη απφθνηηνη ά ηειεηφθνηηνη σδεέσλ, ηα νπνέα ππΪγνληαη ζηελ αδηαβΪζκεηε 

εθπαέδεπζε. Δ επαξθάο γλψζε ελφο ά πεξηζζφηεξσλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ απνηειεέ πξνυπφζεζε 

γηα ηηο ζπνπδΫο, γη’ απηφ θαη ε παξαθνινχζεζε θΪπνηνπ ηκάκαηνο ζε σδεέν εέλαη απαξαέηεηε. 

Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη ιεηηνπξγνχλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο 

Μνπζηθνινγέαο θαη ηεο Παηδαγσγηθάο. Οη θνηηεηΫο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιΫμνπλ κεηαμχ 

ζχλζεζεο, κνπζηθνινγέαο θαη παηδαγσγηθάο. Γηα λα επηιεγνχλ ζηε ζχλζεζε ρξεηΪδεηαη λα 

ππνβΪινπλ θΪθειν ππνςεθηφηεηαο κε ζπλζΫζεηο ηνπο, νη νπνέεο αμηνινγνχληαη θαη επηιΫγνληαη 

νη θαιχηεξνη. ΣΫινο, ζην Σκάκα απηφ πξνζθΫξεηαη εληζρπκΫλε δηδαζθαιέα ζε καζάκαηα 

κνπζηθάο ηερλνινγέαο θαη πιεξνθνξηθάο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Μνπζηθάο 
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Βπηζηάκεο θαη ΣΫρλεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη 

νρηψ εμΪκελα θαη ιεηηνπξγνχλ νη θαηεπζχλζεηο δπηηθάο νξγαληθάο κνπζηθάο (πηΪλν, Ϋγρνξδα, 

πλεπζηΪ), θσλεηηθάο κνπζηθάο (κνλσδέα, φπεξα), κνπζηθάο ζχλζεζεο, βπδαληηλάο θαη ειιεληθάο 

παξαδνζηαθάο κνπζηθάο (ιχξα, νχηη, θαλνλΪθη). πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην Σκάκα Μνπζηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Ενλένπ Παλεπηζηεκένπ (ΚΫξθπξα), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη νδεγεέ 

ζηελ απφθηεζε πηπρένπ ζηηο θαηεπζχλζεηο Μνπζηθά χλζεζε, Μνπζηθά ΒθηΫιεζε θαη ΜνπζηθΫο 

Βπηζηάκεο. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Λατθάο θαη Παξαδνζηαθάο Μνπζηθάο ηνπ 

ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (ʼξηα), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα Ϋηε, ελψ νη θνηηεηΫο πξΫπεη λα 

γλσξέδνπλ επαξθψο θΪπνην κνπζηθφ φξγαλν. πνπδΫο πξνζθΫξνληαη θαη ζην Σκάκα Μνπζηθάο 

Σερλνινγέαο θαη Ώθνπζηηθάο ηνπ ΏΣΒΕ Κξάηεο (ΡΫζπκλν), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα. Ώληηθεέκελν εθπαέδεπζεο εέλαη ε εθαξκνγά ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθάο ηερλνινγέαο 

ζηε ζχλζεζε, ηελ παξαγσγά θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ κνπζηθνχ άρνπ, ε ηερλνινγέα ησλ κνπζηθψλ 

νξγΪλσλ θαη ε αθνπζηηθά ησλ ρψξσλ. Γηα λα εηζαρζνχλ ζηα ηκάκαηα κνπζηθψλ ζπνπδψλ νη 

ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα εμεηαζηνχλ ζηα εηδηθΪ καζάκαηα ηεο αξκνλέαο θαη ηεο ππαγφξεπζεο 

κνπζηθνχ θεηκΫλνπ. πνπδΫο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ ζηελ 

εηδηθφηεηα Μνπζηθά κε Σερλνινγέα ηνπ ΣνκΫα Βπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΒλεκΫξσζεο, 

φπνπ νη απφθνηηνη κεηΪ απφ επηηπρεέο εμεηΪζεηο απφ ηνλ ΟΒΒΚ ιακβΪλνπλ Αέπισκα 

Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε κνπζηθΫο ζρνιΫο θαη ζε 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, αιιΪ παξφιν πνπ πξνζθΫξνπλ νινθιεξσκΫλε επαγγεικαηηθά 

θαηΪξηηζε ζηε κνπζηθά ζχλζεζε, νη ηέηινη ζπνπδψλ δελ αλαγλσξέδνληαη αθφκε απφ ην ειιεληθφ 

θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. πνπδΫο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Βηδηθφηεξα, ην 

Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλένπ Παλεπηζηεκένπ νξγαλψλεη Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηηο ΣΫρλεο θαη Σερλνινγέεο ηνπ Ήρνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζε απφθνηηνπο ησλ 

παλεπηζηεκέσλ ηεο ΒιιΪδαο ά ηζφηηκσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε πηπρηνχρνπο ησλ ΏΣΒΕ πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ ηκάκαηα κνπζηθψλ ζπνπδψλ ά θαη Ϊιια ηκάκαηα ησλ νπνέσλ ην αληηθεέκελν 

εέλαη ζπλαθΫο κε ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ρψξνπ ηεο ειεθηξνληθάο κνπζηθάο 

ηερλνινγέαο, πνπ νκηινχλ ειιεληθΪ θαη αγγιηθΪ (ηνπιΪρηζηνλ) θαη πνπ κπνξνχλ λα απνδεέμνπλ 

ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ΠΜ. Δ εηζαγσγά 

ηνπο ζην πξφγξακκα θξέλεηαη κε αμηνιφγεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο, θαθΫινπ εξγαζηψλ θαη 

πξνζσπηθάο ζπλΫληεπμεο. Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ 

Αέπισκα Βηδέθεπζεο δχν θαηεπζχλζεσλ ζαλ ζπλΫρεηα ησλ αληέζηνηρσλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ 

Σκάκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ενλένπ Παλεπηζηεκένπ θαη ζε ζπκθσλέα κε απηΫο σο εμάο: 

Καηεχζπλζε Μνπζηθψλ Βπηζηεκψλ: Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ζηελ Διεθηξνληθά 

Μνπζηθά Σερλνινγέα, Καηεχζπλζε χλζεζεο: Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ζηε χλζεζε 

Διεθηξναθνπζηηθάο Μνπζηθάο. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη Ϋλα Ϋηνο, ελψ απαηηεέηαη θαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. θνπφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε θΪιπςε ηεο αλΪγθεο ηεο 

δηαξθψο απμαλφκελεο δάηεζεο ζε εμεηδηθεπκΫλν εξεπλεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηνκάο ηεο ειεθηξνληθάο ηερλνινγέαο ηνπ άρνπ θαη ηεο 

κνπζηθάο ηΫρλεο θαη ηδηαέηεξα ζηα αληηθεέκελα ηεο Διεθηξναθνπζηηθάο Μνπζηθάο Θεσξέαο θαη 

χλζεζεο, ηεο Μνπζηθάο Πιεξνθνξηθάο, ηεο Μνπζηθάο Σερλνινγέαο, ηεο Μνπζηθάο 

Ώθνπζηηθάο θαη ηεο Ώηζζεηηθάο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Έρεη ηα έδηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα κε ην κνπζηθφ, ελψ φηαλ εξγΪδεηαη ζηελ ΠξσηνβΪζκηα 

ά ΑεπηεξνβΪζκηα Βθπαέδεπζε ηα δηθαηψκαηΪ ηνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1566/1985, Ϊξζξν 4, 

παξ. 12 (ΦΒΚ 167/η. Ώ’/1985) θαη ην Π.Α. 64/1993 (ΦΒΚ 28/η. Ώ’/1993). Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ ην Νφκν 2121/1993 (ΦΒΚ 25, η. Ώ’/ 4-3-1993) «Πεξέ 

Πξνζηαζέαο ηεο Πλεπκαηηθάο Εδηνθηεζέαο, πγγεληθψλ ΑηθαησκΪησλ θαη Πνιηηηζηηθψλ 

ΘεκΪησλ». χκθσλα, επέζεο, κε ην Π.Α. 363/96, απνζηνιά θαη ζηφρνη ηνπ Σκάκαηνο Μνπζηθψλ 
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πνπδψλ ηνπ Ενλένπ Παλεπηζηεκένπ εέλαη λα πξνΪγεη ηελ επηζηάκε θαη ηΫρλε ηεο κνπζηθάο γηα 

ηνλ θαηαξηηζκφ νινθιεξσκΫλσλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ. Ώθφκε, ζχκθσλα κε ην Π.Α. 

363/96, ζθνπφο ηνπ ηκάκαηνο Μνπζηθάο Βπηζηάκεο θαη ΣΫρλεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο 

εέλαη ε θαιιηΫξγεηα θαη ε αλΪπηπμε ησλ ηερληθψλ θαη εξκελεπηηθψλ δπλαηνηάησλ ηεο νξγαληθάο 

θαη θσλεηηθάο δπηηθάο κνπζηθάο, θαζψο θαη ηεο βπδαληηλάο θαη ειιεληθάο παξαδνζηαθάο 

κνπζηθάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξεηηθά κειΫηε θαη Ϋξεπλα ζηνπο αληέζηνηρνπο ηνκεέο. ΣΫινο, 

ζχκθσλα κε ην Π.Α. 392/2001 (ΦΒΚ 272/Ώ’/30-11-2001) θαη ηελ ΤΠΠΟ/Σκ. Κηλεκ./6472 

(ΦΒΚ 214/ΐ’/25-02-2003), νη απφθνηηνη ΕΒΚ ηεο εηδηθφηεηαο Μνπζηθά κε Σερλνινγέα κπνξνχλ 

λα απνθηάζνπλ Ϊδεηα βνεζνχ ερνιάπηε ά Ϊδεηα ερνιάπηε (Ϊδεηα βνεζνχ, 6κελε πξνυπεξεζέα, 

εμεηΪζεηο).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ζε παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζηε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε (κνπζηθΪ γπκλΪζηα θαη ιχθεηα, σδεέα, ζρνιΫο κνπζηθάο 

θ.ιπ.), ζε πνιηηηζηηθνχο θνξεέο θαη νξγαληζκνχο, ζε ζηνχληην άρνπ θαη εηθφλαο, ζε εηαηξεέεο 

κνπζηθψλ παξαγσγψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ειεθηξναθνπζηηθά θαη δηαδξαζηηθά κνπζηθά, 

αιιΪ θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θ.ιπ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ά λα ζπλεξγαζηεέ κε θΪπνηα δηζθνγξαθηθά εηαηξεέα, λα αζρνιεζεέ σο 

κνπζηθφο παξαγσγφο ζε ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ελεκΫξσζεο θαη επηθνηλσλέαο, σο 

κνπζηθφο ζε ηδησηηθνχο θνξεέο (ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο, κΫγαξν κνπζηθάο θ.ιπ.), ζε ζπκθσληθΫο 

νξράζηξεο, ζηε Λπξηθά θελά, ζε θνξεέο πξνψζεζεο θαη πξνβνιάο ηεο ειιεληθάο κνπζηθάο 

παξΪδνζεο θαη δηαρεέξηζεο ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο. Βπέζεο, κπνξε λα αζρνιεζεέ κε ηε 

δηνξγΪλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ, κε ηελ ηερληθά ππνζηάξημε ζε ζΫκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, 

κε ζχγρξνλεο εθαξκνγΫο ησλ Δ/Τ θαη ησλ πνιπκΫζσλ ηεο κνπζηθάο ηερλνινγέαο. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο δάηεζεο ζε εμεηδηθεπκΫλν 

εξεπλεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηνκάο ηεο 

ειεθηξνληθάο κνπζηθάο ηΫρλεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ εγγξαθάο θαη αλαπαξαγσγάο ηνπ άρνπ. Δ 

κεηαπηπρηαθά ηνπ εμεηδέθεπζε ηνπ πξνζθΫξεη ελαιιαθηηθΫο επαγγεικαηηθΫο δηεμφδνπο ζηνλ 

ηνκΫα ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο ζε λΫα θαη πξσηφγλσξα αληηθεέκελα γηα ηα ειιεληθΪ 

δεδνκΫλα, φπσο ην πεδέν ηεο ςπρναθνπζηηθάο, ηεο κνπζηθάο ςπρνινγέαο, ηεο κνπζηθάο 

πιεξνθνξηθάο θαη ηεο ειεθηξνληθάο κνπζηθάο ηΫρλεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7277301 - 2, 7248305, θαμ: 210-7277302, 

www.cc.uoa.gr/music  

  Εφλην Παλεπηζηάκην: Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, Παιαηφ Φξνχξην, 491 00, ΚΫξθπξα, ηει.: 
26610-87523, 24026, 42901, 22995, 45614, θαμ: 26610-26024, 42901, e-mail: music@ ionio.gr, 

www.uion.edu.gr/music/index.html, http://www.ionio. gr/~tas/, Βξγαζηάξην Διεθηξναθνπζηηθάο 

Μνπζηθάο Έξεπλαο θαη Βθαξκνγψλ: ηει.: 26610-87506, θαμ: 26610-87572  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-991813, 991817, 991819, 991833, θαμ: 

2310-991815, e-mail: info@mus.auth.gr, http://www.auth.gr/mus/el_index.html  

  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ: Σκάκα Μνπζηθάο 
Βπηζηάκεο θαη ΣΫρλεο, Βγλαηέαο 156, Σ.Θ. 1591, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-891248, 

891281, 891339, 891769, 891295, θαμ: 2310-891280, 844536, e-mail: msasecr@uom.gr, 

www.uom.gr/depart/mus_art/index.htm, www.uom.gr/ index.php ?tmima=9& categorymenu=2  

http://www.ypepth.gr/
http://www.cc.uoa.gr/music
http://www.uion.edu.gr/music/index.html
http://www.ionio/
http://www.auth.gr/mus/el_index.html
http://www.uom.gr/depart/mus_art/index.htm
http://www.uom.gr/


 

219 

 

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (ʼξηα), Σκάκα Λατθάο θαη Παξαδνζηαθάο Μνπζηθάο, Κσζηαθνέ, 471 00, ʼξηα, 

ηει.: 26810-29025, 29035, www.teiep.gr/smt.php, http://www.pyr.gr/sxoles/tmima-laikis-

paradosiakis-%20moysikis.htm  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο (ΡΫζπκλν): Σκάκα Μνπζηθάο Σερλνινγέαο θαη Ώθνπζηηθάο, Β. ΑαζθαιΪθε, 

Πεξηβφιηα, 741 00, ΡΫζπκλν, ηει.: 28310-23747, www.teiher.gr  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, http://www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-

5228966, http://www.hca.gr  

  Μνπζηθά ρνιά ΣΏΨΚΟΦΚΕ: ΐεληδΫινπ 80, 62 121, Ϋξξεο, ηει.: 23210-21011, θαμ: 

23210-64175, http://www.odeon-tchaikovski.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

 
ΔπΪγγελμα: ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο λαλνηερλνιφγνο εέλαη ν εμεηδηθεπ΅Ϋλνο επηζηάκνλαο πνπ αζρνιεέηαη ΅ε δηεξγαζέεο θαη κε 

θαηαζθεπά δηαηΪμεσλ θαη ζπζηεκΪησλ, κε Ϋιεγρν ηεο χιεο ζηελ Ναλνθιέκαθα, δειαδά θιέκαθα 

ηεο ηΪμεσο ησλ 0,1 Ϋσο 100 λαλν΅Ϋηξσλ. Σν επΪγγει΅α απηφ πεξηια΅βΪλεη ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγηθά αλΪπηπμε ζε αην΅ηθφ, ΅νξηαθφ θαη ΅ηθξν΅νξηαθφ επέπεδν, θαζψο επέζεο ην ζρεδηαζ΅φ 

θαη ηε δε΅ηνπξγέα λΫσλ θαηαζθεπψλ θαη ΅εραλε΅Ϊησλ ΅ε πξσηφηππεο ιεηηνπξγέεο ιφγσ ηνπ 

εμαηξεηηθΪ ΅ηθξνχ ΅εγΫζνπο ηνπο. Σα απνηειΫζ΅αηα ηεο δνπιεηΪο ηνπ ρξεζη΅νπνηνχληαη ζηηο 

ηερλνινγέεο παξαγσγάο, ζηελ πγεέα θαη πνηφηεηα δσάο, ζηε δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζηελ 

παξαγσγά ελΫξγεηαο, ζηηο κεηαθνξΫο θαη επηθνηλσλέεο, ζηνπο ππνινγηζηΫο θαη ηελ πιεξνθνξηθά. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηαηα ζηα ειεθηξν΅εραληθΪ ζπζηά΅αηα, 

ελψ παξΪιιεια Ϋρνπλ βηνταηξηθΫο εθαξ΅νγΫο φπσο γηα παξΪδεηγ΅α ζηε γνληδηαθά ζεξαπεέα, ζηε 

΅εηαθνξΪ θαξ΅αθεπηηθψλ νπζηψλ ζε ζπγθεθξη΅Ϋλα ζε΅εέα ηνπ νξγαληζ΅νχ θαη ζηελ αλαθΪιπςε 

λΫσλ θαξ΅Ϊθσλ. ΒηδηθΪ ζηε δηΪγλσζε θαη ηε ζεξαπεέα αζζεληψλ, ε λαλνηερλνινγέα αλακΫλεηαη 

λα θΫξεη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ζε ειΪρηζηα ρξφληα. Βπηζηάκνλεο πνπ ζπκκεηεέραλ ζε εκεξέδεο γηα 

ην Ϋηνο ηεο θπζηθάο πνπ δηνξγΪλσζε ην Σκάκα Φπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ ΏΠΘ (ΑεθΫκβξηνο 

2005), αλαθνέλσζαλ φηη ζε πΫληε ρξφληα ε εθαξκνγά ηεο λαλνηερλνινγέαο ζα θΫξεη επαλΪζηαζε 

ζην ρψξν ηεο ηαηξηθάο. Ήδε πξνσζνχληαη εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα κΫζσ ηεο λαλνηερλνινγέαο 

γηα ηελ παξαζθεπά Ϋμππλσλ πιηθψλ, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηε δηΪγλσζε θαη 

ηε ζεξαπεέα αζζελεηψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο αιιΪ θαη ην σξΪξην εξγαζέαο ηνπ λαλνηερλνιφγνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ 

Βξεπλεηηθφ Οξγαληζκφ, ηελ εηαηξέα ά ην βην΅εραληθφ ρψξν ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη. ΒξγΪδεηαη 

ζε ζπλζάθεο θαιΫο, ζε γξαθεέν θαη ζε εξγαζηάξην γηα ηελ εθαξ΅νγά θαη ηελ πινπνέεζε ησλ 

απνηειεζ΅Ϊησλ ησλ εξεπλψλ ηνπ. πρλΪ φκσο απαηηεέηαη λα ηαμηδεχεη εληφο θαη εθηφο ΒιιΪδνο 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ, ελψ παξΪιιεια Ϋξρεηαη ζε επαθά θαη ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο 

δηεπηζηεκνληθνχο εξεπλεηΫο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ελαζρφιεζε κε ην επΪγγεικα ηνπ Ναλνηερλνιφγνπ απαηηεέ ζπλδπαζηηθά ζθΫςε θαη επξχ 

θΪζκα γλψζεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδέσλ ηεο θπζηθάο, ηεο ρεκεέαο, ηεο βηνινγέαο θαη ηεο 

κεραλνινγέαο. Ο λαλνηερλνιφγνο ρξεηΪδεηαη λα εέλαη παξαηεξεηηθφο, κεζνδηθφο, επηλνεηηθφο 

http://www.teiep.gr/smt.php
http://www.pyr.gr/sxoles/tmima-laikis-paradosiakis-
http://www.pyr.gr/sxoles/tmima-laikis-paradosiakis-
http://www.teiher.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.hca.gr/
http://www.odeon-tchaikovski.gr/
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θαη λα δηαθξέλεηαη γηα ηε ζεκαζέα πνπ δέλεη ζηελ αθξέβεηα θαη ηε ιεπηνκΫξεηα. Ώπαξαέηεην 

αθφκε εέλαη λα δηαζΫηεη θαληαζέα, ππνκνλά, επηκνλά αιιΪ θπξέσο δηΪζεζε γηα Ϋξεπλα θαη λΫεο 

αλαθαιχςεηο. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο ηνπ 

δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηε λαλνηερλνινγέα θαη ζηηο Ναλνεπηζηάκεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ 

επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Βπεηδά ζηε ρψξα καο δελ 

πξνζθΫξνληαη απ’ επζεέαο ζπνπδΫο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε εηδηθφηεηα, ν ελδηαθεξφκελνο πξΫπεη 

απαξαηηάησο λα Ϋρεη βαζηθΫο ζπνπδΫο θαη πηπρέν ζηε θπζηθά, ρε΅εέα, βηνινγέα, ΅εραλνινγέα θαη 

ειεθηξνληθά. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ζηελ ΒιιΪδα ην Αηεπηζηεκνληθφ - Αηαηκεκαηηθφ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠΜ) ζηηο Ναλνεπηζηάκεο θαη Ναλνηερλνινγέεο (Ν & 

Ν) εέλαη ην πξψην ζεζκνζεηεκΫλν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ πεξηνρά ζηνλ 

Βιιεληθφ ρψξν. Σν ΑΠΜ δηνξγαλψλεηαη απφ ηα ηκάκαηα Φπζηθάο, Υεκεέαο, ΐηνινγέαο θαη ην 

Γεληθφ Σκάκα ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηάκηνπ Θεζζαινλέθεο ζε 

ζπλεξγαζέα κε ην Ελζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθάο ηνπ Αεκφθξηηνπ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο (ΜΑΒ) ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΑΠΜ Ν&Ν 

βαζέδεηαη ζε εμακεληαέα καζάκαηα θαη δηαξθεέ 4 εμΪκελα. Οη ζπνπδαζηΫο ηνπ Ϋρνπλ ηελ 

επθαηξέα λα απνθηάζνπλ δεμηφηεηεο θαη πνιχπιεπξε - δηεπηζηεκνληθά εθαπέδεπζε κε κηα ζεηξΪ 

βαζηθψλ καζεκΪησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νκνγελνπνέεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ, Ϋλα 

ζχλνιν απφ θαιΪ επηιεγκΫλεο ζεσξεηηθΫο θαη πεηξακαηηθΫο γλψζεηο ζηα πεδέα ησλ Ν & Ν, 

ππνινγηζηηθΫο ηερληθΫο θαη κεζφδνπο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε εηδηθΪ καζάκαηα γηα ηελ 

ηερλνινγέα θαη θαηλνηνκέα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, απαξαέηεηα γηα ηελ εμεηδέθεπζε πνπ 

εζηηΪδεηαη ζηηο θαηεπζχλζεηο: 1. Σερλνινγέαο Λεπηψλ ΤκΫλσλ θαη Ναλνηερλνινγέαο. 

Ώληηθεέκελν ηεο Σερλνινγέαο Λεπηψλ ΤκΫλσλ εέλαη ε θαηαζθεπά ληθξνλαλνδνκψλ απφ ηα 

αηνκηθΪ ζηξψκαηα ελφο πιηθνχ ελαπφζεηε πΪλσ ζηελ επηθΪλεηα ελφο ζηεξενχ (bulk) πιηθνχ θαη 

πνπ ε κηα δηΪζηαζε ηνπ εέλαη ηΪμεηο κεγΫζνπο κηθξφηεξε απφ ηηο Ϊιιεο δχν. 2. Nαλνκεραληθάο 

θαη Ναλνυιηθψλ Δ λαλνκεραληθά αζρνιεέηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλΪπηπμε κεραλψλ κε 

πξψηεο χιεο Ϊηνκα θαη κφξηα. Κχξηα κειεηα’ηε ζχλζεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο κεραληθάο 

ζπκπεξηθνξΪο λαλνδνκεκΫλσλ πιηθψλ θαη ζπζηεκΪησλ. 3. Ναλνβηνηερλνινγέαο Δ 

λαλνβηνηερλνινγέα εέλαη ν πην λΫνο θιΪδνο ηεο ζχγρξνλεο λαλνεπηζηάκεο θαη λαλνηερλνινγέαο. 

Δ λαλνβηνηερλνινγέα αζρνιεέηαη κε ηελ θαηαζθεπά λαλνεξγαιεέσλ θαη λαλνζπζηεκΪησλ κε ηελ 

βνάζεηα ησλ νπνέσλ ζα γέλεηαη κειΫηε, ρεηξηζκφο θαη θαηεξγαζέα ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκΪησλ. 

Γέλνληαη δεθηνέ απφθνηηνη Θεηηθψλ ρνιψλ, Πνιπηερλεένπ θαη Εαηξηθψλ ρνιψλ. Πξνυπφζεζε 

εηζαγσγάο ησλ ππνςεθέσλ ζην ΑΠΜ Ν & Ν εέλαη ε γλψζε Ώγγιηθάο γιψζζαο. ΜεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο επέζεο πξνζθΫξνληαη ζην ηκάκα Βπηζηάκεο θαη Τιηθψλ ηνπ παλεπηζηεκένπ Παηξψλ κε 

εμεηδέθεπζε ζηα ΜηθξνθαζηθΪ ΤιηθΪ, ζηε ρνιά ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 

Βπηζηεκψλ ηνπ ΒΜΠ κε εμεηδέθεπζε ζηα Μηθξνζπζηάκαηα θαη ηηο ΝαλνδηαηΪμεηο, ζην Σκάκα 

Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ ηνπ παλεπηζηεκένπ Κξάηεο κε εμεηδέθεπζε ζηνλ ηνκΫα ηεο 

Ναλνηερλνινγέαο. Ο ελδηαθεξφκελνο γηα κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην εμσηεξηθφ θαη εμεηδέθεπζε 

ζην ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα κπνξεέ λα ζηξαθεέ ζε παλεπηζηάκηα ησλ Δ.Π.Ώ. θαη ηεο Ώγγιέαο θαη 

ηξηεηάο ά ηεηξαεηεέο ζπνπδΫο, φπνπ γέλνληαη δεθηνέ απφθνηηνη ησλ ηκεκΪησλ ηεο θπζηθάο, ηεο 

ρεκεέαο, ηεο βηνινγέαο, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο κεραλνινγέαο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγει΅αηηθΪ δηθαηψ΅αηα ηνπ λαλνηερλνιφγνπ δηαθΫξνπλ αλΪινγα κε ηνλ αξρηθφ ηέηιν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα αλαηξΫμεη ζηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ 

Φπζηθνχ, Υεκηθνχ, ΐηνιφγνπ, Διεθηξνιφγνπ - Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Α. 372, ΦΒΚ 243 Ώ’, 3/12/1997.  
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Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη απφθνηηνη ησλ η΅ε΅Ϊησλ ηεο λαλνηερλνινγέαο ΅πνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ ζε Βξεπλεηηθνχο 

Οξγαληζκνχο, Βπηρεηξάζεηο φπσο θαηαζθεπάο ειεθηξνληθψλ κεραλεκΪησλ, ζηε βηνκεραλέα 

θαξκΪθσλ θαη θαιιπληηθψλ, ζηε ΜΫζε θαη Ώλψηαηε εθπαέδεπζε, ηδησηηθΪ γξαθεέα κειεηψλ θαη 

αλαπηπμηαθΫο εηαηξεέεο. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫι΅αηνο παξνπζηΪδνληαη επλντθΫο αθνχ ε 

ξαγδαέα εμΫιημε ηεο λΫαο ηερλνινγέαο θαη ε εθαξκνγά ηεο λαλνηερλνινγέαο αλακΫλεηαη λα θΫξεη 

ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ζηηο ππΪξρνπζεο ζάκεξα ηερλνινγέεο παξαγσγάο, ζηελ πγεέα θαη πνηφηεηα 

δσάο, ζηε δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζηελ παξαγσγά ελΫξγεηαο, ζηηο κεηαθνξΫο θαη 

επηθνηλσληΫο, ζηνπο ππνινγηζηΫο θαη πιεξνθνξηθά, ζηελ εθπΪηδεπζε θαη ηελ Ϋξεπλα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλέν: Παηεζέσλ 42, 106 82 Ώζάλα, ηει 210 7723459, 

www.civil.ntua,gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Φπζηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54124, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998129, θαμ: 2310-999283, www.auth.gr, e-mail: info@auth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε (Οδφο ΕππνθξΪηνπο θαη Ώζθιεπηνχ), 265 04, Ρέν 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-969100 - 106, θαμ: 2610-996103, www.upatras.gr, korfiati@upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Λεσθ. Κλσζζνχ, Ώκπειφθεπνη, 265 00, Σ.Κ. 71409 ΔξΪθιεην, 
Κξάηε, ηει.: 2810-393210, 393215, θαμ: 2810-393212, www.uoc.gr, e-mail: secretery 

@rector.uoc.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

  Σερληθφ επη΅ειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48 Ώζάλα. ηει.: 210 3291200, 
www.tee.gr  

  University of Abertay Dundee: Tel: 01382 308080, Fax: 01382 308081, Email: 

sro@abertay.ac.uk, Website: http://www.abertay.ac.uk  

  University of Leeds: Tel: 0113 343 3999, Fax: 0113 343 3877, Email: 
admissions@adm.leeds.ac.uk, Website: http://www.leeds.ac.uk  

  University of Sussex: Tel: 01273 678416, Fax: 01273 678545 Email: 

ug.admissions@sussex.ac.uk, Website: 
http://www.sussex.ac.uk  
 
ΔπΪγγελμα: ΝΑΤΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπά πισηψλ κΫζσλ (πινέα, πισηΫο δεμακελΫο, πνξζκεέα) 

ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ λαππεγεέσλ εέλαη ην αληηθεέκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ 

δξαζηεξηνηάησλ. Οη κειΫηεο ησλ πισηψλ Ϋξγσλ θαη γεληθφηεξα ησλ λαππεγηθψλ εξγαζηψλ 

θΫξνπλ ηελ ππνγξαθά ηνπ.  

http://www.ypepth.gr/
http://www.civil.ntua/
http://www.auth.gr/
http://www.upatras.gr/
http://www.uoc.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.abertay.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
http://www.sussex.ac.uk/
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σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε λαππεγεέα θαη ιηκΪληα, φπνπ νη ζπλζάθεο πνηθέιινπλ. Χο 

ππΪιιεινο ά ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο εξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, ην σξΪξηφ ηνπ φκσο 

δελ εέλαη ζηαζεξφ θαη ζπλάζσο ην ππεξβαέλεη, ελψ ζπρλΪ ηαμηδεχεη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ππεχζπλνο θαη πξνζεθηηθφο, γηαηέ ππνγξΪθεη γηα Ϋξγα κεγΪιεο ζεκαζέαο θαη 

πςεινχ θφζηνπο. Οη πνιχ θαιΫο γλψζεηο ζηα καζεκαηηθΪ, ζηε θπζηθά θαη ζην ζρΫδην εέλαη 

απαξαέηεηεο. ΠξΫπεη, επέζεο, λα δηαζΫηεη αληέιεςε ηνπ ρψξνπ θαη δεκηνπξγηθά θαληαζέα. 

ΣΫινο, νθεέιεη λα γλσξέδεη ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο αζθαιεέαο θαη λα ηνπο εθαξκφδεη κε 

ζρνιαζηηθφηεηα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, θαζψο θαη 

ζην ηκάκα Ναππεγηθάο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, πνπ αλάθνπλ ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ 

Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ. Δ θνέηεζε ζην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, 

απφ ηα νπνέα ην ηειεπηαέν αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, ελψ ζηα ΏΣΒΕ 

εέλαη επηΪ εμΪκελα. Ο δηαρσξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ απνθνέησλ ΏΒΕ θαη ΏΣΒΕ Ϋγθεηηαη ζηηο 

δηαζηΪζεηο ησλ πινέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηΪζνπλ. ΤπΪξρεη δπλαηφηεηα γηα κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ 

λνκηθΪ απφ ην Ν.6422, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 421 Ώ’ ζηηο 28-11-1934.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒπαγγεικαηηθΪ Ϋρεη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζηελ Βπξσπατθά 

Έλσζε. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε λαππεγεέα, ζε λαππεγηθΪ θαη κεραλνινγηθΪ γξαθεέα, κφλνο ηνπ 

ά κε ζπλεξγΪηεο: σο κειεηεηάο, σο επηβιΫπσλ ζε λΫεο θαηαζθεπΫο, σο επηβιΫπσλ ζε επηζθεπΫο 

θαη σο εθηηκεηάο. Βπέζεο ζην δεκφζην ηνκΫα: ζην ππνπξγεέν Βκπνξηθάο Ναπηηιέαο θαη θπξέσο 

ζηελ Βπηζεψξεζε Βκπνξηθψλ Πινέσλ, θαη ζηελ εθπαέδεπζε, ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, σο 

λενγλψκνλαο ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο, ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα (ΒΚΘΒ, ΒΚΒΚ θ.Ϊ.) ά ζε 

ηξΪπεδεο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εηαηξεέεο (ΑΒΠ, ΒΏΝΣ θ.Ϊ.), αζθαιηζηηθΫο, 

λαπηηιηαθΫο εηαηξεέεο εέηε σο κεραληθφο πινένπ, σο αξρηκεραληθφο, σο επηβιΫπσλ λΫσλ 

θαηαζθεπψλ ά επηζθεπψλ, ζηνλ ηνκΫα ησλ δηεθδηθάζεσλ (claims) θαη εθηηκάζεσλ, εέηε σο 

λενγλψκνλαο. Αελ απνθιεέεηαη βΫβαηα θαη ε αθαδεκατθά ζηαδηνδξνκέα ζε ΏΒΕ (ζηελ ΒιιΪδα ά 

ην εμσηεξηθφ) θαη ΏΣΒΕ. Μπνξεέ, επέζεο, λα δξαζηεξηνπνηεζεέ εθηφο ΒιιΪδνο, εθφζνλ θΪζε 

ρξφλν πνζνζηφ 5% Ϋσο 10% ησλ θαιχηεξσλ δηπισκαηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο κεηαβαέλεη ζην 

εμσηεξηθφ θαηαξρΪο γηα κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο, πνιιΫο θνξΫο κε ππνηξνθέα, θαη ζηε ζπλΫρεηα 

αθνινπζεέ αθαδεκατθά θαξηΫξα ά εξγΪδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ε δεκφζην ηνκΫα. Παξφιν πνπ 

ζάκεξα νη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο δελ ζεσξνχληαη ηφζν θαιΫο, ππΪξρνπλ ελζαξξπληηθΪ 

ζηνηρεέα πνπ ζπλεγνξνχλ φηη νη πξννπηηθΫο γηα ην κΫιινλ ζα εέλαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
:  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7721926, 
210/7722708, 210/7721865, http://www.naval.ntua.gr/  

  ΏΣΒΕ Ώζάλαο: ηει.: 210/5385100, 

http://www.teiath.gr/stef/shipbuilding_technology/index.htm  

http://www.naval.ntua.gr/
http://www.teiath.gr/stef/shipbuilding_technology/index.htm
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  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ - Διεθηξνιφγσλ: ηει.: 210/3602958.  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΝΔΤΡΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε ρξεζηκνπνέεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη ησλ 

Νεπξνεπηζηεκψλ γηα ηελ αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά πξνσζεκΫλσλ εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκάο θαη ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ εγθεθΪινπ. Βηδηθφηεξα, ν 

λεπξνπιεξνθνξηθφο αζρνιεέηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ απνζάθεπζε, ηελ αλΪιπζε, ηε γξαθηθά 

αλαπαξΪζηαζε, ηελ πξνζνκνέσζε/κνληεινπνέεζε θαη ηειηθΪ ηε κεηΪδνζε πιεξνθνξηψλ κε ηε 

βνάζεηα ηεο ηερλνινγέαο αλαθνξηθΪ κε ηε δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ησλ λεπξψλσλ, ηελ αλΪπηπμε 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηελ εμΫιημε ησλ αλψηεξσλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ΜειεηΪ ην 

λεπξσληθφ δέθηπν, ηε ζπλαπηηθά δηαβέβαζε, ηε δηεγεξζηκφηεηα ησλ λεπξψλσλ, θαη γεληθφηεξα 

ηε ιεηηνπξγηθά αλαηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθΪινπ θαη ησλ ζπζηεκΪησλ ηνπ επηρεηξψληαο λα 

θαηαλνάζεη θαη λα θαηαγξΪςεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ηεο θέλεζεο, ησλ 

αηζζάζεσλ θαη ηεο αληέιεςεο, ησλ ζπλαηζζεκΪησλ, ηεο κΪζεζεο θαη ηεο κλάκεο θ.Ϊ. ηελ 

πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα θαηαλνάζεη θαη λα εμεγάζεη ηηο εγθεθαιηθΫο ιεηηνπξγέεο αλαπηχζζεη 

ινγηζκηθΪ εξγαιεέα αλΪιπζεο θαη δηαρεέξηζεο δεδνκΫλσλ πγεέαο, νξγαλψλεη βΪζεηο βηνινγηθψλ 

δεδνκΫλσλ θαη δεκηνπξγεέ κνληΫια πξνζνκνέσζεο δηεξγαζηψλ ζην λεπξψλα, ην λεπξσληθφ 

δέθηπν θαη ηνλ αλζξψπηλν εγθΫθαιν. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηελ ςεθηαθά επεμεξγαζέα ζεκΪησλ 

θαη εηθφλσλ γηα ηε ζπλδπαζηηθά κειΫηε δνκάο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθΪινπ θαη 

αμηνπνηεέ ηα πνιχηηκα εξγαιεέα ηεο ηερλεηάο/ππνινγηζηηθάο λνεκνζχλεο γηα ηελ επέιπζε 

πξνβιεκΪησλ ηεο ΐηνινγέαο, ηεο Νεπξνινγέαο θαη ησλ ππνινέπσλ Βπηζηεκψλ Γσάο. Εδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ζχγρξνλα ζΫκαηα βηνταηξηθάο Ϋξεπλαο, φπσο ε κειΫηε 

ησλ εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθψλ εθαξκνγψλ ηεο Νεπξνπιεξνθνξηθάο ζηε δηΪγλσζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε δηΪθνξσλ λεπξνςπρηαηξηθψλ λφζσλ, εθφζνλ νη εμεηΪζεηο ηνπ εγθεθΪινπ 

γέλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε κε επεκβαηηθφ ηξφπν πνπ απαηηεέ κνληεινπνέεζε θαη 

ζπλδπαζκφ δνκηθάο θαη ιεηηνπξγηθάο απεηθφληζεο θαη δηεζλψο δηαδξαζηηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ 

(portals) ηνπ εγθεθΪινπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε θαηΪιιεια εμνπιηζκΫλν εξγαζηάξην κε πνιχπινθα επηζηεκνληθΪ φξγαλα θαη 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαγξαθά βηνινγηθψλ ζηνηρεέσλ, ηε 

ζχγθξηζε δεδνκΫλσλ, ηελ νξγΪλσζε θαη ηε δηαρεέξηζε βΪζεσλ λεπξσληθψλ δεδνκΫλσλ θαη ηελ 

ηειηθά εμαγσγά αζθαιψλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθΪ κε ηελ εγθεθαιηθά ιεηηνπξγέα. Δ δνπιεηΪ 

ηνπ εέλαη ηδηαέηεξα απαηηεηηθά θαη επέπνλε, ελψ νη ππεξσξέεο απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν 

ηδηαέηεξα ζε πεξηφδνπο εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. ΠξΫπεη λα ιακβΪλεη ηα 

απαξαέηεηα κΫηξα πξνζηαζέαο θαη αζθΪιεηαο θαη λα μεθνπξΪδεη ηα κΪηηα φηαλ βξέζθεηαη γηα 

πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ηφζν 

ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ψζηε λα ιακβΪλεη κΫξνο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη 

επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη πςειά επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε θαη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη 

λα ζπλδπΪδεη γλψζεηο απφ δηΪθνξα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα (Νεπξνινγέα, Μνξηαθά ΐηνινγέα, 

ΐηνρεκεέα, Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΜαζεκαηηθΪ, Φπζηθά, Οξγαληθά 

http://www.tee.gr/
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Υεκεέα θ.ιπ.) κε θνηλφ παξνλνκαζηά ηε ρξάζε καζεκαηηθψλ κεζφδσλ, ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ 

θαη πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ γηα ηελ πεξηγξαθά θαη αλΪιπζε λεπξσληθψλ θπθισκΪησλ. 

Ώπαηηεέηαη, αθφκε, λα γλσξέδεη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη εξγαιεέα ινγηζκηθνχ ζηε 

βηνπιεξνθνξηθά, ζηαηηζηηθά θαη κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο, ηερληθΫο επθπψλ ζπζηεκΪησλ, 

αξρηηεθηνληθά εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη θπξέσο νθεέιεη λα ηεξεέ ηε δενληνινγέα θαη ηελ εζηθά 

ζηελ επηζηεκνληθά Ϋξεπλα, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. ΣΫινο, εέλαη απαξαέηεηε ε 

γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζηα ηκάκαηα Εαηξηθάο, ΐηνινγέαο, Φαξκαθεπηηθάο, 

Φπζηθάο θαη ησλ ππνινέπσλ επηζηεκψλ Τγεέαο ησλ παλεπηζηεκέσλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Εαηξηθάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, ην νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Σκάκαηα Φαξκαθεπηηθάο, Φπζηθάο θαη 

ΐηνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθά Βπηζηεκψλ Γσάο. ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ 

πηπρηνχρνη ΣκεκΪησλ Βπηζηεκψλ Γσάο θαη Πιεξνθνξηθάο θαη ζπλαθψλ ΣκεκΪησλ ησλ 

εκεδαπψλ παλεπηζηεκέσλ θαη ΏΣΒΕ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ. 12γ ηνπ Ν2916/2001 ά 

αληηζηνέρσλ ηκεκΪησλ νκνηαγψλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο, ησλ νπνέσλ ην πηπρέν Ϋρεη 

αλαγλσξηζηεέ απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ. Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ ππνςεθέσλ 

ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο εέλαη ε θαιά γλψζε ηεο ειιεληθάο θαη ηεο αγγιηθάο γιψζζαο, ε νπνέα 

πηζηνπνηεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλν ηέηιν ζπνπδψλ ά κε εηδηθά εμΫηαζε. Βπέζεο, ε αμηνιφγεζε 

ησλ ππνςεθέσλ γέλεηαη κε αηνκηθά ζπλΫληεπμε ελψπηνλ επηηξνπάο. Σν ΑΠΜ απνλΫκεη 

Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ζηελ Πιεξνθνξηθά Βπηζηεκψλ Γσάο κε θαηεπζχλζεηο: 

ΐηνπιεξνθνξηθά, Νεπξνπιεξνθνξηθά θαη Εαηξηθά Πιεξνθνξηθά. Βπέζεο ππΪξρεη δπλαηφηεηα 

ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ζε δηδαθηνξηθφ επέπεδν. ηελ θαηεχζπλζε Νεπξνπιεξνθνξηθά 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο Σερλεηά/Τπνινγηζηηθά Ννεκνζχλε ζηηο Βπηζηάκεο Γσάο, 

ΤπνινγηζηηθΫο Νεπξνεπηζηάκεο - ΜνληΫια θαη Πξνζνκνέσζε Αηεξγαζηψλ ζην Νεπξψλα, ην 

Νεπξσληθφ Αέθηπν θαη ηνλ Ώλζξψπηλν ΒγθΫθαιν, Φεθηαθά Βπεμεξγαζέα εκΪησλ θαη Βηθφλσλ 

γηα ηε πλδπαζηηθά ΜειΫηε Ανκάο θαη Λεηηνπξγέαο ηνπ Ώλζξσπέλνπ ΒγθεθΪινπ, χγρξνλα 

ΘΫκαηα ΐηνταηξηθάο Έξεπλαο θ.Ϊ., ελψ απαηηεέηαη θαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Δ δηΪξθεηα 

ζπνπδψλ γηα ην ΜΑΒ εέλαη θαη’ ειΪρηζηνλ ηΫζζεξα δηδαθηηθΪ εμΪκελα, ελψ γηα ην Α.Α. Ϋμη. 

ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. ʼιισζηε, ε αλΪγθε κεηαπηπρηαθάο εθπαέδεπζεο 

ζηελ Νεπξνπιεξνθνξηθά αλαγλσξέδεηαη δηεζλψο σο επηηαθηηθά αλΪγθε θαη ππΪξρνπλ αξθεηΪ 

ζρεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη Ϋλα δηεζλΫο εηάζην θαινθαηξηλφ ζρνιεέν πνπ 

ιεηηνχξγεζε κε επηηπρέα επέ ζεηξΪ εηψλ ππφ ηελ νξγαλσηηθά επζχλε ηνπ θαζεγεηά Ώ. 

ΜνζρνβΪθε ζην Παλεπηζηάκην ηεο Κξάηεο θαη ζπλερέδεηαη ζάκεξα ζηελ Πνξηνγαιέα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ λεπξνπιεξνθνξηθνχ θαζνξέδνληαη απφ ην γλσζηηθφ 

αληηθεέκελν ησλ βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ. Βθφζνλ Ϋρεη θΪλεη ζπνπδΫο βηνινγέαο, ηα 

επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 256/1998 

θαη ην Π.Α. 50, ΦΒΚ 39/5-3-01. Οη απφθνηηνη ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζρνιψλ ρξεηΪδεηαη λα 

πεξΪζνπλ απφ ζεσξεηηθΫο θαη πξαθηηθΫο εμεηΪζεηο ελψπηνλ εηδηθψλ ηκεκΪησλ ηνπ Κεληξηθνχ 

πκβνπιένπ Τγεέαο (ΚΒΤ) ζηελ Ώζάλα ά ηε Θεζζαινλέθε πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβνπλ Ϊδεηα 

Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, ζχκθσλα κε ην Ν. 1963/91θαη ην Π.Α. 312/92. Βπέζεο, ηα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ πξνβιΫπνληαη απφ ην ΐ.Α. 25-3/6-

7-1955, ΦΒΚ Ώ/171 θαη ηνλ Ώλαγθαζηηθφ Νφκν 1565/1939, ΦΒΚ Ώ/16. Σα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ηνπ απνθνέηνπ ηκεκΪησλ ηεο Φπζηθάο πνπ εξγΪδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ζηε 
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ΑεπηεξνβΪζκηα Βθπαέδεπζε πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1566/1985, Ϊξζξν 14 (ΦΒΚ 167/η.Ώ/1985), 

ην Ν. 2525/97 (ΦΒΚ 188-Ώ), θαζψο θαη απφ ην Αεκνζηνυπαιιειηθφ θαη ην Αηαξθά 

Βθπαηδεπηηθφ Κψδηθα. ηαλ απαζρνιεέηαη ζηελ Εδησηηθά Βθπαέδεπζε, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη εθηφο απφ Ν. 1566/1985, Ϊξζξν 4, παξ. 12 (ΦΒΚ 167/η. Ώ’/1985) 

θαη απφ ηηο ζπκβΪζεηο εξγαζέαο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη Οκνζπνλδέαο Εδησηηθψλ Βθπαηδεπηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ ΒιιΪδαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εξγαζηάξηα παλεπηζηεκέσλ, ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα (π.ρ. Ελζηηηνχην 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο ΒιιΪδαο), ζην ππνπξγεέν Τγεέαο, ζε εηαηξεέεο επηζηεκνληθψλ 

κειεηψλ, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζηα ΜΜΒ ά ζε 

εθδνηηθνχο νέθνπο σο εμεηδηθεπκΫλνο επηζηεκνληθφο ζπλεξγΪηεο θαη λα αζρνιεζεέ κε ηελ 

αξζξνγξαθέα ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Ώθφκε, αλΪινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ησλ 

βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θαη σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε 

εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ. Ο θιΪδνο ηεο 

Νεπξνπιεξνθνξηθάο ζεσξεέηαη παγθφζκηα σο πςειάο ζεκαληηθφηεηαο αλαδπφκελνο 

επηζηεκνληθφο θιΪδνο, ελψ άδε Ϋρεη επηδεέμεη ζεκαληηθΪ επηηεχγκαηα θαη Ϋρεη ζπγθεληξψζεη 

ηδηαέηεξα ζεκαληηθΫο επελδχζεηο. πλεπψο, ν λεπξνπιεξνθνξηθφο Ϋρεη πνιιΫο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο εέηε ζηνλ αθαδεκατθφ - εξεπλεηηθφ ηνκΫα εέηε ζε εθαξκνζκΫλν επέπεδν, θαζψο ε 

ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα απνθσδηθνπνέεζεο ησλ πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθΪινπ κε ηε βνάζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο απνηειεέ ην κφλν ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ 

πνηθέισλ θαη πνιχπινθσλ δεδνκΫλσλ πνπ ηειεπηαέα καο δέλνπλ νη πεηξακαηηθΫο θαη θιηληθΫο 

λεπξνεπηζηάκεο ζηα δηΪθνξα επέπεδα νξγΪλσζεο ηνπ εγθεθΪινπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ, Σκάκα Εαηξηθάο, Εζφγεην θηηξένπ Πξνθιηληθψλ Λεηηνπξγηψλ, 265 00 

Ρέν ΏραΎαο, ηει.: 2610-969114, 992942, 997550, θαμ: 2610-996103, Βξγαζηάξην Φπζηνινγέαο, 

ηει.: 2610-997825, 992389, 997667, e-mail: gkkostop @med.upatras.gr, 

http://www.pez.upatras.gr/, http://www.pez.med.upatras.gr  

  http://home.earthlink.net/~perlewitz/  

  http://www.ph.tn.tudelft.nl/PRInfo/confmail/sep03/msg00029.html  

 
ΔπΪγγελμα: ΟΗΚΟΛΟΓΟ - ΔΡΔΤΝΖΣΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ Ϋξεπλα γηα απνζαθάληζε ησλ κεραληζκψλ κΫζσ ησλ νπνέσλ δηαηαξΪζζνληαη ε ηζνξξνπέα θαη 

ε θαιά ιεηηνπξγέα ησλ νηθνζπζηεκΪησλ ηνπ πιαλάηε εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο 

ηνπ. Δ παγθφζκηα νηθνινγηθά θξέζε, πνπ εθθξΪδεηαη κε πιεζψξα παξαγφλησλ, φπσο εέλαη ε 

ξαγδαέα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ, ε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ε θαηΪξξεπζε βηνηφπσλ, ν θέλδπλνο απφ ηνμηθΪ, ε πηζαλά κεηαβνιά ηνπ 

θιέκαηνο, ε κεέσζε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ, ε γελεηηθά εμΪληιεζε ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, ε 

εμαθΪληζε ησλ εηδψλ θ.Ϊ., επηβΪιιεη ηε ζπζηεκαηηθά κειΫηε ησλ πηζαλψλ επηδξΪζεσλ (Ϊκεζσλ 

θαη Ϋκκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ) φισλ απηψλ ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πγεέα 

ηνπ αλζξψπνπ. ηφρνο ηνπ νηθνιφγνπ - εξεπλεηά εέλαη ε ελεκΫξσζε θαη ε επαηζζεηνπνέεζε ηνπ 

θνηλνχ γηα ηελ αλΪιεςε δξαζηεξηνηάησλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο πγεέαο 

αιιΪ θαη ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο.  

http://www.ypepth.gr/
http://www.pez.upatras.gr/
http://www.pez.med.upatras.gr/
http://home.earthlink.net/
http://www.ph.tn.tudelft.nl/PRInfo/confmail/sep03/msg00029.html
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σνθήκες Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη ζε γξαθεέν, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο εηδηθνχο (π.ρ. πεξηβαιινληνιφγνπο). Δ πνιχσξε νξζνζηαζέα θαη ε Ϋληνλε 

ζσκαηηθά θφπσζε ραξαθηεξέδνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο νηθνιφγνο-εξεπλεηάο πξΫπεη λα αγαπΪ ηε θχζε θαη λα Ϋρεη ζεκαληηθά αληνρά θαη επθηλεζέα, 

γηαηέ νξηζκΫλεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα εξγαζηεέ θΪησ απφ δχζθνιεο θιηκαηνινγηθΫο θαη θπζηθΫο 

ζπλζάθεο. Ώπαηηεέηαη πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη δεμηφηεηα ζηε ρξάζε εηδηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο 

θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο πξνυπνζΫηνπλ επηθνηλσληαθΫο 

δεμηφηεηεο θαη ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ (Μπηηιάλε) θαη ζην Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ 

(παξΪξηεκα Ώγξηλένπ) ζην Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. ην ηκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

εθαξκφδεηαη πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζεξηλάο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηε 

ζπλεξγαζέα δάκσλ, λνκαξρηψλ, ππνπξγεέσλ θαη βηνκεραληψλ θαη εθπνλνχληαη κειΫηεο θαη 

πξνγξΪκκαηα ππνδνκάο πνπ αθνξνχλ νηθνινγηθΪ πξνβιάκαηα ηεο πεξηνράο ζηελ νπνέα 

νξγαλψλεηαη ε Ϊζθεζε.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ νηθνιφγνπ εξεπλεηά θαηνρπξψλνληαη κε ην Π.Α. 405, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 228 Ώ’ ζηηο 6-11-1995.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο, ζε δηΪθνξεο ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ζε 

πεξηβαιινληηθΫο νξγαλψζεηο, ζε κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο θ.Ϊ., αζρνινχκελνο κε ζΫκαηα 

δηαρεέξηζεο πεξηβαιινληηθψλ Ϋξγσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνινγηθά πξνζηαζέα θαη ηε δηαηάξεζε ηεο 

θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ νηθνζπζηεκΪησλ ηνπ πιαλάηε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Καξαληψλε 17, 81 100 Μπηηιάλε, ηει.: 22510-36200, 

http://www.aegean.gr/environment/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: ΠαξΪξηεκα Ώγξηλένπ, Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ: Γ. εθΫξε 2, 30 100 Ώγξέλην, ηει.: 26510-39510, http://www.env.uoi.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζρΫζε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβΪιινληνο εέλαη ην αληηθεέκελν κειΫηεο ηνπ 

πεξηβαιινληνιφγνπ. Σνλ απαζρνινχλ θπξέσο ηα πξνβιάκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε θχζε 

απφ ηελ παξΫκβαζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαηάξεζε ηεο ηζνξξνπέαο θαη ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.aegean.gr/environment/
http://www.env.uoi.gr/
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ησλ νηθνζπζηεκΪησλ ηνπ πιαλάηε. Δ δηεπηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ 

πξνβιάκαηνο γέλεηαη κε ηε ρξάζε ηεο ζεσξέαο ζπζηεκΪησλ. Σα γλσζηηθΪ πεδέα πνπ βνεζνχλ 

ζηε δηεθπεξαέσζε θαη νινθιάξσζε ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε ΐηνινγέα, ε Κνηλσληνινγέα, ε 

Οηθνλνκέα, ε Πεξηβαιινληηθά Μεραληθά ηνπ ΑνκεκΫλνπ ΠεξηβΪιινληνο θαη ηεο Πνιενδνκέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, θΪησ απφ ζπλζάθεο θαιΫο. πρλΪ ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ γηα 

λα ζρεκαηέζεη Ϊπνςε ηνπ ρψξνπ πνπ κειεηΪ. Σν αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ εέλαη πΪληνηε ζρεηηθφ 

κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρεέξηζε πξνγξακκΪησλ Ϋξγσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο πεξηβαιινληνιφγνο πξΫπεη λα δηαζΫηεη ζπλΫπεηα θαη ππεπζπλφηεηα, λα ηεξεέ ηνπο θαλφλεο 

αζθΪιεηαο θαη λα θξνληέδεη λα εέλαη αδηΪβιεηε ε δηαδηθαζέα εθαξκνγάο ησλ πξνγξακκΪησλ γηα 

ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ιακβΪλνληαο θΪζε θνξΪ ηηο ζσζηΫο απνθΪζεηο. Δ θαιά 

ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά βνεζνχλ ζηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ θαη ζην Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, 

παξΪξηεκα Ώγξηλένπ, ζην ηκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα. ηφρνο απηψλ ησλ ηκεκΪησλ εέλαη νη απφθνηηνέ ηνπο λα 

απνηειΫζνπλ δπλακηθΪ ζηειΫρε ζηε ζσζηά δηαρεέξηζε ησλ πξνβιεκΪησλ ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

ηα ηκάκαηα εθαξκφδεηαη πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζεξηλάο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ 

κε ηε ζπλεξγαζέα δάκσλ, λνκαξρηψλ, ππνπξγεέσλ θαη βηνκεραληψλ θαη εθπνλνχληαη κειΫηεο θαη 

πξνγξΪκκαηα ππνδνκάο πνπ αθνξνχλ νηθνινγηθΪ πξνβιάκαηα ηεο πεξηνράο, ζηελ νπνέα 

νξγαλψλεηαη ε Ϊζθεζε. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Ααζνινγέαο, 

Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο 

(ΟξεζηηΪδα), θαζψο θαη ζην Σκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη 

Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (πξψελ Ααζνπνλέαο) ησλ ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο (παξΪξηεκα 

ΑξΪκαο), Λακέαο (παξΪξηεκα Καξπελεζένπ) θαη ΛΪξηζαο (παξΪξηεκα Καξδέηζαο). ΒπηπιΫνλ, 

ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΏΣΒΕ 

Κξάηεο (ΥαληΪ). ΣΫινο, ζπνπδΫο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζην Σκάκα Οηθνινγέαο θαη 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΏΣΒΕ Ενλέσλ Νάζσλ (ΓΪθπλζνο). Οη πηπρηνχρνη ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ 

κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην εζσηεξηθφ ά ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.405, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΒΚ 228 Ώ’ ζηηο 6-11-1995.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ηφζν ζην δεκφζην φζν 

θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζηε δηαρεέξηζε, ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπά Ϋξγσλ θαζψο θαη ζηηο 

κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. ε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ απαζρνινχληαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θαη ζηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε. Βπέζεο, κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζΫζεηο 

εξγαζέαο θαη σο επφπηεο πεξηβΪιινληνο ζε λνκαξρέεο, κνλΪδεο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, ζηελ 

αλΪπιαζε ππνβαζκηζκΫλσλ πεξηνρψλ, ζηελ απνθνκηδά ησλ ζθνππηδηψλ θαη ζηηο ρσκαηεξΫο. Σν 

ηζνδχγην ησλ επαγγεικΪησλ πεξηβΪιινληνο εέλαη ζεηηθφ. Έρνπλ δπλακηθά πξννπηηθά ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο θνηλσληθάο επαηζζεζέαο θαη αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο.  
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Καξαληψλε 17, 81100 Μπηηιάλε, ηει.: 22510/36200, 
http://www.aegean.gr/environment/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, ΠαξΪξηεκα Ώγξηλένπ, Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ:Γ. εθΫξε 2, 30100 Ώγξέλην, ηει.: 26510/39510, http://www.env.uoi.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο: Σκάκα Ααζνινγέαο, Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ, Παληαδέδνπ 193, 682 00, ΝΫα ΟξεζηηΪδα, ηει.: 25520-41171/41100, e-mail: 

secr@fmenr.duth.gr, http://www.fmenr.duth.gr/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, ηει.: 2310-995199, 2310-995195-6, θαμ: 2310-995202, e-mail: 

info@for.auth.gr, http://www.auth.gr/forestry  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (ΠαξΪξηεκα 
ΑξΪκαο), e-mail: itakos@teikav.edu.gr, http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (ΠαξΪξηεκα 

Καξπελεζένπ), 361 00, Καξπελάζη, ηει.: 22370-23282, 22370-25063, θαμ: 22370-24035, e-

mail:dasokarp@teilam.gr, http://www.karp.teilam.gr  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, (παξΪξηεκα 
Καξδέηζα), ΣΫξκα ΜαπξνκηρΪιε, 431 00, Καξδέηζα, ηει.: 24410-71752, 

http://www.forestry.teilar.gr  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ΠεξηβΪιινληνο, Ρσκαλνχ 3, ΥαιΫπα, 731 33, 

ΥαληΪ, ηει.: 22810-28189, 22810-28188, θαμ: 22810-28I90, http://www.chania.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ Ενλέσλ Νάζσλ: Σκάκα Οηθνινγέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο, Πιαηεέα ΚΪιβνπ, 291 00, 
ΓΪθπλζνο, ηει.: 26950-24940 -9, e-mail: gr_envir@teiion.gr, http://www.teiion.gr/  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε πξνεηνηκαζέα, ε πινπνέεζε θαη ε αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο. Βηδηθφηεξα, ν επηζηάκνλαο απηφο ζπλδπΪδνληαο 

γλψζεηο ηεο πνιηηηθάο επηζηάκεο, ησλ επηζηεκψλ δηνέθεζεο θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

βηνινγέαο ηεο δηαηάξεζεο θαη ηεο δηαρεέξηζεο νηθνζπζηεκΪησλ, ζρεδηΪδεη, εθαξκφδεη θαη 

αμηνινγεέ πνιηηηθΫο θαη ζπζηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκΪησλ θαη εέλαη ζε ζΫζε λα παξΪγεη πξντφληα βαζηθάο θαη εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο γηα ην 

πεξηβΪιινλ. Γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ηα εξγαιεέα ηεο Φσηνγξακκεηξέαο 

θαη ησλ πζηεκΪησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζην 

πεξηβΪιινλ. ΠαξΪιιεια, ν εληνπηζκφο, ε νινθιεξσκΫλε αληηκεηψπηζε θαη ε δηαρεέξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα ζπκκεηΫρεη ζηε δηαδηθαζέα ζχιιεςεο, 

δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγάο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επέπεδν. 

Βπέζεο, εέλαη δπλαηφ λα αζρνιεέηαη κε ηελ επαηζζεηνπνέεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ εθπαέδεπζε ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθΪ κε δηΪθνξα πεξηβαιινληηθΪ δεηάκαηα. Ώθφκε, κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ελεξγΪ ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγά πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζρεδέσλ 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο πΪζεο θχζεσο επηρεηξάζεσλ, νξγαληζκψλ θ.ιπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ηφζν ζε γξαθεέν, φπνπ δηεμΪγεη πεξηβαιινληηθΫο Ϋξεπλεο, επεμεξγΪδεηαη ηα δεδνκΫλα 

πνπ Ϋρεη ζπιιΫμεη θαη ζπληΪζζεη πξνηΪζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε, φζν θαη ζηελ 

http://www.aegean.gr/environment/
http://www.env.uoi.gr/
http://www.fmenr.duth.gr/
http://www.auth.gr/forestry
http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia
http://www.karp.teilam.gr/
http://www.forestry.teilar.gr/
http://www.chania.teiher.gr/
http://www.teiion.gr/
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χπαηζξν, φπνπ πξαγκαηνπνηεέ επηηφπηεο κειΫηεο ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκΫλα φξγαλα θαη 

ζπζθεπΫο. πλάζσο, απνηειεέ κΫινο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο πνπ αζρνιεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε 

ζρεδέσλ πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο θαη ηε κειΫηε θαη εθαξκνγά λΫσλ πεξηβαιινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ εξγαιεέσλ. ΥξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε νκΪδεο εξγαζέαο πνπ αθνινπζνχλ ηελ αξρά ηεο βηψζηκεο 

αλΪπηπμεο θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο απνηειεζκαηηθάο δηΪρπζεο πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζε θνηλσληθΫο νκΪδεο θαη ζεζκνζεηεκΫλνπο νξγαληζκνχο πνπ εκπιΫθνληαη ζε 

πεξηβαιινληηθΪ δεηάκαηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επαγγεικαηηθά εμεηδέθεπζε, πνιχ θαιά γλψζε ηεο κεζνδνινγέαο 

ηεο πεξηβαιινληηθάο επηζηάκεο θαη ησλ αξρψλ ηεο πνζνηηθάο Ϋξεπλαο, θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηνπ κΪξθεηηλγθ. Βπέζεο, νθεέιεη λα γλσξέδεη ην Αέθαην ηνπ ΠεξηβΪιινληνο, ηνπο θαλφλεο 

αζηηθάο επζχλεο θαη πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο, θαη ηελ ειιεληθά θαη επξσπατθά λνκνζεζέα 

πεξηβΪιινληνο. ΣΫινο, ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνέεζεο επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ, ε πνιχ θαιά 

γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά 

εέλαη ζεκαληηθΪ πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώηγαένπ (Μπηηιάλε), ζην Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ (Ώγξέλην) θαη ζην Σκάκα Γεσηερλνινγέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο, θαζψο θαη ζε ζπλαθά ηκάκαηα ησλ παλεπηζηεκέσλ ηεο ΒιιΪδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, ην νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Πεξηβαιινληηθά θαη Οηθνινγηθά Μεραληθά», πνπ απνλΫκεη 

ζε Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο ζηνπο ηνκεέο «ΒθαξκνζκΫλε Οηθνινγέα» θαη 

«Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Μεραληθά», θαζψο θαη Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα ζηελ Βπηζηάκε 

ηνπ ΠεξηβΪιινληνο. ην ΠΜ ηνπ Σκάκαηνο ΠεξηβΪιινληνο «ΘενθξΪζηεην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: Πεξηβαιινληηθά θαη Οηθνινγηθά Μεραληθά», κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ 

ππνςεθηφηεηα πηπρηνχρνη ΏΒΕ, πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ ηεο εκεδαπάο ά 

νκνηαγψλ αλαγλσξηζκΫλσλ ηδξπκΪησλ ηεο αιινδαπάο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη ησλ αληέζηνηρσλ 

ηκεκΪησλ ΏΣΒΕ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2916/2001. Σν 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθά Πνιηηηθά θαη Αηαρεέξηζε» θαηαξηέζηεθε 

κε ηε ζπλεξγαζέα ησλ Βθπαηδεπηηθψλ ΕδξπκΪησλ: Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο Παλεπηζηεκένπ 

Ώηγαένπ, Centre for Social and Economic Research on the Global Environment - University of 

East Anglia θαη Cyprus International Institute of Management. Πξφζθαηα ππνγξΪθεθε 

Memorandum of Understanding (MOU), κε ην International Institute of Industrial Environmental 

Economics - Lund University γηα αληαιιαγά δηδαζθνκΫλσλ θαη δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Οη ππνςάθηνη δέλνπλ γξαπηΫο εμεηΪζεηο ζε ζεκειηψδεηο γλψζεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθάο επηζηάκεο θαη ζπλΫληεπμε ζηελ επηηξνπά αμηνιφγεζεο. Ώπαξαέηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε πνιχ θαιά 

γλψζε ηεο αγγιηθάο γιψζζαο (ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο βηβιηνγξαθέαο, ε νπνέα ζην 

κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο εέλαη αγγιηθά φζν θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηζθεπηψλ 

θαζεγεηψλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα). Σν πξφγξακκα γηα ην κεηαπηπρηαθφ δέπισκα 

παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγάο κνλνεηνχο θαη δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ. Σν κνλνεηΫο 

πξφγξακκα δηαξθεέ δπν αθαδεκατθΪ εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. 

Σν δηεηΫο πξφγξακκα εέλαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηάξα (Μaster by research) θαη δελ απαηηεέ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δηαιΫμεσλ. Σα καζάκαηα, ε δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά απαζρφιεζε, νη 

πξαθηηθΫο αζθάζεηο θαη νη θΪζε Ϊιινπ εέδνπο εθπαηδεπηηθΫο θαη εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο γηα 
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ηελ απνλνκά ηνπ Μ.Α.Β. θαηαλΫκνληαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο: Οηθνινγέα - 

Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ, Πεξηβαιινληηθά Βπηζηάκε - Σερλνινγέα θαη Μαζάκαηα 

Τπνδνκάο. ΠξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ΜΫζνδνη Ϋξεπλαο, Πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε ζε 

επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο, Λεηηνπξγηθά Οηθνινγέα, Οηθνλνκηθά πξνζΫγγηζε ζηελ 

πεξηβαιινληηθά δηαρεέξηζε, ρεδηαζκφο θαη δηαρεέξηζε ρψξνπ, Αηαρεέξηζε θηλδχλνπ, Αηαρεέξηζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, Πεξηβαιινληηθά αμηνιφγεζε, Πεξηβαιινληηθά επηθνηλσλέα θαη 

ζπκκεηνρά πνιηηψλ, Πεξηβαιινληηθά πνιηηηθά θαη επηρεηξεζηαθά δηαρεέξηζε, Αέθαην 

πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ. ΜεηΪ ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Α.Β. νη ππνςάθηνη κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ 

αέηεζε εγγξαθάο γηα Αηδαθηνξηθφ δέπισκα, ην νπνέν απαηηεέ ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη επηπιΫνλ εμΪκελα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ θαζνξέδνληαη απφ ην Π.Α. 405 (ΦΒΚ 228/η. Ώ’/6-11-1995). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξα 3, 19, 

20 (ΦΒΚ 128/η. Ώ’/84), ην Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70 η. Ώ’/ 92) θαη ην Π.Α. 258/2000 (ΦΒΚ 

215/η. Ώ/9-10-2000). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο 

Γεσηερλνινγέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Α. 344 (ΦΒΚ 

297, η. Ώ’/29-12-2000).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ζην ζρεδηαζκφ, ηε 

δηαρεέξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, ζην ππνπξγεέν ΠεξηβΪιινληνο, ζηε 

Ννκαξρηαθά θαη ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα, ζε κειεηεηηθΪ 

γξαθεέα, κε θπβεξλεηηθνχο θνηλσθειεέο νξγαληζκνχο, ζε κνλΪδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζε 

εηαηξεέεο απνθαηΪζηαζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ 

ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθά εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Σν ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθφ 

θαη νη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο επλντθΫο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο θνηλσληθάο επαηζζεζέαο θαη 

ηεο αλΪγθεο γηα πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. ʼιισζηε, ην γεγνλφο φηη ζπλδηΪδεη γλψζεηο απφ 

ηα πεδέα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ κε εθεέλα ηεο πνιηηηθάο επηζηάκεο, ηεο νηθνινγέαο, 

ηεο κεραληθάο, ησλ νηθνλνκηθψλ, ησλ επηζηεκψλ δηνηθάζεσο θαη ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ 

δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηΪδεη, λα επνπηεχεη, λα δηνηθεέ θαη λα αμηνινγεέ πξνγξΪκκαηα, 

πνιηηηθΫο θαη κειΫηεο/Ϋξεπλεο ζην πεδέν ηεο πεξηβαιινληηθάο δξΪζεο θαη πνιηηηθάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο, Καξαληψλε 17, Λφθνο Παλεπηζηεκένπ, 811 

00, Μπηηιάλε, ηει.: 22510-36246, 36252, 36217, 36218, 36200, θαμ: 22510-36209, 36252, e-

mail: msctheofr@env.aegean.gr, postgrad@env.aegean.gr, http://www.aegean.gr/environment, 

http://www.aegean.gr/environment-postgraduate  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, παξΪξηεκα Ώγξηλένπ: Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ, Γ. εθΫξε 2, 301 00, Ώγξέλην, ηει.: 26510-39510, http://www.env.uoi.gr  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Σκάκα Γεσηερλνινγέαο θαη ΠεξηβΪιινληνο, Κνέια, 501 00, ΚνδΪλε, ηει.: 

24610-40161 -4, θαμ: 24610-39682, http://osrv1.teikoz.gr  

-
5225565, φαξ: 210-5228966  
 

http://www.ypepth.gr/
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment-postgraduate
http://www.env.uoi.gr/
http://osrv1.teikoz.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΝΔΤΡΧΝΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ζρεδηαζκφο, ε αλΪπηπμε θαη ε πινπνέεζε πξνγξακκΪησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε ζπζθεπΫο ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ζε ξνκπφη εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο 

ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν πιεξνθνξηθφο λεπξσληθψλ δηθηχσλ εξεπλΪ ηε ζρεδέαζε 

πξνγξακκΪησλ θαη ηεο ινγηθάο πνπ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ, πξνθεηκΫλνπ λα κπνξνχλ λα 

κηκεζνχλ ηνλ αλζξψπηλν εγθΫθαιν, ν νπνένο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα δΫρεηαη εξεζέζκαηα, λα ηα 

επεμεξγΪδεηαη θαη λα ιακβΪλεη απνθΪζεηο. Έηζη, ηα πξνγξΪκκαηα απηΪ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

κΫζα απφ ηε ρξάζε ηερλεηψλ λεπξψλσλ πνπ κηκνχληαη ηνπο αλζξψπηλνπο λεπξψλεο λα 

επεμεξγΪδνληαη ηα δεδνκΫλα πνπ δΫρνληαη θαη λα ελεξγνχλ εέηε κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλνπο 

θαλφλεο γηα ηα δεδνκΫλα απηΪ εέηε κε βΪζε ηελ εκπεηξέα απφ παιαηφηεξα ζπλαθά εξεζέζκαηα 

πνπ Ϋρνπλ απνζεθεπκΫλα ζηε κλάκε ηνπο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο πιεξνθνξηθφο λεπξσληθψλ δηθηχσλ εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν θαη εξγαζηάξην κε ζχγρξνλα θαη 

πνιχπινθα ζπζηάκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά. Ο ρψξνο εέλαη ζπλάζσο Ϊλεηνο, σζηφζν ε 

πνιχσξε εξγαζέα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά κπνξεέ λα πξνθαιΫζεη ζσκαηηθά θαη 

πλεπκαηηθά θνχξαζε θαζψο θαη πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε εμαηηέαο ηεο αθηηλνβνιέαο πνπ 

εθπΫκπεη ε νζφλε ηνπ ππνινγηζηά. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη φιε ηελ εκΫξα θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

λχρηαο αθφκε πξνθεηκΫλνπ λα εηνηκΪζεη θαη λα δνθηκΪζεη ηα πξνγξΪκκαηα πνπ δεκηνπξγεέ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επηλνεηηθφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα, ην ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ε 

νμπδΫξθεηα ραξαθηεξέδνπλ ηνλ πιεξνθνξηθφ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο, πξνυπνζΫηνπλ 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν 

ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη ε Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα 

ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Βθπαηδεπηηθνχ Εδξχκαηνο (ΣΒΕ) εξξψλ φπνπ δηδΪζθεηαη, ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν, ην κΪζεκα 

Βπθπάο Έιεγρνο θαη απνζθνπεέ ζην λα εηζαγΪγεη ηνπο θνηηεηΫο ζηηο αξρΫο αλΪιπζεο θαη 

ζρεδέαζεο Βπθπψλ πζηεκΪησλ ΒιΫγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνβιάκαηα ΒιΫγρνπ φπνπ 

δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη θιαζηθΫο αξρΫο αλΪιπζεο θαη ζρεδέαζεο. Ώθφκε, ην κΪζεκα 

θαιχπηεη ηε βαζηθά ζεσξέα ησλ Νεπξσληθψλ Αηθηχσλ, ησλ Ώζαθψλ πζηεκΪησλ θαη ηεο 

Βμειηθηηθάο Τπνινγηζηηθάο θαη πξνρσξΪ ζηελ αλΪπηπμε κνληΫισλ θαη ζηνλ Ϋιεγρν ζπζηεκΪησλ 

κε ρξάζε ησλ παξαπΪλσ κεζφδσλ αιιΪ θαη ησλ πβξηδηθψλ ηνπο ζπλδπαζκψλ. Ώλαιχνληαη, 

επέζεο, νη ηερληθΫο θαηαζθεπάο κνληΫισλ απφ δεδνκΫλα θαζψο θαη ε θαηαζθεπά ειεγθηψλ 

βαζηδφκελσλ ζε θαλφλεο. ΣΫινο, θαιχπηνληαη νη Ϋλλνηεο ησλ λεπξσ-αζαθψλ κνληΫισλ θαη ηεο 

ρξάζεο Βμειηθηηθψλ Ώιγνξέζκσλ γηα ηελ εχξεζε παξακΫηξσλ κνληΫισλ ζπζηεκΪησλ θαη 

ειεγθηψλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπά ζπζηεκΪησλ θαλφλσλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ 

Νεπξσληθψλ Αηθηχσλ. ΏπνιακβΪλεη ηα έδηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα κε ηνπο απνθνέηνπο 

ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο, φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 345, ΦΒΚ 158/η. Ώ’ 

/14-6-89.  
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Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο ππεξεζέεο, ζε εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε εηαηξεέεο 

πιεξνθνξηθάο, ζε εηαηξεέεο ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ζε θΪζε εέδνπο βηνκεραλέα πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ξνκπφη ζηηο γξακκΫο παξαγσγάο. Κχξηνο ρψξνο απαζρφιεζεο, φκσο, εέλαη ηα 

δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθΪ εξεπλεηηθΪ θΫληξα, κηαο θαη ηα λεπξσληθΪ δέθηπα εέλαη απφ ηνπο 

λεφηεξνπο ηνκεέο ηεο επηζηάκεο ηεο πιεξνθνξηθάο. Μπνξεέ, ηΫινο, λα εξγαζηεέ σο θαζεγεηάο 

πιεξνθνξηθάο ζηε δεπηεξνβΪζκηα θαη ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαζψο θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο ηε δηθά ηνπ επηρεέξεζε θαηαζθεπάο ξνκπνηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη 

ζπζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΏTEI εξξψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 34, Ϋξξεο, 

ηει.: 23210-49118, 49128, θαμ: 23210-49118, e-mail: pliroforiki@teiser.gr, 

http://www.teiser.gr/icd/index.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪπηπμε ηερλνγλσζέαο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηε δεκηνπξγέα ξνκπνηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ πξνζαξκνζκΫλσλ ζηηο απαηηάζεηο ηνπ ρξάζηε εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν πιεξνθνξηθφο ξνκπνηηθάο ζρεδηΪδεη θαη δεκηνπξγεέ κεραλΫο 

ξνκπφη (ζηαζεξΫο ά θηλνχκελεο) κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνηθέινπο ηνκεέο εθαξκνγψλ 

ηεο θαζεκεξηλάο πξαθηηθάο (π.ρ. βηνκεραλέα, επηρεηξάζεηο, εθπαέδεπζε, ζηξαηφ θ.Ϊ.). Ώθφκε, 

εξεπλΪ ηε ζρεδέαζε θαη ηελ αλΪπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ 

πξνγξακκΪησλ δηαρεέξηζεο ελφο ξνκπφη πξνθεηκΫλνπ λα κπνξεέ κηα ηΫηνηνπ εέδνπο κεραλά λα 

αληηιακβΪλεηαη νξηζκΫλα εμσηεξηθΪ εξεζέζκαηα (ζάκαηα), λα ηα επεμεξγΪδεηαη θαη ζηε 

ζπλΫρεηα λα εθηειεέ ηηο θαηΪιιειεο ελΫξγεηεο. Έηζη, Ϋλα ξνκπφη πξνγξακκαηέδεηαη ψζηε λα 

εθηειεέ νξηζκΫλεο εξγαζέεο, φπσο λα ελψλεη εμαξηάκαηα απηνθηλάησλ, λα ζπλαξκνινγεέ 

ειεθηξηθΪ θαη κεραλνινγηθΪ πξντφληα, λα βΪθεη νράκαηα, λα ζπγθνιιΪ Ϋπηπια, κεηαιιηθΫο 

θαηαζθεπΫο, κεηαιιηθΪ δνρεέα θ.Ϊ. Ώθφκε, ν πιεξνθνξηθφο ξνκπνηηθάο αζρνιεέηαη κε ηελ 

επέβιεςε θαη ηε ζπληάξεζε ησλ ξνκπφη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλέα θαη εέλαη 

απαξαέηεηα γηα ηε δηαηάξεζε ηεο παξαγσγάο ζε πςειΪ επέπεδα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο πιεξνθνξηθφο ξνκπνηηθάο εξγΪδεηαη, εέηε κφλνο ηνπ εέηε νκαδηθΪ, ζε ζχγρξνλν πεξηβΪιινλ, 

ζε ζπλζάθεο πνπ εέλαη ηδηαέηεξα απαηηεηηθΫο θαη ζε σξΪξηα πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηηο αλΪγθεο ά 

ην θφξην εξγαζέαο ηνπ. Βέλαη ππνρξεσκΫλνο λα βξέζθεηαη πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά, γεγνλφο πνπ κπνξεέ λα πξνθαιΫζεη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 

θνχξαζε θαζψο θαη πηζαλΪ πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε εμαηηέαο ηεο αθηηλνβνιέαο πνπ εθπΫκπεη ε 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηά. πρλΪ απαηηεέηαη λα κεηαθηλεέηαη ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ 

πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο εμειέμεηο ζηα ζπζηάκαηα ξνκπνηηθάο, λα 
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ζπκκεηΫρεη ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο 

γηα ηελ εθηΫιεζε κηαο ζπγθεθξηκΫλεο εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζέα, ε κεζνδηθφηεηα, ην ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ε επζηξνθέα 

ραξαθηεξέδνπλ ηνλ πιεξνθνξηθφ ξνκπνηηθάο. Ώθφκα, ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη 

εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά εέλαη απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο 

γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζηα ηκάκαηα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ (ΒΜΠ) θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηάκηνπ Θεζζαινλέθεο 

(ΏΠΘ), φπνπ δηδΪζθνληαη, ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν, ηα καζάκαηα Βηζαγσγά ζηε Ρνκπνηηθά θαη 

Βπθπά ΡνκπνηηθΪ πζηάκαηα, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα εηζαγΪγνπλ ηνπο θνηηεηΫο ζηηο αξρΫο ηεο 

Ρνκπνηηθάο. Βπέζεο, ζην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ θαζψο θαη ζην 

ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Βθπαηδεπηηθνχ Εδξχκαηνο (ΣΒΕ) 

εξξψλ δηδΪζθνληαη, ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν, καζάκαηα φπσο Βηζαγσγά ζηε Ρνκπνηηθά, 

Έκπεηξα πζηάκαηα θαη ΒθαξκνγΫο ζηε Ρνκπνηηθά πνπ ζθνπφ Ϋρνπλ λα εηζαγΪγνπλ ηνπο 

θνηηεηΫο ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο ξνκπνηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαζψο θαη ζε ζΫκαηα ζρεδηαζκνχ 

δξΪζεο θαη εθαξκνγάο ησλ ξνκπφη. ΣΫινο, ζην Σκάκα Μεραλνιφγσλ θαη Ώεξνλαππεγψλ 

Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ πξνζθΫξεηαη ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ην κΪζεκα 

ΒηδηθΪ ΚεθΪιαηα Ρνκπνηηθάο φπνπ πεξηιακβΪλεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ζΫκαηα απφ ηηο εμάο γλσζηηθΫο 

πεξηνρΫο: ΜΫζνδνη θηλεκαηηθάο θαη δπλακηθάο αλΪιπζεο ξνκπνηηθψλ βξαρηφλσλ βαζηζκΫλεο ζε 

Screw Theory, Lie Algebra, Quaternions, Τπνινγηζηηθά πνιππινθφηεηα ησλ κεζφδσλ απηψλ θαη 

ρξάζε ζε γξαθηθΪ κε ππνινγηζηά, ρεδηαζκφο θαη παξαγσγά ηξνρηΪο ζε απηφλνκα ξνκπφη, 

Υξάζε Γελεηηθψλ Ώιγφξηζκσλ, Βπηδεμηφηεηα θαη ρψξνο εξγαζέαο ξνκπφη κε πιενλΪδνληεο 

βαζκνχο ειεπζεξέαο (Pseudoinverse, Singular Value Decomposition), ΒθαξκνγΫο Σερλεηάο 

Ννεκνζχλεο ζηε Ρνκπνηηθά (Neural Nets, Fuzzy Logic), ΒηδηθΪ ζΫκαηα απηφκαηνπ ειΫγρνπ 

ξνκπφη (Adaptive and Sliding Mode Control), ΒθαξκνγΫο ζηε ζπλαξκνιφγεζε, Μεραλνηξνληθά 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ ξνκπφη θαη ζηελ πξνζζεηηθά αλζξψπηλσλ κειψλ θ.Ϊ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ζηε ρψξα καο γηα ην 

επΪγγεικα ηνπ Πιεξνθνξηθνχ Ρνκπνηηθάο. ΏπηΪ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην αληηθεέκελν θαη ην 

επέπεδν ησλ βαζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ 

απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη 

δεκνζηεπηεέ ζην ΦΒΚ 243/3-12-97 ζην νπνέν πξνβιΫπνληαη ηα παξαθΪησ: Ο πηπρηνχρνο ηνπ 

Σκάκαηνο νξηδφκελνο σο «Αηπισκαηνχρνο Διεθηξνληθφο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο 

Τπνινγηζηψλ» Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεέηαη ΅ε ηε κειΫηε, ζρεδέαζε, αλΪιπζε, θαηαζθεπά, 

επέβιεςε θαηαζθεπάο, ζπληάξεζε, Ϋξεπλα, επέβιεςε ιεηηνπξγέαο θαη δηελΫξγεηα 

πξαγ΅αηνγλσ΅νζχλεο γηα ηα πΪζεο θχζεσο ειεθηξνληθΪ θαη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπο θαη ηηο εθαξκνγΫο ηνπο γεληθφηεξα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο ηεο 

Διεθηξνληθάο, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ πζηεκΪησλ, ησλ 

Πιεξνθνξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ησλ πζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ, επεμεξγαζέαο ζεκΪησλ, 

επεμεξγαζέαο εηθφλσλ θαη ησλ πΪζεο θχζεσο εθαξκνγψλ ηνπ. Βπέζεο, ηα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη απφ ην Πξνεδξηθφ 

ΑηΪηαγκα 345, ΦΒΚ 158/η. Ώ’ /14-6-89. Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη 

ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ απνθηνχλ ηηο απαξαέηεηεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο γλψζεηο, νη 

νπνέεο ηνπο επηηξΫπνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθΪ, ππνζηεξέδνληαο κε επηηπρέα ηελ 

αμηνπνέεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο 
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νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ παξαγσγά, ηε 

βηνκεραλέα θαη ηηο επηρεηξάζεηο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη σο ππΪιιεινο ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ζην 

ζηξαηφ, ζε εηαηξεέεο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ζε βηνκεραλέεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ξνκπφη ζηε γξακκά παξαγσγάο. Ώθφκε κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εηαηξεέεο πνπ 

δηαζΫηνπλ πξντφληα ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηάκαηα πιεξνθνξηθάο, ζε εηαηξεέεο κεραλνγξαθηθψλ 

εθαξκνγψλ, ζε κεραλνγξαθηθΪ θΫληξα ηξαπεδψλ θ.Ϊ. Μπνξεέ, ηΫινο, λα εξγαζηεέ σο θαζεγεηάο 

πιεξνθνξηθάο ζηε δεπηεξνβΪζκηα θαη ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαζψο θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο ηε δηθά ηνπ επηρεέξεζε θαηαζθεπάο ξνκπνηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη 

ζπζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Τπνινγηζηψλ, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 73, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7723993, 7723997, θαμ: 210-7723991, www.ece.ntua.gr/index.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-996392, 

996395, www.ee.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, 

ηει.: 26510-97196, θαμ: 26510-97021, www.uoi.gr  

  ΏTEI εξξψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 34, Ϋξξεο, 
ηει.: 23210-49118, 49128, θαμ: 23210-49118, e-mail: pliroforiki@teiser.gr, 

http://www.teiser.gr/icd/index.html  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Μεραλνιφγσλ & Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997192, θαμ: 991626, e-mail: secretar@ 

mech. upatras.grwww.mead.upatras.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηελ θαηαζθεπά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ Ϋξγσλ. Με 

ηα Ϋξγα απηΪ πινπνηνχληαη ηα αλαπηπμηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επέπεδν 

θαη αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ησλ Ϋξγσλ απηψλ δηακνξθψλνληαη θαη νη ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνπ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Ο πνιηηηθφο κεραληθφο ζα πξΫπεη λα θΪλεη θαη ηερληθΫο κειΫηεο, δειαδά 

λα κειεηΪ θαη λα ζρεδηΪδεη ηα δηΪθνξα ηερληθΪ Ϋξγα, Ϋηζη ψζηε λα πξνβιΫςεη ηπρφλ πξνβιάκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεέα θαηαζθεπάο ηνπο. ΠξΫπεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηε λνκνζεζέα πνπ ηζρχεη θαη λα επεμεξγΪδεηαη ηα απαξαέηεηα γηα ηε κειΫηε 

ζηνηρεέα, φπσο ζηαηηζηηθΪ, ηνπνγξαθηθΪ, γεσηερληθΪ, πνιενδνκηθΪ θαη θπθινθνξηαθΪ. Βέλαη 

απηφο πνπ ζα επηιΫμεη ηα ζσζηΪ πιηθΪ γηα ηελ θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ ζα εθπνλάζεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζπληΪζζνληαο ηερληθΫο εθζΫζεηο, Ϋηζη ψζηε λα εγθξηζεέ ε κειΫηε ηνπ θαη λα 
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πξνρσξάζεη ε δηαδηθαζέα ηεο δεκνπξαζέαο γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ. Πξνγξακκαηέδεη φιεο 

ηηο εξγαζέεο, θαζνξέδεη ηελ εξγνηαμηθά δηΪηαμε θαη ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπάο, επηιΫγεη ην 

κεραληθφ εμνπιηζκφ αιιΪ θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη γεληθφηεξα Ϋρεη φιν ην 

ζπληνληζκφ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα θαηαζθεπάο ελφο Ϋξγνπ. Ώπηφ ζεκαέλεη φηη ζα πξΫπεη λα 

αληηκεησπέδεη κε ππεπζπλφηεηα φια ηα πξνβιάκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ησλ εξγαζηψλ, φπσο ηερληθΪ πξνβιάκαηα αιιΪ θαη ζΫκαηα πξνζηαζέαο ησλ εξγαηψλ. 

πλάζσο, ηα Ϋξγα κε ηα νπνέα αζρνιεέηαη ν πνιηηηθφο κεραληθφο εέλαη ηα ζπγθνηλσληαθΪ δέθηπα, 

νη νηθνδνκηθΫο θαηαζθεπΫο, ηα πδξαπιηθΪ Ϋξγα (πδξεχζεηο, απνρεηεχζεηο, εγθαηαζηΪζεηο 

επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ, αξδεχζεηο, θξΪγκαηα), ζάξαγγεο, δηακνξθψζεηο ρψξσλ θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο εέλαη ππνρξεσκΫλνο θαηΪ ηε δηΪξθεηα θαηαζθεπάο ελφο Ϋξγνπ λα 

βξέζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμένπ θαη λα επηβιΫπεη ηηο εξγαζέεο κε ππεπζπλφηεηα θαη πξνζνρά. 

Δ επζχλε πνπ Ϋρεη εέλαη κεγΪιε, ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα φζν θαη γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ Ϋξγσλ. Ώπηφ, πνιιΫο θνξΫο, δεκηνπξγεέ Ϋληαζε θαη αθαλφληζην 

ξπζκφ δσάο. ηαλ, φκσο, ν πνιηηηθφο κεραληθφο αζρνιεέηαη κε ηηο ηερληθΫο κειΫηεο θαη ην 

ζρεδηαζκφ, εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ θαη Ϋηζη νη ζπλζάθεο εέλαη θαιχηεξεο αιιΪ θαη ε Ϋληαζε 

κηθξφηεξε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αληέιεςε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε ζρεδηαζηηθά ηθαλφηεηα, ε πιάξεο επηζηεκνληθά 

θαηΪξηηζε αιιΪ θαη ε θαιά γλψζε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη εέλαη 

απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ. ΠξΫπεη λα εέλαη νξγαλσηηθφο, κεζνδηθφο θαη 

θπξέσο ζπλεπάο θαη ππεχζπλνο. Δ ζπλεράο επηκφξθσζά ηνπ πΪλσ ζε λΫα πιηθΪ θαη ηερληθΫο 

ζεσξεέηαη απαξαέηεηε.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, ζηηο ΠνιπηερληθΫο ρνιΫο ησλ 

Παλεπηζηεκέσλ Θεζζαινλέθεο, ΠΪηξαο, ΘξΪθεο θαη Θεζζαιέαο. Δ δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη 

δΫθα εμΪκελα (πΫληε Ϋηε). ΤπΪξρνπλ νη παξαθΪησ ηνκεέο πνπ κπνξεέ λα επηιΫμεη Ϋλαο θνηηεηάο: 

Βπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Καηαζθεπψλ, Τδξαπιηθάο θαη Σερληθάο ΠεξηβΪιινληνο, 

Γεσηερληθάο Μεραληθάο, πγθνηλσληψλ θαη ΟξγΪλσζεο. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην Σκάκα 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Κχπξνπ. Οη 

πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. πνπδΫο 

επέζεο παξΫρνληαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ - ζπλεξγαδφκελα κε μΫλα παλεπηζηάκηα 

- κε δηΪξθεηα ζπνπδψλ ηα ηΫζζεξα Ϋηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ. θαη ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ 

ειιεληθψλ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο: Ν. 4663/1930 

Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979 ΠΑ 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθφ ηνπ γξαθεέν 

εθπφλεζεο κειεηψλ (νηθνδνκηθΫο Ϊδεηεο), σο δεκφζηνο ππΪιιεινο ζηα ζρεηηθΪ κε ηελ 

εηδηθφηεηΪ ηνπ ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ), ζε νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, λνκαξρέεο, ζηελ Σνπηθά 

Ώπηνδηνέθεζε, σο ηδησηηθφο ππΪιιεινο ζε ηερληθΫο εηαηξεέεο, σο θαζεγεηάο ζηε δεπηεξνβΪζκηα 

εθπαέδεπζε, αθνχ θνηηάζεη ζε Παηδαγσγηθά ρνιά. Σν ηζνδχγην ηνπ θιΪδνπ εκθαλέδεηαη κε 
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νπδΫηεξεο πξννπηηθΫο, γηαηέ κΫρξη ηψξα ππάξρε χθεζε ζηηο νηθνδνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φκσο ε 

πνξεέα απηά κεηαζηξΫθεηαη ιφγσ ησλ δεκφζησλ Ϋξγσλ πνπ επηδνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθε 

Έλσζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Παηεζέσλ 42, 106 82 Ώζάλα, ηει.: 210/7723459, 
http://www.civil.ntua.gr/  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 

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

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: ΐαζ. νθέαο, 69100 ΞΪλζε, ηει.: 25410/20319, 
http://www.civil.duth.gr/  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Πεδένλ ʼξεσο, 38334 ΐφινο, ηει.: 24210/74178, 

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

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 26500 Ρέν ΠΪηξα, ηει.: 2610/997643, 
http://www.civil.upatras.gr/  

  Παλεπηζηάκην Κχπξνπ: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, Σ.Θ. 

20537, Σ.Κ. 1678 Λεπθσζέα, ηει.: 00357-22894000, θαμ: 00357-22894463, 

htpp://www.ucy.ac.cy  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4 102 48 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200, 
http://www.tee.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ - ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ Ϋξεπλα θαη ε κειΫηε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο εθαξκνζκΫλεο κεραληθάο θαη ε αλΪπηπμε 

δηαδηθαζηψλ πξνζνκνέσζεο (κνληεινπνέεζεο) ζπζηεκΪησλ Ϋξγσλ εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν 

ηεο εξγαζέαο ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν ζρεδηαζκφο ζχλζεησλ ηερληθψλ Ϋξγσλ απαηηεέ ηελ αλΪιπζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ (θαηαζθεπΫο, πδξνζπζηάκαηα, γεσζπζηάκαηα, ζπγθνηλσλέεο θ.Ϊ.), ζε επηκΫξνπο 

ππνζπζηάκαηα θαη ηελ πξνζνκνέσζά ηνπο κε ηηο πιΫνλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε φισλ ησλ παξακΫηξσλ πνπ δηΫπνπλ ην αξρηθφ πξφβιεκα (επηζηεκνληθά νξζφηεηα 

ηεο ιχζεο, θαηαζθεπαζηκφηεηα, ηερλννηθνλνκηθά αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 

βειηηζηνπνέεζε θ.Ϊ.). Γηα ηνλ νξζνινγηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ Ϋξγσλ κεραληθφο 

πξνζνκνέσζεο ζπζηεκΪησλ δεκηνπξγεέ ξεαιηζηηθΪ θαη αμηφπηζηα νκνηψκαηα ησλ επηκΫξνπο 

ζπζηεκΪησλ κε ηε βνάζεηα ηεο αξηζκεηηθάο αλΪιπζεο, ηεο πεηξακαηηθάο κειΫηεο, ησλ 

πξνεγκΫλσλ πιηθψλ θαη ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ. Γηα παξΪδεηγκα, ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο 

δηεξεπλΪ ηελ πξαθηηθά ησλ πξνζνκνηψζεσλ πδξνζπζηεκΪησλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο εθαξκνγΫο, 

http://www.civil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civil.duth.gr/
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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φπσο ηελ πξνζνκνέσζε ιεθαλψλ απνξξνάο θαη πδξνθνξΫσλ κε ζηφρν ηε κειΫηε ηνπ πδαηηθνχ 

ηζνδπγένπ κεηαμχ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ δηαζΫζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη πδαηηθψλ 

απαηηάζεσλ ά ηελ πξνζνκνέσζε αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγέα αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ γηα ηελ πξνζηαζέα αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

Ϋξγσλ ππνδνκάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο-εηδηθφο εθαξκνζκΫλεο κεραληθάο θαη πξνζνκνέσζεο ζπζηεκΪησλ 

κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

αξρηηΫθηνλεο, ηνπνγξΪθνπο, πεξηβαιινληνιφγνπο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. 

Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη πλεπκαηηθά θαη δελ απαηηεέ ρεηξσλαθηηθΫο δεμηφηεηεο. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε 

ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα πνπ απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ 

πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

ζε θιεηζηφ ρψξν, εληφο γξαθεένπ θαη κε αξθεηΪ θαιΫο ζπλζάθεο, αιιΪ θαη ζε αλνηρηνχο ρψξνπο 

(εξγνηΪμηα) γηα λα επηβιΫπεη ηελ θαηαζθεπά Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη, νπφηε εέλαη εθηεζεηκΫλνο 

ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ 

ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε, αιιΪ θαη ε θαιά γλψζε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηάζεη εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ. ΥξεηΪδεηαη 

αθφκε λα δηαζΫηεη νμπδΫξθεηα, πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, δεμηφηεηα ζηε ρξάζε εηδηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά αιιΪ θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηε 

ζσζηά ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε 

ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο, πξνυπνζΫηνπλ επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη 

ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, φπνπ ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζην 

γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΒθαξκνζκΫλε Μεραληθά θαη Πξνζνκνέσζε πζηεκΪησλ» ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 10-12 ηνπ Ν.2083/92. Ο κεηαπηπρηαθφο ζπνπδαζηάο Ϋρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθεληξσζεέ ζε κέα απφ ηηο δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: (α) ηεο 

ΒθαξκνζκΫλεο Μεραληθάο θαη (β) ηεο Θεσξέαο θαη ησλ Βθαξκνγψλ Πξνζνκνέσζεο 

πζηεκΪησλ, ρσξέο λα απνθιεέεηαη θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Σν πξφγξακκα Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ην 

ΤΠΒΠΘ, ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε, κΫζσ ηνπ ΒΠΒΏΒΚ θαη νδεγεέ ζηελ 

απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο (ΜΑΒ) θαη Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο (ΦΒΚ 

1878/ΐ7/20-12-04 (EΠEAEK). Δ ειΪρηζηε ρξνληθά δηΪξθεηα γηα ηελ απνλνκά ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο (ΜΑΒ) εέλαη δχν εμΪκελα καζεκΪησλ θαη Ϋλα εμΪκελν 

γηα ηε Μεηαπηπρηαθά Βξγαζέα Βηδέθεπζεο (ΜΒΒ), ελψ γηα ηελ απνλνκά ηνπ δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο εέλαη ηξέα επηπιΫνλ εμΪκελα. ην ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα γέλνληαη δεθηoέ 

πηπρηoχρoη ησλ ΏΒI εζσηεξηθνχ ά εμσηεξηθνχ ησλ ΣκεκΪησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, Μεραληθψλ Δ/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Αηθηχσλ, Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Αηνέθεζεο, Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ θ.Ϊ., θαζψο θαη πηπρηνχρνη Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ (Μαζεκαηηθνέ, Φπζηθνέ, Υεκηθνέ 

θ.Ϊ.). Βπέζεο, γέλνληαη δεθηνέ πηπρηνχρνη ησλ ρνιψλ Ώεξνπνξέαο θαη Ναπηηθψλ Ανθέκσλ 

θαζψο θαη απφθνηηνη ησλ ΏΣΒΕ (Πνιηηηθψλ Ανκηθψλ Έξγσλ, Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκάο, 

Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ Έξγσλ Τπνδνκάο) πνπ Ϋρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζΫζεηο. Σν 
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πξφγξακκα ζπνπδψλ παξΫρεη επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο πεξηνρΫο: 

ΒθαξκνζκΫλα ΜαζεκαηηθΪ, Μεραληθά πλερνχο ΜΫζνπ, ΏξηζκεηηθΫο ΠεηξακαηηθΫο ΜΫζνδνη, 

ΠξνρσξεκΫλε Μεραληθά Ρεπζηψλ, ΠξνρσξεκΫλε Βδαθνκεραληθά, ΠξνρσξεκΫλε Μεραληθά 

Τιηθψλ, ΠξνρσξεκΫλε ΏλΪιπζε Καηαζθεπψλ, Θεσξέα θαη Πξνζνκνέσζε πζηεκΪησλ, 

ηνραζηηθΫο ΜΫζνδνη θαη Ώμηνπηζηέα πζηεκΪησλ, Ώιιειεπέδξαζε ΒδΪθνπο-Καηαζθεπψλ, 

ΒθαξκνγΫο Πξνζνκνέσζεο ζε Τδξνζπζηάκαηα, ΒθαξκνγΫο Πξνζνκνέσζεο ζε πγθνηλσληαθΪ 

πζηάκαηα θ.Ϊ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ - εηδηθνχ εθαξκνζκΫλεο κεραληθάο θαη 

πξνζνκνέσζεο ζπζηεκΪησλ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 

17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-

12-1979, Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο 

εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, επηρεηξάζεηο, κεγΪια 

ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο 

Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. 

Μπνξεέ, αθφκε, λα εξγαζηεέ σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ 

Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ ά λα σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο 

δηθφ ηνπ γξαθεέν εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο 38 334 ΐφινο, ηει.: 
24210-74178, θαμ: 24210-74169, http:// www.civ.uth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ - ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε, ε Ϋξεπλα, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πξνψζεζε θαη ε 

εθαξκνγά καζεκαηηθψλ κνληΫισλ θαη ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ επέιπζε ζχλζεησλ 

πξνβιεκΪησλ ζην ρψξν επζχλεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν πνιηηηθφο κεραληθφο - εηδηθφο 

εθαξκνζκΫλσλ καζεκαηηθψλ ζηελ επηζηάκε ηνπ κεραληθνχ αζρνιεέηαη κε ηελ αλΪπηπμε 

ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ νη νπνέεο εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ επέιπζε ησλ 

πξνβιεκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν ηεο ζχγρξνλεο Μεραληθάο. Γηα παξΪδεηγκα, κειεηΪ κε 

ηε βνάζεηα ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ ηε ζπκπεξηθνξΪ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπά ηερληθψλ Ϋξγσλ (νηθνδνκηθΫο θαηαζθεπΫο, πδξαπιηθΪ Ϋξγα, ζπγθνηλσληαθΪ Ϋξγα, 

Ϋξγα πξνζηαζέαο πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ.), πξνθεηκΫλνπ λα πξνβιΫςεη ηπρφλ πξνβιάκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεέα ηεο θαηαζθεπάο ηνπο. Ώθφκε, νθεέιεη λα ιακβΪλεη ππφςε 

ηνπ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε λνκνζεζέα πνπ ηζρχεη θαη λα επεμεξγΪδεηαη ηνπνγξαθηθΪ, 
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γεσηερληθΪ, πνιενδνκηθΪ θαη θπθινθνξηαθΪ δεδνκΫλα. ΣΫινο, ζηα πιαέζηα ηεο εξγαζέαο ηνπ 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο, αξρηηΫθηνλεο, 

κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο - εηδηθφο εθαξκνζκΫλσλ καζεκαηηθψλ ζηελ επηζηάκε ηνπ κεραληθνχ 

κπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο (αξρηηΫθηνλεο, 

ηνπνγξΪθνπο θ.Ϊ.) γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην 

ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε 

θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν 

αιιΪ θαη ζε εξγνηΪμηα γηα λα επηβιΫπεη ηελ θαηαζθεπά Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη, νπφηε εέλαη 

εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο. Σν επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ 

κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ηθαλφηεηα ζην ζρΫδην, ε Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε αιιΪ θαη ε θαιά γλψζε ησλ πιηθψλ 

πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ. 

ΥξεηΪδεηαη αθφκε, λα δηαζΫηεη νμπδΫξθεηα, πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, δεμηφηεηα ζηε 

ρξάζε εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά αιιΪ θαη ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη 

ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο πξνυπνζΫηνπλ 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν 

ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθάο ρνιάο ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Πξνδηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

(ΠΑ) ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΒθαξκνζκΫλα ΜαζεκαηηθΪ ζηελ Βπηζηάκε ηνπ Μεραληθνχ». 

ην ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα γέλνληαη δεθηoέ πηπρηoχρoη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

Σ΅ε΅Ϊησλ ησλ ΏΒΕ ηεο ΒιιΪδαο ά εμσηεξηθνχ ά πηπρηνχρνη Ϊιισλ η΅ε΅Ϊησλ ΏΒΕ ά ΏΣΒΕ 

ζπγγελνχο επηζηε΅νληθάο πεξηνράο, ζχ΅θσλα ΅ε ηα πξνβιεπφ΅ελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Δ 

επηινγά ζην ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα γέλεηαη ΅ε βΪζε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθέσλ θαη ε 

επηηπράο παξαθνινχζεζε θαη εμΫηαζε ζε Ϋλαλ αξηζ΅φ ΅αζε΅Ϊησλ (ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγάο) 

θαη ε ζπγγξαθά πξνδηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϋληαμά ηνπο 

ζηε ζπλΫρεηα ζην ΠΑ. ην ΠΑ κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ αέηεζε θαη νη ηειεηφθνηηνη ηνπ 

Σκάκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ πνπ ζα Ϋρνπλ ΅Ϋρξη ηφηε πεξαηψζεη επηηπρψο ηηο 

εμεηΪζεηο φισλ ησλ ΅αζε΅Ϊησλ θαη ηεο δηπισ΅αηηθάο εξγαζέαο ηνπο. ΣΫινο, έζσο λα δεηεζεέ θαη 

πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ - εηδηθνχ εθαξκνζκΫλσλ καζεκαηηθψλ 

ζηελ επηζηάκε ηνπ κεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 

ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985. Ώθφκε, γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο απαηηεέηαη Ϊδεηα 

απφ ην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο (ΣΒΒ).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο 

εηδηθφηεηεο κεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα, νξγαληζκνχο, ηξΪπεδεο, επηρεηξάζεηο, 
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κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ, βηνκεραλέεο θ.Ϊ. Μπνξεέ, αθφκε, λα εξγαζηεέ σο 

θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) 

ηεο ΏΠΏΕΣΒ ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθφ ηνπ ηερληθφ γξαθεέν.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο (Α.Π.Θ.): Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ΐαζ. νθέαο 1, 
67100, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79031, 25454, 20319, http:// www.civil.duth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε Ϋξεπλα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνέεζε κειεηψλ γηα 

δηΪθνξεο θαηαζθεπΫο, Ϋξγα ππνδνκάο θαη ζπζηάκαηα κεηαθνξψλ. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηε 

κειΫηε, ηελ επηζθεπά θαη ηε ζπληάξεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε 

πνηθέισλ δηαρεηξηζηηθψλ ζεκΪησλ ζηε δηαδηθαζέα ηεο θαηαζθεπάο. ΠαξΪιιεια, αζρνιεέηαη κε 

ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνέεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ νξγΪλσζε θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ θπθινθνξέαο θαη κεηαθνξψλ ζε ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη ππεξεζληθά 

θιέκαθα. Πην ζπγθεθξηκΫλα, νξγαλψλεη θαη αμηνινγεέ επελδχζεηο ζε ζπγθνηλσληαθΫο ππνδνκΫο 

θαη επηρεηξάζεηο κεηαθνξψλ, αλαπηχζζεη κνληΫια πξφβιεςεο ηεο δάηεζεο ζηα δηΪθνξα 

ζπζηάκαηα ηνπ θιΪδνπ ησλ νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, αεξνπνξηθψλ θαη ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ 

θαη θνζηνινγεέ ηηο κεηαθνξηθΫο ππεξεζέεο. Βπέζεο, εέλαη ζε ζΫζε λα ζρεδηΪδεη ηε κεηαθνξηθά 

δηαδηθαζέα θαη ηε ζΫζε ησλ δηΪθνξσλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ αμηνπνηψληαο πξνρσξεκΫλε 

ηερλνινγέα θαη Ϋκπεηξα ζπζηάκαηα νξγΪλσζεο, θαηαζθεπάο, ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο ησλ 

Ϋξγσλ. Ώθφκε, ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε πξαγκαηνπνέεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηνλ θιΪδν ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

θνηλνηηθάο πνιηηηθάο αλαθνξηθΪ κε ηα κνληΫια δηνέθεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ κεηαθνξψλ ζηα 

πιαέζηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο. ΒπηπιΫνλ, εέλαη δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη 

θαη κε ηε δηνέθεζε, ηε δηαρεέξηζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Ϋξγσλ, ιακβΪλνληαο ππφςε 

δεηάκαηα πεξηβαιινληηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηάξα, ζηα πιαέζηα ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο 

θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο ζε φιν ηνλ θχθιν δσάο ηνπ θΪζε Ϋξγνπ. Γηα ηελ εθηΫιεζε 

ηεο εξγαζέαο ηνπ ρξεζηκνπνηεέ εθαξκνγΫο Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ θαη βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ θαη ζπλεξγΪδεηαη κε εηδηθνχο πιεξνθνξηθάο, γεσιφγνπο, κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο 

θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ηφζν ζε γξαθεέν, φπνπ εθπνλεέ ηερληθΫο κειΫηεο, φζν θαη ζηελ χπαηζξν, φπνπ 

ζπιιΫγεη ζηνηρεέα γηα ηηο ΫξεπλΫο ηνπ θαη επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ησλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. Σν 

σξΪξηφ ηνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη θαη ηε γεληθφηεξε 

πνιηηηθά ηνπ θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ 

εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ ζπλάζσο 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΠνιιΫο 

θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα 

ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα γηα παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ ζην αληηθεέκελν 
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ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, ζπλδπαζκφο γλψζεσλ απφ ηα πεδέα ηεο κεραληθάο, 

ηεο νηθνλνκέαο, ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηεο δηνέθεζεο, ηεο πιεξνθνξηθάο θ.Ϊ. θαη ελδηαθΫξνλ γηα 

ηελ Ϋξεπλα. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη γλψζε ηεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο ζε ηνπηθφ θαη 

θνηλνηηθφ επέπεδν, Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, εμνηθεέσζε κε ζρεδηαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, 

ζπζηάκαηα πιεξνθνξηψλ ρψξνπ θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Ώθφκε, 

πξΫπεη λα ηεξεέ κε ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 

πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο θαη ην Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Αηνέθεζεο Βπηρεηξάζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο δηνξγαλψλεη Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε Σερληθψλ πζηεκΪησλ». ην 

Πξφγξακκα γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη ΣκεκΪησλ ά 

Πηπρηνχρνη ζπλαθψλ ΣκεκΪησλ ζεηηθάο ά νηθνλνκηθάο θαηεχζπλζεο Παλεπηζηεκέσλ θαη ΏΣΒΕ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο 

παξαθνινπζνχλ ηΫζζεξα εληαηηθΪ καζάκαηα νκνγελνπνέεζεο, επηΪ θνηλΪ καζάκαηα θνξκνχ θαη 

ηΫζζεξα καζάκαηα ζε κέα απφ ηηο εμάο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Αηνέθεζε πζηεκΪησλ 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, Αηνέθεζε πζηεκΪησλ Καηαζθεπψλ, Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, θαη Αηνέθεζε Βλεξγεηαθψλ, ΐηνκεραληθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκΪησλ. Δ 

ειΪρηζηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ηξέα αθαδεκατθΪ εμΪκελα θαη ε κΫγηζηε 

πΫληε. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά, θαη ζην 

ηΫινο ησλ ζπνπδψλ απνλΫκεηαη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, χζηεξα απφ εμεηΪζεηο ζηα 

καζάκαηα θνξκνχ θαη θαηεχζπλζεο θαη ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο Αηαηξηβάο. Βπέζεο απαηηεέηαη 

ε παξαθνινχζεζε δχν ζεκηλαξέσλ θαη ελφο εληαηηθνχ καζάκαηνο. ηε ζπλΫρεηα ππΪξρεη ε 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο ζε Ϋλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηκάκαηα. ΣΫινο, 

ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη 

πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ζε 

παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά 

θαη ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο 

εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηερληθΪ Ϋξγα, ζε εηαηξεέεο ηερληθψλ κειεηψλ, ζε επηρεηξάζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πινπνέεζεο θαη ηεο δηαρεέξηζεο 

ζπζηεκΪησλ θπθινθνξέαο θαη κεηαθνξψλ, ζε ΣερληθΫο Τπεξεζέεο ησλ ΟΣΏ, ησλ θνξΫσλ 

Αεκνζέσλ Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ, ησλ ΚΣΒΛ, ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ αεξνπνξηθψλ 
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εηαηξεηψλ, ησλ εηαηξεηψλ ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ, ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ κειεηεηηθψλ 

γξαθεέσλ, ζηνλ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ ΒιιΪδνο, ζε Οξγαληζκνχο ΛηκΫλσλ, ζε εηαηξεέεο 

πξαγκαηνπνέεζεο κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ θιΪδν ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

επηρεηξάζεσλ κεηαθνξψλ, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ 

θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά 

(ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, θπξέσο ζηνλ 

ηνκΫα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκΫα γηα βηψζηκε αλΪπηπμε θαη ζηε 

δηαρεέξηζε ησλ Ϋξγσλ κε ηελ εθαξκνγά ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, θ.Ϊ.). Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη 

κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ 

θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79031, 79751, 79593, 

79025, 79611, 23878, θαμ: 25410-20371, 22510, e-mail: mtsakou@xan.duth.gr, 

metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr /metaptyxiaka, http://sem.eng.duth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 
ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 
24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε αλΪιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ 

θαη ε αλΪπηπμε δηθηχσλ θαη παξακΫηξσλ επηθνηλσληψλ, κε ζηφρν ηε δηνέθεζε θαη ηελ 

ππνζηάξημε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηθάο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηνλ 

ηερληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ ζε πξαγκαηηθφ ά κε 

ρξφλν κε ηε βνάζεηα ππνινγηζηψλ. Πξαγκαηνπνηεέ κειΫηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ ζπζηάκαηνο, 

νξέδεη ηηο απαηηνχκελεο παξακΫηξνπο θαη πξνδηαγξαθΫο, πινπνηεέ, εγθαζηζηΪ θαη πξνβαέλεη ζε 

δνθηκΫο ηνπ ζπζηάκαηνο θαη αμηνινγεέ ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηελ 

κειΫηε, ηε κνληεινπνέεζε θαη ηελ νξγΪλσζε δηθηχσλ επηθνηλσληψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλε 

ηερλνινγέα, αλαινγηθΪ θαη ςεθηαθΪ ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα θαη πξσηφθνιια κεηαθνξΪο 

δεδνκΫλσλ. Γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ αμηνπνηεέ ζηνραζηηθΫο δηεξγαζέεο κε εθαξκνγΫο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.civil.duth.gr/
http://sem.eng.duth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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ζηηο επηθνηλσλέεο θαη ηνλ απηφκαην Ϋιεγρν ηεο ξνάο ησλ πιεξνθνξηψλ. Βπέζεο, ζρεδηΪδεη βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ, αζχξκαηεο ζπγθνηλσληαθΫο δεχμεηο θαη αμηφπηζηα θαη ιεηηνπξγηθΪ αξρηηεθηνληθΪ 

δέθηπα ππνινγηζηψλ, πνπ βξέζθνπλ πνιιΫο εθαξκνγΫο ζην ηειεθσληθφ δέθηπν, ζηελ θηλεηά 

ηειεθσλέα, ζην Αέθηπν ΏΣΜ θαη ζηηο πνηθέιεο ππεξεζέεο δηαδηθηχνπ. ΠαξΪιιεια, 

πξαγκαηνπνηεέ πξνθαηαξθηηθΫο κειΫηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ ζπζηάκαηνο, νξγαλψλεη ηηο 

θΪζεηο αλΪπηπμεο, θαζνξέδεη ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ, θαηαλΫκεη ηα δηαζΫζηκα κΫζα γηα ηελ 

αλΪπηπμε ηνπ ζπζηάκαηνο θαη αμηνινγεέ ηηο επελδχζεηο, ην ρξφλν θαη ην θφζηνο γηα ηελ 

νξγΪλσζε ηνπ Ϋξγνπ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη θαη κε ηελ νξγΪλσζε ηνπ 

κεραλνγξαθηθνχ θΫληξνπ θαη ηελ πεξηγξαθά ησλ θαζεθφλησλ, ηελ ππνζηάξημε ηεο αλΪπηπμεο 

ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ, ηε δηαρεέξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ, ηε ζπληάξεζε ηεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηε γεληθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εμΫιημάο ηνπ θαηΪ ηηο 

θΪζεηο ηεο αλΪπηπμάο ηνπ κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλα πξφηππα. ΣΫινο, θξνληέδεη γηα ηελ αζθΪιεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηέα ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ζηα πιαέζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ξφινπ 

αμηνινγεέ ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο απαζρνιεέηαη ζε θΪπνηνλ εξεπλεηηθφ θνξΫα, κε φιε ηελ απαξαέηεηε πιηθνηερληθά 

ππνδνκά. Σν σξΪξηφ ηνπ κπνξεέ λα πνηθέιιεη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε 

θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, 

αιιΪ ζπλάζσο ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ 

Ϋξγνπ. ΠπνιιΫο θνξΫο απαηηνχλ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, εξεπλεηηθΫο κειΫηεο θαη γηα παξαθνινχζεζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζεσξέαο 

ησλ ζπζηεκΪησλ, ηεο ηερληθάο λνκνζεζέαο, ησλ νηθνλνκηθψλ κεραληθψλ θαη ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ δηνέθεζεο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη εμνηθεέσζε κε πνιχπινθα ινγηζκηθΪ παθΫηα, κνληΫια 

αλΪιπζεο θαη νξγΪλσζεο ζπζηεκΪησλ, ζρεδηαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ζπζηάκαηα πιεξνθνξηψλ 

ρψξνπ θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, λα επηδεηθλχεη 

ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα, θαη θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 

πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο θαη ην Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Αηνέθεζεο Βπηρεηξάζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο δηνξγαλψλεη Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε Σερληθψλ πζηεκΪησλ». ην 

Πξφγξακκα γέλνληαη δεθηνέ δηπισκαηνχρνη κεραληθνέ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θαη ηκεκΪησλ ά 

πηπρηνχρνη ζπλαθψλ ηκεκΪησλ ζεηηθάο ά νηθνλνκηθάο θαηεχζπλζεο παλεπηζηεκέσλ θαη ΏΣΒΕ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο 

παξαθνινπζνχλ ηΫζζεξα εληαηηθΪ καζάκαηα νκνγελνπνέεζεο, εθηΪ θνηλΪ καζάκαηα θνξκνχ 

θαη ηΫζζεξα καζάκαηα ζε κηα απφ ηηο εμάο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Αηνέθεζε πζηεκΪησλ 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, Αηνέθεζε πζηεκΪησλ Καηαζθεπψλ, Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, θαη Αηνέθεζε Βλεξγεηαθψλ, ΐηνκεραληθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκΪησλ. Δ 
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ειΪρηζηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ηξέα αθαδεκατθΪ εμΪκελα θαη ε κΫγηζηε 

πΫληε. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη ζην 

ηΫινο ησλ ζπνπδψλ απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, κεηΪ απφ εμεηΪζεηο ζηα 

καζάκαηα θνξκνχ θαη θαηεχζπλζεο θαη ηελ ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο Αηαηξηβάο. Βπέζεο 

απαηηεέηαη ε παξαθνινχζεζε δχν ζεκηλαξέσλ θαη ελφο εληαηηθνχ καζάκαηνο. ηε ζπλΫρεηα 

ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο ζε Ϋλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα 

ηκάκαηα. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε 

ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ζε 

παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά 

θαη ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο 

εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηερληθΪ Ϋξγα, ζε εηαηξεέεο ηερληθψλ κειεηψλ, ζε επηρεηξάζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αιιΪ θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο 

ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε κεηαπηπρηαθά ηνπ εθπαέδεπζε ζε ζχγρξνλα 

δηεπηζηεκνληθΪ πεδέα ηνπ επηηξΫπεη λα απαζρνιεζεέ ζε πνηθέινπο θνξεέο θαη πιαέζηα. Οη 

απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε 

ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε 

ελαζρφιεζε κε ηελ αλΪπηπμε Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ θαη Σερληθψλ 

Πξνζνκνέσζεο κε εθαξκνγΫο ζηελ αλΪιπζε θαη βειηηζηνπνέεζε ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79031, 79751, 79593, 

79025, 79611, 23878, θαμ: 25410-20371, 22510, e-mail: mtsakou@xan.duth.gr, 

metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr/metaptyxiaka, http://sem.eng.duth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 
ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 
24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.civil.duth.gr/metaptyxiaka
http://sem.eng.duth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.tee.gr/
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ, 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε δηεπηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε θαη δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ 

ελΫξγεηαο, ε εθαξκνγά κεζφδσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά δηνέθεζε πεξηβαιινληηθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηελ εμΫηαζε 

ηεο δνκάο ησλ ζπζηεκΪησλ ειεθηξηθάο θαη Ϊιισλ κνξθψλ ελΫξγεηαο θαη ζπληΪζζεη ηερληθΫο 

κειΫηεο γηα ηελ αλΪπηπμε ελεξγεηαθψλ Ϋξγσλ. Πξνζδηνξέδεη ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ γηα ηελ 

εγθαηΪζηαζε ζπζηεκΪησλ εθκεηΪιιεπζεο άπησλ κνξθψλ ελΫξγεηαο θαη αλαιχεη ζηαηηζηηθΪ 

ζηνηρεέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ νηθνλνκηθψλ παξακΫηξσλ αλαθνξηθΪ κε ηε βησζηκφηεηα ά κε ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο επΫλδπζεο. Ώθφκε, ρξεζηκνπνηεέ πξνρσξεκΫλεο ζεσξέεο καζεκαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειΫγρνπ κε εθαξκνγΫο ζηνλ νινθιεξσκΫλν ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγέα 

ζπζηεκΪησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Έηζη, αλαπηχζζεη κεζφδνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ιεθαλψλ απνξξνάο 

πνηακψλ, ηε δηαρεέξηζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αξδεχζεσλ, ηε 

δηαρεέξηζε πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, ηελ επεμεξγαζέα ησλ πγξψλ θαη 

ζηεξεψλ απνβιάησλ θ.Ϊ. ΠαξΪιιεια, εέλαη δπλαηφλ λα αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο 

παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπζηάκαηνο παξαγσγάο. 

Βπέζεο, δηαρεηξέδεηαη επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο, ζρεδηΪδεη θαηλνηνκηθΪ πξντφληα, κεηξΪ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη εηζΪγεη ηερλνινγηθΪ εξγαιεέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά δηαρεέξηζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο. ΒπηπιΫνλ, ζρεδηΪδεη δέθηπα ζπιινγάο παξαηεξάζεσλ θαη αμηνπνηεέ 

εθαξκνγΫο Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ απφ εηδηθνχο 

ζπλεξγΪηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεέ πξνζνκνηψζεηο θαη λα δηαρεηξέδεηαη πεξηβαιινληηθΪ 

ζπζηάκαηα. ΣΫινο, αλαιακβΪλεη ηε δηνέθεζε θαη ηνλ νξγαλσηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

κεραληθψλ Ϋξγσλ, πξαγκαηνπνηεέ ειΫγρνπο πνηφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηεέ δεέθηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ Ϋξγσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη εξγαζηαθΫο ηνπ ζπλζάθεο δηακνξθψλνληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ θαη 

ηε θχζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη λα πινπνηάζεη. ΒξγΪδεηαη ηφζν ζε γξαθεέν, φπνπ εθπνλεέ 

ηερληθΫο κειΫηεο, φζν θαη ζηελ χπαηζξν θαη ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο, φπνπ ζπιιΫγεη ζηνηρεέα 

γηα ηηο ΫξεπλΫο ηνπ θαη επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ησλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. Σν σξΪξηφ ηνπ 

θαζνξέδεηαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθά ηνπ 

θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά 

πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ ζπλάζσο ζπλεξγΪδεηαη 

κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηεέ 

κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα θαη γηα παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ ζην αληηθεέκελν ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, ζπλδπαζκφο γλψζεσλ απφ ηα πεδέα ηεο κεραληθάο, 

ηεο νηθνλνκέαο, ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηεο δηνέθεζεο, ηεο πιεξνθνξηθάο θ.Ϊ., θαη ελδηαθΫξνλ γηα 

ηελ Ϋξεπλα. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη γλψζε ηεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο ζε ηνπηθφ θαη θνηλνηηθφ επέπεδν, 

http://www.tkm.tee.gr/
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Ϊξηζηε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, εμνηθεέσζε κε ζρεδηαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ζπζηάκαηα 

πιεξνθνξηψλ ρψξνπ θαη βΪζεσλ δεδνκΫλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Βπέζεο, πξΫπεη λα 

ηεξεέ κε ηδηαέηεξε πξνζνρά ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 

πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο θαη ην Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Αηνέθεζεο Βπηρεηξάζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο δηνξγαλψλεη Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «ΟξγΪλσζε θαη Αηνέθεζε Σερληθψλ πζηεκΪησλ». ην 

Πξφγξακκα γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη ΣκεκΪησλ ά 

Πηπρηνχρνη ζπλαθψλ ΣκεκΪησλ ζεηηθάο ά νηθνλνκηθάο θαηεχζπλζεο Παλεπηζηεκέσλ θαη ΏΣΒΕ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο 

παξαθνινπζνχλ ηΫζζεξα εληαηηθΪ καζάκαηα νκνγελνπνέεζεο, επηΪ θνηλΪ καζάκαηα θνξκνχ θαη 

ηΫζζεξα καζάκαηα ζε κέα απφ ηηο εμάο ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Αηνέθεζε πζηεκΪησλ 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, Αηνέθεζε πζηεκΪησλ Καηαζθεπψλ, Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, θαη Αηνέθεζε Βλεξγεηαθψλ, ΐηνκεραληθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκΪησλ. Δ 

ειΪρηζηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ηξέα αθαδεκατθΪ εμΪκελα θαη ε κΫγηζηε 

πΫληε. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη ζην 

ηΫινο ησλ ζπνπδψλ απνλΫκεηαη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο χζηεξα απφ εμεηΪζεηο, ζηα 

καζάκαηα θνξκνχ θαη θαηεχζπλζεο θαη ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο Αηαηξηβάο. Βπέζεο απαηηεέηαη 

ε παξαθνινχζεζε δχν ζεκηλαξέσλ θαη ελφο εληαηηθνχ καζάκαηνο. ηε ζπλΫρεηα ππΪξρεη ε 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο ζε Ϋλα απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ηκάκαηα. ΣΫινο, 

ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη 

πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζε εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ζε 

παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα, ζην Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΠΪηξαο, ζην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ, ζην Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ζε ππνπξγεέα 

(ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε 

θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηερληθΪ 

Ϋξγα, ζε εηαηξεέεο ηερληθψλ κειεηψλ, ζε επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο πινπνέεζεο θαη ηεο δηαρεέξηζεο ζπζηεκΪησλ ελΫξγεηαο θαη ηεο εθκεηΪιιεπζεο 

αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ζηε ΑΒΔ Ώ.Β., ζηε ΑΒΠΏ Ώ.Β., ζηε Ρπζκηζηηθά Ώξρά 

ΒλΫξγεηαο, ζε εηαηξεέεο πξαγκαηνπνέεζεο κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, αιιΪ θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο 

ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, θπξέσο ζηνλ ηνκΫα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκΫα γηα βηψζηκε αλΪπηπμε θαη ζηε δηαρεέξηζε ησλ Ϋξγσλ κε ηελ εθαξκνγά 
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ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε 

ηελ ελεξγεηαθά ηερλνινγέα θαη ηελ εθαξκνγά επΫιηθησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ ζηελ 

θαηαζθεπά αηνιηθψλ πΪξθσλ θαη κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηα πιαέζηα ηεο βηψζηκεο 

αλΪπηπμεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79031, 79751, 79593, 

79025, 79611, 23878, θαμ: 25410-20371, 22510, e-mail: mtsakou@xan.duth.gr, 

metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr/ metaptyxiaka, http://sem.eng.duth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 
ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 
24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 
700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-

910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ (ΒΕΒ): www.eie.gr  

  Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο (ΕΣΒ): www.ite.gr  

  ΑΒΔ Ώ.Β.: www.dei.gr  

  ΑΒΠΏ Ώ.Β.: www.depa.gr  

  Ρπζκηζηηθά Ώξρά ΒλΫξγεηαο: www.rae.gr  

  World Energy Efficiency Association: www.weea.org  

  Association of Energy Engineers: www.aeecenter.org  

  Institute for Energy & Environmental research: www.ieer.org  

  European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC): www.cenelec.org  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν νινθιεξσκΫλνο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγέαο ζπζηεκΪησλ πδαηηθψλ πφξσλ κε ρξάζε πξνρσξεκΫλεο ζεσξέαο καζεκαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη βΫιηηζηνπ ειΫγρνπ. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε ηεο ξνάο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ θαη ηελ εμΫηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξΪζεσλ ζε πεξηπηψζεηο δηαθχκαλζεο 

ηεο ζηΪζκεο ηνπο. Ώμηνπνηψληαο ηηο αξρΫο ηεο πξνρσξεκΫλεο Τδξνγεσινγέαο αλαιακβΪλεη ηελ 

εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ πδξνκαζηεπηηθψλ Ϋξγσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζάο ηνπο. Ώθφκε, 

ζηνλ ηνκΫα ηεο επηθαλεηαθάο θαη ππφγεηαο πδξνγεσινγηθάο Ϋξεπλαο ρξεζηκνπνηεέ κεζφδνπο 

πξνζνκνέσζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη πνηθέια εξγαιεέα ηεο επηζηάκεο ηεο πιεξνθνξηθάο. 

ΠαξΪιιεια, κειεηΪ ην θαηλφκελν ηεο κεηαθνξΪο θεξηψλ πιψλ, ηελ Ϋλαξμε ηεο κεηαθέλεζεο 

ησλ πιψλ, ηνπο ζρεκαηηζκνχο θνέηεο, ηελ ηαρχηεηα θαζέδεζεο, ηελ ηνπηθά δηΪβξσζε θ.ιπ. θαη 

δεκηνπξγεέ κνληΫια ππνινγηζκνχ ηεο κεηαθνξΪο ησλ θεξηψλ πιψλ. Εδηαέηεξα ζεκαληηθά εέλαη ε 

ζπκβνιά ηνπ ζηε κεραληθά κειΫηε θαη ηνλ ππνινγηζκφ δσλψλ πιεκκπξηθάο επηθηλδπλφηεηαο γηα 

ηελ θαηαζθεπά αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ θαη ζηαζεξψλ θξαγκΪησλ. Βπέζεο, εέλαη δπλαηφλ λα 

αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ δηΪθνξσλ θαηεγνξηψλ ηακηεπηάξσλ γηα ηελ αλΪζρεζε πιεκκεξψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξεηηθΪ κνληΫια, κεζφδνπο πξνζνκνέσζεο θαη ινγηζκηθΪ πξνγξΪκκαηα 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. ΒπηπιΫνλ, αληηθεηκελφ ηνπ εέλαη ε ιάςε πξνιεπηηθψλ κΫηξσλ γηα 

πηζαλά ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ν ζπρλφο δεηγκαηνιεπηηθφο Ϋιεγρνο, θαζψο θαη ε 

εθαξκνγά ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ εμπγέαλζεο εδαθψλ θαη ππφγεησλ πδΪησλ απφ επηθέλδπλα 

απφβιεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο πγεηνλνκηθάο κεραληθάο θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο 

ξεπζηνκεραληθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪεηαη ζε γξαθεέν Ϋρνληαο ζηε δηΪζεζά ηνπ φιε ηελ απαξαέηεηε πιηθνηερληθά ππνδνκά, φηαλ 

ζρεδηΪδεη κεραληθΫο κειΫηεο θαη ζπληΪζζεη ηερληθΫο εθζΫζεηο. ΠαξΪιιεια, εξγΪδεηαη θαη ζε 

αλνηρηφ ρψξν, φηαλ πξαγκαηνπνηεέ επηηφπηεο Ϋξεπλεο γηα λα ζπιιΫμεη ζηνηρεέα γηα ηε κειΫηε ηνπ 

ά φηαλ επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε 

θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, 

αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, ρεκηθνχο, 

βηνιφγνπο, ηνμηθνιφγνπο, νηθνιφγνπο θ.Ϊ. γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΠνιιΫο 

θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα 

ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, γλψζεηο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, 

Γεσινγέαο, Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθάο. Ώθφκε, πξΫπεη λα ηεξεέ κε ηδηαέηεξε πξνζνρά 

ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο. Ώθφκε, εέλαη αλΪγθε λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ, επηλνεηηθφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, 

επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκΪησλ (CAD θαη Mathcad) ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά θαη πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη απαξαέηεην λα γλσξέδεη ηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επέπεδν θαη λα εέλαη δηαηεζεηκΫλνο λα παξαθνινπζεέ 

επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη ηηο λΫεο εμειέμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκΫα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ 
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λα γέλνπλ ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ην 

ΐξεηαληθφ Παλεπηζηάκην Heriot - Watt, Department of Civil and Offshore Engineering θαη ην 

Βξγαζηάξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ ΒΜΠ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνλνεηνχο δηΪξθεηαο ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τδξαπιηθά 

Μεραληθά». ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη ππνςάθηνη κπνξεέ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα ζα 

ζπλεθηηκεζεέ ζηελ ηειηθά επηινγά. Πεξηερφκελν ηνπ ΑΠΜ εέλαη ε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε ζε βαζηθνχο θιΪδνπο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρά ησλ αλαγθαέσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαέλεη απνηειεζκαηηθΪ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ κΫζα απφ ηελ 

θαηαζθεπά ησλ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη επηκΫξνπο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνέεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην Πξφγξακκα εέλαη: ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ, Έξγα Αηαρεέξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ Έξγα, 

Τδξνπιεξνθνξηθά θαη Τδξνελεξγεηαθά Μεραληθά. ηελ θαηεχζπλζε «Έξγα Αηαρεέξηζεο 

Τδαηηθψλ Πφξσλ» πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ΜεηαθνξΪ Φεξηψλ Τιψλ, ρεδηαζκφο 

Σακηεπηάξσλ, ΠξνρσξεκΫλε Τδξνγεσινγέα, Πιεκκχξεο θαη ΏληηιεκκπξηθΪ Έξγα, ΏλΪιπζε 

Υξνλνζεηξψλ, ΐειηηζηνπνέεζε πζηεκΪησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ θ.Ϊ. Δ παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη ζην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ απνλΫκεηαη 

Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, χζηεξα απφ εμεηΪζεηο ζε Ϋλαλ αξηζκφ καζεκΪησλ, θνξκνχ 

θαη επηινγάο, θαη ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο Αηπισκαηηθάο Βξγαζέαο. ΣΫινο, ζπνπδΫο 

παξΫρνληαη θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη πνπ 

ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα 

κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν 

ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε 

δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ εθηΫιεζε νπνηνπδάπνηε 

πξνγξΪκκαηνο πνπ απνζθνπεέ ζηε δηαρεέξηζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη 

δηΪζεζεο απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, ηεο Πεξηβαιινληηθάο 

Αηαρεέξηζεο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε 

κεγΪιεο εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste 

Management International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη 

ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο 

ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε παξαγσγάο απνβιάησλ, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά 

ηνπο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα 

καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο 

ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο απνηειεέ εζληθά πξνηεξαηφηεηα, 
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ελψ πνιιΪ αλαπηπμηαθΪ Ϋξγα επηδνηνχληαη θαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε. Οη απνδνρΫο ηνπ 

εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά 

ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε 

κε ηνλ ηνκΫα ηεο θαξζηηθάο πδξνγεσινγέαο θαη ηεο πδξαπιηθάο ησλ πδξνγεσηξάζεσλ, αιιΪ θαη 

κε ην ζρεδηαζκφ αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ, ιφγσ ηεο αιιαγάο ηνπ θιέκαηνο ηνπ πιαλάηε θαη ηεο 

εκθΪληζεο αθξαέσλ θαηξηθψλ θαηλνκΫλσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 

24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 
ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79025, 79611, 23878, θαμ: 

25410-20371, 22510, e-mail: metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr/metaptyxiaka  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΚΑΗ 
ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε αλΪιεςε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνέεζε κεραληθψλ 

κειεηψλ γηα ηε δηαρεέξηζε θαη ηε βειηέσζε ηεο παξΪθηηαο δψλεο, θαζψο θαη ε εμΫηαζε ησλ 

επηδξΪζεσλ ιηκεληθψλ Ϋξγσλ ζηηο αθηΫο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηε κεραληθά κειΫηε ηνπ 

ρψξνπ φπνπ πξνβιΫπεηαη λα θαηαζθεπαζηεέ θΪπνην Ϋξγν αλΪπηπμεο ησλ αθηψλ, θαηαγξΪθεη θαη 

αμηνινγεέ ηνπο παξΪθηηνπο πφξνπο θαη δηΪθνξεο παξακΫηξνπο πνηφηεηαο ηεο αθηάο, ζπληΪζζεη 

ηερληθΫο εθζΫζεηο αζρνιεέηαη κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο δηαδηθαζέεο γηα ηελ επηηπρά νινθιάξσζε 

ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο. Ώθφκε, αμηνπνηεέ ηελ 

θπκαηηθά ζεσξέα ηνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηηο ζεσξέεο ησλ βξαρΫσλ θαη καθξψλ ζρεκαηηζκψλ 

θαη κειεηΪ ηελ αιιειεπέδξαζε ησλ ξεπκΪησλ θαη ησλ θπκαηηζκψλ ζηελ παξΪθηηα δψλε, 

πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγάζεη πξνζνκνηψζεηο ησλ παξΪθηησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ 

ηεο ζηΪζκεο ηεο ζΪιαζζαο. ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο θαη 

κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο, αξηζκεηηθΫο ηερληθΫο θαη εξγαιεέα πιεξνθνξηθάο, επεμεξγΪδεηαη ηα 

δεδνκΫλα πνπ Ϋρεη ζπιιΫμεη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ζπληΪζζεη 

ζεκαηηθνχο ρΪξηεο ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ, δηαρεηξέδεηαη βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ππνβΪιιεη 

πξνηΪζεηο ζηελ πνιηηεέα γηα Ϊκεζεο θαη Ϋκκεζεο θξαηηθΫο παξεκβΪζεηο αλαθνξηθΪ κε ηελ 

αλΪπιαζε ηεο παξΪθηηαο δψλεο θαη ηελ θαηαζθεπά ιηκεληθψλ Ϋξγσλ πνπ αληαπνθξέλνληαη ζηηο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.civil.duth.gr/metaptyxiaka
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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δξΪζεηο ησλ θπκαηηζκψλ. ΠαξΪιιεια, ζηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπ εληΪζζεηαη ν ζρεδηαζκφο 

πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη ηερληθννηθνλνκηθψλ εθζΫζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ά ηελ 

απνθαηΪζηαζε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδΪησλ αμηνπνηψληαο επηζηεκνληθΫο ζεσξέεο θαη 

πξαγκαηνπνηψληαο κεηξάζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξαέσζεο ησλ ξχπσλ θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθάο επηβΪξπλζεο απφ ηε δηΪζεζε ιπκΪησλ ζε ιηκΪληα, ζε ιέκλεο θαη ζηε ζΪιαζζα 

κΫζσ ππνβξχρησλ αγσγψλ θαη δηαρπηάξσλ, ζηα πιαέζηα ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, ηνμηθνιφγνπο, νηθνιφγνπο γηα ηελ εθηΫιεζε 

ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θνξΫα πνπ 

απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ 

παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν φηαλ ζπληΪζζεη ηερληθΫο 

εθζΫζεηο, αιιΪ θαη ζηελ χπαηζξν φηαλ επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ηε 

δεχηεξε πεξέπησζε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο, ρξεηΪδεηαη λα 

παξαθνινπζεέ ζπλερψο ηηο θαηαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα 

πξνζηαζέαο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθά ηνπ αζθΪιεηα, φζν θαη γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαηψλ θαη 

ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ γηα πξφθιεζε αηπρεκΪησλ. ΠνιιΫο 

θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα 

ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα 

ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο εξεπλεηηθΫο κειΫηεο δηαρεέξηζεο ιπκΪησλ θαη, γεληθφηεξα, 

πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, γλψζε ζηνηρεέσλ ηεο Απλακηθάο Χθεαλνγξαθέαο, 

ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο θαη ηεο Οηθνινγέαο αθηψλ. Ώθφκε, πξΫπεη λα ηεξεέ κε ηδηαέηεξε 

πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο θαη λα δηαζΫηεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα 

ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ, δεκηνπξγηθφηεηα, 

επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη πνιχ 

θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη απαξαέηεην λα γλσξέδεη ηελ ειιεληθά θαη 

θνηλνηηθά λνκνζεζέα γηα ηα επηηξεπφκελα φξηα θαη ηηο δηαδηθαζέεο δηΪζεζεο ιπκΪησλ, ηηο αξρΫο 

ηεο πγεηνλνκηθάο κεραληθάο θαη λα εέλαη δηαηεζεηκΫλνο λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ 

ζεκηλΪξηα θαη ηηο λΫεο εμειέμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκΫα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν 

παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ην 

ΐξεηαληθφ Παλεπηζηάκην Heriot - Watt, Department of Civil and Offshore Engineering θαη ην 

Βξγαζηάξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ ΒΜΠ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνλνεηνχο δηΪξθεηαο ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τδξαπιηθά 

Μεραληθά». ην Α.ΠΜ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη ππνςάθηνη κπνξεέ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα ζα 

ζπλεθηηκεζεέ ζηελ ηειηθά επηινγά. Πεξηερφκελν ηνπ Α.ΠΜ εέλαη ε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε ζε βαζηθνχο θιΪδνπο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο κε ζθνπφ ηελ 
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παξνρά ησλ αλαγθαέσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαέλεη απνηειεζκαηηθΪ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ κΫζα απφ ηελ 

θαηαζθεπά ησλ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη επηκΫξνπο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνέεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην Πξφγξακκα εέλαη: ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ, Έξγα Αηαρεέξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ Έξγα, 

Τδξνπιεξνθνξηθά θαη Τδξνελεξγεηαθά Μεραληθά. ηελ θαηεχζπλζε «ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ 

Έξγα» πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο Πξνζνκνέσζε ΠαξΪθηησλ Αηεξγαζηψλ, ΏξηζκεηηθΫο 

ΣερληθΫο θαη Βξγαιεέα Πιεξνθνξηθάο, Βηζαγσγά ζηε Απλακηθά Χθεαλνγξαθέα, Αηαρεέξηζε θαη 

ΐειηέσζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο, ΒηδηθΪ ΘΫκαηα Ληκεληθψλ Έξγσλ, Έξγα Ώλνηθηάο ΘαιΪζζεο θ.Ϊ. 

Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά, θαη ζην ηΫινο 

απνλΫκεηαη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, χζηεξα απφ εμεηΪζεηο ζε Ϋλαλ αξηζκφ 

καζεκΪησλ, θνξκνχ θαη επηινγάο, θαη ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο Αηαηξηβάο. ΣΫινο, ζπνπδΫο 

κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη 

πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα 

κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν 

ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε 

δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ εθηΫιεζε νπνηνπδάπνηε 

πξνγξΪκκαηνο πνπ απνζθνπεέ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, επηρεηξάζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, 

κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο 

Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, ηεο Οηθνινγέαο ησλ Ώθηψλ θαη ηεο Απλακηθάο Χθεαλνγξαθέαο. Ώθφκε, 

κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε κεγΪιεο εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies θαη ε 

ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο 

απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε παξαγσγάο απνβιάησλ, ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ 

θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλΪπιαζεο ησλ αθηψλ απνηειεέ εζληθά 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ παξΪιιεια πνιιΪ αλαπηπμηαθΪ Ϋξγα επηδνηνχληαη θαη απφ ηελ Βπξσπατθά 

Έλσζε. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα 

αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ 

παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ηελ εθαξκνγά κεζφδσλ πξνζνκνέσζεο θαη δηαθφξσλ εξγαιεέσλ 

ηεο πιεξνθνξηθάο ζηε δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε ηεο παξΪθηηαο δψλεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
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  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 

24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79025, 79611, 23878, θαμ: 

25410-20371, 22510, e-mail: metaptyx@civil.duth.gr, www.civil. duth.gr/metaptyxiaka  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνέεζε θαη ε παξαθνινχζεζε 

πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιάςε ησλ απαξαέηεησλ κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηε κεραληθά κειΫηε ηνπ ρψξνπ φπνπ πξνβιΫπεηαη λα 

θαηαζθεπαζηεέ Ϋλα πδξαπιηθφ Ϋξγν, ζπληΪζζεη ηερληθΫο εθζΫζεηο θαη αζρνιεέηαη κε φιεο ηηο 

δηαδηθαζέεο γηα ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο 

πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο. Βέλαη δπλαηφλ λα αλαιακβΪλεη ηε δηεθπεξαέσζε δηΪθνξσλ 

πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ, φπσο ε θαηαζθεπά πδξεπηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη απνρεηεπηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ (κε αγσγνχο ππφ πέεζε θαη αληιηνζηΪζηα), ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο παξνρεηεπηηθΫο 

απαηηάζεηο ησλ νηθηζηηθψλ κνλΪδσλ, θαζψο θαη ησλ αγξνηηθψλ ά θηελνηξνθηθψλ αλαγθψλ. 

ΜειεηΪ ηνπο θχξηνπο ηχπνπο πδξνθφξσλ πδΪησλ, ζρεδηΪδεη ηα ζπζηάκαηα πδξνιεςέαο κε βΪζε 

ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ ά ππφγεησλ πδΪηηλσλ πφξσλ, ππνινγέδεη ηηο αλΪγθεο γηα ηε 

δεκηνπξγέα ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο θαη κεηαθνξΪο πδΪηηλσλ πφξσλ, πξνβιΫπεη ηελ 

εγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ θαζαξηζκνχ θαη βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ελψ πξνβαέλεη θαη 

ζηελ νηθνλνκηθά αλΪιπζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ησλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. 

ΠαξΪιιεια, ζηηο αξκνδηφηεηΫο ηνπ εληΪζζεηαη ν ζρεδηαζκφο πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ γηα ηελ 

πξφιεςε ά ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδΪησλ απφ ζεκεηαθΫο θαη επηθαλεηαθΫο πεγΫο 

ξχπαλζεο αμηνπνηψληαο επηζηεκνληθΫο ζεσξέεο θαη πξαγκαηνπνηψληαο κεηξάζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αξαέσζεο ησλ ξχπσλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο επηβΪξπλζεο απφ ηε δηΪζεζε 

ιπκΪησλ ζε πνηΪκηα, ζε ιέκλεο θαη ζηε ζΪιαζζα κΫζσ ππνβξχρησλ αγσγψλ θαη δηαρπηάξσλ. 

Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ηελ Τδξαπιηθά ηεο ξχπαλζεο θπξέσο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα, 

κε Ϋκθαζε ζηε ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ εδΪθνπο απφ παιαηΫο ρσκαηεξΫο θαη κΫηξα 

απνθαηΪζηαζεο. Έξγν ηνπ απνηειεέ ε Ϊληιεζε, ε επεμεξγαζέα, θαη ε απνκΪθξπλζε πηεηηθψλ κε 

ππνπέεζε, ε πιχζε ηνπ εδΪθνπο, ε εθρχιηζε κε δηαιχηεο, ε ζεξκηθά εθξφθεζε, ε ρεκηθά 

αθαινγφλσζε, ε βηνεμπγέαλζε, θαζψο θαη ε εθαξκνγά θη Ϊιισλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

εμπγέαλζεο εδαθψλ θαη ππφγεησλ πδΪησλ απφ επηθέλδπλα απφβιεηα. ηελ εξγαζέα ηνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο θαη κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο, επεμεξγΪδεηαη ηα δεδνκΫλα πνπ 

Ϋρεη ζπιιΫμεη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ζπληΪζζεη ζεκαηηθνχο ρΪξηεο 

ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ, δηαρεηξέδεηαη βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ππνβΪιιεη πξνηΪζεηο ζηελ πνιηηεέα γηα 

http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.civil/
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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Ϊκεζεο θαη Ϋκκεζεο θξαηηθΫο παξεκβΪζεηο αλαθνξηθΪ κε ηελ θαηαγξαθά πεγψλ ξχπαλζεο, ηε 

ιάςε πξνιεπηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ θαηαζθεπά θξαγκΪησλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ θαη ηελ 

εθαξκνγά κεζφδσλ επηρεηξεζηαθάο Ϋξεπλαο γηα ηελ νξζνινγηθά δηαρεέξηζε πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιπκΪησλ θαη ηε δηΪζεζε ησλ απνβιάησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο 

πγεηνλνκηθάο κεραληθάο θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο ξεπζηνκεραληθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, ηνμηθνιφγνπο θαη νηθνιφγνπο γηα ηελ 

εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν 

απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ 

παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν φηαλ ζπληΪζζεη ηερληθΫο 

εθζΫζεηο, αιιΪ θαη ζε εξγνηΪμηα, φηαλ επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ηε 

δεχηεξε πεξέπησζε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο, ρξεηΪδεηαη λα 

παξαθνινπζεέ ζπλερψο ηηο θαηαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα 

πξνζηαζέαο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθά ηνπ αζθΪιεηα, φζν θαη γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαηψλ θαη 

ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ γηα πξφθιεζε αηπρεκΪησλ. ΠνιιΫο 

θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα 

ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο 

εξεπλεηηθΫο κειΫηεο δηαρεέξηζεο απνβιάησλ θαη, γεληθφηεξα, πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, κεζνδηθφηεηα, νμπδΫξθεηα, 

παξαηεξεηηθφηεηα, νξγαλσηηθφηεηα φπσο θαη λα εέλαη ζρνιαζηηθφο ζηε ζσζηά ηάξεζε ησλ 

θαλφλσλ αζθαιεέαο. Ώθφκε, εέλαη αλΪγθε λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ, επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε ζρεδηαζηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ (CAD θαη Mathcad) ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ 

γισζζψλ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη απαξαέηεην λα γλσξέδεη ηελ θεέκελε λνκνζεζέα γηα ηα επηηξεπφκελα 

φξηα θαη ηηο δηαδηθαζέεο δηΪζεζεο ιπκΪησλ, ηηο αξρΫο ηεο πγεηνλνκηθάο κεραληθάο θαη λα εέλαη 

δηαηεζεηκΫλνο λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη ηηο λΫεο εμειέμεηο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκΫα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ 

λα γέλνπλ ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ην 

ΐξεηαληθφ Παλεπηζηάκην Heriot - Watt, Department of Civil and Offshore Engineering θαη ην 

Βξγαζηάξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ ΒΜΠ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνλνεηνχο δηΪξθεηαο ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τδξαπιηθά 

Μεραληθά». ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη ππνςάθηνη κπνξεέ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα ζα 

ζπλεθηηκεζεέ ζηελ ηειηθά επηινγά. Πεξηερφκελν ηνπ ΑΠΜ εέλαη ε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε ζε βαζηθνχο θιΪδνπο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρά ησλ αλαγθαέσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαέλεη απνηειεζκαηηθΪ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ κΫζα απφ ηελ 
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θαηαζθεπά ησλ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη επηκΫξνπο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνέεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην Πξφγξακκα εέλαη: ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ, Έξγα Αηαρεέξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ Έξγα, 

Τδξνπιεξνθνξηθά θαη Τδξνελεξγεηαθά Μεραληθά. ηελ θαηεχζπλζε «ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ» πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο Πεξηβαιινληηθά Ρεπζηνκεραληθά, ρεδηαζκφο 

ΒγθαηαζηΪζεσλ Καζαξηζκνχ ΛπκΪησλ, ΏπνθαηΪζηαζε ΡππαζκΫλσλ Βδαθψλ θαη Τπνγεέσλ 

ΤδΪησλ, ρεδηαζκφο ΒγθαηαζηΪζεσλ Βπεμεξγαζέαο Πφζηκνπ Νεξνχ, ΦπζηθΪ πζηάκαηα 

Βπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ, Ώπνρεηεχζεηο θ.Ϊ. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ 

εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη απνλΫκεη κεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, χζηεξα απφ 

εμεηΪζεηο ζε Ϋλαλ αξηζκφ καζεκΪησλ, θνξκνχ θαη επηινγάο, θαη ηελ ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο 

Αηαηξηβάο. ΣΫινο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζε παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα 

κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν 

ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε 

δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ εθηΫιεζε νπνηνπδάπνηε 

πξνγξΪκκαηνο πνπ απνζθνπεέ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, επηρεηξάζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, 

κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο 

Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο 

Μεραληθάο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε κεγΪιεο εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX 

Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ 

Ϋξγν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη 

δηΪζεζεο απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε παξαγσγάο απνβιάησλ, 

ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. Οη ππεξεζέεο απηΫο αθνξνχλ φια ηα ζηΪδηα 

παξαγσγάο θαη επηηπγρΪλνπλ ειΪηησζε θφζηνπο θαη πεξηβαιινληηθΪ νθΫιε, φπσο κεέσζε φγθνπ 

απνβιάησλ πξνο δηΪζεζε, κεέσζε κεηαθνξψλ, βειηέσζε απφδνζεο ρξάζεο πξψησλ πιψλ, Ϋζνδα 

απφ αλαθχθισζε/επαλαρξεζηκνπνέεζε θαη, θπξέσο, εμνηθνλφκεζε πνιχηηκεο ελΫξγεηαο. Μπνξεέ 

λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ 

πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη 

πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο 

ηνπ πεξηβΪιινληνο επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ πνιιΪ 

αλαπηπμηαθΪ Ϋξγα επηδνηνχληαη θαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε 

ηνλ θιΪδν ηεο Πεηξακαηηθάο Τδξαπιηθάο θαη ην ζρεδηαζκφ ηερλεηψλ πγξνβηνηφπσλ θαη 

ζχγρξνλσλ εγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

http://www.ypepth.gr/
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  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 

24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79025, 79611, 23878, θαμ: 
25410-20371, 22510, e-mail: metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr/metaptyxiaka  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΓΡΟΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνέεζε θαη ε παξαθνινχζεζε 

πδξνδπλακηθψλ Ϋξγσλ γηα ηελ παξαγσγά ελΫξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιάςε ησλ απαξαέηεησλ 

κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε ηε κεραληθά κειΫηε 

ηνπ ρψξνπ φπνπ πξνβιΫπεηαη λα θαηαζθεπαζηεέ Ϋλα πδξνδπλακηθφ Ϋξγν, ζπληΪζζεη ηερληθΫο 

εθζΫζεηο θαη αζρνιεέηαη κε φιε ηηο απαξαέηεηεο δηαδηθαζέεο γηα ηελ επηηπρά νινθιάξσζε ηνπ 

Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο. Βέλαη δπλαηφλ λα αλαιακβΪλεη 

ηε δηεθπεξαέσζε δηαθφξσλ πδξνδπλακηθψλ Ϋξγσλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρεέξηζε 

ηακηεπηάξσλ, ε θαηαζθεπά θξαγκΪησλ, ε εθκεηΪιιεπζε αλεκνγελλεηξηψλ, ε ηνπνζΫηεζε 

πδξνζηξφβηισλ δξΪζεσο θαη αληηδξΪζεσο, ε ιεηηνπξγέα αηνιηθψλ ζπζηεκΪησλ, θαζψο θαη 

Ϊιισλ κηθξψλ ά κεγαιχηεξσλ πδξνδπλακηθψλ Ϋξγσλ. ΠαξΪιιεια, πξνβαέλεη θαη ζηελ 

νηθνλνκνηερληθά αλΪιπζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηάκαηνο θαηαζθεπάο, παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρεέξηζεο ησλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο θαη 

κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο, ηερληθΫο πξνζνκνέσζεο θαη εξγαιεέα πιεξνθνξηθάο, ελψ αμηνπνηεέ ηηο 

αξρΫο ηεο κεραληθάο ξεπζηψλ θαη ηεο αεξνδπλακηθάο. ΒπηπιΫνλ, εέλαη ζε ζΫζε λα παξνπζηΪδεη 

κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηηο δηαδηθαζέεο ζχληαμεο, ππνβνιάο, ειΫγρνπ, Ϋγθξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγάο ησλ φξσλ ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, λα 

επεμεξγΪδεηαη θαη λα δηαρεηξέδεηαη βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη λα ππνβΪιιεη πξνηΪζεηο ζηελ πνιηηεέα 

αλαθνξηθΪ κε ηα πιενλεθηάκαηα ηεο νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο θαη ηεο εθκεηΪιιεπζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελΫξγεηαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, ρεκηθνχο, θπζηθνχο, θ.Ϊ. γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ 

Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο 

εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. 

Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, φηαλ ζπληΪζζεη ηερληθΫο εθζΫζεηο, αιιΪ θαη ζε εξγνηΪμηα, 

http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.civil.duth.gr/metaptyxiaka
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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φηαλ επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ηε δεχηεξε πεξέπησζε εέλαη 

εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο, ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζεέ ζπλερψο ηηο 

θαηαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο ηφζν γηα ηελ 

πξνζσπηθά ηνπ αζθΪιεηα, φζν θαη γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ γηα πξφθιεζε αηπρεκΪησλ. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη 

κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα θαη επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα ζηνλ ηνκΫα ηεο Τδξνελεξγεηαθάο Μεραληθάο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε θαη λα ζπλδπΪδεη γλψζεηο απφ ηνπο 

θιΪδνπο ηεο Φπζηθάο, ηεο Μεραληθάο Ρεπζηψλ, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Οηθνλνκέαο, ηεο 

Πιεξνθνξηθάο θ.Ϊ. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, λα επηδεηθλχεη ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζρνιαζηηθφηεηα 

ζηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο, φπσο επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ. Ώθφκε, εέλαη απαξαέηεηε ε επηδεμηφηεηα 

ζηε ρξάζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη ε πνιχ θαιά γλψζε 

μΫλσλ γισζζψλ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη απαξαέηεην λα γλσξέδεη ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη λα εέλαη 

δηαηεζεηκΫλνο λα παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη ηηο λΫεο εμειέμεηο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκΫα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ 

λα γέλνπλ ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ην 

ΐξεηαληθφ Παλεπηζηάκην Heriot - Watt, Department of Civil and Offshore Engineering θαη ην 

Βξγαζηάξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ ΒΜΠ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνλνεηνχο δηΪξθεηαο ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τδξαπιηθά 

Μεραληθά». ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη ππνςάθηνη κπνξεέ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα ζα 

ζπλεθηηκεζεέ ζηελ ηειηθά επηινγά. Πεξηερφκελν ηνπ ΑΠΜ εέλαη ε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε ζε βαζηθνχο θιΪδνπο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρά ησλ αλαγθαέσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαέλεη απνηειεζκαηηθΪ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ κΫζα απφ ηελ 

θαηαζθεπά ησλ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη επηκΫξνπο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνέεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην Πξφγξακκα εέλαη: ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ, Έξγα Αηαρεέξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ Έξγα, 

Τδξνπιεξνθνξηθά θαη Τδξνελεξγεηαθά Μεραληθά. ηελ θαηεχζπλζε «Τδξνελεξγεηαθά 

Μεραληθά» πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ΒηδηθΪ ΚεθΪιαηα Τδξνδπλακηθψλ Έξγσλ, ΜηθξΪ 

ΤδξνδπλακηθΪ Έξγα, Ώλαλεψζηκεο ΠεγΫο ΒλΫξγεηαο, ΤδξαπιηθΫο ΜεραλΫο θαη ΒλΫξγεηα, 

Ώληιέεο, ρεδηαζκφο Σακηεπηάξσλ θ.Ϊ. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ 

εέλαη ππνρξεσηηθά θαη ζην ηΫινο απνλΫκεηαη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, χζηεξα απφ 

εμεηΪζεηο ζε Ϋλαλ αξηζκφ καζεκΪησλ, θνξκνχ θαη επηινγάο, θαη ζπγγξαθά Μεηαπηπρηαθάο 

Αηαηξηβάο. ΣΫινο, ζπνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζε 

παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη πνπ ρνξεγνχλ 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα 

κε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο Μεραληθψλ, σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, ππνπξγεέν 

ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε εξγαζηάξηα Παλεπηζηεκηαθψλ 

ΕδξπκΪησλ θαη εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο εηαηξεέεο, ζε δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ εθηΫιεζε νπνηνπδάπνηε πξνγξΪκκαηνο πνπ 

απνζθνπεέ ζηελ παξαγσγά ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελΫξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη 

δηΪζεζεο απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, ηεο Πεξηβαιινληηθάο 

Αηαρεέξηζεο θαη ηεο Τδξνελεξγεηαθάο Μεραληθάο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε κεγΪιεο 

εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste Management 

International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα 

κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο γηα 

ηε βειηέσζε απφδνζεο ρξάζεο πξψησλ πιψλ, θαη, θπξέσο, ηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκεο 

ελΫξγεηαο. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε 

δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά 

(ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε κειΫηε 

δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ πνιιΪ αλαπηπμηαθΪ Ϋξγα πνπ αθνξνχλ θαη ζηελ θαηαζθεπά 

πδξνδπλακηθψλ Ϋξγσλ επηδνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο 

εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε 

ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγέα θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε πδξνειεθηξηθψλ Ϋξγσλ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε πδξνειεθηξηθάο ελΫξγεηαο θαη ηελ αμηνπνέεζά ηεο πνηθηινηξφπσο, θπξέσο ζηνλ 

ηνκΫα ηεο βηνκεραλέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 

24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 
ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79025, 79611, 23878, θαμ: 

25410-20371, 22510, e-mail: metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr/metaptyxiaka  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.civil.duth.gr/metaptyxiaka
http://www.tee.gr/
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  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΓΡΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε αμηνπνέεζε εξγαιεέσλ θαη εθαξκνγψλ ηεο Πιεξνθνξηθάο 

γηα ηελ απνζάθεπζε, επεμεξγαζέα θαη δηαρεέξηζε ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ. Βηδηθφηεξα, ν 

ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο ρξεζηκνπνηεέ αξηζκεηηθΫο κεζφδνπο, γελεηηθνχο αιγφξηζκνπο θαη 

λεπξσληθΪ δέθηπα πξνθεηκΫλνπ λα ππνινγέζεη δηΪθνξεο παξακΫηξνπο ζηηο ηερληθΫο ηνπ κειΫηεο 

γηα ην ζρεδηαζκφ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ. Ώθφκε, ρεηξέδεηαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζε 

ιεηηνπξγηθφ θαη παξαζπξηθφ πεξηβΪιινλ, δεκηνπξγεέ ηζηνζειέδεο γηα ην δηαδέθηπν θαη 

επεμεξγΪδεηαη βΪζεηο δεδνκΫλσλ. ΒπηπιΫνλ, αζρνιεέηαη κε ηελ θαηαζθεπά Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ, ηελ αξρεηνζΫηεζε, ηελ ηεθκεξέσζε θαη ηελ αλαπαξΪζηαζε 

πιεξνθνξηψλ ρψξνπ, θαζψο θαη κε ηε ζχληαμε ςεθηαθψλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ. ηελ εξγαζέα ηνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο θαη κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο, επεμεξγΪδεηαη ηα δεδνκΫλα πνπ 

Ϋρεη ζπιιΫμεη ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη ππνβΪιιεη πξνηΪζεηο ζηελ 

πνιηηεέα γηα Ϊκεζεο θαη Ϋκκεζεο θξαηηθΫο παξεκβΪζεηο αλαθνξηθΪ κε ηελ θαηαζθεπά 

ζχγρξνλσλ πδξαπιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη Ϊιισλ αλαπηπμηαθψλ Ϋξγσλ, αιιΪ θαη ηελ νξζνινγηθά 

δηαρεέξηζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. Βπέζεο, αμηνπνηεέ ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο 

πξνζνκνέσζεο γηα ηελ αλΪιπζε θαη ηε βειηέσζε πδαηηθψλ ζπζηεκΪησλ, φπσο θαη εμειηθηηθΪ 

αληαγσληζηηθΪ κνληΫια αλαθνξηθΪ κε ηελ εθκεηΪιιεπζε πδαηηθψλ πφξσλ. ΠαξΪιιεια, ε 

ρξεζηκνπνέεζε αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ ξεπζηνκεραληθάο απνηεινχλ βνεζεηηθφ εξγαιεέν γηα ηελ 

επέιπζε δηΪθνξσλ πξνβιεκΪησλ ησλ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ, φπσο θαη αξθεηΪ εμεηδηθεπκΫλα 

πξνγξΪκκαηα (RAS, HEC 6, HEC 1, SEDIMOT, Fluent, Cybernet, Pond 2) θαη ππνινγηζηηθΪ 

δέθηπα. ΣΫινο, γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ ζπλεξγΪδεηαη κε κεραληθνχο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ, εηδηθνχο πιεξνθνξηθάο θαη Ϊιινπο επηζηάκνλεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ, αιιΪ θαη ηα 

επαγγεικαηηθΪ ηνπ ελδηαθΫξνληα. ηαλ απαζρνιεέηαη ζε εξεπλεηηθφ θνξΫα, εξγΪδεηαη ζε 

γξαθεέν, φπνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ φιε ηελ απαξαέηεηε πιηθνηερληθά ππνδνκά. Σν σξΪξηφ ηνπ 

κπνξεέ λα πνηθέιιεη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά 

πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, 

ηνμηθνιφγνπο θαη νηθνιφγνπο γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Βπέζεο, εέλαη δπλαηφ 

λα δνπιεχεη θαη ζε εξγνηΪμηα, φηαλ επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ’ απηά 

ηελ πεξέπησζε εέλαη εθηεζεηκΫλνο ζε δηΪθνξεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο, ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζεέ 

ζπλερψο ηηο θαηαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο θαη επηβΪιιεηαη λα ιακβΪλεη κΫηξα πξνζηαζέαο ηφζν γηα 

ηελ πξνζσπηθά ηνπ αζθΪιεηα, φζν θαη γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ γηα πξφθιεζε αηπρεκΪησλ. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη 

κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά 

ζπλΫδξηα θαη γηα παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, εμνηθεέσζε κε πνιχπινθα ινγηζκηθΪ 

παθΫηα, ζρεδηαζηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ζπζηάκαηα πιεξνθνξηψλ ρψξνπ (GIS, LIS) θαη γιψζζεο 

http://www.tkm.tee.gr/
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πξνγξακκαηηζκνχ (CGI, XML, PHP, HTML, MySQL θ.η.ι.) ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα. Ώθφκε, πξΫπεη λα ηεξεέ κε ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ηνπο 

θαλφλεο αζθαιεέαο. Βπέζεο, εέλαη αλΪγθε λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ θαη λα γλσξέδεη ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

ΣΫινο, εέλαη απαξαέηεην λα γλσξέδεη μΫλεο γιψζζεο θαη λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο ζηνλ 

επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκΫα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ 

λα γέλνπλ ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ην 

ΐξεηαληθφ Παλεπηζηάκην Heriot - Watt, Department of Civil and Offshore Engineering θαη ην 

Βξγαζηάξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ ΒΜΠ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνλνεηνχο δηΪξθεηαο ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τδξαπιηθά 

Μεραληθά». ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη ππνςάθηνη κπνξεέ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα ζα 

ζπλεθηηκεζεέ ζηελ ηειηθά επηινγά. Πεξηερφκελν ηνπ ΑΠΜ εέλαη ε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε ζε βαζηθνχο θιΪδνπο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρά ησλ αλαγθαέσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαέλεη απνηειεζκαηηθΪ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ κΫζα απφ ηελ 

θαηαζθεπά ησλ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη επηκΫξνπο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνέεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην Πξφγξακκα εέλαη: ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ, Έξγα Αηαρεέξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ Έξγα, 

Τδξνπιεξνθνξηθά θαη Τδξνελεξγεηαθά Μεραληθά. ηελ θαηεχζπλζε «Τδξνπιεξνθνξηθά» 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο Βηζαγσγά ζηελ Τδξνπιεξνθνξηθά, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

ζε ιεηηνπξγηθφ θαη παξαζπξηθφ πεξηβΪιινλ, Βξγαιεέα θαη ΒθαξκνγΫο Πιεξνθνξηθάο, 

χγρξνλεο ΜΫζνδνη θαη ΣερληθΫο Πξνζνκνέσζεο, ΏξηζκεηηθΫο ΜΫζνδνη Ρεπζηνκεραληθάο θ.Ϊ. 

Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη νδεγεέ ζηελ 

απνλνκά Μεηαπηπρηαθνχ Αηπιψκαηνο Βηδέθεπζεο, χζηεξα απφ επηηπρά εμΫηαζε ζε Ϋλαλ αξηζκφ 

καζεκΪησλ, θνξκνχ θαη επηινγάο, θαη ηελ εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθάο Αηαηξηβάο. ΣΫινο, ζπνπδΫο 

κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζε Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη 

ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, 

ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο 

βηνκεραλέεο, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηερληθΪ Ϋξγα, ζε δηΪθνξνπο 

νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ πινπνέεζε πξνγξακκΪησλ γηα ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν 
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ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, ηεο 

Τδξνπιεξνθνξηθάο, ηεο Τδξνελεξγεηαθάο Μεραληθάο, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο θαη 

ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε κεγΪιεο εηαηξεέεο 

παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International, 

πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ 

κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε 

παξαγσγάο απνβιάησλ, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. Μπνξεέ λα 

εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, αθνχ θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά 

ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε 

κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο επηβΪιιεηαη πιΫνλ ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ πνιιΪ αλαπηπμηαθΪ Ϋξγα επηδνηνχληαη θαη απφ ηελ Βπξσπατθά 

Έλσζε. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο παξνρΫο θαη επηδφκαηα 

αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ 

παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ηελ αλΪπηπμε Γεσγξαθηθψλ πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) 

θαη Σερληθψλ Πξνζνκνέσζεο κε εθαξκνγΫο ζηελ αλΪιπζε θαη βειηηζηνπνέεζε πδαηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 

24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 
ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79025, 79611, 23878, θαμ: 

25410-20371, 22510, e-mail: metaptyx@civil.duth.gr, www.civil.duth.gr/metaptyxiaka  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε κειΫηε ηεο επηζηάκεο ησλ ππφγεησλ πδΪησλ, ε εμΫηαζε 

ησλ πδξνθφξσλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηεο παξνπζέαο ησλ ππφγεησλ πδΪησλ, θαζψο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ νξζνινγηθάο δηαρεέξηζάο ηνπο. Βηδηθφηεξα, αζρνιεέηαη κε 

ηε κειΫηε ηεο εκθΪληζεο, ηεο πξνΫιεπζεο θαη ηεο ξνάο ησλ ππφγεησλ λεξψλ, ηελ παξαηάξεζε 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηελ πεξηγξαθά ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηελ 

πδξνγεσινγηθά ζπκπεξηθνξΪ θαη ηηο δηαθπκΪλζεηο ηεο ζηΪζκεο ησλ ππφγεησλ πδΪησλ. Ώθφκε, 

http://www.ypepth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.civil.duth.gr/metaptyxiaka
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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πξνρσξΪ ζηελ αλΪιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ, ηελ θέλεζε, ηε κεηαθνξΪ 

θαη ηελ απνζάθεπζε ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ζηνηρεέα πεξαηφηεηαο θαη κεηαβηβαηηθφηεηαο ηνπ 

λεξνχ. Βπέζεο, αμηνπνηψληαο ηηο αξρΫο ηεο πξνρσξεκΫλεο Τδξνγεσινγέαο αλαιακβΪλεη ηελ 

εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη ην ζρεδηαζκφ πδξνκαζηεπηηθψλ Ϋξγσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζάο ηνπο. Γηα ηελ 

επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα πδξνγεσινγηθά Ϋξεπλα ρξεζηκνπνηεέ κεζφδνπο πξνζνκνέσζεο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ θαη δηΪθνξα εξγαιεέα ηεο επηζηάκεο ηεο πιεξνθνξηθάο. Εδηαέηεξε ζεκαληηθά 

εέλαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηε κεραληθά κειΫηε θαη ηνλ ππνινγηζκφ δσλψλ πιεκκπξηθάο 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπά αληηπιεκκπξηθψλ Ϋξγσλ θαη ζηαζεξψλ θξαγκΪησλ. 

ΒπηπιΫνλ, Ϋξγν ηνπ απνηειεέ ε ιάςε πξνιεπηηθψλ κΫηξσλ γηα πηζαλά ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, ν ζπρλφο δεηγκαηνιεπηηθφο Ϋιεγρνο θαη ε εμΫηαζε θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ 

παξακΫηξσλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ε εθαξκνγά ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

απνθαηΪζηαζεο εδαθψλ θαη ππφγεησλ πδΪησλ απφ επηθέλδπλα απφβιεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο 

ηεο πγεηνλνκηθάο κεραληθάο θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο ξεπζηνκεραληθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εμαξηψληαη απφ ην θνξΫα απαζρφιεζάο ηνπ. πλάζσο, εξγΪδεηαη ζε 

γξαθεέν Ϋρνληαο ζηε δηΪζεζά ηνπ φιε ηελ απαξαέηεηε πιηθνηερληθά ππνδνκά, φηαλ ζρεδηΪδεη 

κεραληθΫο κειΫηεο θαη ζπληΪζζεη ηερληθΫο εθζΫζεηο. ΠαξΪιιεια, εξγΪδεηαη θαη ζηελ χπαηζξν, 

φηαλ πξαγκαηνπνηεέ επηηφπηεο Ϋξεπλεο γηα λα ζπιιΫμεη ζηνηρεέα γηα ηηο κειΫηεο ηνπ ά φηαλ 

επηβιΫπεη ηελ πνξεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη ζρεδηΪζεη. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα 

φπνπ απαζρνιεέηαη, ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά 

πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο, 

ηνμηθνιφγνπο, νηθνιφγνπο θ.Ϊ. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ 

ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα παξαθνινχζεζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επηζηεκνληθά εμεηδέθεπζε, γλψζεηο Φπζηθάο, Υεκεέαο, ΐηνινγέαο, 

Τδξαπιηθάο Μεραληθάο, Τδξνγεσινγέαο, Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθάο, θαζψο θαη 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα. Ώθφκε πξΫπεη λα ηεξεέ κε ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ηνπο 

θαλφλεο αζθαιεέαο. Βπέζεο, απαηηεέηαη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη 

κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ, επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκΪησλ 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ. ΒπηπιΫνλ, εέλαη 

απαξαέηεην λα γλσξέδεη ηελ θεέκελε λνκνζεζέα ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επέπεδν θαη λα 

παξαθνινπζεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη ηηο λΫεο εμειέμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ ηνκΫα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο θαη Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ 

ΘξΪθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη πΫληε Ϋηε. πνπδΫο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν κπνξνχλ 

λα γέλνπλ ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ην 

ΐξεηαληθφ Παλεπηζηάκην Heriot - Watt, Department of Civil and Offshore Engineering θαη ην 

Βξγαζηάξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηνπ ΒΜΠ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κνλνεηνχο δηΪξθεηαο ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τδξαπιηθά 

Μεραληθά». ην ΑΠΜ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη 

ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο, 



 

263 

 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη ππνςάθηνη κπνξεέ θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε, ε νπνέα ζα 

ζπλεθηηκεζεέ ζηελ ηειηθά επηινγά. Πεξηερφκελν ηνπ ΑΠΜ εέλαη ε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε ζε βαζηθνχο θιΪδνπο ηεο Τδξαπιηθάο Μεραληθάο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρά ησλ αλαγθαέσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ 

ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαέλεη απνηειεζκαηηθΪ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ κΫζα απφ ηελ 

θαηαζθεπά ησλ θαηΪιιεισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη επηκΫξνπο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο ζηηο 

νπνέεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπζνχλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην Πξφγξακκα εέλαη: ΤδξαπιηθΪ Έξγα θαη 

ΠεξηβΪιινλ, Έξγα Αηαρεέξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΠαξΪθηηα θαη ΛηκεληθΪ Έξγα, 

Τδξνπιεξνθνξηθά θαη Τδξνελεξγεηαθά Μεραληθά. Δ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ησλ 

εξγαζηεξέσλ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη ζην ηΫινο απνλΫκεηαη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο, 

χζηεξα απφ εμεηΪζεηο ζε Ϋλαλ αξηζκφ καζεκΪησλ, θνξκνχ θαη επηινγάο, θαη ηελ εθπφλεζε 

Μεηαπηπρηαθάο Αηπισκαηηθάο Βξγαζέαο. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο ζε πξνδηδαθηνξηθφ επέπεδν 

πξνζθΫξνληαη ζην Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, ην 

νπνέν νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Πξνδηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ζην γλσζηηθφ 

αληηθεέκελν «Τπφγεηα ΝεξΪ». ην ΠΑ γέλνληαη δεθηνέ Αηπισκαηνχρνη ά ηειεηφθνηηνη 

Μεραληθνέ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη ΣκεκΪησλ ά Αηπισκαηνχρνη - Πηπρηνχρνη Ϊιισλ 

ΣκεκΪησλ ζπγγελνχο επηζηεκνληθάο πεξηνράο. Δ επηινγά γέλεηαη κε βΪζε ηα πξνζφληα ηνπο, 

ηελ επέδνζε ηεο εμΫηαζεο ζε κηα μΫλε γιψζζα, εθφζνλ δελ ππΪξρεη πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο 

γλψζεο, θαη ηελ απφδνζε ζε πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε. Δ επηηπράο παξαθνινχζεζε θαη εμΫηαζε 

ζε Ϋλαλ αξηζκφ καζεκΪησλ, ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγάο, θαη ε εθπφλεζε Πξνδηδαθηνξηθάο 

Αηαηξηβάο εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϋληαμά ηνπο ζηε ζπλΫρεηα σο Τπνςεθέσλ 

Αηδαθηφξσλ ηνπ Σκάκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε Αηδαθηνξηθάο Αηαηξηβάο. ΣΫινο, ζπνπδΫο κπνξνχλ 

λα γέλνπλ θαη ζε Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ 

πνπ ρνξεγνχλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο παξαθΪησ 

λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2 

Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979, 36871/10-12-1979 Π.Α.472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, ζε Τπνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, 

ππνπξγεέν ΏλΪπηπμεο), ζηε Ννκαξρηαθά θαη ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζε εξεπλεηηθΪ 

ηλζηηηνχηα, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο βηνκεραλέεο, ζε δηΪθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ εθηΫιεζε πξνγξακκΪησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαρεέξηζε ππφγεησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, επηρεηξάζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

κΫηξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ξχπαλζεο θαη δηΪζεζεο απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, κεγΪια ηερληθΪ 

γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Τδξαπιηθάο ησλ 

Τπφγεησλ ΤδΪησλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο θαη ηεο Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. 

Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε κεγΪιεο εηαηξεέεο παγθνζκέσο, φπσο ε WMX Technologies 

θαη ε ζπγαηξηθά ηεο Waste Management International, πνπ πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθφ Ϋξγν ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα κεγΪισλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο 

απνβιάησλ κΫρξη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο γηα ηε κεέσζε παξαγσγάο απνβιάησλ, ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπο. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ 

θνηηάζεη ζηελ Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

θαέλνληαη επλντθΫο, αθνχ ε κειΫηε δηαρεέξηζεο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο απνηειεέ εζληθά πξνηεξαηφηεηα, ελψ πνιιΪ αλαπηπμηαθΪ Ϋξγα επηδνηνχληαη θαη 
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απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο θαη κπνξεέ λα Ϋρεη εηδηθΫο 

παξνρΫο θαη επηδφκαηα αλΪινγα κε ηελ πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ά ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη. 

Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ αλΪπηπμε ηερλνινγηψλ 

εμπγέαλζεο ππφγεησλ πδΪησλ απφ επηθέλδπλα απφβιεηα αμηνπνηψληαο ηερληθΫο πξνζνκνέσζεο, 

εθαξκφδνληαο ηερλεηνχο εκπινπηηζκνχο θαη κεζφδνπο βηνεμπγέαλζεο, θαζψο θαη κε ην 

ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ γηα ηελ νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, 7723445, θαμ: 210-7723452, www.vcivil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, 995851 -3, θαμ: 2310-995862, 

www.civil.auth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 

24210-74178, θαμ: 24210-74169, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 
ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 997192, 997214, θαμ: 2610-991626, www.civil.upatras.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πγθξφηεκα 

Πνιπηερληθάο ρνιάο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79032, 79025, 79611, 

23878, θαμ: 25410-20371, 22510, e-mail: metaptyx@civil.duth.gr, 

www.civil.duth.gr/metaptyxiaka  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο πνιηηηζκηθφο πιεξνθνξηθφο ηερλνινγέαο θαη επηθνηλσλέαο εέλαη ν εμεηδηθεπκΫλνο επηζηάκνλαο 

ηνπ «ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ» πνπ ζρεδηΪδεη, παξΪγεη θαη δηαρεηξέδεηαη ηα πνιηηηζκηθΪ πξντφληα 

θαη ππεξεζέεο ζε επέπεδν Πνιηηηζκηθψλ Σερλνινγηψλ, ζπλδπΪδνληαο ηε δεκηνπξγηθά παξαγσγά 

πνηνηηθνχ πεξηερνκΫλνπ κε ηηο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη πνιπκΫζσλ θαη δηεξεπλψληαο 

παξΪιιεια ην απνηΫιεζκα ηεο αιιειεπέδξαζεο αλΪκεζα ζηελ παξαδνζηαθά θνπιηνχξα 

(πεξηερφκελν), ηελ ηερλνινγέα (Σειεπηθνηλσλέεο, Αηαδέθηπν, ΠνιπκΫζα, Διεθηξνληθφ Βκπφξην, 

Λνγηζκηθφ), θαη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ- δηαλνκά. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν πνιηηηζκηθφο 

πιεξνθνξηθφο αζρνιεέηαη κε ηελ θαηαγξαθά, ηελ πξνβνιά θαη ηελ δηαρεέξηζε ηεο πνιηηηζκηθάο 

θιεξνλνκηΪο, ηε δηαρεέξηζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, ηελ νξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε κνπζεέσλ θαη 

ζπιινγψλ - εηθνληθΪ κνπζεέα (Virtual Exhibitions, 3D design), ηηο ςεθηαθΫο ηΫρλεο (ςεθηαθά 

θσηνγξαθέα, βέληεν, άρνο, animation), ηελ αλΪπηπμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη εθαξκνγψλ 

δηαδηθηχνπ (web design, Cd-Rom, DVD, ΑηθηπαθΫο ΠνιπκεζηθΫο ΐΪζεηο ΑεδνκΫλσλ), ηηο 

πνιπκεζηθΫο εθδφζεηο, ηνλ ειεθηξνληθφ Σχπν θαη ηελ δηαθάκηζε, ηελ εθπαηδεπηηθά ηερλνινγέα 

κε ηε ρξάζε πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκΪησλ πνιπκΫζσλ (multimedia adaptive systems), ηηο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.vcivil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
http://www.civil.duth.gr/metaptyxiaka
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
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ηερλνινγέεο εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξνζνκνέσζεο (virtual reality tools), ηελ νξγΪλσζε 

εθδειψζεσλ θαη παξαζηΪζεσλ (ζεαηξηθΫο, κνπζηθΫο, αζιεηηθΫο παξαζηΪζεηο) θαη ηελ νξγΪλσζε 

δηαδηθηπαθψλ/πνιπκεζηθψλ παξαζηΪζεσλ ζπκβΪιινληαο απνθαζηζηηθΪ αθελφο κελ ζηε 

δηαηάξεζε, πξνβνιά θαη θνηλσληθά αμηνπνέεζε ηεο πνιηηηζκηθάο θιεξνλνκηΪο κΫζα ζην 

πνιππνιηηηζκηθφ πιαέζην ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο αθεηΫξνπ δε 

θαιχπηνληαο ηηο ζχγρξνλεο αλΪγθεο ηεο θνηλσλέαο θαη ηεο νηθνλνκέαο ζε εηδηθνχο Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιεξνθνξηθνχ γέλνληαη ζην 

γξαθεέν ηνπ ά ζην εξγαζηάξηφ ηνπ ζε επρΪξηζηνπο ρψξνπο θαη ζε ζρεηηθΪ θαιΫο ζπλζάθεο κε 

θαιφ θσηηζκφ, αεξηζκφ, ζεξκνθξαζέα θαη Ϊλεην πεξηβΪιινλ, αθνινπζψληαο θαλνληθφ σξΪξην 

εξγαζέαο, πνπ ιφγσ θφξηνπ εξγαζέαο αλαγθΪδεηαη λα εξγαζηεέ ππεξσξηαθΪ. ηαλ νη εξγαζηαθΫο 

ζπλζάθεο απαηηνχλ ηε πνιχσξε ρξάζε Δ/Τ θαη Ϊιισλ ζπζηεκΪησλ, εέλαη δπλαηφλ λα 

αληηκεησπέζεη θΪπνηα πξνβιάκαηα κε ηα κΪηηα ηνπ ιφγσ θνχξαζεο. Παξφιν πνπ ε θπξέσο 

εξγαζέα ηνπ εληνπέδεηαη ζε επέπεδν γξαθεένπ ά εξγαζηεξένπ, νη κεηαθηλάζεηο ηνπ ζηελ 

πεξηθΫξεηα ά ζην εμσηεξηθφ εέλαη ζπρλΫο, γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ, ζε επηρεηξάζεηο ά 

βηνκεραλέεο ά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ θαη δηαιΫμεσλ. ηαλ εξγΪδεηαη ζηελ 

ηειεπηθνηλσληαθά βηνκεραλέα νη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη αξθεηΪ αλζπγηεηλΫο, θαζψο εξγΪδεηαη 

ζε Ϋλα πεξηβΪιινλ ηδηαέηεξα απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν κε πςειΪ πνζνζηΪ αθηηλνβνιέαο θαη 

ζνξχβνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο πνιηηηζκηθφο πιεξνθνξηθφο πξΫπεη λα δηαθξέλεηαη γηα ηελ επξχηεηα ησλ γλψζεσλ, ηε 

κεζνδηθφηεηΪ ηνπ γηα ηελ νξγΪλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο εξγαζέαο ηνπ, ηε δεκηνπξγηθά, 

ζπγθξνηεκΫλε, εξεπλεηηθά, αλαιπηηθά θαη θξηηηθά ζθΫςε, ηελ επξεκαηηθφηεηα, ηελ 

ππεπζπλφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβΪλεηαη ηηο απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγάο ηεο ηερλνινγέαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηεο εηθφλαο, ηνπ άρνπ 

θαη ηνπ κνληΪδ, ζε φιν ην θΪζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο θαη 

πνιηηηθάο δσάο θαη λα επηδεηθλχεη δσεξφ ελδηαθΫξνλ γηα ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ, 

πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη αληαγσληζηηθφο. ΠαξΪιιεια δε, ε θαηαζθεπαζηηθά αληέιεςε θαη 

επηδεμηφηεηα, ε επειημέα, ε θαληαζέα, νη θαιιηηερληθΫο αλεζπρέεο θαη ην ηαιΫλην, ε νμχλνηα, ε 

αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ, νη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ε πξσηνηππέα, ε θαιά 

κλάκε, ε αληέιεςε, ε ππνκνλά, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επηλνεηηθφηεηα, εέλαη κεξηθΪ απφ ηα 

ζηνηρεέα πνπ πξΫπεη λα δηαζΫηεη εθεέλνο πνπ ζα αζρνιεζεέ κε απηφ ην επΪγγεικα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο Πνιηηηζκηθνχ Πιεξνθνξηθνχ κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην λΫν θαη κνλαδηθφ ζηελ ΒιιΪδα, 

Σκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο (ΣΠΣΒ) ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ πνπ 

εδξεχεη ζηελ πφιε ηεο Μπηηιάλεο θαη δΫρεηαη θνηηεηΫο απφ ην 1ν θαη 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν. Σν 

Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΣΠΣΒ Ϋρεη ρξνληθά δηΪξθεηα ηεζζΪξσλ εηψλ, πνπ 

πεξηιακβΪλνπλ δχν Ϋηε κε καζάκαηα θνξκνχ (Ώ’ θαη ΐ’ Ϋηνο ζπνπδψλ) θαη ηΫζζεξηο 

θαηεπζχλζεηο (ζην Γ’ θαη Α’ Ϋηνο ζπνπδψλ). Οη Καηεπζχλζεηο εέλαη: Μνπζεηνινγέα (Μνπζεέν 

θαη ΝΫεο Σερλνινγέεο), ΦεθηαθΫο ΟπηηθναθνπζηηθΫο ΣΫρλεο, EπηηΫιεζε θαη Πνιηηηζκφο ηνπ 

ΘεΪκαηνο, Βθπαηδεπηηθά Σερλνινγέα θαη Αηαπνιηηηζκηθά Βθπαέδεπζε. Δ γλψζε αγγιηθψλ ά 

Ϊιιεο μΫλεο γιψζζαο, φπσο επέζεο θαη νη γλψζεηο Δ/Τ, εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθά 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο. Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ 

ΒιιΪδα κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ Πνιηηηζκηθά Πιεξνθνξηθά κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα 

Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο (ΣΠΣΒ) ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, φπνπ γέλνληαη 
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δεθηνέ απφθνηηνη φρη κφλν ηνπ νκψλπκνπ ηκάκαηνο αιιΪ θαη απφθνηηνη ΏΒΕ ηερλνινγηθάο θαη 

ζεηηθάο θαηεχζπλζεο, αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκσλ ηεο 

αιινδαπάο, απφθνηηνη ΏΣΒΕ, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 5 παξ.12γ ηνπ Ν. 2916/2001 (ΦΒΚ 114 η. 

Ώ’) θαη απφθνηηνη ησλ παξαγσγηθψλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ. ην ηκάκα απηφ ππΪξρεη 

δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο ζηηο γλσζηηθΫο πεξηνρΫο «Πνιηηηζηηθά Πξνβνιά 

θαη Αηαρεέξηζε», «Οηθνλνκέα, Αηαρεέξηζε θαη Πνιηηηζκφο», «Μνπζεηνινγέα θαη Βηθνληθά 

Πξαγκαηηθφηεηα», «Διεθηξνληθφ Βκπφξην θαη Αηαρεέξηζε Πνιηηηζκηθψλ Πφξσλ», «Πνιηηηζκφο 

θαη Σερλνινγέα», «ΟπηηθναθνπζηηθΫο ΣΫρλεο», «ηξαηεγηθΫο Πεξηθεξεηαθάο ΏλΪπηπμεο θαη 

Βπηθνηλσληαθάο Πνιηηηθάο γηα ηνλ Πνιηηηζκφ». Οη κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζε παλεπηζηάκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πξνυπνζΫηνπλ φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκέσλ απηψλ, αλαγλσξέδνληαη 

απφ ην πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο 

θαη ηνλ ΑΟΏΣΏΠ, σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ ζηελ ΒιιΪδα. Παξφιν πνπ νη 

ζπνπδΫο ηνπ Πνιηηηζκηθνχ Πιεξνθνξηθνχ, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα Πνιηηηζκηθάο 

Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ σο ην κνλαδηθφ ζηελ ΒιιΪδα, 

ζπλαθεέο ζπνπδΫο θαη κε πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε ζην επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

αληηθεέκελν ηνπ Πνιηηηζκηθνχ Πιεξνθνξηθνχ κε κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε 

ΏΒΕ θαη ΏΣΒΕ Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο ησλ Βπηθνηλσληψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ ά Αηαρεέξηζεο ησλ Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ. πλαθεέο ζπνπδΫο Πνιηηηζκηθνχ 

Πιεξνθνξηθνχ θαη κε πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε κΫζσ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα 

γέλνπλ ζηα Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ θαη ζηα ΚνιΫγηα (Foundation), κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη, νη ζπνπδΫο αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο, ελψ ηαπηφρξνλα θαηνρπξψλνληαη ηα 

αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ζπνπδαζηΫο ησλ ΒΒ θαη ησλ 

Κνιεγέσλ (Foundation) κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζηα ζπλεξγαδφκελα 

παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπνπδΫο αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ 

ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψλνπλ ηα αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηΪ ηνπο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιεξνθνξηθνχ δελ πξνβιΫπνληαη αθφκα κε 

Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα, επεηδά απνηειεέ Ϋλα λΫν επΪγγεικα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρΪξηε ηεο ρψξαο 

καο. ΓεληθΪ απνιακβΪλεη ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ πιεξνθνξηθάο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πνιηηηζκηθφο πιεξνθνξηθφο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε ηνκεέο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζάκεξα νη λΫεο ηερλνινγέεο ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ηεο επηθνηλσλέαο θαζψο 

επέζεο θαη ζε δηαδηθαζέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ παξαγσγά, ηε δεκηνπξγέα, πξνψζεζε θαη 

δηαθέλεζε πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε, ζηελ εθπαέδεπζε, 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ ςπραγσγέα. ΒλδεηθηηθΪ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε:  

  Βπηρεηξάζεηο παξαγσγάο πνιπκΫζσλ κε Ϋκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ (CD-ROM, παξνπζηΪζεηο ζην 
Αηαδέθηπν, νξγΪλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ).  

  Εδξχκαηα θαη Φνξεέο πνπ Ϋρνπλ αξκνδηφηεηεο ζηνλ Πνιηηηζκφ.  

  Αηαρεέξηζε θαη αλΪδεημε ησλ Μλεκεέσλ θαη ηεο Πνιηηηζηηθάο ΚιεξνλνκηΪο (πνιηηηζηηθφ 
management).  

  Φνξεέο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηελ πξνβνιά 

πνιηηηζκηθψλ δεδνκΫλσλ.  

  Φνξεέο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ Βθπαέδεπζε θαη ηελ Βθπαηδεπηηθά Σερλνινγέα.  

  Φνξεέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ΟξγΪλσζε, Πξνβνιά θαη Αηαρεέξηζε ηεο Πνιηηηζηηθάο 

ΚιεξνλνκηΪο (δηεχζπλζε δξΪζεσλ, εκπινπηηζκφο ζπιινγψλ, εθπαέδεπζε θαη εμ απνζηΪζεσο 

εθπαέδεπζε, εθδφζεηο, ηειεκαηηθΫο εθαξθνγΫο).  
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  ΐηβιηνζάθεο θαη ΚΫληξα ΏξρεηνζΫηεζεο θαη Σεθκεξέσζεο.  

  Τπεξεζέεο θαη Αηεπζχλζεηο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο (φπσο ε Γεληθά Αηεχζπλζε ηεο 
Βπξσπατθάο Βπηηξνπάο, πνπ πξνηεέλεη, επηιΫγεη θαη δηαρεηξέδεηαη ηα πξνγξΪκκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ Πνιηηηζκφ).  

  Βηαηξεέεο δηαρεέξηζεο (management) κνπζηθψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη Ϊιισλ 

θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ.  

  Τπεξεζέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ Ϋληππν θαη θπξέσο ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν (ΜΜΒ).  

  Τπεξεζέεο θαη επηρεηξάζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηαθάκηζε.  

  ην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ αζιεηηθψλ ζεακΪησλ κε Ϋκθαζε ζηελ παξνπζέαζε ησλ 
πνιηηηζηηθψλ δηαζηΪζεσλ ησλ αζιεηηθψλ δξσκΫλσλ θαη ζηε ζχλδεζε κε πνιηηηζκηθΫο 

δηεξγαζέεο.  

  Βθδνηηθνχο Οέθνπο θαη εθδνηηθνχο θνξεέο νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θξαηηθνχ ηνκΫα. Οη πξννπηηθΫο επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο ησλ Πνιηηηζκηθψλ 

Πιεξνθνξηθψλ εέλαη ηδηαέηεξα ζεηηθΫο, ην δε ηζνδχγην πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο ηνπ 

επαγγΫικαηνο απηνχ θαέλεηαη λα εέλαη ηδηαέηεξα ζεηηθφ, εθφζνλ νη Πνιηηηζκηθνέ Πιεξνθνξηθνέ 
θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηελ απμεκΫλε δάηεζε ζε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκΫλν ζηηο ηερλνινγέεο 

αηρκάο, κΫζα ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ πνπ δηακνξθψλεη ε λΫα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξαγκαηηθφηεηα ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο, ηφζν ζηνλ επξσπατθφ φζν θαη ζην 

δηεζλά ρψξν. Ο «ςεθηαθφο πνιηηηζκφο» παξνπζηΪδεη ηεξΪζηηα δπλακηθά απαζρφιεζεο, εηδηθΪ 

ζηνπο ηνκεέο ησλ πνιπκΫζσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Έηζη, απηνέ νη δχν ηνκεέο εέλαη εθεέλνη νη 

νπνένη παξνπζηΪδνπλ ηε κεγαιχηεξε δάηεζε ζε πεξηερφκελν θαη πξσηνηππέα θαη Ϊξα απνηεινχλ 

ηελ θαιχηεξε επθαηξέα επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο. Δ αχμεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

επαγγεικΪησλ ζηνπο ηνκεέο ηνπ Πνιηηηζκνχ αλακΫλεηαη λα ζπλερηζηεέ θαη ζην κΫιινλ, 

δεδνκΫλνπ φηη ε δάηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνιηηηζκνχ απμΪλεηαη δπλακηθΪ. Δ 

απμαλφκελε ςεθηνπνέεζε πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ αλαδεηθλχεη λΫα κΫζα επηθνηλσλέαο, φπσο νη 

δηαδηθηπαθνέ θφκβνη, θαη δεκηνπξγνχλ λΫεο εηδηθεχζεηο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο. Σαπηφρξνλα φινη 

νη ηνκεέο πνπ ζηξΫθνληαη ζηελ παξαγσγά πεξηερνκΫλνπ, δει. δεκηνπξγηθνέ ρψξνη απαζρφιεζεο 

(web design, δηαθάκηζε, εθδφζεηο, κΫζα καδηθάο ελεκΫξσζεο, εθπαέδεπζε, ςπραγσγέα) ζα 

ζπλερέζνπλ λα παξνπζηΪδνπλ απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλΪπηπμεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ, Σκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο, Μπηηιάλε-

απθνχο θαη Ώξέσλνο 2νο φξνθνο, Σ.Κ. 81100, ηει.: 2251-036350, fax: 2251-036359, 

http://www.aegean.gr.culturaltec/.  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Γξαθεέν Αηαζχλδεζεο θαη ηαδηνδξνκέαο Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, http://career-
server.aegean.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο, Ώζάλα - ηνπξλΪξε 53, Σ.Κ. 104 32, ηει: 210-5202967, 

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

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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  Παλειιάληα Έλσζε Εδηνθηεηψλ Ελζηηηνχησλ Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.), 

ηνπξλΪξε 53, Ώζάλα Σ.Κ. 104 32, ηει. 210-5225565, fax. 210-5228966.  

 
ΔπΪγγελμα: ΠΟΣΑΜΟΛΟΓΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε πξνζηαζέα, ε αλΪδεημε θαη ε αμηνπνέεζε ησλ πνηακψλ. 

Βηδηθφηεξα, ν πνηακνιφγνο κειεηΪ ηνπο πδΪηηλνπο ρψξνπο πνπ ζπληζηνχλ πεξηνρΫο ηδηαέηεξνπ 

θπζηθνχ θΪιινπο, εξεπλΪ ηε ζρΫζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη εζηηΪδεη ην 

ελδηαθΫξνλ ηνπ ζηηο επηπηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο παξΫκβαζεο ζ’ απηφ. ηφρνο ηνπ εέλαη ε 

εθαξκνγά θαηλνηφκσλ πξνγξακκΪησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηΪζηαζε πηζαλψλ 

αιινηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιφγηζηε εθκεηΪιιεπζε ά κφιπλζε ησλ πνηακψλ θαη ηελ 

επαλαθνξΪ ηεο ηζνξξνπέαο θαη ηεο θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ νηθνζπζηάκαηνο ησλ πνηακψλ. 

Βθπνλεέ πεξηβαιινληηθΫο Ϋξεπλεο, ζπληΪζζεη ηερληθΫο κειΫηεο πξνζηαζέαο θαη δηαρεέξηζεο ησλ 

πδΪηηλσλ πφξσλ θαη εηζεγεέηαη κΫηξα, φπσο δεκηνπξγέα πξνζηαηεπφκελσλ πγξνβηφηνπσλ, 

θαηαζθεπά ζηαζκψλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκΪησλ, θαη δηαθφξσλ γεσηερληθψλ Ϋξγσλ 

(θξΪγκαηα, αξδεχζεηο θ.ιπ.). ΣΫινο, ελεκεξψλεη θαη επαηζζεηνπνηεέ ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο γηα 

πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα, δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθά ησλ εηαηξεηψλ ά ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα 

πεξηβΪιινληνο θαη, ηΫινο, ελεκεξψλεηαη πΪλσ ζηε λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο 

κεραληθνχο, ρεκηθνχο, βηνιφγνπο θ.Ϊ., γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. Ανπιεχεη 

ζηελ χπαηζξν, φπνπ κπνξεέ λα εθηέζεηαη ζε δπζκελεέο ζπλζάθεο θαη κνιπζκΫλα λεξΪ, αιιΪ θαη 

ζε γξαθεέν, φπνπ ζπληΪζζεη ηηο πδξνηερληθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο κειΫηεο ηνπ γηα ηε δηαρεέξηζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα φπνπ απαζρνιεέηαη, ελψ νη 

ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηερληθψλ 

κειεηψλ. Σν επΪγγεικα απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα Ϋρεη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην πεξηβΪιινλ θαη 

ηελ πξνζηαζέα ηνπ. ΠξΫπεη λα εέλαη παξαηεξεηηθφο, κεζνδηθφο, λα Ϋρεη θαιά θαη λα ηεξεέ κε 

πξνζνρά θαη ζπλΫπεηα ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε 

ρξάζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ. Οη 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ. Ώθφκε, ρξεηΪδεηαη λα εέλαη ηδηαέηεξα ζπλεξγΪζηκνο κε 

ηελ νκΪδα ηνπ, νξγαλσηηθφο θαη λα αθνινπζεέ πηζηΪ ην πξφγξακκα θαη ην ζρεδηαζκφ δνπιεηΪο 

πνπ ηνπ Ϋρνπλ νξέζεη. Γηα ηελ αλΪπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθά 

εθκεηΪιιεπζε ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξέεο 

ζε ζΫκαηα αεηθνξέαο θαη πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο, ηα νπνέα ζρεηέδνληαη κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα 

ηνπ πδαηηθνχ πεξηβΪιινληνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ηνπ 

Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη 

εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Αηαρεέξηζεο 
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ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ θαη ζην ηκάκα 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ. Δ θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα θαη απαηηεέηαη 

πξαγκαηνπνέεζε πξαθηηθάο εμΪζθεζεο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζηνλ ηνκΫα Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηνπ ηκάκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαιέαο θαη ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα 

εμΪκελα. Οη πηπρηνχρνη ησλ παξαπΪλσ ηκεκΪησλ κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην 

Σκάκα Γεσπνλέαο, Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν: «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν 

πξνζθΫξεη δχν εμεηδηθεχζεηο: Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ 

θαη Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζΫηεη σο βαζηθά πξνηεξαηφηεηα ηε κεηαθνξΪ εκπεηξέαο θαη ηερλνγλσζέαο, Ϋηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ νη απφθνηηνη λα πηνζεηνχλ βΫιηηζηεο ιχζεηο θαη λα εθαξκφδνπλ λΫεο ηερλνινγέεο ζηα 

ζπζηάκαηα πξνζηαζέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ πδαηηθνχ πεξηβΪιινληνο. ΣΫινο ππΪξρεη ην 

δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ θαη ησλ 

ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, 

κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Τδξνινγέα θαη 

Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη Πεξηβαιινληηθά 

Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο. ηφρνη ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε εκβΪζπλζε ζηηο 

κεζφδνπο θαη ηερληθΫο ηεο νινθιεξσκΫλεο δηεπηζηεκνληθάο πξνζΫγγηζεο, Ϋξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθάο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκΪησλ ηνπ πδαηηθνχ πεξηβΪιινληνο, Ϋηζη ψζηε λα 

δηακνξθσζνχλ ζηειΫρε ΅ε εμεηδηθεπκΫλε γλψζε, ηθαλΪ λα θαιχςνπλ ΅ε επΪξθεηα ηηο 

απμαλφκελεο αλΪγθεο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επηρεηξάζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ 

ηεο ρψξαο ά θαη Ϊιισλ ρσξψλ, ζηα πνιπδηΪζηαηα Ϋξγα αμηνπνέεζεο θαη δηαρεέξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ην επΪγγεικα ηνπ Πνηακνιφγνπ. 

Καζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο 

ηνπ. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην 

Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243/ η. Ώ’/3-12-1997). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ 

ηκεκΪησλ Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Π.Α. 405, ζην 

ΦΒΚ 228/ η. Ώ’/6-11-1995. ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, 

Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ην επέπεδν θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ εέηε ζην 

δεκφζην εέηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα σο ζηΫιερνο κνλΪδσλ, εέηε σο απηναπαζρνινχκελνο, ζε 

δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο, ηερληθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεέ λα εμειέζζεηαη 

ζε φιν ην θΪζκα ηεο δηνηθεηηθάο θαη ηερληθάο ηεξαξρέαο πνπ ζρεηέδεηαη κε ην ζπγθεθξηκΫλν 

αληηθεέκελν. Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ΠΒΥΧΑΒ, Γεσξγέαο), 

νξγαληζκνχο θαη θνξεέο δηαρεέξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Βζληθφ ΚΫληξν 

ΠεξηβΪιινληνο θαη Ώεηθφξνπ ΏλΪπηπμεο), κεγΪια ηερληθΪ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Πεξηβαιινληηθάο Αηαρεέξηζεο, ηνπ ρεδηαζκνχ 

θαη ηεο ΏλΪπηπμεο Πεξηβαιινληηθψλ Αηεξγαζηψλ, ηεο Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη ηεο 

Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο ππεχζπλσλ ζηειερψλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηε λνκνζεζέα ε νπνέα ηζρχεη θΪζε θνξΪ γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ 
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εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξάζεσλ. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε, γηα ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο, αθνχ θνηηάζεη ζηελ 

Παηδαγσγηθά ρνιά (ΠΏΣΒ) ηεο ΏΠΏΕΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θαέλνληαη 

αμηφινγεο, αθνχ ε εξεπλεηηθά κειΫηε δηαρεέξηζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο 

ρξεκαηνδνηεέηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ θνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηδησηηθνχο 

αλαπηπμηαθνχο θνξεέο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ηκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7723459, θαμ: 210-, www.civil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, θαμ: 2310-, www.civil.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: ηκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, 

ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, θαμ: 25410-, www.civil.duth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: ηκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο, Ερζπνινγέαο θαη 
ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74178, www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: ηκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, www.civil.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα ΠεξηβΪιινληνο, Καξαληψλε 17, 811 00, Μπηηιάλε, ηει.: 
22510-36200-2, θαμ: 22510-36099, www.aegean.gr/environment  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: ΠαξΪξηεκα Ώγξηλένπ, Σκάκα Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ: Γ. εθΫξε 2, 301 00, Ώγξέλην, ηει.: 26410-39510-2, θαμ: 26410-33716, 

www.env.uoi.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 32, 
ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 28210-37483, www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

79108, 79380, 79125, θαμ: 25410-79379, e-mail: info@env.duth.gr, www.env.duth.gr  

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 

ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
3285500, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Βζληθφ ΚΫληξν ΠεξηβΪιινληνο θαη Ώεηθφξνπ ΏλΪπηπμεο: ΐέια Καδνχιε, Κεθηζέαο θαη Γξεγ. 
ΛακπξΪθε 1, 145 61, ΚεθηζηΪ, ηει.: 210-8089271 - 2, θαμ: 210-8084707, e-mail: info@ 

ekpaa.gr, www.ekpaa.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΚΗΣΟΓΡΑΦΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ζθηηζνγξΪθνο κε ηελ πΫλα ηνπ θαη ην θαπζηηθφ ηνπ ρηνχκνξ, δεκηνπξγεέ εηθφλεο θαη ζθέηζα 

εέηε κε ην ρΫξη εέηε κε ηε βνάζεηα ησλ Δ/Τ, πνπ αξρηθΪ μαθληΪδνπλ θαη ζηε ζπλΫρεηα γέλνληαη 

γλψξηκεο θαη νηθεέεο θηγνχξεο, θαζψο ζρνιηΪδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δ παξΫκβαζε ηεο 
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271 

 

πηλειηΪο ηνπ, πξνζζΫΣΒΕ γιαθπξφ ά θαη αηρκεξφ ζρφιην ζην γξαπηφ ιφγν, αλαδεηθλχνληαο ην 

λφεκα ηνπ θεηκΫλνπ. Ο ζθηηζνγξΪθνο, ζεσξεέηαη πιΫνλ αλαπφζπαζην θαη βαξχλνπζαο ζεκαζέαο 

κΫινο ηνπ πξνζσπηθνχ κέαο εθεκεξέδαο ά ελφο πεξηνδηθνχ. Βηδηθφηεξα, εέλαη ν δεκηνπξγφο ησλ 

ζθέηζσλ θαη ησλ γεινηνγξαθηψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηα Ϋληππα, κε ηα νπνέα ζαηηξέδνληαη 

πξφζσπα θαη θαηαζηΪζεηο ηεο δεκφζηαο δσάο. Ο ξφινο ηεο γεινηνγξαθέαο- ζθηηζνγξαθέαο Ϋρεη 

αλαβαζκηζηεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα θαη πΫξαζε ζηελ πξψηε ζειέδα ησλ εθεκεξέδσλ κεγΪιεο 

θπθινθνξέαο σο Ϋλα απηνηειΫο δεκνζηνγξαθηθφ θαη εηθαζηηθφ ζηνηρεέν, πνπ ζπλάζσο πξνζθΫξεη 

βαζχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζρνιηαζκφ ηεο επηθαηξφηεηαο, ελψ πνιχ ζπρλΪ απνηειεέ 

ζηνηρεέν πξνζδηνξηζκνχ ηεο θπζηνγλσκέαο θαη ηνπ ζηπι ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ εληχπνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ζθηηζνγξΪθνο εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ, θΪησ απφ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο, ζε 

επρΪξηζηνπο θαη θσηεηλνχο ρψξνπο. Δ πηζαλά πνιχσξε ελαζρφιεζά ηνπ κε ηνλ Δ/Τ, εέλαη 

δπλαηφλ λα ηνπ πξνθαιΫζεη Ϋληνλνπο πνλνθεθΪινπο θαη πξνβιάκαηα φξαζεο. Σν σξΪξην 

εξγαζέαο ηνπ εέλαη θαλνληθφ, πνιιΫο θνξΫο φκσο αλαγθΪδεηαη λα ην ππεξβεέ ιφγσ θφξηνπ 

εξγαζέαο απαζρνινχκελνο ππεξσξηαθΪ, ελψ αξθεηΫο θνξΫο εξγΪδεηαη ρσξέο πξνζδηνξηζκΫλεο 

εκΫξεο αξγέαο. ΓεληθΪ, ε εξγαζέα ηνπ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ πεξηζζφηεξν ραιαξά απφ εθεέλε ηνπ 

δεκνζηνγξΪθνπ, ππΪγεηαη σζηφζν θαη απηά ζηνπο γεληθνχο ξπζκνχο ησλ Ϋληππσλ κΫζσλ 

ελεκΫξσζεο θαη ζηηο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζ’ απηΪ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Βέλαη θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα Ϋλα επΪγγεικα πνπ ζηεξέδεηαη ζε Ϋκθπηεο ηθαλφηεηεο, φπσο ην 

ηαιΫλην ζην ζρΫδην θαη εηδηθφηεξα ζην ζθέηζν, ην ρηνχκνξ θαη ηε ζαηηξηθά δηΪζεζε θαη 

απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ δηαζΫηνπλ ρηνχκνξ, δεκηνπξγηθφηεηα, ηαιΫλην θαη Ϋκπλεπζε. Δ 

Ϋκπλεπζε, φκσο, δελ εέλαη. ..ζεφζηαιηε. ΠξΫπεη λα θαιιηεξγεέηαη. Ο ζθηηζνγξΪθνο πξΫπεη 

εμέζνπ λα δηαζΫηεη νμεέα παξαηεξεηηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθά θαληαζέα, ηθαλφηεηα λα πξνβιΫπεη 

ηηο θαηαζηΪζεηο, δσεξά αέζζεζε ηεο θνηλσληθάο θαη πνιηηηθάο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηεηζδχεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ θΪζε θνξΪ ηνλ απαζρνινχλ. Δ 

γεληθφηεξε θαιιηηερληθά ηνπ παηδεέα, ε ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα ηελ εμΫιημε θαη ηε λΫα 

παξαγσγά ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν, ζηελ ΒιιΪδα αιιΪ θαη ζην δηεζλά ρψξν, ζα ηνλ 

βνεζάζεη ζεκαληηθΪ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηηο ΒηθαζηηθΫο θαη ΠιαζηηθΫο ΣΫρλεο, κε πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε ζην ζθέηζν θαη ηε 

γεινηνγξαθέα κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ηκάκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο 

(πξψελ Βπηζηεκψλ ηεο ΣΫρλεο) ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, πνπ βξέζθεηαη ζην 4ν 

επηζηεκνληθφ πεδέν, ελψ γηα ηελ εηζαγσγά ππνςεθέσλ θνηηεηψλ, απαηηεέηαη ε εμΫηαζε ζην 

εηδηθφ κΪζεκα «Βιεχζεξν ρΫδην», ε δε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα. Σν Σκάκα Βπηζηεκψλ ηεο 

ΣΫρλεο δΫρηεθε ηνπο πξψηνπο θνηηεηΫο ην επηΫκβξην ηνπ 2000. Οη ζπνπδΫο ζην ηκάκα απηφ, 

ζπκπεξηιακβΪλνπλ ηφζν ζεσξεηηθΫο φζν θαη εξγαζηεξηαθΫο πξνζεγγέζεηο ηνπ αληηθεηκΫλνπ 

(εξγαζηάξηα δσγξαθηθάο, γιππηηθάο, ςεθηαθάο επεμεξγαζέαο εηθφλσλ, γξαθηθψλ ηερλψλ, 

θσηνγξαθέαο). Πην ζπγθεθξηκΫλα, νη θνηηεηΫο Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ηηο ζεσξεηηθΫο θαη 

πξαθηηθΫο ζπνπδΫο ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ, κε ηηο εθαξκνζκΫλεο ηΫρλεο, ην ζρΫδην (γθξΪθηηη, 

computer graffiti), ην ζθέηζν (θφκηθ - θηλνχκελν ζρΫδην), θαη ηελ ηξηζδηΪζηαηε θηλνχκελε 

εηθφλα, φπσο επέζεο θαη κε καζάκαηα ζρεηηθΪ κε ηηο Βπηζηάκεο ηεο ΣΫρλεο (ηζηνξέα ησλ ηερλψλ, 

θηινζνθέα ηεο ηΫρλεο, αηζζεηηθά, θνηλσληνινγέα θαη αλζξσπνινγέα ηεο ηΫρλεο, δηδαθηηθά ηεο 

ηΫρλεο) θαη κε εμεηδηθεπκΫλεο ζπνπδΫο (πνιηηηζηηθνέ ζεζκνέ, δηνέθεζε - δηαρεέξηζε ηεο 

πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο). Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπΪλσ ηκάκαηνο, Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. πνπδΫο, επέζεο, 

παξΫρνληαη απφ ηελ ΏλσηΪηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ Ώζάλαο θαη ζην ηκάκα Βηθαζηηθψλ θαη 
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ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

βΫβαηα γηα ηελ πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε ζην ζθέηζν θαη ηε γεινηνγξαθέα. πλαθεέο ζπνπδΫο θαη 

ζε επηκΫξνπο αληηθεέκελα ζπνπδψλ ζθέηζνπ θαη γεινηνγξαθέαο ά πξαθηηθάο Ϊζθεζεο κπνξνχλ 

λα γέλνπλ ζηα ηκάκαηα ησλ ΏΣΒΕ Καιψλ θαη ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ (Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη 

Γξαθηζηηθάο), ζηα ΕΒΚ ηνπ ΟΏΒΑ, ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ εηδηθφηεηαο Καιψλ θαη 

ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ, ελψ απαηηεέηαη ιφγσ ηδηνκνξθέαο ηνπ επαγγΫικαηνο απηνχ, πεξαηηΫξσ 

εμεηδέθεπζε. πλαθεέο ζπνπδΫο ζθέηζνπ θαη γεινηνγξαθέαο, κε πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε κΫζσ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηα Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ θαη ζηα 

ΚνιΫγηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, φηη νη ζπνπδΫο αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο θαη 

θαηνρπξψλνληαη ηα αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη απφθνηηνη 

ησλ ΒΒ θαη ησλ Κνιεγέσλ (Foundation) κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε 

ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπνπδΫο 

αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα 

αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηΪ ηνπο. ΐΫβαηα, εθεέλν πνπ εέλαη απαξαέηεην λα 

ζεκεησζεέ εέλαη φηη, νη πεξηζζφηεξνη γλσζηνέ γεινηνγξΪθνη εέλαη δπλαηφλ λα πξνΫξρνληαη απφ 

Ϊιινπο ρψξνπο ζπνπδψλ, εέλαη απηνδέδαθηνη ζην ζθέηζν θαη ηε γεινηνγξαθέα ά ζπκπιάξσζαλ 

αξγφηεξα ηηο ζπνπδΫο ηνπο, κε βαζηθφ εθφδην θαη πξνζφλ, ην Ϋκθπην ηαιΫλην θαη ην πεγαέν 

ρηνχκνξ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ζθηηζνγξΪθνπ εέλαη ηα αληέζηνηρα ησλ δεκνζηνγξΪθσλ ά ησλ 

ινηπψλ εξγαδνκΫλσλ ζηα ΜΜΒ θ.ιπ. θαη πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο πιινγηθΫο πκβΪζεηο ηεο 

ΒΔΒΏ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ζθηηζνγξΪθνο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εθεκεξέδεο θαη πεξηνδηθΪ, ζε θΪζε εέδνπο Ϋληππα, ζηελ 

εηθνλνγξΪθεζε βηβιέσλ, ζηελ παξαγσγά θηλνχκελσλ ζρεδέσλ, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο 

πνιπκΫζσλ, ζε δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, ζε εθδνηηθνχο νέθνπο, ζε εηαηξεέεο παξαγσγάο 

ηειενπηηθψλ ά θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζε εθεκεξέδεο θαη πεξηνδηθΪ. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο γηα φζνπο αθνινπζάζνπλ απηφ ην επΪγγεικα εέλαη ζεηηθΫο θαη κε απμεκΫλεο 

πηζαλφηεηεο λα βξνπλ δνπιεηΪ, αλΪινγα βΫβαηα κε ην ρψξν ζηνλ νπνέν ζα εξγαζηνχλ ά 

εμεηδηθεπηνχλ. Βηδηθφηεξα, νη εθεκεξέδεο θαη ηα αιιΪ Ϋληππα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηδηαέηεξα 

πεξηνξηζκΫλε αγνξΪ εξγαζέαο, φπνπ νη ππΪξρνπζεο ζΫζεηο θαιχπηνληαη άδε απφ ηνπο κφληκνπο 

ζπλεξγΪηεο ηνπο. Οη λΫνη γεινηνγξΪθνη-ζθηηζνγξΪθνη ζα δπζθνιεπηνχλ λα εηζΫιζνπλ ζ’ απηάλ, 

κπνξνχλ φκσο λα αλαδεηάζνπλ θαη λα βξνπλ απαζρφιεζε ζε Ϊιινπο ρψξνπο, φπσο ε 

δηαθάκηζε, ε εηθνλνγξΪθεζε ησλ βηβιέσλ θ.ιπ. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο δελ θαέλνληαη 

δηαθνξεηηθΫο απφ ηε ζεκεξηλά θαηΪζηαζε. ΠΪλησο νξηζκΫλνη, λΫνη γηα ηελ ΒιιΪδα, ρψξνη 

δεκηνπξγέαο Ϋρνπλ δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο. ΣΫηνηνο εέλαη ν ρψξνο ησλ θηλνχκελσλ ζρεδέσλ, πνπ 

αλ θαη βξέζθεηαη ζάκεξα ζε αξρηθφ ζηΪδην, Ϋρεη πξννπηηθΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαθάκηζεο θαη ηεο 

ηειενπηηθάο παξαγσγάο. Οη απνδνρΫο ηνπ εέλαη γεληθΪ θαιΫο, αλΪινγεο κε ηελ εκπεηξέα, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ην βΪξνο ηεο ππνγξαθάο ηνπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ, ΕσΪλληλα Σαρ.Θπξ.:1186, Σ.Κ. 45110, ηει: 26510-
97203,97117,97274,97281, fax: 26510-97065, www.uoi.gr, e-mail: intlrel@cc.uoi.gr  

  ΏλσηΪηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ Ώζάλαο, Κεληξηθφ: Παηεζέσλ 42, Σ.Κ. 106 82 Ώζάλα, ηει. 

210-38.16.930, Βξγαζηάξηα: Πεηξαηψο 256, Σ.Κ. 183 46 ΡΫληεο, ηει. 210-48.19.666, 

http://www.asfa.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Βηθαζηηθψλ Σερλψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 
54006 Θεζζαινλέθε, ηει: 2310-995074 -995064, 995066, 995078, http://www.auth.gr  

http://www.uoi.gr/
http://www.asfa.gr/
http://www.auth.gr/
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  ΏΣΒΕ Ώζάλαο, Α/λζε: Ώγ. ππξέδσλα & ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5907896, 

5385401, 5385403, fax: 210-5987719, http://www.teiath.gr  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΏΒΑ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει. 210- 
5240419  

  Αηεχζπλζε πλερηδφκελεο Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 8, ʼλσ 

ΚαιακΪθη, ηει.: 210- 9989691, 9989716-17, http://www.oaed.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σκάκα πνπδαζηηθψλ ΘεκΪησλ, ηειΫθσλν: 210-2709080, 210-2709167, 210-2709167, 210-

2709080, 210-2709167, 210-2709081, fax: 210-2755729, http://www.oeek.gr, e-mail: 

tm.spthematon@oeek.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ (Αηαπαλεπηζηεκηαθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο), Μεζνγεέσλ 223, Ώζάλα, Σ.Κ. 115 25, ηει.: 210-6756362-68, 210-6756464-

494, fax: 210-6756709, http://www.dikatsa.gr, e-mail: dikatsa@otenet.gr  

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67(5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 210-

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

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο, Ώζάλα-ηνπξλΪξε 53, Σ.Κ. 10432, ηει: 210-5202967, 

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

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ., ηνπξλΪξε 53, Ώζάλα, Σ.Κ. 104 32, ηει. 210-5225565, fax. 210-5228966.  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ δηαρεέξηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιάκαηνο ησλ πφιεσλ, ηδηαέηεξα ησλ ζχγρξνλσλ 

κεγαινππφιεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιέηε εέλαη ην θχξην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν ζπγθνηλσληνιφγνο θαιεέηαη λα αληηκεησπέζεη ηε 

«κΪζηηγα» ησλ ζχγρξνλσλ κεγαινππφιεσλ, ην θπθινθνξηαθφ, λα «μεκπινθΪξεη» δξφκνπο θαη 

αξηεξέεο θαη λα δψζεη ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηεο ζηΪζκεπζεο, πνπ Ϋρεη δηνγθσζεέ ιφγσ ησλ 

δνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζχγρξνλσλ πφιεσλ φζν θαη ηεο θαηαθφξπθεο αχμεζεο ησλ I.X. 

απηνθηλάησλ. Βθηφο, φκσο, απφ ην πεδέν ηεο δηαρεέξηζεο ηεο θπθινθνξέαο ζηηο πφιεηο, ε εξγαζέα 

ηνπ πεξηιακβΪλεη ηελ αλΪπηπμε θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, 

ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκΪησλ κεηαθνξψλ (αεξνπνξηθΫο κεηαθνξΫο, ζηδεξνδξνκηθΫο κεηαθνξΫο 

θ.Ϊ.), θαζψο θαη ηε κειΫηε θαη ηελ θαηαζθεπά ζηαζκψλ απηνθηλάησλ ά ιεσθνξεέσλ ά Ϊιισλ 

ζχγρξνλσλ κΫζσλ κεηαθνξΪο (ηξακ, κεηξφ, πξναζηηαθφο θ.Ϊ.). ΣΫινο, αζρνιεέηαη κε κειΫηεο 

πνπ αθνξνχλ ζΫκαηα νδηθάο αζθΪιεηαο, ζπληάξεζεο εμνπιηζκνχ θαη νδνπνηέαο θ.ιπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ηφζν ζε γξαθεέν, φπνπ ζρεδηΪδεη θαη ζπληΪζζεη ηηο ηερληθΫο κειΫηεο ηνπ, φζν θαη 

ζηελ χπαηζξν, φηαλ επηβιΫπεη ηηο εξγαζέεο θαηαζθεπάο ελφο Ϋξγνπ. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα επΪγγεικα 

κε πςειΫο απαηηάζεηο, θαζψο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

Ϋξγσλ πνπ εθηειεέ. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη γηα απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ πξνβιεκΪησλ θαη 

γεληθφηεξα πξνβιεκΪησλ πνιενδνκηθνχ ά ρσξνηαμηθνχ ραξαθηάξα πνπ δπζθνιεχνπλ ηε δσά 

ηνπ πνιέηε φζνλ αθνξΪ ζηελ θαζεκεξηλά ηνπ κεηαθέλεζε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 

http://www.teiath.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.dikatsa.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.hca.gr/
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Ώπαηηεέηαη επαηζζεζέα θαη ελδηαθΫξνλ γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ πνιέηε θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηΪ ηνπ. Ώθφκα, ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη κεζνδηθφηεηα θαη δηνξαηηθφηεηα φζνλ αθνξΪ 

ηελ πξφζεζε, ηελ δηαρεέξεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ, θαζψο ε νπνηαδάπνηε 

παξΫκβαζε ζην ζπγθνηλσληαθφ ηνκΫα επεξεΪδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ρηιηΪδσλ αλζξψπσλ θαη 

ηελ πνιενδνκηθά θαη εκπνξηθά νξγΪλσζε κηαο πεξηνράο. ΣΫινο, εέλαη απαξαέηεηε ε δεμηφηεηα 

ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
Δ εηδηθφηεηα ηνπ ζπγθνηλσληνιφγνπ κεραληθνχ απνθηΪηαη, θπξέσο, κε κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο 

(Μaster, Αηδαθηνξηθφ) θαη πξνυπνζΫηεη πξψην πηπρέν Θεηηθάο Καηεχζπλζεο, ζπλάζσο 

πνιπηερληθάο ζρνιάο, θαη εηδηθφηεξα πνιηηηθνχ κεραληθνχ απφ ην Βζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλεέν, ην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ΠΪηξαο, ΘξΪθεο θαη Θεζζαιέαο, ά ΣνπνγξΪθνπ 

Μεραληθνχ απφ ηα αληέζηνηρα ηκάκαηα ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεέ λα 

επηιΫμεη ηελ εηδηθφηεηα πγθνηλσληψλ θαη ΟξγΪλσζεο. ηε ζπλΫρεηα, φπσο φινη νη πηπρηνχρνη 

κεραληθνέ ησλ ΏΒΕ, ιακβΪλεη Ϊδεηα αζθάζεσο επαγγΫικαηνο απφ ην ΣΒΒ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ηνπ Ώγξνλφκνπ ΣνπνγξΪθνπ 

Μεραληθνχ θαηνρπξψλνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, ην Ν. 6422/1934, ην ΐ.Α. 17-3-1950 θαη ην 

Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ζπγθνηλσληνιφγνο κπνξεέ λα αζρνιεζεέ ζε Ϋλα επξχ, ελδηαθΫξνλ θαη ρξάζηκν αληηθεέκελν, 

απφ ην ζρεδηαζκφ πγθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ Υσξψλ θαη Πφιεσλ κΫρξη ηηο κειΫηεο κηαο 

αξηεξέαο, ελφο αληζφπεδνπ ά ηζφπεδνπ θφκβνπ, ελφο ζηαζκνχ απηνθηλάησλ ά ιεσθνξεέσλ θ.α. 

Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθφ ηνπ γξαθεέν ά σο ππΪιιεινο ζε 

ππνπξγεέα (ΤΠΒΥΧΑΒ, Μεηαθνξψλ), ζε δηΪθνξνπο Ϊιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο 

(π.ρ. ζηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε, ζην Ώηηηθφ Μεηξφ, ζην Σξακ, ζηνλ Πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν 

θαη ηνλ Οξγαληζκφ Ώζηηθψλ πγθνηλσληψλ). Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε γξαθεέα θαη 

ηερληθΫο εηαηξεέεο κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ, σο κειεηεηάο ά ζχκβνπινο, αιιΪ θαη ζε 

παλεπηζηάκηα, ηα νπνέα, εθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθΫο, Ϋρνπλ αλαπηχμεη θαη εθηεηακΫλεο 

εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ ΒιιΪδα, αιιΪ θαη ζηελ 

Βπξσπατθά Έλσζε, φπνπ εθηηκΪηαη ηδηαέηεξα ην Ϋξγν ηνπο. Σα επφκελα ρξφληα, νη επθαηξέεο 

απαζρφιεζεο ησλ ζπγθνηλσληνιφγσλ ζα εέλαη πνιιΫο θαη δε ζα εμαληινχληαη κφλν ζηα 

ζπγθνηλσληαθΪ Ϋξγα θαη ζηηο ππνδνκΫο, αιιΪ θαη ζηε ζπληάξεζε θαη ηε ζηξαηεγηθά δηαρεέξηζε 

απηψλ ησλ ππνδνκψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-7223459, www.civil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995612, www.civil.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ΐαζηι. νθέαο, 691 00, 

ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, www.civil.duth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πεδένλ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 
24210-74178, www.civ.uth.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.civil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civil.duth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
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  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, 

ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, www.civil.upatras.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ώγξνλφκσλ ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 
Πνιπηερλεηνχπνιε, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

www.survey.ntua.gr/main/index-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Ώγξνλφκσλ ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995401, http://istos.topo.auth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΜΒΟΤΛΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγά ειεθηξνληθνχ ππφβαζξνπ γηα 

δεκφζηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηειενπηηθΫο εκθαλέζεηο κε ηδηαέηεξε ζεκαζέα, φπσο γηα 

παξΪδεηγκα ζηελ πεξέπησζε ππνςεθέσλ ζε εθινγΫο πνπ επηδηψθνπλ κηα μερσξηζηά εκθΪληζε 

ζηελ ηειεφξαζε ζηα πιαέζηα ηεο πξνεθινγηθάο πεξηφδνπ. Βηδηθφηεξα, ν ζχκβνπινο 

ειεθηξνληθάο απεηθφληζεο επηδηψθεη λα δεκηνπξγάζεη ηελ θαιχηεξε δπλαηά ειεθηξνληθά εηθφλα 

ά ζχλζεζε ελαιιαζζφκελσλ εηθφλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζεέ σο θφλην ζηηο ηειενπηηθΫο εκθαλέζεηο 

δεκφζησλ πξνζψπσλ. Γηα λα πεηχρεη Ϋλα Ϊξηην θαιιηηερληθΪ απνηΫιεζκα πνπ ζα εέλαη ηαηξηαζηφ 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθά δσά θαη ηε γεληθφηεξε παξνπζέαζε ηνπ πειΪηε ηνπ 

ζπλεξγΪδεηαη κε ζηπιέζηεο, ζπκβνχινπο δεκφζηαο εηθφλαο, αηζζεηηθνχο, θνκκσηΫο, εηδηθνχο 

καθηγηΪδ θαη ελδπκαηνιφγνπο. ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, πνπ ηνπ επηηξΫπνπλ λα δεκηνπξγάζεη δηαθνξεηηθΪ ζηπι θαη επηινγΫο 

ειεθηξνληθψλ ζρεδέσλ αθφκα θαη γηα ηνπο πην απαηηεηηθνχο πειΪηεο. Βπέζεο, εέλαη δπλαηφλ λα 

ζπλεξγΪδεηαη κε κεγΪιεο, πνιπεζληθΫο θπξέσο, επηρεηξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγέα ειεθηξνληθψλ 

εηθφλσλ γηα αλψηεξα ζηειΫρε θ.ιπ. ηα πιαέζηα ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεέ ζπλαληάζεηο κε ηνπο πειΪηεο ηνπ θαη λα ηνπ παξΫρεη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο 

ζε ζρΫζε κε ην ζηάζηκν θαη ηε ζηΪζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ αξκφδην 

ζθελνζΫηε θαη ηνπο παξαγσγνχο ηειενπηηθψλ πξνγξακκΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, κε φινλ ηνλ απαξαέηεην πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Δ εξγαζέα ηνπ εέλαη 

ηδηαέηεξα απαηηεηηθά, ρσξέο ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην. Γηα λα αληαπνθξηζεέ θαιχηεξα ζηηο επηζπκέεο 

θαη ζηηο απαηηάζεηο ηνπ πειΪηε ηνπ πξαγκαηνπνηεέ ζπλαληάζεηο εξγαζέαο κε ηνλ έδην θαη ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ, λα επηζθΫπηεηαη ζηνχληην, θαη παξαθνινπζεέ ηηο πξφβεο γηα Ϋλα Ϊςνγν 

απνηΫιεζκα. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζέαο ηνπ ρξεηΪδεηαη λα παξαθνινπζεέ αξθεηΪ ζπρλΪ 

επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη λα δηαζΫηεη Ϊξηηα επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε ζηα πεδέα ηεο Διεθηξνληθάο Φπζηθάο, 

ησλ Φεθηαθψλ ΚπθισκΪησλ, ηεο Οπηνειεθηξνληθάο θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, θαληαζέα, 

ππνκνλά, ζπλζεηηθά ζθΫςε θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. ΠξΫπεη λα εέλαη επηλνεηηθφο, νξγαλσηηθφο, 

κεζνδηθφο, λα δηαζΫηεη θαληαζέα, ζπλζεηηθά ζθΫςε θαη απμεκΫλε αηζζεηηθά αληέιεςε. Βπέζεο, ε 

επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη νη 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

http://www.civil.upatras.gr/
http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://istos.topo.auth.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
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ποσδές: 
πνπδΫο απνθιεηζηηθΪ ζην ζπγθεθξηκΫλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν δελ πξνζθΫξνληαη ζηε ρψξα 

καο. ρεηηθΫο ζπνπδΫο ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν παξΫρνληαη ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 

πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΤπΪξρεη, επέζεο, ε δπλαηφηεηα 

ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Βπέζεο, ζπνπδΫο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα Διεθηξνληθάο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, ΠεηξαηΪ, 

Θεζζαινλέθεο, Λακέαο θαη Κξάηεο, φπνπ ε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα. Οη 

ζπνπδΫο πεξηιακβΪλνπλ ζεσξεηΪ καζάκαηα, εξγαζηεξηαθΫο θαη θξνληηζηεξηαθΫο αζθάζεηο, 

ζεκηλΪξηα, εθπαηδεπηηθΫο επηζθΫςεηο, θαζψο θαη αηνκηθΫο ά νκαδηθΫο εξγαζέεο. Σν ηειεπηαέν 

εμΪκελν πεξηιακβΪλεη ηελ επνπηεπφκελε πξαθηηθά εμΪζθεζε ζην επΪγγεικα θαη ηελ εθπφλεζε 

ηεο πηπρηαθάο εξγαζέαο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζηελ εηδηθφηεηα ηερληθφο ειεθηξνληθφο 

βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ΣνκΫα Διεθηξνληθψλ θαη Ώπηνκαηηζκνχ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ 

ΕΒΚ κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+, ιακβΪλνληαο Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο κεηΪ απφ 

εμεηΪζεηο απφ ηνλ ΟΒΒΚ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Δ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε ησλ απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζην ΦΒΚ 243/3-12-97. Σα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Διεθηξνληθψλ θαηνρπξψλνληαη κε ην Π.Α. 346/1989 (ΦΒΚ 47/η. 

Ώ’/10-2-89). Αελ ππΪξρνπλ αθφκε λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ζηε 

ρψξα καο γηα ηνπο απνθνέηνπο ΕΒΚ ηεο παξαπΪλσ εηδηθφηεηαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο βηνκεραλέεο, επηρεηξάζεηο, ηερληθΫο εηαηξεέεο, 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, νξγαληζκνχο, ππνπξγεέα (π.ρ. ππνπξγεέν ΐηνκεραλέαο), ζην Ελζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθά ηνπ επηρεέξεζε παξνράο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθάο απεηθφληζεο. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο εέλαη πνηθέιεο, ηδηαέηεξα 

αληαγσληζηηθΫο θαη ζχγρξνλεο θαη βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο θαη 

πιαέζηα. Εδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ε ελαζρφιεζε κε εθαξκνγΫο ηειεκαηηθάο, 

εθαξκνγΫο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, εθαξκνγΫο ηειεδηΪζθεςεο νκΪδσλ κΫζσ νκηιέαο θαη εηθφλαο 

(audio-video teleconferencing), δηαδξαζηηθΫο (interactive) εθαξκνγΫο θαη δηθηπαθΫο εθαξκνγΫο 

πνιπκΫζσλ. ʼιισζηε, ε αικαηψδεο αλΪπηπμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

πξνζθΫξεη άδε ζχγρξνλεο θαη εμεηδηθεπκΫλεο ππεξεζέεο ζηνπο ρξάζηεο θηλεηψλ ηειεπηαέαο 

ηερλνινγέαο, πξνγξακκΪησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ πνπ ππνζηεξέδνπλ interactive 

multimedia θαη Ϊιισλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ, ελψ ην κΫιινλ ππφζρεηαη πνιιΪ ζηνλ 

ηνκΫα ηεο ειεθηξνληθάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ΚνπλνππηδηαλΪ, 731 00, ΥαληΪ, ηει.: 28210-37217-8, 37201, θαμ: 28210-

37542, 37202, www.ece.tuc.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 
ηει.: 210-5911442 -3, θαμ: 210-5911442, www.ee.teiath.gr  

http://www.ypepth.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.ee.teiath.gr/
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  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Ώι. Παπαλαζηαζένπ 13, 546 39, Θεζζαινλέθε, 

ηει.: 2310-791621, 791111, θαμ: 2310-853400, www.el.teithe.gr, www.teithe.gr/cgi-

bin/sthlektronikis.cgi  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Καιχβηα, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-33946, 

www.teilam/eln/index.htm  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Παξζελένπ Κειατδά 24, 731 36, ΥαληΪ, ηει.: 28210-

28188 -90, www.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Διεθηξνληθάο, Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ, 122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-

5381225 -6, 5381100, http://hnet.teipir.gr  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Οκνζπνλδέα Διεθηξνηερληηψλ ΒιιΪδαο: νισκνχ 65, Πιαηεέα ΐΪζεο, Ώζάλα, ηει.: 210-

5234017  

  Παλειιάληα Οκνζπνλδέα πλεηαηξηζκψλ Διεθηξηθψλ ΒγθαηαζηΪζεσλ: ΛΪκςα 1, 

Ώκπειφθεπνη, ηει.: 210-6912419  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, θαμ: 210-5228966  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-

5240419  

  http://www.medium.gr/articles/103652944994402.shtml  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΝΣΖΡΖΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ 
ΣΔΥΝΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Με ηε ζπλεξγαζέα ηνπ αξραηνιφγνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ηΫρλεο ζπληεξεέ αξραηνινγηθΪ επξάκαηα, 

αληηθεέκελα ηζηνξηθάο αμέαο θαη Ϋξγα ηΫρλεο. Βέλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

επηθαλεηψλ, ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο πγξαζέαο θαη ηεο ζθνπξηΪο, ηελ αθαέξεζε ρξσζηηθψλ ά 

Ϊιισλ επηθαιχςεσλ θαη ηελ επηζθεπά ησλ θζαξκΫλσλ ά Ϋηνηκσλ λα δηαιπζνχλ ηκεκΪησλ. 

ΏπνθαζηζηΪ ηα αιινησκΫλα ρξψκαηα θαη θξνληέδεη λα κεηαθεξζνχλ κε αζθΪιεηα ζε κνπζεέα 

δσγξαθηθΪ Ϋξγα, ηνηρνγξαθέεο θαη κσζατθΪ, φηαλ απηΪ δελ κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ θαη λα 

δηαηεξεζνχλ ζην ρψξν φπνπ βξέζθνληαη ιφγσ δπζκελψλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. Ρπζκέδεη θαη 

παξαθνινπζεέ ηε ζσζηά ζεξκνθξαζέα θαη πγξαζέα πνπ πξΫπεη λα επηθξαηεέ ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο ησλ κνπζεέσλ θαη νξγαλψλεη εθζΫζεηο θαη αληαιιαγΫο εθζεκΪησλ. Σν επΪγγεικα Ϋρεη 

επηκΫξνπο εηδηθφηεηεο, νη νπνέεο εέλαη: ζπληεξεηάο εηθφλσλ θαη δσγξαθηθψλ πηλΪθσλ, 

ηνηρνγξαθηψλ, ςεθηδσηψλ, πΫηξαο θαη καξκΪξσλ, θεξακηθψλ θαη γπαιηνχ, μχισλ θαη 

μπιφγιππησλ, κεηαιιηθψλ αληηθεηκΫλσλ, ραξηηνχ, παπχξσλ-πεξγακελψλ, πθαζκΪησλ-ηαπάησλ, 

αληηγξΪθσλ θαη απνηππψζεσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ηελ εηδηθφηεηΪ ηνπ θαη ην Ϋξγν πνπ ζπληεξεέ κπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν, ζε 

θιεηζηφ ρψξν, φπσο εέλαη ηα κνπζεέα θαη νη λανέ. Ανπιεχεη ρσξέο λα κεηαθηλεέηαη θαη κΫλεη γηα 

αξθεηά ψξα φξζηνο ά ζε δηΪθνξεο ζηΪζεηο πνπ ηνπ πξνθαινχλ ηδηαέηεξε θνχξαζε. Οη θέλδπλνη 

πνπ αληηκεησπέδεη θαη πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιΫζνπλ βιΪβε ζηελ πγεέα ηνπ εέλαη ν θαθφο 

http://www.el.teithe.gr/
http://www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
http://www.teithe.gr/cgi-bin/sthlektronikis.cgi
http://www.teilam/eln/index.htm
http://www.teiher.gr/
http://hnet.teipir.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.medium.gr/articles/103652944994402.shtml
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εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ φπνπ εξγΪδεηαη, νη νπζέεο πνπ ρξεζηκνπνηεέ, νη αζηαζεέο ζθαισζηΫο θαη 

νη εηνηκφξξνπνη ηνέρνη. Οθεέιεη ηΫινο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα λΫα κεραλάκαηα θαη φξγαλα, 

θαζψο θαη γηα ηηο λΫεο ηερληθΫο θαη κεζφδνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αθξέβεηα θαη ε επηδεμηφηεηα ζηηο θηλάζεηο ησλ δαρηχισλ, ε θαιά φξαζε, ε ππνκνλά θαη 

επηκνλά εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα γηα λα αζθάζεη θΪπνηνο απηφ ην επΪγγεικα. Θα πξΫπεη 

επέζεο λα δηαζΫηεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα, αληέιεςε ησλ κνξθψλ, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρξσκΪησλ 

θαη νπσζδάπνηε θαιιηηερληθά επαηζζεζέα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ΏΣΒΕ Ώζελψλ. Δ θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ 

εμΪκελα θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε) θαη ιακβΪλεη πηπρέν επηπΫδνπ 4, κε ην νπνέν 

θαηνρπξψλνληαη ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ. Οη εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο 

γέλνληαη ζε πξαγκαηηθΪ παιηΪ αληηθεέκελα θαη εθαξκφδνληαη νη πιΫνλ ζχγρξνλεο κΫζνδνη 

ζπληάξεζεο. Οη απφθνηηνη ηνπ παξαπΪλσ ηκάκαηνο ΏΣΒΕ Ώζάλαο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

θαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε Ϋλα απφ ηα παξαθΪησ ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: Υεκεέαο, Παλεπηζηεκέσλ 

Εσαλλέλσλ θαη Θεζζαινλέθεο, Γεσινγέαο, Παλεπηζηεκέσλ Παηξψλ θαη Θεζζαινλέθεο, 

Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο ΏΚΣ, Βηθαζηηθψλ θαη ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ ηεο 

ρνιάο Καιψλ Σερλψλ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. Μπνξεέ, επέζεο, λα εθπαηδεπηεέ θΪπνηνο ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) 

θαη δέπισκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+ φπσο θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ 

πνπδψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ θαη ην 

ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πληεξεηψλ Ώξραηνηάησλ & Έξγσλ ΣΫρλεο, Ϋρνπλ 

θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.386, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ169 Ώ’ ζηηο 16-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ππΪιιεινο ζην ππνπξγεέν Πνιηηηζκνχ, ζε πηλαθνζάθεο, κνπζεέα θαη 

εξγαζηάξηα ζπληάξεζεο Ϋξγσλ ηΫρλεο. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, επεηδά 

παξαηεξεέηαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα κέα πξνζπΪζεηα αλΪδεημεο ηεο πνιηηηζκηθάο καο θιεξνλνκηΪο 

αιιΪ θαη ιφγσ ησλ πινχζησλ επξεκΪησλ πνπ άξζαλ ζην θσο θαηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ κεηξφ. 

Ώπηφ ζεκαέλεη αχμεζε ηεο δάηεζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ησλ ζπληεξεηψλ αξραηνηάησλ θαη 

Ϋξγσλ ηΫρλεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5907896, fax: 
210/5987719, http://www.teiath.gr/sgtks/antiquities_works_art/page_home/home.htm  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4. 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

http://www.teiath.gr/sgtks/antiquities_works_art/page_home/home.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΥΔΓΗΑΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ν ζρεδηαζκφο εθαξκνγψλ πνιπκΫζσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζε 

Ϋλα ηδεαηφ πεξηβΪιινλ θαηαζθεπαζκΫλν ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγέα 

ηνπ ρξάζηε. Ώπηφο ν θαληαζηηθφο θφζκνο κπνξεέ λα εέλαη ην κνληΫιν ελφο αληηθεηκΫλνπ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, γηα παξΪδεηγκα, Ϋλα ζπέηη. Θα κπνξνχζε, επέζεο, λα εέλαη απεηθφληζε ελφο 

αθεξεκΫλνπ θφζκνπ, πνπ νπζηαζηηθΪ δελ ππΪξρεη κε απηά ηε κνξθά, αιιΪ εέλαη θαηαλνεηά απφ 

ηνλ Ϊλζξσπν, φπσο, π.ρ., Ϋλα ρεκηθφ κφξην ά αλαπαξΪζηαζε ελφο ζπλφινπ δεδνκΫλσλ. ΣειηθΪ, 

ζα κπνξνχζε λα εέλαη θαη Ϋλαο εληειψο πιαζκαηηθφο θφζκνο, εκπεπζκΫλνο απφ ηελ πινχζηα 

ζεκαηνινγέα ηεο επηζηεκνληθάο θαληαζέαο. ΜεξηθΫο, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επαγγεικαηέα 

εέλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζελαξένπ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ, ν ζρεδηαζκφο 

θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πεξηβΪιινληνο κΫζα ζην νπνέν ζα παξνπζηαζηεέ ην πιηθφ, ν 

ζρεδηαζκφο ησλ γξαθηθψλ ηεο εθαξκνγάο, ε ςεθηνπνέεζε ηνπ πιηθνχ θαη ε πξνζζάθε ζηελ 

εθαξκνγά, θαζψο θαη ε ηειηθά επεμεξγαζέα ηνπ παξαγφκελνπ Ϋξγνπ θαη ε δηφξζσζε ηπρφλ 

ζθαικΪησλ. Βθαξκφδεη ηηο ηερληθΫο ζρεδέαζεο θαη ηειηθάο δνθηκάο πξνγξΪκκαηνο, ελψ 

ζπληΪζζεη θαη ηηο αλΪινγεο πξνδηαγξαθΫο πξνγξακκΪησλ, αθνινπζψληαο θαζηεξσκΫλεο 

κεζφδνπο θαη πξφηππα. Σν απνηΫιεζκα ηεο δνπιεηΪο ηνπ κπνξεέ λα απεπζχλεηαη ζε εηδηθφ θνηλφ, 

εμεηδηθεπκΫλνπο ρξάζηεο ά ζε κεγΪιεο θαηεγνξέεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ηα παηδηΪ. πλάζσο 

πξφθεηηαη γηα παξαγσγΫο κε ςπραγσγηθφ, θαη κεξηθΫο θνξΫο εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, πνπ 

παξνπζηΪδνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνπο ρξάζηεο, εέηε ζε κηα απιά νζφλε ππνινγηζηά κε 

εηδηθΪ γπαιηΪ εέηε κε θΪπνην νπηηθφ θξΪλνο (head-mounted display), γΪληηα δεδνκΫλσλ (data 

gloves) ά αθφκε ζε κέα ά πεξηζζφηεξεο κεγΪιεο νζφλεο, δηαηεηαγκΫλεο κε ζπγθεθξηκΫλν ηξφπν 

(θεθιηκΫλεο, ζε ζράκα δσκαηένπ, εκηθπθιηθΫο, ζε ζράκα ζφινπ, θ.ιπ.) ά αθφκα θαη νιφζσκεο 

θφξκεο δεδνκΫλσλ (data suits) γηα ηελ πιάξε ζσκαηηθά εκβχζηζε. πλεπψο, ν άρνο, ε αθά, ε 

γεχζε θαη ε φζθξεζε ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ, πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγεζεέ κηα νινθιεξσκΫλε 

εκπεηξέα ηΫιεηαο ςεπδαέζζεζεο. Γηα λα δεκηνπξγάζεη ηξηζδηΪζηαηα εξγαιεέα νπηηθνπνέεζεο ν 

ζρεδηαζηάο ρξεζηκνπνηεέ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, εηδηθφ ινγηζκηθφ, δπλακηθΪ πξνγξΪκκαηα 

ζρεδέαζεο θαη επεμεξγαζέαο ηξηζδηΪζηαησλ γξαθηθψλ, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θ.ιπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν γξαθεέν, ζε Ϊλεην θαη θσηεηλφ πεξηβΪιινλ. πλάζσο εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ, αιιΪ εέλαη δπλαηφλ λα ζπλεξγΪδεηαη θαη κε Ϊιινπο εηδηθνχο. Δ πνιχσξε εξγαζέα 

κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά εέλαη δπλαηφλ λα πξνθαιΫζεη θφπσζε ησλ 

νθζαικψλ, πφλνπο ζηελ πιΪηε θαη πξνβιάκαηα ζηα ρΫξηα θαη ηνπο θαξπνχο. πλεπψο, πξΫπεη λα 

θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ θέιηξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά θαη λα 

ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζην ρψξν εξγαζέαο ηνπ. ΣΫινο, ζπρλΪ 

απαηηεέηαη λα παξαθνινπζεέ ζεκηλΪξηα, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο 

εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν θαη θπξέσο γηα ηηο πξνφδνπο ηεο εηθνληθάο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

http://www.srpq.gr/
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ ηδηαέηεξα γφληκε θαληαζέα, νη πξσηφηππεο ηδΫεο, ν πεηξακαηηζκφο, ε δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ε 

εμαηξεηηθά πξνζνρά ζηε ιεπηνκΫξεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ϊξηηα επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε 

απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, 

ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγέαο, ησλ λφκσλ πεξέ πλεπκαηηθάο 

ηδηνθηεζέαο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ εμειέμεσλ ζην επηζηεκνληθφ 

ηνπ πεδέν.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Πεηξαηψο, Πιεξνθνξηθάο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Κξάηεο, Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεξεΪο ΒιιΪδαο, 

Μεραληθψλ Δ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, Μεραληθψλ 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ θαη ΒθαξκνζκΫλεο 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, ελψ ππΪξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ 

ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 

πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. ην ηκάκα 

Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, ιεηηνπξγεέ ζε 

ζχκπξαμε κε ην ηκάκα Κισζηνυθαληνπξγέαο ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ην ηκάκα Ώπηνκαηηζκνχ 

ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν: ρεδέαζε 

Αηαδξαζηηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, ην νπνέν απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ 

Αέπισκα Βηδέθεπζεο. Σν αληηθεέκελν ηνπ ΠΜ εέλαη ε νινθιεξσκΫλε ρεδέαζε θαηλνηφκσλ 

Αηαδξαζηηθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ θαη ε νινθιεξσκΫλε ρεδέαζε ΐηνκεραληθψλ 

Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, ε ζρεδέαζε ησλ νπνέσλ πιΫνλ απαηηεέ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηε δεκηνπξγηθά ρξάζε γλψζεο θαη ηδεψλ απφ Ϋλα επξχ θΪζκα ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ. Δ 

ειΪρηζηε δηΪξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ΜΑΒ εέλαη ηξέα δηδαθηηθΪ εμΪκελα. πνπδΫο πξνζθΫξνληαη 

επέζεο ζην ηκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα Ϋηε, απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά 

εμΪζθεζε. ην ηκάκα ιεηηνπξγνχλ ηΫζζεξηο θαηεπζχλζεηο: ΦεθηαθΫο ΟπηηθναθνπζηηθΫο ΣΫρλεο, 

Μνπζεηνινγέα, Πνιηηηζηηθά ΏλαπαξΪζηαζε θαη ΝΫεο Σερλνινγέεο θαη Βθπαηδεπηηθά Σερλνινγέα 

θαη Αηαπνιηηηζκηθά Βπηθνηλσλέα. Βπέζεο, ζην ηκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη 

Βπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ζηελ Πνιηηηζκηθά Σερλνινγέα θαη Βπηθνηλσλέα, ην νπνέν νδεγεέ ζε Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα 

Βηδέθεπζεο ζηελ Πνιηηηζκηθά Πιεξνθνξηθά. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα 

Αηαρεέξηζεο Πνιηηηζκηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Εσαλλέλσλ, φπνπ ε θνέηεζε ηΫζζεξα Ϋηε θαη ζηνρεχεη ζηελ αλΪδεημε ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε 

ρξάζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο ησλ 

ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη 7 εμΪκελα (6 εμΪκελα 

ζπνπδΫο θαη 1 πξαθηηθά εμΪζθεζε), ζην ηκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ 

ηνπ ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ Κξάηεο, ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ ΏTEI Λακέαο, ζην 

Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ζην ηκάκα 

Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ ηνπ ΏTEI εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα. 

πλαθεέο ζπνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ ζηελ εηδηθφηεηα Βηδηθφο 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθάο κε πνιπκΫζα (multimedia) ηνπ ΣνκΫα Πιεξνθνξηθάο, φπνπ νη 

απφθνηηνη κπνξνχλ λα ιΪβνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, επηπΫδνπ 3+, κεηΪ απφ 
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εμεηΪζεηο ζηνλ ΟΒΒΚ. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε θνιΫγηα θαη Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ 

πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. πνπδΫο παξΫρνληαη ηΫινο, 

θαη ζε αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 345, ΦΒΚ 158/η. Ώ’ /14-6-89.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εηαηξεέεο θαηαζθεπάο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ζε εηαηξεέεο 

παξνράο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε δηαθεκηζηηθΫο 

εηαηξεέεο, ζε εθδνηηθΫο εηαηξεέεο, ά αθφκα σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθά ηνπ επηρεέξεζε 

αλΪπηπμεο θαη παξαγσγάο αλΪινγσλ εθαξκνγψλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ηειενπηηθνχο 

ζηαζκνχο, θηλεκαηνγξαθηθΫο εηαηξεέεο θαη ζηνχληην παξαγσγάο, αλεμΪξηεηεο εηαηξεέεο 

θαηαζθεπάο ινγηζκηθνχ κε πνιπκΫζα, ζε εκπνξηθΫο, βηνκεραληθΫο, ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο 

θ.ιπ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ππεξεζέεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρεέξηζε, νξγΪλσζε θαη 

αλΪδεημε πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ζε εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη Ϊιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, ζε κνπζεέα (δηαρεέξηζε 

εηθνληθψλ κνπζεέσλ) θαη ζε θνξεέο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο ζηηο λΫεο ηερλνινγέεο 

(εθπαηδεπηηθά ηερλνινγέα). Ώθφκε, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηεο Γεληθάο 

Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο ηνπ ππνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, ζην Ελζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηνπ Βζληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο, 

ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην 

ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο ά ζην εξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ 

Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ΠΪηξαο, ζην Ίδξπκα Μεέδνλνο Βιιεληζκνχ θ.Ϊ. 

ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ 

παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ ά λα αζρνιεζεέ κε ηελ αξζξνγξαθέα θαη ηελ 

παξνπζέαζε λΫσλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε ειιεληθΪ θαη δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Οη 

πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

Ϋρεη απνθηάζεη ν ζπγθεθξηκΫλνο εηδηθφο εέλαη πνηθέιεο, ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο θαη επέθαηξεο 

θαη βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο θαη πιαέζηα. ΒμαηξεηηθΫο πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζηνλ ηνκΫα ηεο εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο γηα ηε γξαθηθά απεηθφληζε, 

αιιειεπέδξαζε θαη πξνζνκνέσζε ζχλζεησλ δεδνκΫλσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ρξάζε ηερλνινγέαο 

εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλΪπηπμε ηεο εκπνξηθάο ηερλνινγέαο εθαξκνγψλ 

επηζηεκνληθάο θαληαζέαο θαη δηαδξαζηηθάο ςπραγσγέαο θαη επνκΫλσο θαη ηεο βηνκεραλέαο 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, πνπ θΪλεη ηα πξψηα ηεο βάκαηα θαη ζηε ρψξα καο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, Ειέζηα, Ώζάλα, ηει.: 210-7275180-1, 7275154, 

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

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παηεζέσλ 76, 104 34, Ώζάλα, 
ηει.: 210-8203315 -6, θαμ: 210-8226105, 8226204, www.aueb.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε), 540 

06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998410, 998420, 998436, θαμ: 2310-998310, 998419, 

http://www.csd.auth.gr, Βξγαζηάξην ΠνιπκΫζσλ Αηνλχζηνο Πνιέηεο (Βπηθνηλσλέα Ώλζξψπνπ -

http://www.ypepth.gr/
http://www.di.uoa.gr/
http://www.aueb.gr/
http://www.csd.auth.gr/
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Τπνινγηζηά, ΐΪζεηο ΑεδνκΫλσλ, & Μνπζηθά Πιεξνθνξηθά), ηει.: 2310-998406, θαμ: 2310-

998419, e-mail: dpolitis@csd.auth.gr, http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/hci/virtual.htm  

  Παλεπηζηάκην Πεηξαηψο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Καξανιά θαη Αεκεηξένπ 80, 185 34, 
ΠεηξαηΪο, ηει.: 210-4142097, 4142263, θαμ: 210-4142328, 4142464, www.unipi.gr, 

www.spoudes.gr/unipi/te.htm  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, 841 00, 

Βξκνχπνιε, χξνο, ηει.: 22810-97000, 97100, θαμ: 22810-97109, e-mail: dpsd@aegean.gr , 

Γξακκαηεέα ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 22810-97104 -5, θαμ: 22810-97009, 

msc@syros.aegean.gr, http://www.syros.aegean.gr/msc/default.htm  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο, ΥαξηιΪνπ 
Σξηθνχπε θαη ΦΪσλνο, 811 00, Μπηηιάλε, ηει.: 22510-36600, 36602, 36603, 36605, 36607, 

36608, θαμ: 22510-36609, e-mail: secr@ct.aegean.gr, http://www.aegean.gr/culturaltec/  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ 

πζηεκΪησλ, 83 200, Καξιφβαζη, Ϊκνο, ηει.: 22730-82202, 82118, θαμ: 22730-82009, e-mail: 

secretariat@iscd.aegean.gr, http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Αηαρεέξηζεο Πνιηηηζκηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη ΝΫσλ 
Σερλνινγηψλ, Γ. εθΫξε 2, 30 100, Ώγξέλην,ηει.: 26410-39541, θαμ: 2641-33717, 

http://www.culture.uoi.gr  

  Παλεπηζηάκην ηεξεΪο ΒιιΪδαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ: 3ν 

ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-60167, 60168, e-mail: di@teilam.gr, 

http://www.inf.teilam.gr/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, 
ηει.: 26510-97196, 97977, θαμ: 26510-97021, www.uoi.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ, Λ. Κλσζζνχ, Σ.Θ. 2208, 714 09, 

ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393500, 393501, www.uch.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο, 
Οδφο Ππζαγφξα, Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρένπ, 265 00, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996940, 996939, 997642, 

θαμ: 261-0993469, email: kosmopoy@ceid. upatras.gr, http://www.ceid.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Δ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ, ΓθιαβΪλε 

37 - 28εο Οθησβξένπ, Κηάξην Αειεγηψξγε, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74967 -9, θαμ; 2421-

074997, e-mail: g-inf@inf.uth.gr, http://www.inf.uth.gr/index.html  

  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Βγλαηέα 156, 504 06, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-891217 -8, θαμ: 2310-891258, 891290, www.uom.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 

ηει.: 210- 5385312, 5910974, 5911442 -3, θαμ: 210- 5910975, 5911590, e-mail: 

pliroforiki@teiath.gr, www.cs.teiath.gr  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Σ.Θ. 145 61, 541 10, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-
791251, 791100, θαμ: 2310-7999150 -2, www.it.teithe.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ: Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ 250, 

122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5381110, 53811208, 5450951 -8, θαμ: 210-5450962, 

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, 411 10, ΛΪξηζα, 
ηει.: 2410-684387, θαμ: 2410-610803, e-mail: secry@cs.teilar.gr, http://194.42.54.220/index.jsp  

  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ, ΒζηαπξσκΫλνο, 715 

00, ΔξΪθιεην Κξάηεο, ηει.: 2810-379716 -7, θαμ: 2810-371994, 262127, e-mail:epp_secr 

@epp.teiher.gr, www.epp.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 3ν ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - 
Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-48011-8, 60168, θαμ: 22310-33945, 

http://www.inf.teilam.gr/main.html  

http://www.csd.auth.gr/
http://www.unipi.gr/
http://www.spoudes.gr/unipi/te.htm
http://www.syros.aegean.gr/msc/default.htm
http://www.aegean.gr/culturaltec/
http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm
http://www.culture.uoi.gr/
http://www.inf.teilam.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.uch.gr/
http://www.ceid.upatras.gr/
http://www.inf.uth.gr/index.html
http://www.uom.gr/
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.it.teithe.gr/
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
http://194.42.54.220/index.jsp
http://www.epp.teiher.gr/
http://www.inf.teilam.gr/main.html
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  ΏTEI εξξψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 34, Ϋξξεο, 

ηει.: 23210-49118, 49128, θαμ: 23210-49118, e-mail: pliroforiki@teiser.gr, 

http://www.teiser.gr/icd/index.html  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, ΝΫα Εσλέα, 142 34, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 

θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-

5228966, www.hca.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 

700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-
910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 

ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην πζηεκΪησλ 
Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΒΠΕΒΤ) ηεο ρνιάο Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜ-ΜΤ): Δξ. Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-

7722292, θαμ: 210-7723557, www.iccs.ntua.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγέαο ηνπ ππνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο: Μεζνγεέσλ 14-18, 115 27, Ώζάλα, ηει.: 210-7458000, 

http://www.gsrt.gr/default.asp  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο (ΕΠΣΔΛ) ηνπ Βζληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο: 1 ρικ. ΘΫξκεο - ΠαλνξΪκαηνο, ΘΫξκε - Θεζζαινλέθε, 570 01, ηει.: 

2310-464160-2, 498160, θαμ: 2310-464164, 498164, e-mail: info@iti.gr, www.iti.gr  

  Ίδξπκα Μεέδνλνο Βιιεληζκνχ - Πνιηηηζηηθφ ΚΫληξν "Βιιεληθφο Κφζκνο": Πεηξαηψο 254, 

Σαχξνο, ηει.: 210-4835300, 3422292, http://prometheus.telemachos.gr/schools/magazin.nsf/0 

b14debf4ae9cdb7f422568e 10045a49a?Open Document  

  Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 63, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5222161, θαμ: 
211-9558459, e-mail: info@ epe.org.gr, www.epe.org.gr  

  Βιιεληθά Βηαηξεέα Βπηζηεκφλσλ Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθάο: ηνπξλΪξα 37, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-3301307, θαμ: 210-3301893, e-mail: epy@epy.gr, www.epy.gr  

  Βιιεληθά Έλσζε Βπαγγεικαηηψλ Internet: ηει.:/θαμ: 210-9467110, e-mail: 
gepiti@gepiti.com,, http://www.eeei.gr/index.htm  

  http://www.cpumag.gr/news.asp?NewID=n_12mar3  

  http://www.avmentor.gr/index.htm  

  http://www.virtuality.com/  

  http://www.vividgroup.com/vivid1/prodHolo.html  

  http://www.vr-atlantis.com/concept.html  

  http://www.cyberdome.ca/vr.htm  

  http://www.cyberdome.ca/motion.htm  

  http://www.eurovr.com/films.htm  

  http://www.argusvr.com/core/services/products_toc.htm  

  http://www.cybertown.com/  

http://www.teiser.gr/icd/index.html
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http://www.hca.gr/
http://www.tee.gr/
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http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
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  http://www.thevrstore.com/industrial.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΥΔΓΗΑΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΗΚΟΝΗΚΖ 
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ απνηειεέ ν ζρεδηαζκφο εθαξκνγψλ πνιπκΫζσλ πνπ αλαθΫξνληαη 

ζε Ϋλα ηδεαηφ πεξηβΪιινλ θαηαζθεπαζκΫλν ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Βηδηθφηεξα, ν 

ζρεδηαζηάο πξνγξακκΪησλ εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο δεκηνπξγεέ κε ηε βνάζεηα 

εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο εηθνληθάο πξσηνηππνπνέεζεο πξνγξΪκκαηα 

εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ επηηξΫπνπλ ηελ αιιειεπέδξαζε κεηαμχ αλζξψπνπ-ρξάζηε θαη 

ππνινγηζηά πνπ βηψλεηαη απφ ηνλ πξψην κε ηξφπν θπζηθφ θαη ελζηηθηψδε. ΜεξηθΫο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επαγγεικαηέα εέλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζελαξένπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

εηθνληθάο εθαξκνγάο, ν ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πεξηβΪιινληνο κΫζα ζην νπνέν 

ζα παξνπζηαζηεέ ην πιηθφ, ν ζρεδηαζκφο ησλ γξαθηθψλ ηεο εθαξκνγάο, ε ςεθηνπνέεζε ηνπ 

πιηθνχ θαη ε πξνζζάθε ζηελ εθαξκνγά, θαζψο θαη ε ηειηθά επεμεξγαζέα ηνπ παξαγφκελνπ 

Ϋξγνπ θαη ε δηφξζσζε ηπρφλ ζθαικΪησλ. Βθαξκφδεη ηηο ηερληθΫο ζρεδέαζεο θαη ηειηθάο δνθηκάο 

πξνγξΪκκαηνο θαη εέλαη ηθαλφο λα ηεθκεξηψλεη ην παξαγφκελν πξφγξακκα. Ώθφκα, αλαπηχζζεη 

θαη ζπληΪζζεη πξνδηαγξαθΫο πξνγξακκΪησλ, αθνινπζψληαο θαζηεξσκΫλεο κεζφδνπο θαη 

πξφηππα. Σν απνηΫιεζκα ηεο δνπιεηΪο ηνπ κπνξεέ λα απεπζχλεηαη ζε εηδηθφ θνηλφ ά ζε κεγΪιεο 

θαηεγνξέεο ηνπ πιεζπζκνχ. πλάζσο πξφθεηηαη γηα παξαγσγΫο κε ελεκεξσηηθφ, ςπραγσγηθφ ά 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, πνπ παξνπζηΪδνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνπο ρξάζηεο, εέηε ζε 

κηα απιά νζφλε ππνινγηζηά κε εηδηθΪ γπαιηΪ εέηε κε θΪπνην νπηηθφ θξΪλνο (head-mounted 

display) ά αθφκε ζε κέα ά πεξηζζφηεξεο κεγΪιεο νζφλεο, δηαηεηαγκΫλεο κε ζπγθεθξηκΫλν ηξφπν 

(θεθιηκΫλεο, ζε ζράκα δσκαηένπ, εκηθπθιηθΫο, ζε ζράκα ζφινπ θ.ιπ.). Ο ρξάζηεο θνξΪ εηδηθά 

θΪζθα θαη γΪληηα θαη κΫζσ απηψλ Ϋρεη ηελ αέζζεζε ζηεξενζθνπηθάο φξαζεο θαη αθάο, πνπ ηνπ 

επηηξΫπνπλ λα αληηιακβΪλεηαη ηα αληηθεέκελα ζαλ λα άηαλ πξαγκαηηθΪ. Έρεη δειαδά ηε 

δπλαηφηεηα λα «ςειαθάζεη» ηα αληηθεέκελα, λα ηα δεη απφ φιεο ηηο πιεπξΫο ηνπο θαη λα ειΫγμεη 

ηε ζπλαξκνινγεζηκφηεηΪ ηνπο. ΣΫινο, γηα λα δεκηνπξγάζεη ηξηζδηΪζηαηα εξγαιεέα 

νπηηθνπνέεζεο ν ζρεδηαζηάο ρξεζηκνπνηεέ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, εηδηθφ ινγηζκηθφ, 

εμεηδηθεπκΫλα πξνγξΪκκαηα, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (VRML37 - Virtual Reality Markup 

Language) θ.ιπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλν γξαθεέν, ζε Ϊλεην θαη θσηεηλφ πεξηβΪιινλ. Δ πνιχσξε εξγαζέα 

κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά εέλαη δπλαηφλ λα πξνθαιΫζεη θφπσζε ησλ 

νθζαικψλ, πφλνπο ζηελ πιΪηε θαη πξνβιάκαηα ζηα ρΫξηα θαη ηνπο θαξπνχο. Γη’ απηφ πξΫπεη λα 

θΪλεη ηαθηηθΪ δηαιεέκκαηα, λα ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ θέιηξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά θαη λα 

ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο. ΣΫινο, ζπρλΪ απαηηεέηαη λα παξαθνινπζεέ 

ζεκηλΪξηα, πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ 

πεδέν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ θαληαζέα, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε εμαηξεηηθά πξνζνρά ζηε ιεπηνκΫξεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ Ϊξηηα επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε απνηεινχλ βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ 

επαγγΫικαηνο. ΥξεηΪδεηαη, επέζεο, ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηελ ηάξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγέαο, 

ησλ λφκσλ πεξέ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

εμειέμεσλ ζην επηζηεκνληθφ ηνπ πεδέν ελδηαθΫξνληνο.  
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ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ (χξνο), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ πΫληε Ϋηε θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε 

πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. ην ηκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη 

πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, ιεηηνπξγεέ ζε ζχκπξαμε κε ην ηκάκα 

Κισζηνυθαληνπξγέαο ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ην ηκάκα Ώπηνκαηηζκνχ ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν: ρεδέαζε Αηαδξαζηηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ 

Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, ην νπνέν απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα Βηδέθεπζεο (ΜΑΒ). Σν 

αληηθεέκελν ηνπ ΠΜ εέλαη ε νινθιεξσκΫλε ρεδέαζε θαηλνηφκσλ Αηαδξαζηηθψλ Πξντφλησλ 

θαη πζηεκΪησλ θαη ε νινθιεξσκΫλε ρεδέαζε ΐηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, ε 

ζρεδέαζε ησλ νπνέσλ πιΫνλ απαηηεέ ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε δεκηνπξγηθά ρξάζε γλψζεο 

θαη ηδεψλ απφ Ϋλα επξχ θΪζκα ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ. Δ ειΪρηζηε δηΪξθεηα γηα ηελ 

απφθηεζε ΜΑΒ εέλαη ηξέα δηδαθηηθΪ εμΪκελα. πνπδΫο πξνζθΫξνληαη ζην ηκάκα Πνιηηηζκηθάο 

Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα 

Ϋηε, απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. ην ηκάκα 

ιεηηνπξγνχλ ηΫζζεξηο θαηεπζχλζεηο: ΦεθηαθΫο ΟπηηθναθνπζηηθΫο ΣΫρλεο, Μνπζεηνινγέα, 

Πνιηηηζηηθά ΏλαπαξΪζηαζε & ΝΫεο Σερλνινγέεο θαη Βθπαηδεπηηθά Σερλνινγέα θαη 

Αηαπνιηηηζκηθά Βπηθνηλσλέα. Βπέζεο, ζην ηκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο 

(ΣΠΣΒ) ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) 

ζηελ Πνιηηηζκηθά Σερλνινγέα θαη Βπηθνηλσλέα, ην νπνέν απνλΫκεη Μεηαπηπρηαθφ Αέπισκα 

Βηδέθεπζεο ζηελ Πνιηηηζκηθά Πιεξνθνξηθά (Master of Sciences in Cultural Informatics). 

θνπφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε θαηΪξηηζε επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ πςειάο εηδέθεπζεο 

ζηηο εθαξκνγΫο ηεο Πιεξνθνξηθάο ζην ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Μνπζεηνινγέαο. Βπέζεο, 

ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Αηαρεέξηζεο Πνιηηηζκηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη ΝΫσλ 

Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ ηΫζζεξα Ϋηε θαη ζηνρεχεη 

ζηελ αλΪδεημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνκΫα πνιηηηζκηθάο δηαρεέξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ κε ηε ρξάζε ησλ 

λΫσλ ηερλνινγηψλ. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεξεΪο ΒιιΪδαο (Λακέα), ην νπνέν παξΫρεη εμεηδηθεπκΫλεο 

γλψζεηο ζηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ κε Ϋκθαζε ζηνλ ρψξν ηεο 

Εαηξηθάο/Τγεέαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ζηελ Εαηξηθά θαη ΐηνπιεξνθνξηθά. Ώθφκε, ζπνπδΫο 

πξνζθΫξνληαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Πεηξαηψο, Πιεξνθνξηθάο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Πιεξνθνξηθάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Εσαλλέλσλ, Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Μεραληθψλ 

Δ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ πζηεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ, Μεραληθψλ 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ θαη ΒθαξκνζκΫλεο 

Πιεξνθνξηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, ελψ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ 

ζπνπδψλ θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν. ΒπηπιΫνλ, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα 

Πιεξνθνξηθάο ησλ ΏΣΒΕ Ώζελψλ θαη Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε δηΪξθεηα θνέηεζεο εέλαη 7 

εμΪκελα (6 εμΪκελα ζπνπδΫο θαη 1 πξαθηηθά εμΪζθεζε), ζην ηκάκα ΒθαξκνζκΫλεο 

Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ ηνπ ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ Κξάηεο, ζην ηκάκα Σερλνινγέαο 

Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 

Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ηνπ ΏTEI Λακέαο, ζην Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 

πζηεκΪησλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ θαη ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ ηνπ ΏTEI 

εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 εμΪκελα. ΣΫινο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζε θνιΫγηα θαη 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη νη ηέηινη αλαγλσξέδνληαη απφ 

ην θξΪηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ. πνπδΫο, 

ηΫινο, πξνζθΫξνληαη θαη ζε αλαγλσξηζκΫλα Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Πιεξνθνξηθάο πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Πξνεδξηθφ ΑηΪηαγκα 345, ΦΒΚ 158/η. Ώ’ /14-6-89.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ζρεδηαζηάο πξνγξακκΪησλ εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο 

επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο ηεο πιεξνθνξηθάο. 

Βηδηθφηεξα, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, ζε εθδνηηθΫο εηαηξεέεο, ζε 

εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο, ά αθφκα σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο δηαηεξψληαο δηθά ηνπ επηρεέξεζε αλΪπηπμεο θαη παξαγσγάο 

αλΪινγσλ εθαξκνγψλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, 

θηλεκαηνγξαθηθΫο εηαηξεέεο θαη studio παξαγσγάο, αλεμΪξηεηεο εηαηξεέεο θαηαζθεπάο 

ινγηζκηθνχ κε πνιπκΫζα, ζε εκπνξηθΫο, βηνκεραληθΫο, αζθαιηζηηθΫο, ηνπξηζηηθΫο, λαπηηιηαθΫο 

επηρεηξάζεηο, βηνταηξηθΫο κνλΪδεο δηαρεέξηζεο θαη ζπληάξεζεο απεηθνληζηηθψλ ηαηξηθψλ 

κεραλεκΪησλ θ.ιπ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ππεξεζέεο ηνπ ππνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηαρεέξηζε, νξγΪλσζε θαη αλΪδεημε πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

δξψκελσλ, ζε θνξεέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγΪλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηελ 

πξνβνιά πνιηηηζκηθψλ δεδνκΫλσλ (ΟΣΏ, πεξηθεξεηαθΫο θαη λνκαξρηαθΫο ππεξεζέεο), ζε 

εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο κνπζηθψλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη Ϊιισλ θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ, ζε βηβιηνζάθεο θαη θΫληξα αξρεηνζΫηεζεο θαη ηεθκεξέσζεο, ζε κνπζεέα 

(δηαρεέξηζε εηθνληθψλ κνπζεέσλ) θαη πηλαθνζάθεο (δηεχζπλζε, εκπινπηηζκφο ζπιινγψλ, εμ 

απνζηΪζεσο εθπαέδεπζε, εθδφζεηο, ηειεκαηηθά θ.Ϊ.), νξγαληζκνχο θαη θνξεέο ηεο Βπξσπατθάο 

Έλσζεο κε αληηθεέκελν ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηελ ηερλνινγέα θαη ηνλ πνιηηηζκφ, θνξεέο 

εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο ζηηο λΫεο ηερλνινγέεο (εθπαηδεπηηθά ηερλνινγέα). Ώθφκε, κπνξεέ λα 

απαζρνιεζεέ ζε εξγαζηάξηα εξεπλεηηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ, φπσο ζην Ελζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο ηνπ 

ππνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο, ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο (ΕΠΣΔΛ) ηνπ Βζληθνχ 

ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο, ζην Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο ηνπ Εδξχκαηνο 

Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο Κξάηεο, ζην Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο ά ζην εξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

ΠΪηξαο, ζην Ίδξπκα Μεέδνλνο Βιιεληζκνχ θ.α. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο 

ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ ά λα 

αζρνιεζεέ κε ηελ αξζξνγξαθέα ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη ηδηαέηεξα επλντθΫο, αθνχ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ Ϋρεη απνθηάζεη 

εέλαη πνιιΫο, ηδηαέηεξα αληαγσληζηηθΫο θαη επέθαηξεο θαη βξέζθνπλ πνηθέιεο εθαξκνγΫο ζε 

δηΪθνξνπο ρψξνπο θαη πιαέζηα. ΒμαηξεηηθΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο γηα ηε γξαθηθά απεηθφληζε, αιιειεπέδξαζε θαη πξνζνκνέσζε ζχλζεησλ 

δεδνκΫλσλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ρξάζε ηερλνινγέαο εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο (πξφηππν 

VRML), πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνεγκΫλν βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ, ηε δηαηάξεζε θαη πξνβνιά ηεο 

πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο θαη ηελ εθπαέδεπζε αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Μεραληθψλ ρεδέαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκΪησλ, 841 00, 

Βξκνχπνιε, χξνο, ηει.: 22810-97000, 97100, θαμ: 22810-97109, e-mail: dpsd@aegean.gr, 

http://www.syros.aegean.gr, Γξακκαηεέα ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: ηει.: 22810-

http://www.ypepth.gr/
http://www.syros.aegean.gr/
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97104 -5, θαμ: 22810-97009, e-mail: msc@syros.aegean.gr, 

http://www.syros.aegean.gr/msc/default.htm  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Βπηθνηλσλέαο, ΥαξηιΪνπ 
Σξηθνχπε θαη ΦΪσλνο, 811 00, Μπηηιάλε, ηει.: 22510-36600, 36602, 36603, 36605, 36607, 

36608, θαμ: 22510-36609, e-mail: secr@ct.aegean.gr, http://www.aegean.gr/culturaltec/  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Αηαρεέξηζεο Πνιηηηζκηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη ΝΫσλ 

Σερλνινγηψλ, Γ. εθΫξε 2, 30 100, Ώγξέλην, ηει.: 26410-39541, θαμ: 2641-33717, 

http://www.culture.uoi.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, Ειέζηα, Ώζάλα, ηει.: 210-7275181, 7275154, 

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

  Παλεπηζηάκην ηεξεΪο ΒιιΪδαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ: 3ν 

ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-60167, 60168, e-mail: di@teilam.gr, 

http://www.inf.teilam.gr/  

  Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παηεζέσλ 76, 104 34, Ώζάλα, 
ηει.: 210-8203315 -6, θαμ: 210-8226105, www.aueb.gr  

  Παλεπηζηάκην Πεηξαηψο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Καξανιά θαη Αεκεηξένπ 80, 185 34, 

ΠεηξαηΪο, ηει.: 210-4142097, θαμ: 210-4142328, www.unipi.gr, www.spoudes.gr/unipi/te.htm  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε), 540 
06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998410, 998436, θαμ: 2310-998310, http://www.csd.auth.gr, 

Βξγαζηάξην ΠνιπκΫζσλ Αηνλχζηνο Πνιέηεο (Βπηθνηλσλέα Ώλζξψπνπ -Τπνινγηζηά, ΐΪζεηο 

ΑεδνκΫλσλ, & Μνπζηθά Πιεξνθνξηθά), ηει.: 2310-998406, θαμ: 2310-998419, e-mail: 

dpolitis@csd.auth.gr, http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/hci/virtual.htm  

  Παλεπηζηάκην Εσαλλέλσλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 451 10, ΕσΪλληλα, 

ηει.: 26510-97196, θαμ: 26510-97021, www.uoi.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Βπηθνηλσληαθψλ 
πζηεκΪησλ, 83 200, Καξιφβαζη, Ϊκνο, ηει.: 22730-82202, 82118, θαμ: 22730-82009, e-mail: 

secretariat@iscd.aegean.gr, http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ, Λ. Κλσζζνχ, Σ.Θ. 2208, 714 09, 

ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-393500, 393501, www.uch.gr  

  Παλεπηζηάκην Παηξψλ: Σκάκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο, 
Οδφο Ππζαγφξα, Παλεπηζηεκηνχπνιε Ρένπ, 265 00, ΠΪηξα, ηει.: 2610-996940, 996939, 997642, 

θαμ: 261-0993469, email: kosmopoy @ceid. upatras.gr, http://www.ceid.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Σκάκα Μεραληθψλ Δ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Αηθηχσλ, ΓθιαβΪλε 

37 - 28εο Οθησβξένπ, Κηέξην Αειεγηψξγε, 382 21, ΐφινο, ηει.: 24210-74967 -9, θαμ; 2421-

074997, e-mail: g-inf@inf.uth.gr, http://www.inf.uth.gr/index.html  

  Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Βγλαηέα 156, 504 06, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-891217 -8, θαμ: 2310-891258, 891290, www.uom.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, 

ηει.: 210- 5385312, 5910974, 5911442 -3, θαμ: 210- 5910975, 5911590, e-mail: pliroforiki 

@teiath.gr, www.cs.teiath.gr  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Σ.Θ. 145 61, 541 10, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-
791251, 791100, θαμ: 2310-7999150 -2, www.it.teithe.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Σκάκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ: Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ 250, 

122 44, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5381110, 53811208, 5450951 -8, θαμ: 210-5450962, 

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, 411 10, ΛΪξηζα, 
ηει.: 2410-684387, θαμ: 2410-610803, e-mail: secry@cs.teilar.gr, http://194.42.54.220/index.jsp  

http://www.syros.aegean.gr/msc/default.htm
http://www.aegean.gr/culturaltec/
http://www.culture.uoi.gr/
http://www.di.uoa.gr/
http://www.inf.teilam.gr/
http://www.aueb.gr/
http://www.unipi.gr/
http://www.spoudes.gr/unipi/te.htm
http://www.csd.auth.gr/
http://www.csd.auth.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.icsd.aegean.gr/INDEX.htm
http://www.uch.gr/
http://www.ceid.upatras.gr/
http://www.inf.uth.gr/index.html
http://www.uom.gr/
http://www.cs.teiath.gr/
http://www.it.teithe.gr/
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
http://194.42.54.220/index.jsp
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  ΏΣΒΕ Κξάηεο: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ, ΒζηαπξσκΫλνο, 715 

00, ΔξΪθιεην Κξάηεο, ηει.: 2810-379716 -7, θαμ: 2810-371994, 262127, e-

mail:epp_secr@epp.teiher.gr, www.epp.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, 3ν ρικ. Π.Β.Ο. Λακέαο - 

Ώζάλαο, 351 00, Λακέα, ηει.: 22310-48011-8, 60168, θαμ: 22310-33945, 

http://www.inf.teilam.gr/main.html  

  ΏTEI εξξψλ: Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Βπηθνηλσληψλ, ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 621 34, Ϋξξεο, 
ηει.: 23210-49118, 49128, θαμ: 23210-49118, e-mail: pliroforiki@teiser.gr, 

http://www.teiser.gr/icd/index.html  

  χλδεζκνο Κνιεγέσλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 53, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5202967, θαμ: 210-

5228966, www.hca.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, ηει.: 2310-278123, 234566, 

235470, www.tee.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, ΔξΪθιεην, 
700 13, Κξάηε, ηει.: 2810-391600, θαμ: 2810-391601, e-mail: ics@ics.forth.gr, 

www.ics.forth.gr  

  Ελζηηηνχην ΐηνκεραληθψλ πζηεκΪησλ: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-

910301, θαμ: 2610-910303, e-mail: info@isi.gr, www.isi.gr  

  Βξεπλεηηθφ Ώθαδεκατθφ Ελζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Ράγα Φεξαένπ 61, 262 21, 
ΠΪηξα, Σ.Θ. 1122, 261 10, ΠΪηξα, ηει.: 2610-273496, 220573, 22012, θαμ: 2610-222086, 

http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Βξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην πζηεκΪησλ 

Βπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΒΠΕΒΤ) ηεο ρνιάο Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ: Δξ. Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722292, θαμ: 

210-7723557, www.iccs.ntua.gr  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγέαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΏλΪπηπμεο: Μεζνγεέσλ 14-18, 115 27, Ώζάλα, ηει.: 210-7458000, 

http://www.gsrt.gr/default.asp  

  Ελζηηηνχην Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο (ΕΠΣΔΛ) ηνπ Βζληθνχ ΚΫληξνπ Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθάο ΏλΪπηπμεο: 1 ρικ. ΘΫξκεο - ΠαλνξΪκαηνο, ΘΫξκε - Θεζζαινλέθε, 570 01, ηει.: 

2310-464160-2, 498160, θαμ:, 2310-464164, 498164, e-mail: info@iti.gr, www.iti.gr  

  Ίδξπκα Μεέδνλνο Βιιεληζκνχ - Πνιηηηζηηθφ ΚΫληξν "Βιιεληθφο Κφζκνο": Πεηξαηψο 254, 
Σαχξνο, ηει.: 210-4835300, 3422292, http://prometheus.telemachos.gr/schools/magazin.nsf/0 

/b14debf4ae9cdb 7f422568e10045 a49a?Open Document  

  Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ ΒιιΪδαο: ηνπξλΪξε 63, 104 32, Ώζάλα, ηει.: 210-5222161, θαμ: 

211-9558459, e-mail: info@epe.org.gr, www.epe.org.gr  

  www.epe.org.gr  

  Βιιεληθά Βηαηξεέα Βπηζηεκφλσλ Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθάο: ηνπξλΪξα 37, 106 82, Ώζάλα, 

ηει.: 210-3301307, θαμ: 210-3301893, e-mail: epy@epy.gr, www.epy.gr  

  Βιιεληθά Έλσζε Βπαγγεικαηηψλ Internet: ηει.:/θαμ: 210-9467110, e-mail: 
gepiti@gepiti.com, http://www.eeei.gr/index.htm  

  Activeworlds Inc.: 95 Parker Street, Newburyport, MA 01950, Tel.: (978) 499-0222, 

Facsimile: (978) 499-0221, e-mail: info@activeworlds.com, http://www.activeworlds.com  

  Parallelgraphics: 6 Wilton Place, Dublin 2, Ireland, Tel.: +353 (1) 662 8940, Fax: +353 (1) 
662 8941, e-mail: vm@ parallelgraphics.com, http://www.parallelgraphics.com  

http://www.epp.teiher.gr/
http://www.inf.teilam.gr/main.html
http://www.teiser.gr/icd/index.html
http://www.hca.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.ics.forth.gr/
http://www.isi.gr/
http://www.cti.gr/gr_v/general/general_frames_page.html
http://www.iccs.ntua.gr/
http://www.gsrt.gr/default.asp
http://www.iti.gr/
http://prometheus.telemachos.gr/schools/magazin.nsf/0
http://www.epe.org.gr/
http://www.epe.org.gr/
http://www.epy.gr/
http://www.eeei.gr/index.htm
http://www.activeworlds.com/
http://www.parallelgraphics.com/
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  ΠΏΡΒΣΓΟΓΛΟΤ A.E. Σερληθά & Βκπνξηθά Βηαηξέα ΐηνκεραληθνχ Βμνπιηζκνχ: ΠΪξνπ 21 

& ΦπρΪξε, 144 52, Μεηακφξθσζε, ηει.: 210-2849380, θαμ: 210 -2849198, e-mail: info@ 

paretzoglou.gr, http://www.paretzoglou.gr/biomihaniki.htm  

  VRSIM ALPHA TECH: Πεχθσλ 36, 141 22, ΝΫν ΔξΪθιεην Ώηηηθάο, Ώζάλα, ηει.: 210-

2852612, 2828967, θαμ: 210-2829067, e-mail: info@vrsim.ondsl.gr, 

www.vrsim.ondsl.gr/index_gr.html  

 
ΔπΪγγελμα: ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά θαζνδάγεζε θαη 

ππνζηάξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θΪζε βαζκέδαο εθπαέδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν ρνιηθφο 

χκβνπινο ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΑεπηεξνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο δηαρεηξέδεηαη ζηνλ ηνκΫα επζχλεο 

ηνπ ηελ εθπαηδεπηηθά πνιηηηθά θαη ππνζηεξέδεη ηελ εθαξκνγά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ 

πνπ εηζΪγνληαη ζηελ εθπαέδεπζε. πλεξγΪδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνράο επζχλεο 

ηνπ, αηνκηθΪ ά νκαδηθΪ, κε ζθνπφ ηελ νκαιά πνξεέα ηεο παηδαγσγηθάο θαη δηδαθηηθάο πξΪμεο, 

θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε λΫσλ, ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. ΐνεζΪ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιέεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επηκΫξνπο πξνβιεκΪησλ ηνπ ζρνιηθνχ Ϋξγνπ, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθάο δσάο θαη ηελ 

αλαβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαέδεπζεο. ηελ αξρά ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο, 

νξγαλψλεη ζπζθΫςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιΪδνπ ηνπ θαηΪ ζρνιεέν ά θαηΪ επξχηεξεο 

νκΪδεο ζρνιεέσλ ά θαηΪ γλσζηηθνχο ηνκεέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαζνδάγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ. Παξαθνινπζεέ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, παξεκβαέλεη δηακνξθσηηθΪ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο θαη ζπδεηΪ ζε ζπζθΫςεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο 

αλαγθαέεο αλαπξνζαξκνγΫο. ΒπηζθΫπηεηαη ηα ζρνιεέα ηεο δηθαηνδνζέαο ηνπ, δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ, θαη ελεκεξψλεηαη γηα ην επηηεινχκελν εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν. πδεηΪ ηα ηδηαέηεξα 

πξνβιάκαηα, παξΫρεη ηηο απαξαέηεηεο νδεγέεο θαη ππνδεέμεηο θαη εληζρχεη λΫεο πξσηνβνπιέεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθΪ θαη παηδαγσγηθΪ απνδεθηΫο. πγθαιεέ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο πεξηνράο ζε ζπζθΫςεηο θαη νξγαλψλεη ελεκεξσηηθΪ ζεκηλΪξηα, γηα λα εθηηκάζεη ηελ πνξεέα 

ηνπ πξνγξακκαηηζκΫλνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ, λα κεζνδεχζεη ηηο αλαγθαέεο πξνζαξκνγΫο λα 

ζπληνλέζεη ηελ χιε θαη λα εθαξκφζεη λΫεο κεζφδνπο. ηηο παξαπΪλσ ζπλαληάζεηο ελεκεξψλεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθΪ, παηδαγσγηθΪ θαη δηδαθηηθΪ ζΫκαηα. Δ 

ελεκΫξσζε κπνξεέ λα γέλεη θαη κε ηε ζπκκεηνρά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη παηδαγσγψλ. ΠαξΫρεη 

πιεξνθνξέεο γηα ηε ζεκαζέα ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθάο ηερλνινγέαο θαη ελζαξξχλεη ηελ 

εθαξκνγά ηεο εμαζθαιέδνληαο πξνυπνζΫζεηο εμνηθεέσζεο. Παξαθνινπζεέ, χζηεξα απφ 

ελεκΫξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηδαζθαιέεο θαη πξνβαέλεη ζηηο αλαγθαέεο παξαηεξάζεηο θαη 

ππνδεέμεηο ζρεηηθΪ κε ηνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ, νξγΪλσζεο θαη πξαγκαηνπνέεζεο ηεο 

δηδαζθαιέαο. Οξγαλψλεη ν έδηνο ά αλαζΫηεη δηδαζθαιέεο ζε εθπαηδεπηηθνχο, ηηο νπνέεο 

παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθΪ νη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ αληέζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ησλ 

ζρνιεέσλ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγά εκπεηξηψλ θαη ηελ ελεκΫξσζε ζηηο ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθάο ζεσξέαο θαη δηδαθηηθάο πξαθηηθάο. Πξνσζεέ θαη εληζρχεη εξεπλεηηθΫο 

πξνζπΪζεηεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγέα παηδαγσγηθάο θαη επηζηεκνληθάο θέλεζεο ζηελ 

πεξηνρά ηνπ θαη ζπλεξγΪδεηαη κε ηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα, ηδηαέηεξα ζε ζΫκαηα πξαθηηθάο 

Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη παηδαγσγηθάο Ϋξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ΒμεηΪδεη, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζΫκαηα επέδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ. Καζνδεγεέ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ αληηθεηκεληθά 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηνλ ηξφπν πξνθνξηθάο ά γξαπηάο εμΫηαζεο, ηε δηακφξθσζε ησλ 

εξσηάζεσλ ησλ εμεηΪζεσλ, ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ θαη φ,ηη Ϊιιν αθνξΪ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

http://www.paretzoglou.gr/biomihaniki.htm
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καζεηά ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. Καζνδεγεέ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ νξζφ ηξφπν 

επηθνηλσλέαο ηνπο κε ηνπο γνλεέο θαη ηνπο καζεηΫο, γηα ηελ θαιά ζπλεξγαζέα ηνπο σο κειψλ ηνπ 

πιιφγνπ ησλ Αηδαζθφλησλ θαη θαιιηεξγεέ ζ’ απηνχο πλεχκα ζπιινγηθάο επζχλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ. ε θνηλΫο ζπζθΫςεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνβαέλεη ζε απνινγηζκφ 

ηνπ εηάζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζην ηΫινο ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ ζρνιεέσλ. Ο ρνιηθφο χκβνπινο 

ζπλεξγΪδεηαη κε ηνλ Αηεπζπληά Βθπαέδεπζεο ά ηνλ ΠξντζηΪκελν ηνπ Γξαθεένπ γηα θΪζε ζΫκα 

πνπ ζρεηέδεηαη κε ηε βειηέσζε ηεο παξερφκελεο εθπαέδεπζεο, πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξμεη 

παηδαγσγηθά - επηζηεκνληθά αιιΪ θαη δηνηθεηηθά ζηάξημε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζρνιεένπ. 

Βηδηθφηεξα, εληφο ηνπ κελφο επηεκβξένπ θξέλεηαη αλαγθαέν λα πξαγκαηνπνηεέηαη θνηλά 

ζχζθεςε φισλ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ θαζψο θαη ησλ Αηεπζπληψλ Βθπαέδεπζεο θαη 

ΠξντζηακΫλσλ Γξαθεέσλ ηνπ λνκνχ θαη λα εμεηΪδνληαη ζ’ απηΫο ηα εθπαηδεπηηθΪ πξνβιάκαηα 

θαη λα πξνγξακκαηέδνληαη νη εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην δηδαθηηθφ Ϋηνο. Ο ρνιηθφο 

χκβνπινο ζηα πιαέζηα ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπ, εΪλ επηζεκαέλεη πξνβιάκαηα δηνηθεηηθνχ 

ραξαθηάξα, ελεκεξψλεη ηα φξγαλα δηνέθεζεο θαη εηζεγεέηαη ηηο αλαγθαέεο ξπζκέζεηο. 

πλεξγΪδεηαη κε ηελ ππεξεζέα ρνιηθάο Τγηεηλάο, ην Γξαθεέν Φπζηθάο Ώγσγάο, ηνπο 

πιιφγνπο ΓνλΫσλ θαη Κεδεκφλσλ, θαζψο θαη κε ηα ζεζκνζεηεκΫλα φξγαλα ηεο Σνπηθάο 

Ώπηνδηνέθεζεο γηα ηελ αξηηφηεξε εθπιάξσζε ηεο απνζηνιάο ηνπ. Οξγαλψλεη ζπγθεληξψζεηο 

ΓνλΫσλ θαη Κεδεκφλσλ γηα ηελ αληαιιαγά απφςεσλ ζρεηηθΪ κε ηα πξνβιάκαηα αγσγάο, 

κΪζεζεο, ζπκπεξηθνξΪο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελέζρπζε θαη ηελ πξναγσγά ηεο 

ζπλεξγαζέαο ζρνιεένπ θαη ηεο νηθνγΫλεηαο. Βληζρχεη θΪζε πξνζπΪζεηα γηα ηελ αλΪπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ ζρΫζεσλ ηνπ ζρνιεένπ κε ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβΪιινλ. Γηα ηελ επηηπρέα 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζπλεξγΪδεηαη κε ηηο καζεηηθΫο θνηλφηεηεο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξεέο, ηα 

φξγαλα ιατθάο ζπκκεηνράο, ηα Ϊιια εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα, ηνπο καδηθνχο θνξεέο 

(Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο, πιιφγνπο ΓνλΫσλ, πνιηηηζηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

ζπιιφγνπο θ.α.) ά επηζηάκνλεο θαη Ϊηνκα αλαγλσξηζκΫλνπ θχξνπο, αλΪινγα κε ηηο ππΪξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηνπηθΫο ζπλζάθεο. ην ηΫινο θΪζε δηδαθηηθνχ Ϋηνπο, ν ρνιηθφο χκβνπινο 

ηνπ λνκνχ ζε θνηλΫο ζπληνληζηηθΫο ζπζθΫςεηο πνπ γέλνληαη θαηαξηέδεη εληαέα ζπλνπηηθά Ϋθζεζε, 

ζηελ νπνέα επηζεκαέλνληαη ηα γεληθφηεξα πξνβιάκαηα πνπ Ϋρνπλ αλαθχςεη θαηΪ ηελ Ϊζθεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ζην λνκφ, θαηαγξΪθνληαη νη ειιεέςεηο θαη νη αλΪγθεο ηεο εθπαέδεπζεο 

θαη πξνηεέλνληαη ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο. Δ Ϋθζεζε απηά απνζηΫιιεηαη 

ζηελ Πεξηθεξεηαθά Αηεχζπλζε Βθπαέδεπζεο θαη θνηλνπνηεέηαη ζην Αηεπζπληά Βθπαέδεπζεο θαη 

ζηνλ νηθεέν ΝνκΪξρε. Βπέζεο, ζην ηΫινο θΪζε δηδαθηηθνχ Ϋηνπο θαηαξηέδεη πξνζσπηθά Ϋθζεζε 

γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ, παηδαγσγηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη αμηνινγηθνχ Ϋξγνπ ηνπ, 

ζηελ νπνέα θαηαγξΪθνληαη νη πξσηνβνπιέεο θαη δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ, επηζεκαέλνληαη ηα 

ηδηαέηεξα πξνβιάκαηα πνπ παξαηεξάζεθαλ θαη δηαηππψλνληαη πξνηΪζεηο ζρεηηθΫο κε ηα 

πξνγξΪκκαηα, ηα ζρνιηθΪ βηβιέα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιέαο, ηελ εθπαηδεπηηθά ηερλνινγέα, ηελ 

Πξφζζεηε Αηδαθηηθά ηάξημε (Π.Α..), ηελ Βληζρπηηθά Αηδαζθαιέα θαζψο θαη γηα ηα κΫηξα πνπ 

πξΫπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε βειηέσζε ηεο εθπαέδεπζεο. Δ Ϋθζεζε απηά ιακβΪλεη ππφςε ηεο ηελ 

"απηναμηνιφγεζε" ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ησλ ζρνιεέσλ. Παξαθνινπζεέ ηε ιεηηνπξγέα ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, ησλ εξγαζηεξέσλ θαη ηε ρξάζε ησλ επνπηηθψλ κΫζσλ θαη δέλεη νδεγέεο 

γηα ηε βειηέσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηΪο ηνπο ζπλεξγαδφκελνο κε ην Αηεπζπληά, ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηηο καζεηηθΫο θνηλφηεηεο, θαηΪ πεξέπησζε, θαη θΪλεη ππνδεέμεηο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ά ηε ζπγθξφηεζά ηνπο. Βλεκεξψλεηαη Ϊκεζα απφ ηε Αηεχζπλζε πνπδψλ ηνπ 

ΤΠ.Β.Π.Θ. κΫζσ ηνπ Σκάκαηνο Αηνέθεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Αηεχζπλζεο γηα ηηο εγθπθιένπο 

θαη ινηπΫο δηαηαγΫο ηνπ Τπνπξγεένπ Βζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη θξνληέδεη γηα ηελ 

εθαξκνγά ηνπο ζηα ζρνιεέα, ζηα πιαέζηα ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπ. πκκεηΫρεη ζηηο επηηξνπΫο ησλ 

πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξέσλ εμεηΪζεσλ, φπνπ απηφ απαηηεέηαη θαη ζπλεξγΪδεηαη κε ηα 

αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ νκΪδσλ. ΣΫινο, ζπλεξγΪδεηαη θαη 

θαζνδεγεέ ην Ϋξγν ηφζν ησλ λνκαξρηαθψλ απνθεληξσκΫλσλ ππεξεζηψλ, φπσο ησλ 
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πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ ΝΫσλ (..Ν.), ησλ ΚΫληξσλ πκβνπιεπηηθάο - Πξνγξακκαηηζκνχ 

(ΚΒ.Τ.Π.), ησλ Βξγαζηεξηαθψλ ΚΫληξσλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ (ΒΚΦΒ), ησλ ΚΫληξσλ 

Πιεξνθνξηθάο θαη ΝΫσλ Σερλνινγηψλ (ΠΛΔ.ΝΒ.Σ.), φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληηζηνέρσλ, 

φπσο ησλ ΚΫληξσλ ΑηΪγλσζεο, Ώμηνιφγεζεο θαη Τπνζηάξημεο (ΚΑΏΤ), ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

ΚΫληξσλ ηάξημεο θαη Βθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΒ.ΚΒ.Β..), ησλ ΚΫληξσλ 

Πεξηβαιινληηθάο Βθπαέδεπζεο (Κ.Π.Β.).  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη ζε πεξηβΪιινλ γξαθεένπ, κε ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ γηα ηε δηεθπεξαέσζε 

ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. ε γεληθΫο γξακκΫο Ϋρεη κηα ηδηαέηεξα ππεχζπλε ζΫζε θαη πνιιΫο αξκνδηφηεηεο, 

πνπ εέλαη δπλαηφλ λα ηνπ πξνθαιΫζνπλ Ϋληαζε θαη πξφζζεην Ϊγρνο. πλεξγΪδεηαη Ϊκεζα κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ΑηεπζπληΫο ησλ ζρνιεέσλ ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπ, ηνπο ΠξντζηακΫλνπο 

γξαθεέσλ θαη πνηθέινπο Ϊιινπο θνξεέο πνπ κεηΫρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα κε ζθνπφ 

ηελ αλαβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαέδεπζεο. Σν σξΪξην εξγαζέαο ηνπ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν, αθνχ κπνξεέ λα επηζθΫπηεηαη θαη λα βνεζΪ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα ηνπο 

ελζαξξχλεη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιέεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηκΫξνπο 

πξνβιεκΪησλ ηνπ ζρνιηθνχ Ϋξγνπ, ζε ψξεο θαη κΫξεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Γηα λα θΫξεη ζε πΫξαο ην Ϋξγν ηνπ ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ θχξνο 

θαη πεηζψ, λα εέλαη απνδεθηφο, λα κελ ακθηζβεηεέηαη, λα δεέρλεη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ 

επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα παξΫρεη ζεηηθΪ θέλεηξα θαη ππνζηάξημε ζην 

Ϋξγν ηνπο. ηηο ζρΫζεηο ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νθεέιεη λα δεέρλεη εηιηθξηλΫο ελδηαθΫξνλ θαη 

λα θξνληέδεη λα ηνπο ελεκεξψλεη ζηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθΪ, παηδαγσγηθΪ θαη δηδαθηηθΪ 

ζΫκαηα. ΥξεηΪδεηαη, αθφκε, λα δηαζΫηεη δεκηνπξγηθά θαληαζέα, πξσηνηππέα ζθΫςεο, 

εθεπξεηηθφηεηα, επηλνεηηθφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ζπλΫπεηα, νμπδΫξθεηα, 

απνθαζηζηηθφηεηα, κεζνδηθφηεηα, επζηξνθέα θαη ηθαλφηεηα παξαγσγάο λΫσλ ηδεψλ. ΣΫινο, ε 

αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη 

κειΫηεο, πξνυπνζΫηεη ηθαλφηεηα ζηηο δηαπξνζσπηθΫο ζρΫζεηο, επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη 

ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
Γηα λα γέλεη θΪπνηνο εθπαηδεπηηθφο ρνιηθφο χκβνπινο ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη ην βαζκφ Ώ’, 

δεθαεμαεηά (16) ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθά ππεξεζέα θαη δεθαεηά (10) Ϊζθεζε δηδαθηηθψλ 

θαζεθφλησλ ζε ζρνιεέα ΠξσηνβΪζκηαο ά ΑεπηεξνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο. Οη αηηάζεηο 

ππνβΪιινληαη ζηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο θαη Γξαθεέα ΠξσηνβΪζκηαο ά ΑεπηεξνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο, ελψ νη ππεξεηνχληεο κε απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ ππνβΪινπλ ηηο αηηάζεηο ηνπο 

ζηα γξαθεέα ησλ πληνληζηψλ Βθπαέδεπζεο Βμσηεξηθνχ, ηα νπνέα δηαβηβΪδνπλ ζηε ζπλΫρεηα 

ζηηο νηθεέεο Αηεπζχλζεηο Βθπαέδεπζεο ησλ λνκψλ, φπνπ νη ππνςάθηνη αλάθαλ πξηλ ηελ 

απφζπαζε, ηηο αλσηΫξσ αηηάζεηο θαη ηα ζπλεκκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ. Οη άδε ππεξεηνχληεο 

ρνιηθνέ χκβνπινη κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ ηελ αέηεζά ηνπο κε ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ ζηελ 

Ϋδξα ησλ πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ πνπ αλάθνπλ. Οη αηηάζεηο ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ: α) ΐηνγξαθηθφ ζεκεέσκα, ζην νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε επηζηεκνληθά παηδαγσγηθά, 

δηνηθεηηθά, επαγγεικαηηθά, ζπγγξαθηθά θαη θνηλσληθά δξαζηεξηφηεηΪ ηνπ, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ηεο επηθαινχκελεο δξαζηεξηφηεηαο β) Ώληέγξαθα ηέηισλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, κεηεθπαέδεπζεο θαη επηκφξθσζεο γ) Πέλαθα ησλ δεκνζηεπκΫλσλ ζπγγξαθηθψλ 

εξγαζηψλ δ) ΏπνδεηθηηθΪ γλψζεο μΫλσλ γισζζψλ ε) Ώληέγξαθα Ϊιισλ ζρεηηθψλ πηπρέσλ πνπ 

ηπρφλ Ϋρεη απνθηάζεη ν ππνςάθηνο ζη) ’πνην Ϊιιν ζηνηρεέν ζα βνεζάζεη ην ζπκβνχιην 

επηινγάο ζην Ϋξγν ηνπ δ) Αάισζε πνπ πεξηιακβΪλεη θαηΪ ζεηξΪ πξνηέκεζεο ζΫζεηο ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ κέαο ά πεξηζζφηεξσλ εδξψλ πνπ αλάθνπλ ζηηο πεξηνρΫο δχν Πεξηθεξεηαθψλ 
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Αηεπζχλζεσλ Βθπαέδεπζεο. ’ινη νη ηέηινη ζπνπδψλ ππνβΪιινληαη ζε επηθπξσκΫλα αληέγξαθα 

πξνθεηκΫλνπ δε γηα ηέηινπο ζπνπδψλ εμσηεξηθνχ εέλαη αλΪγθε λα αλαγλσξέδνληαη απφ ηνλ 

αξκφδην θνξΫα Ϋθδνζεο. Σπρφλ μελφγισζζεο βεβαηψζεηο ά Ϋγγξαθα πξΫπεη λα κεηαθξΪδνληαη 

επέζεκα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Βμσηεξηθψλ. Οη βεβαηψζεηο ά ηα 

ππεξεζηαθΪ Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ Ϊζθεζε θαζνδεγεηηθνχ Ϋξγνπ θαη ηε ζεηεέα ζε ζΫζε 

ΠαξΫδξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνπλ ρξφλν Ϋλαξμεο θαη ιάμεο 

ηνπ Ϋξγνπ. Οη ππνςάθηνη ρνιηθνέ χκβνπινη πξνζΫξρνληαη θαη ζε πξνθνξηθά ζπλΫληεπμε, ελψ 

νη ηνπνζεηνχκελνη ζε ζΫζεηο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ δηαγξΪθνληαη απφ ηνπο ινηπνχο πέλαθεο 

ππνςεθέσλ ζηειερψλ εθπαέδεπζεο, ζηνπο νπνένπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη. Οη Αηεπζχλζεηο θαη ηα 

Γξαθεέα Α.Β. ζπγθεληξψλνπλ ηηο αηηάζεηο ησλ ππνςεθέσλ, ειΫγρνπλ ηελ αθξέβεηα ησλ 

δεινπκΫλσλ ζηνηρεέσλ, ζπληΪζζνπλ ζεκεέσκα ζην νπνέν θαηαρσξνχληαη ηα κνξηνδνηνχκελα 

θξηηάξηα θαη ην ππνβΪινπλ καδέ κε ηηο αηηάζεηο θαη ηα ζπλνδεπηηθΪ ζηνηρεέα κΫζα ζε δΫθα 

εκΫξεο απφ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ ζηελ αξκφδηα Α/λζε Πξνζσπηθνχ 

Α.Β. Σκάκα Α’ ηνπ ΤΠ.Β.Π.Θ. Καηαξηέδεηαη πέλαθαο επηινγάο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, απφ ηα 

πεξηθεξεηαθΪ ππεξεζηαθΪ ζπκβνχιηα (Π.Α. 277/1984 ΦΒΚ 104) πνπ θξέλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθΫξεηΪο ηνπο εΪλ Ϋρνπλ ηα απαξαέηεηα πξνζφληα. πληΪζζνπλ πέλαθα 

κε αμηνινγηθά ζεηξΪ, ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη νη θαηΪιιεινη γηα ηε ζΫζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ αθνχ ιΪβνπλ ππφςε ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 17 παξ.2 ηνπ Ν. 1304/1982.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1566/1985 (Φ.Β.Κ. 167/ η. Ώ’/1985), 

ην Αεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα θαη ην Αηαξθά Βθπαηδεπηηθφ Κψδηθα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζηηο θαηΪ ηφπνπο Αηεπζχλζεηο ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΑεπηεξνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο κε 

ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά θαζνδάγεζε θαη ππνζηάξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θΪζε 

βαζκέδαο εθπαέδεπζεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΚαηΪ Σφπνπο Αηεπζχλζεηο ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΑεπηεξνβΪζκηαο Βθπαέδεπζεο  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΥΧΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε δηεξεχλεζε, ε επηινγά, ε επέβιεςε, θαη ε θαηαζθεπά θξαγκΪησλ θαη αλαρσκΪησλ 

γηα αλΪζρεζε πιεκκπξψλ, γηα εθηξνπά πνηακψλ θαη Ϋιεγρν πδΪησλ, γηα δεκηνπξγέα 

ηακηεπηάξσλ θαη Ϊιισλ αλαξξπζκηζηηθψλ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν ηερληθφο θαηαζθεπάο θξαγκΪησλ θαη αλαρσκΪησλ, ζε 

ζπλεξγαζέα κε πνιηηηθνχο κεραληθνχο, κεραληθνχο πεξηβΪιινληνο θ.Ϊ., εθπνλεέ πξνθαηαξθηηθΫο 

κειΫηεο γηα ηε ζΫζε, ην χςνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ θξΪγ΅αηνο ά ηνπ αλαρψκαηνο πνπ πξΫπεη λα 

θαηαζθεπαζηεέ θαζψο θαη ηε δηΪηαμε ησλ ζπλαθψλ Ϋξγσλ ΅ε ηνπο βαζηθνχο πδξαπιηθνχο θαη 

ινηπνχο ππνινγηζ΅νχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφ΅ελσλ ιχζεσλ. ηε 

ζπλΫρεηα, δηεξεπλΪ ην πδαηηθφ πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο θαη ηηο ζπλζάθεο εθκεηΪιιεπζάο ηνπ θαη 

εμεηΪδεη ηε γεσινγέα θαη ηελ πδξνγεσινγέα ηεο επξχηεξεο πεξηνράο θαζψο θαη γεσηερληθΪ θαη 

πεξηβαιινληηθΪ ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επξχηεξε πεξηνρά ησλ Ϋξγσλ. Καηφπηλ, κειεηΪ ηηο 

http://www.ypepth.gr/
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ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ θαη επηιΫγεη, ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο (πνιηηηθνχο κεραληθνχο, γεσιφγνπο θ.Ϊ.), εθεέλε πνπ εέλαη πξνζθνξφηεξε απφ 

ηερληθννηθνλνκηθά Ϊπνςε. Γηα ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ ζχγρξνλα κεραλάκαηα θαη φξγαλα 

κΫηξεζεο εδαθηθψλ θαη πδξαπιηθψλ παξακΫηξσλ θαζψο θαη ζχγρξνλεο ηερληθΫο επεμεξγαζέαο 

θαη δηαρεέξηζεο δεδνκΫλσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ νηθνζπζηάκαηνο ηεο πεξηνράο φπνπ πξφθεηηαη 

λα εθηειεζηνχλ ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη ζε γξαθεέν, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο. ηαλ εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν, κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη Ϊζρεκεο θαηξηθΫο 

ζπλζάθεο. Δ πνιχσξε νξζνζηαζέα θαη ε Ϋληνλε ζσκαηηθά θφπσζε ραξαθηεξέδνπλ ηελ εξγαζέα 

ηνπ. ηαλ εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, ζπληΪζζεη κειΫηεο (πδξνγεσινγηθΫο, γεσηερληθΫο, 

ηνπνγξαθηθΫο θ.Ϊ.) θαη δεκηνπξγεέ ρΪξηεο φπνπ ζεκεηψλνληαη φιεο νη απαξαέηεηεο ιεπηνκΫξεηεο 

(αληεξεέζκαηα, ηνκΫο θ.Ϊ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη παξαηεξεηηθφηεηα, νμπδΫξθεηα, κεζνδηθφηεηα θαη επηλνεηηθφηεηα. 

Βπέζεο, πξΫπεη λα αγαπΪ ηε θχζε θαη λα Ϋρεη θπζηθά αληνρά θαη επθηλεζέα, γηαηέ θΪπνηεο θνξΫο 

ρξεηΪδεηαη λα εξγαζηεέ θΪησ απφ αληέμνεο θιηκαηνινγηθΫο θαη θπζηθΫο ζπλζάθεο. Ώπαηηεέηαη, 

επέζεο, πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη δεμηφηεηα ζηε ρξάζε εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. Δ αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε ζπκκεηνρά ζε 

επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο πξνυπνζΫηνπλ επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ζπλερά 

ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ ά 

ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ησλ παλεπηζηεκέσλ Θεζζαινλέθεο, ΠΪηξαο, ΘξΪθεο θαη Θεζζαιέαο, 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Βπέζεο, 

παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζηελ ΒιιΪδα ά ζην 

εμσηεξηθφ. Βηδηθφηεξα, ζην Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν (ΒΜΠ) ιεηηνπξγεέ ην Αηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν Βπηζηά΅ε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ φπνπ 

πξνζθΫξνληαη, κεηαμχ Ϊιισλ, καζάκαηα φπσο ηερλνινγέα θξαγκΪησλ, αλνηθηνέ αγσγνέ θαη 

εθβνιΫο, βειηηζηνπνέεζε ζπζηεκΪησλ πδαηηθψλ πφξσλ θ.Ϊ. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην 

ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη ζην Αεκνθξέηεην 

Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο. Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, 

Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 

33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985. Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ 

απφ ην Π.Α. 372, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΒΚ 243 Ώ’ ζηηο 3/12/1997. Ο κεραληθφο 

πεξηβΪιινληνο εγγξΪθεηαη ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδνο, ην νπνέν θαη ρνξεγεέ Ϊδεηα 

Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. χκθσλα κε ην Π.Α. 365 /1993 θαη ην Π.Α. 232/1995 ζηνπο 

δηπισκαηνχρνπο ησλ ΣκεκΪησλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο κπνξνχλ λα αλαηέζεληαη: α) Δ 

δηνέθεζε θαη ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, θαζψο θαη δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ πξνζηαζέαο, 

αλΪπηπμεο θαη ελ γΫλεη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβΪιινληνο θαη ηελ 

παξαγσγά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 
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πεξηβΪιινλ. β) Δ εθπφλεζε θαη/ά ν Ϋιεγρνο κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαζψο θαη κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηερληθΪ ά Ϊιια Ϋξγα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. γ) ΒθπαηδεπηηθΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ θαζάθνληα ζε 

ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο ζηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε ηνπ δεκφζηνπ ά ηνπ 

ηδησηηθνχ ΣνκΫα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη σο ππΪιιεινο ζε ππνπξγεέα (ππνπξγεέν ΠεξηβΪιινληνο Υσξνηαμέαο θαη Αεκνζέσλ 

Έξγσλ), ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο, ζε θαηαζθεπαζηηθΫο εηαηξεέεο, ζε ηερληθΫο 

εηαηξεέεο, ζε εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα, ζε πνιενδνκηθΪ γξαθεέα ά σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε 

δηθφ ηνπ ηερληθφ γξαθεέν. Ώθφκα, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο θαζεγεηάο ζηε δεπηεξνβΪζκηα θαη ηελ 

ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Παηεζέσλ 42, 106 82, Ώζάλα, ηει.: 210-7723459, 

www.civil.ntua.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 
2310-995612, www.civil.auth.gr  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: ΐαζ. νθέαο, 691 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-20319, 

www.civil.duth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο: Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74178, 
www.civ.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 265 00, Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997643, 

www.civil.upatras.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο: ΣΫξκα Ώγένπ ΜΪξθνπ, 731 32, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37474, θαμ: 
28210-37483, www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  Αεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο: πγθξφηεκα Πνιπηερληθάο ρνιάο, Γξακκαηεέα 

Σκάκαηνο Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, ΐαζ. νθέαο 12, 671 00, ΞΪλζε, ηει.: 25410-79101, 

79108, 79380, 79125, θαμ: 25410-79379, e-mail: info@env.duth.gr, www.env.duth.gr  

  Παλειιάληνο χιινγνο Αηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο: 
www.geocities.com/pasdmip  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ 
ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε θαη ε εθαξκνγά ηερληθψλ γηα ηελ πξνζηαζέα, ηελ αχμεζε θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε ηνπ 

πδξφβηνπ θφζκνπ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. πλεξγΪδεηαη κε ηνλ ηρζπνιφγν γηα ηελ 

αμηνπνέεζε θαη πξνζηαζέα ηνπ πδΪηηλνπ πεξηβΪιινληνο. Ώζρνιεέηαη κε ηελ αιηεέα θαη ηελ 

πδαηνθαιιηΫξγεηα θαη πξνζπαζεέ λα αμηνπνηάζεη ηα απνζΫκαηα ησλ πδξφβησλ δψσλ θαη θπηψλ 

πνπ Ϋρνπλ νηθνλνκηθά ζεκαζέα γηα ηνλ Ϊλζξσπν. Φξνληέδεη γηα ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

βειηέσζε ησλ αιηεπκΪησλ θαζψο θαη γηα ηε βειηέσζε ηεο αιηεπηηθάο ηερλνινγέαο ρσξέο φκσο λα 

πξνθαινχληαη δεκηΫο ζηνπο ηρζπφηνπνπο. Ώζρνιεέηαη επέζεο θαη κε δηαζπνξΪ ςαξηψλ θαη 

πδξφβησλ εηδψλ ζε πνηΪκηα, ιέκλεο, ιηκλνζΪιαζζεο θαη ζΪιαζζεο.  

http://www.ypepth.gr/
http://www.civil.ntua.gr/
http://www.civil.auth.gr/
http://www.civil.duth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.civil.upatras.gr/
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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σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ην ρψξν πνπ εξγΪδεηαη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζεη. Έηζη, φηαλ εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν νη ζπλζάθεο εέλαη θαιΫο, αιιΪ φηαλ 

βξέζθεηαη ζηελ χπαηζξν ά ζηε ζΪιαζζα αληηκεησπέδεη δχζθνιεο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα Ϋρεη ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζέα ζε ζΫκαηα πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, λα 

αλαιακβΪλεη πξσηνβνπιέεο θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο, πνπ κπνξνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθΫο, πνπ ρξεζηκνπνηεέ ζηελ εξγαζέα ηνπ. ΠξΫπεη επέζεο 

λα αγαπΪ ηε θχζε θαη ην πγξφ ζηνηρεέν θαη λα Ϋρεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά γηα λα 

κπνξεέ λα αληεπεμΫιζεη ζηηο δχζθνιεο ζπλζάθεο πνπ αληηκεησπέδεη ζηελ χπαηζξν ά ζηε 

ζΪιαζζα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο (παξΪξηεκα Μνπδαληψλ), 

ζην νπνέν ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα πξαθηηθά 

εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: ΐηνινγέαο, Γεσπνληθφ 

Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη 

Γσηθάο Παξαγσγάο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Κηεληαηξηθάο, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ 

Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Ϋρνπλ 

θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.109, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 47 Ώ’ ζηηο 10-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Με βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπ απαζρνιεέηαη ζην δεκφζην, 

ηδησηηθφ, ζπλεηαηξηζηηθφ ηνκΫα θαη ζηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε (απηφλνκα ά ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο), κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο ζε ζχγρξνλνπο θαη 

εηδηθνχο ηνκεέο ηεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο-αιηεέαο θαη ζηε δηαδηθαζέα παξαγσγάο ηρζπαιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε γηα 

ηελ έδξπζε κνλΪδσλ εθηξνθάο ηρζχσλ, ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ, γηα ηελ νξγΪλσζε θαη 

ιεηηνπξγέα ηρζπαγνξψλ, ηρζπνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ 

θαζψο θαη γηα ηελ νξζνινγηζηηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ ηρζπναπνζεκΪησλ, ηρζπνηξνθηθψλ θαη 

αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. Μπνξεέ επέζεο λα εξγαζηεέ ππφ πξνυπνζΫζεηο θαη σο θαζεγεηάο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο πξνβιΫπνληαη ζεηηθΫο, ηνπιΪρηζηνλ 

γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: παξΪξηεκα ΝΫσλ Μνπδαληψλ Υαιθηδηθάο: N.ΜηιηηΪδε 1 ΝΫα 
ΜνπδαληΪ, Σ.Θ. 63200, ηει.: 23730/26448-9, fax: 23730/26450, http://www.aqua.teithe.gr/  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 

http://www.aqua.teithe.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζπληάξεζε, ε αλΪπιαζε θαη ε δηαηάξεζε ηεο αξρηηεθηνληθάο ησλ κλεκεέσλ εέλαη ην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. πληεξεέ Ϋξγα ηΫρλεο, θιαζηθΪ θαη λενθιαζηθΪ, ιατθφηξνπα θαη 

αζηηθΪ θηέξηα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ην Ϋξγν πνπ θΪζε θνξΪ αλαιακβΪλεη λα ζπληεξάζεη, κπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζηελ 

χπαηζξν, ζε εμσηεξηθφ ά ζε θιεηζηφ ρψξν. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εξγαζέαο ηνπ δελ κεηαθηλεέηαη, 

αιιΪ κπνξεέ λα εέλαη γηα αξθεηά ψξα φξζηνο ά ζε δηΪθνξεο ζηΪζεηο πνπ ηνπ πξνθαινχλ 

θνχξαζε. ΠνιιΫο θνξΫο, αλαγθΪδεηαη λα εξγαζηεέ ζε ρψξνπο πνπ ππΪξρεη πγξαζέα, λα εέλαη 

αλεβαζκΫλνο ζε ζθαισζηΫο ά λα βξέζθεηαη θνληΪ ζε εηνηκφξξνπνπο ηνέρνπο, θηλδπλεχνληαο απφ 

ηελ πηψζε ρσκΪησλ θαη ζνβΪδσλ. Οθεέιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα λΫα φξγαλα θαη κεραλάκαηα, 

γηα ηηο λΫεο ηερληθΫο θαη κεζφδνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αθξέβεηα θαη ε επηδεμηφηεηα ζηηο θηλάζεηο ησλ δαρηχισλ, ε θαιά φξαζε, ε ππνκνλά θαη 

επηκνλά εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα. Θα πξΫπεη επέζεο λα δηαζΫηεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα, 

θαιιηηερληθά επαηζζεζέα θαη ηζηνξηθΫο γλψζεηο γχξσ απφ απηΪ ηα θηέξηα θαη ηηο κνξθΫο ηΫρλεο 

πνπ επηθξΪηεζαλ ζε θΪζε επνρά.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ΏΣΒΕ ΠΪηξαο, ζην νπνέν ε δηΪξθεηα ηεο θνέηεζεο εέλαη νρηψ 

εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα 

δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε ΏΒΕ. ζνη ζΫινπλ λα εηζαρζνχλ ζην ηκάκα απηφ, 

εμεηΪδνληαη θαη ζην εηδηθφ κΪζεκα: ρΫδην Βιεχζεξν θαη Γξακκηθφ. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ 

λα γέλνπλ θαη ζην λΫν Σκάκα Ώλαθαέληζεο θαη ΏπνθαηΪζηαζεο Κηηξέσλ ηνπ ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο 

(Σξέθαια). πνπδΫο θαηψηεξνπ επηπΫδνπ παξΫρνληαη απφ ΕΒΚ (δεκφζηα), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη ζπνπδΫο αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο, νη δε απφθνηηνη ιακβΪλνπλ δέπισκα επαγγεικαηηθάο 

θαηΪξηηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα θαηνρπξψλνληαη κε Π.Α. ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ 

ζπνπδαζηψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Ώλαθαέληζεο θαη ΏπνθαηΪζηαζεο Κηηξέσλ 

νξέδνληαη σο εμάο: Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώλαθαέληζεο θαη ΏπνθαηΪζηαζεο Κηηξέσλ, θαηΪ 

ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, απνθηνχλ ηηο απαξαέηεηεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο 

γλψζεηο ζηνλ Ώξρηηεθηνληθφ ρεδηαζκφ ησλ Κηηξέσλ θαη δεμηφηεηεο ζηηο Ώλαθαηλέζεηο θαη 

ΏπνθαηαζηΪζεηο ησλ θηηξέσλ. Οη πηπρηνχρνη ζα Ϋρνπλ ηνλ θχξην θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ηνπ 

εηδηθνχ θαη γεληθνχ Ώξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγάο ηνπ θαη ζα εέλαη ζε ζΫζε λα 

αζρνιεζνχλ πξνζσπηθΪ εέηε νκαδηθΪ κε Ϊιινπο Σερληθνχο, Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, 

Μεραλνιφγνπο, Διεθηξνιφγνπο ζηνπο ηνκεέο ηνπ Ώξρηηεθηνληθνχ κΫξνπο ησλ θηηξέσλ θαη 

εηδηθφηεξα:  

  ηνλ Ώξρηηεθηνληθφ ρεδηαζκφ ησλ Ώλαπαιαηψζεσλ θαη ΏπνθαηαζηΪζεσλ ησλ Κηηξέσλ θαη 
πλφισλ, ΑηαηεξεηΫσλ - Παξαδνζηαθψλ ά παιαηψλ ιατθφηξνπσλ.  

  ηε χλζεζε θαη εθαξκνγά ζηνλ ηνκΫα απνθιεηζηηθΪ ηνπ Ώξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ λΫσλ 

χγρξνλσλ Κηηξέσλ, νπνηαζδάπνηε ρξάζεο, απεξηνξέζηνπ θιέκαθαο θαη εκβΫιεηαο.  
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  ηηο Ώπνηππψζεηο Ώξρηηεθηνληθψλ Μλεκεηαθψλ Ϋξγσλ κε παξαδνζηαθψλ ά λΫσλ Σερληθψλ 

κεζφδσλ.  

  ηελ αλΪπηπμε λΫσλ ηερλνινγηψλ ζπληάξεζεο θαη απνθαηΪζηαζεο ησλ Ανκηθψλ πιηθψλ 
θηηξηαθνχ Ϋξγνπ ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο Βπηζηεκνληθνχο θιΪδνπο θαη Εδξχκαηα.  

  ηε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο Σερληθνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Ώξρηηεθηνληθάο κειΫηεο θαη θαηαζθεπάο κε εθαξκνγά ησλ γλψζεσλ ηεο εηδηθφηεηαο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκΫα ησλ θηηξέσλ ΑηαηεξεηΫσλ ά χγρξνλσλ.  
 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο αλαθαέληζεο θαη απνθαηΪζηαζεο θηηξέσλ κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ππεξεζέεο θαη 

νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα αιιΪ θαη ζε ηδησηηθΫο εηαηξεέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

κειΫηεο θαη επέβιεςε αλαπιΪζεσλ θηηξέσλ, ζε αλαθαηλέζεηο θαη ζπληάξεζε παξαδνζηαθψλ-

δηαηεξεηΫσλ θηηξέσλ, ζε απνηππψζεηο κλεκεηαθψλ Ϋξγσλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, κε ζεηηθφ ηζνδχγην ζηε δάηεζε ηεο αγνξΪο εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο: Μεγ. ΏιεμΪλδξνπ, Κνπθνχιη, 263 34 ΠΪηξα, ηει.: 2610/319107, fax: 

2610/313770, 334976, http://www.teipat.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ 
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλαπηπμηαθά θαη παξαγσγηθά δηαδηθαζέα θαζψο θαη ε δηΪζεζε αλζΫσλ θαη θαιισπηζηηθψλ 

θπηψλ ππαέζξνπ θαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζε επέπεδν επηρεέξεζεο, ε πψιεζε ηππνπνηεκΫλσλ 

πξντφλησλ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ αλζΫσλ θαη θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ε θαηαζθεπά 

πΪξθσλ, θάπσλ, ε ρξεζηκνπνέεζε θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ζε ρψξνπο πξαζέλνπ θαη ε 

αξρηηεθηνληθά ηνπένπ, απνηεινχλ ην αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ ηερλνιφγνπ αλζνθνκέαο θαη 

αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο αλζνθνκέαο θαη αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ εξγΪδεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, φπσο 

γξαθεέν, θαηΪζηεκα θ.ιπ, αληηκεησπέδνληαο ζρεηηθΪ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο. Βέλαη δπλαηφ 

φκσο λα εξγαζηεέ ζην ζεξκνθάπην ά ζηελ χπαηζξν, αληηκεησπέδνληαο ζπρλΪ αληέμνεο θαηξηθΫο 

ζπλζάθεο. ΠνιιΫο θνξΫο μεπεξλΪ ην ζπγθεθξηκΫλν σξΪξην εξγαζέαο ηνπ, γηαηέ νη 

δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ εμαξηψληαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ ηελ επνρά θαη ηηο θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο αλζνθνκέαο θαη αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ πξΫπεη λα Ϋρεη αηζζεηηθά αληέιεςε ηνπ 

ρψξνπ, θαιφ γνχζην, θαη δεκηνπξγηθΫο ηδΫεο, ελψ νη ηερληθΫο γλψζεηο δηαθνζκεηηθάο θαη 

αξρηηεθηνληθάο απνηεινχλ βαζηθΪ πξνζφληα, ψζηε λα επηηπγρΪλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

αηζζεηηθφ απνηΫιεζκα. ΠαξΪιιεια πξΫπεη λα εέλαη επηλνεηηθφο, λα αλαιακβΪλεη πξσηνβνπιέεο, 

λα Ϋρεη θαιά πγεέα θαη ζσκαηηθά αληνρά αιιΪ θαη ηδηαέηεξε δεμηνηερλέα ζηηο θηλάζεηο ησλ 

ρεξηψλ θαη ζηηο ιεπηΫο ρεηξσλαθηηθΫο εξγαζέεο.  

 

http://www.teipat.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηε ρνιά Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο ηνπ ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (ʼξηα), φπνπ 

ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ ζπνπδΫο θαη Ϋλα πξαθηηθά εμΪζθεζε). Βέλαη ην πξψην 

θαη κνλαδηθφ Ϋσο ζάκεξα πνπ ρνξεγεέ πηπρέν Ώλζνθνκέαο - Ώξρηηεθηνληθάο ηνπένπ. Σν 

πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο θαιχπηεη ηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ηεο εθαξκνγάο ησλ 

βηνινγηθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο αλζνθνκέαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο απηνχ 

ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ. 

ζπνπδΫο επηπΫδνπ 3+ παξΫρνληαη ζηα ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) παξΫρνληαο Αέπισκα 

Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο σο ηέηιν ζπνπδψλ. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην 

Σκάκα Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ ηνπ ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο (ΑξΪκα).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Ώλζνθνκέαο θαη Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ 

νξέδνληαη σο εμάο: Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη 

ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, κπνξνχλ εέηε απηνδχλακα εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο λα 

αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο πΪλσ ζε εηδηθνχο ηνκεέο ησλ 

γεσπνληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ. Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο απνθηνχλ ηηο απαξαέηεηεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο 

γλψζεηο, θαζψο θαη εκπεηξέεο εθαξκνγάο ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη σο Σερλνιφγνη 

Γεσπφλνη - ΏξρηηΫθηνλεο Σνπένπ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ 

Σκάκαηνο θαη εηδηθφηεξα:  

  ΚαιιηΫξγεηα θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαζψο θαη παξαγσγά, ηππνπνέεζε, πηζηνπνέεζε θαη 
εκπνξέα θΪζε εέδνπο αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

  Παξαγσγά θαη εκπνξέα αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ.  

  ΚαηΪξηηζε κειεηψλ γηα δεκηνπξγέα πΪξθσλ, θαιισπηζηηθψλ θάπσλ, ριννηαπάησλ, 
αηζζεηηθψλ δαζψλ, πξαζέλνπ νδνπνηέαο θαη Ϊιισλ Ϋξγσλ.  

  ΏλΪιεςε, επέβιεςε θαη εθηΫιεζε Ϋξγσλ πξαζέλνπ θαη αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ θαζψο θαη 

ζπληάξεζε απηψλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηνπο.  

  Σερληθά ππνζηάξημε αλζνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ηελ εγθαηΪζηαζε 
απηψλ, ηελ Ϊξδεπζε ηελ ιέπαλζε, ηελ θπηνπξνζηαζέα, ηηο ινηπΫο θαιιηεξγεηηθΫο ηερληθΫο, ηελ 

δηελΫξγεηα αλαιχζεσλ ζε εηδηθΪ εξγαζηάξηα, ηελ πξνκάζεηα θαη δηΪζεζε γεσξγηθψλ θαξκΪθσλ 

θαη ινηπψλ γεσξγηθψλ εθνδέσλ θαη γεληθφηεξα ηελ εθαξκνγά ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

παξαγσγάο αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

  ΟξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζχληαμε ζρεηηθψλ 

νηθνλνκηθνηερληθψλ κειεηψλ θαζψο θαη δηελΫξγεηα εθηηκάζεσλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ ζε 

εγθαηαζηΪζεηο θαη επηρεηξάζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αλζνθνκέα θαη ηελ αξρηηεθηνληθά ηνπένπ.  

  ρεδηαζκφο θαη εθηΫιεζε πξνγξακκΪησλ εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο ζε ηνκεέο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αλζνθνκέα, ηελ πξνζηαζέα, αλΪδεημε θαη αμηνπνέεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ αλΪπιαζε ηνπέσλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ηερλνιφγσλ αλζνθνκέαο θαη αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ εέλαη ππφ 

λνκνζεηηθά ξχζκηζε. Οη εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, ηνπο δέλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ, εέηε απηνδχλακα εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο εηδηθνχο, κε ηε 

κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο ζε εηδηθνχο ηνκεέο ησλ γεσπνληθψλ επηζηεκψλ, 

σο απηναπαζρνινχκελνη ά σο ζηειΫρε κνλΪδσλ ζηελ παξαγσγά θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε ρψξσλ πξαζέλνπ. πγθεθξηκΫλα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε ηελ αλΪπηπμε θαη 

θξνληέδα θΪζε εέδνπο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, παξαγσγά θαη εκπνξέα πηζηνπνηεκΫλνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ ζηνλ ηνκΫα ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, παξαγσγά ηππνπνέεζε, 

ζπζθεπαζέα θαη εκπνξέα αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ζεξκνθεπηαθνχ 
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πιηθνχ, ζχληαμε θαη ππνγξαθά κειεηψλ αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ, θεπνηερλέαο, αηζζεηηθψλ 

δαζψλ, πξαζέλνπ νδνπνηέαο, πιαηζέσλ, ριννηαπάησλ θαη Ϊιισλ Ϋξγσλ πξαζέλνπ. Βπέζεο, κε ηελ 

αλΪιεςε, επέβιεςε θαη εθηΫιεζε Ϋξγσλ αξρηηεθηνληθάο ηνπένπ, ςεθαζκνχο γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε θπηνλφζσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, θαζψο θαη ζπζηεκΪησλ 

απεληνκψζεσλ ά απνιπκΪλζεσλ ζεξκνθεπένπ. ΣΫινο, κπνξνχλ λα ζηειερψλνπλ ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο (ΟΣΏ) σο ππεχζπλνη αλΪπηπμεο θαη ζπληάξεζεο πΪξθσλ, 

δελδξνζηνηρηψλ, πιαηζέσλ θ.ιπ. θαη σο θαζεγεηΫο ππφ πξνυπνζΫζεηο, ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζρεηηθΪ θαιΫο, ην δε ηζνδχγην ηνπ 

επαγγΫικαηνο ζεηηθφ, κε πςειά δάηεζε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ:Κσζηαθηνέ, Σαρ. Θπξέδα 110, 47100 ʼξηα, ηει.: 26810/77291, fax: 
26810/77468, http://www.teiep.gr/deps/dep3/dep3.htm  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: Σκάκα Ώξρηηεθηνληθάο Σνπένπ, ΠξνΪζηην, 661,00, ΑξΪκα, ηει.: 25210-

60402, e-mail: sla@teikav.edu.gr, chrisath@teikav.edu.gr, 

http://www.teikav.edu.gr/la/Arxitektoniki/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax:210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο Ϋιεγρνο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. ΑηαζΫηεη ηηο ηερλνινγηθΫο γλψζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο λΫαο ηερλνινγέαο ζηελ 

πξνζηαζέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζηε ζπληάξεζε θαη επηζθεπά ησλ ζπζηεκΪησλ 

κΫηξεζεο ηεο ξχπαλζεο θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ εθπνκπάο ησλ ξχπσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ ά εξγαζηεξένπ, φπνπ δελ αληηκεπέδεη ηδηαέηεξεο δπζθνιέεο. 

ΠνιιΫο θνξΫο, φκσο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ ζηελ χπαηζξν γηα λα κεηξάζεη ηνπο ξχπνπο θαη 

λα κειεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο. Βθεέ, νη ζπλζάθεο δελ εέλαη θαιΫο, γηαηέ κπνξεέ λα 

επηθξαηεέ δΫζηε, πγξαζέα θαη απνπληθηηθά αηκφζθαηξα, εηδηθΪ φηαλ ε ξχπαλζε εέλαη απμεκΫλε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ζπλεπάο θαη ππεχζπλνο, ψζηε λα παέξλεη ηηο ζσζηΫο απνθΪζεηο θαη λα ηεξεέ ηνπο 

θαλφλεο αζθαιεέαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ πξνγξακκΪησλ πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. ΠξΫπεη επέζεο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα λΫα ηερλνινγηθΪ κΫζα θαη φξγαλα 

κΫηξεζεο ησλ ξχπσλ. ΣΫινο, λα Ϋρεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αλζεθηηθφ αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ΏΣΒΕ Απηηθάο Μαθεδνλέαο (ΚνδΪλε), ζην νπνέν νη ζπνπδΫο 

δηαξθνχλ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη 

απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ κε 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε ΏΒΕ πνπδΫο θαηψηεξνπ φκσο 

http://www.teiep.gr/deps/dep3/dep3.htm
http://www.teikav.edu.gr/la/Arxitektoniki/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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επηπΫδνπ, δειαδά επηπΫδνπ 3+, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα), απ’ φπνπ νη απφθνηηνη 

ιακβΪλνπλ δέπισκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο, ηα δε επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα 

νξέδνληαη κε Π.Α. κΫζσ ηνπ ΟΒΒΚ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Ώληηξξχπαλζεο νξέδνληαη σο εμάο: Ο 

Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Ώληηξξχπαλζεο ζα δηαζΫηεη ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη ηηο 

απαξαέηεηεο ηερλνινγηθΫο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεέ λα δξαζηεξηνπνηεζεέ 

επαγγεικαηηθΪ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο, 

θαζψο θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε επηζηάκνλεο Ϊιισλ εηδηθνηάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ. Βηδηθφηεξα, ν Πηπρηνχρνο Σερλνιφγνο Ώληηξξχπαλζεο Ϋρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα:  

  Οξγαλψλεη, επηβιΫπεη, δηεμΪγεη, επεμεξγΪδεηαη θαη αμηνινγεέ κεηξάζεηο θαη πεηξΪκαηα ζε φιεο 
ηηο θαηεγνξέεο ξππαληψλ.  

  ΒγθαζηζηΪ θαη ζπληεξεέ φξγαλα, ζπζθεπΫο θαη ζπζηάκαηα ζε εγθαηαζηΪζεηο αληηξξχπαλζεο.  

  ΜειεηΪ, ζρεδηΪδεη θαη επηβιΫπεη ηε ιεηηνπξγέα ζπζηεκΪησλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ 
αληηξξχπαλζεο.  

  ΜειεηΪ ηε βειηηζηνπνέεζε κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ ειΫγρνπ ηεο ξχπαλζεο.  

  Αηελεξγεέ εθηηκάζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζε ζπζθεπΫο, ζπζηάκαηα θαη 
εγθαηαζηΪζεηο αληηξξχπαλζεο  

  Βθπνλεέ ά αμηνινγεέ κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.  

  Βκπνξεχεηαη θαη δηαθηλεέ εμνπιηζκφ, φξγαλα, πιηθΪ θαη εμαξηάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
ζπζηάκαηα θαη εγθαηαζηΪζεηο αληηξξχπαλζεο.  

  Ώπαζρνιεέηαη ζηελ εθπαέδεπζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα, θαη λα ζπκκεηΫρεη ζε 

πξνγξΪκκαηα εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο ζε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο ξχπσλ θαη πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο.  

  Παξαθνινπζεέ ηηο κεηαβνιΫο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη λνκνζεηηθψλ ξπζκέζεσλ θαη 
ειΫγρεη ηελ εθαξκνγά ηνπο.  

  Παξαθνινπζεέ ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο θαη ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεκφζηνπο 

θαη ηδησηηθνχο θνξεέο.  

  Ώζρνιεέηαη κε ηελ Ϋξεπλα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκέα ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο 
εηδηθφηεηΪο ηνπ.  

  ΒξγΪδεηαη ζπιινγηθΪ θαη νκαδηθΪ, πΪλσ ζε ζχλζεηα ηερληθν-νηθνλνκηθΪ ζΫκαηα ηεο 

εηδηθφηεηΪο ηνπ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Με ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο γλψζεηο ηνπο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ 

σο ζηειΫρε ζε φινπο ηνπο θιΪδνπο ηεο βηνκεραλέαο, ζηνλ ηνκΫα θαηαζθεπάο κεγΪισλ Ϋξγσλ, 

φπνπ απαηηνχληαη κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιΪ θαη εηδηθΫο εγθαηαζηΪζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζε κνλΪδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζηνλ ηνκΫα ηεο 

πγεηνλνκηθάο ηαθάο απνξξηκκΪησλ, ζηνπο ηνκεέο ηεο εκπνξέαο, εγθαηΪζηαζεο θαη ζπληάξεζεο 

ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκΪησλ αληηξξππαληηθάο ηερλνινγέαο θαζψο θαη νξγΪλσλ κΫηξεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο πξνθαινχκελεο ξχπαλζεο^ ζην δεκφζην ηνκΫα ζε ζΫζεηο ζρεηηθΫο κε ηνλ 

Ϋιεγρν θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, αιιΪ θαη σο εθπαηδεπηηθνέ^ ζε ηδησηηθΫο 

πεξηβαιινληηθΫο θαη θαηαζθεπαζηηθΫο κνλΪδεο πνπ επηζπκνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κΫζα ζηα 

επηηξεπφκελα φξηα παξαγσγάο ξχπσλ θαη ζε εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα θαη ελψζεηο ά νξγαλψζεηο 

πνπ ελδηαθΫξνληαη γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη 

πΪξα πνιχ ζεηηθΫο, Ϋρνληαο δπλακηθά πξννπηηθά ζην πιαέζην θαη ηεο απμαλφκελεο επαηζζεζέαο 

θαη αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. Σν ηζνδχγην ζηε δάηεζε ηεο αγνξΪο 
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εξγαζέαο εέλαη ζεηηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Απηηθάο Μαθεδνλέαο: Κνέια, 50100 ΚνδΪλε, ηει.: 24610/40161, fax: 24610/39682, 
http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/texnologiwn/texnologiwn.htm  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ εγθαηΪζηαζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ιεηηνπξγέα θαη ε ζπληάξεζε ζπζηεκΪησλ απηφκαηνπ 

ειΫγρνπ εέλαη ην αληηθεέκελφ ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ώζρνιεέηαη δειαδά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

κεραληζκνχο, πνπ εέλαη πξνγξακκαηηζκΫλνη γηα ζπγθεθξηκΫλε ιεηηνπξγέα. Οη ηνκεέο πνπ ηνλ 

ελδηαθΫξνπλ εέλαη ηΫζζεξηο: ε παξαγσγά θαη επεμεξγαζέα πξψησλ πιψλ, νη ηειεπηθνηλσλέεο, ε 

δηαλνκά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο θαη ε εθπαέδεπζε.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη αλζπγηεηλΫο κΫζα ζην ειεθηξνληθφ εξγαζηάξην ιφγσ ηεο 

αθηηλνβνιέαο, ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ επηθέλδπλσλ πξψησλ πιψλ. Θα πξΫπεη λα εέλαη πξνζεθηηθφο 

ζηε δνπιεηΪ ηνπ θαη λα παέξλεη ηα απαξαέηεηα κΫηξα πξνζηαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Οη θαιΫο γλψζεηο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θπζηθάο, ε αθξέβεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ε 

ππεπζπλφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα θαη ην ελδηαθΫξνλ ηνπ γηα ηηο λΫεο ηερλνινγέεο εέλαη 

απαξαέηεηα πξνζφληα. Ώθφκε, πξΫπεη λα δηαζΫηεη θαιά αληέιεςε, εθεπξεηηθφηεηα θαζψο θαη 

αλαιπηηθά ζθΫςε.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ησλ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, 

Θεζζαινλέθεο θαη Υαιθέδαο. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα 

ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα ηηο ζπλερέζνπλ κε θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: 

Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκέσλ Θεζζαινλέθεο, Ώηγαένπ θαη Κξάηεο, Φπζηθάο, Μεραληθψλ Δ/Τ 

θαη Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Διεθηξνληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκέσλ Θεζζαινλέθεο θαη Εσαλλέλσλ, 

Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο ζηελ έδηα εηδηθφηεηα παξΫρνληαη 

επέζεο απφ ηα ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ), πνπ νδεγνχλ ζε πηπρέν επηπΫδνπ αληέζηνηρα 2, 3 θαη 

3+.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Ώπηνκαηηζκνχ νξέδνληαη σο εμάο: Με ηελ 

νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο δηαζΫηεη ηηο θαηΪιιειεο 

http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/texnologiwn/texnologiwn.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθΫο δεμηφηεηεο εθαξκνγάο ησλ 

γλψζεσλ απηψλ, ζε ζπζηάκαηα απηνκαηηζκνχ, κεραηξνληθάο θαη ηειεκαηηθάο, ζε ηνκεέο 

βηνκεραληθνχο, αγξνηηθνχο ά θαη ππεξεζηψλ (απηνκαηηζκνχο γξαθεένπ). Ο πηπρηνχρνο κπνξεέ 

λα αληαπνθξηζεέ ζε ζΫζεηο εξγαζέαο θΪζε εξγαζηαθάο ζρΫζεσο (σο ππΪιιεινο, ζηΫιερνο, 

απηναπαζρνινχκελνο θ.ι.π.). Βπεηδά ε γλψζε ηνπ απηνκαηηζκνχ εέλαη πεξαηηΫξσ εμεηδέθεπζε 

ηεο γλψζεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πηπρηνχρνο κπνξεέ λα θαιχςεη θαη εξγαζέεο πνπ απαηηνχλ ηε 

βαζηθά γλψζε ηεο δνκάο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ αλσηΫξσ πεξηγξαθΫλησλ ζπζηεκΪησλ 

(ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θ.ι.π. θαζψο θαη 

ειεθηξηθψλ κεραλψλ). Βηδηθφηεξα, ν Μεραληθφο Ώπηνκαηηζκνχ εέλαη ζε ζΫζε λα: 1. Βθαξκφδεη 

ηηο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο κεζφδνπο αλΪιπζεο, ζρεδέαζεο, αλΪπηπμεο, θαηαζθεπάο, 

ρεηξηζκνχ θαη ζπληάξεζεο ζπζηεκΪησλ κεραηξνληθάο θαη ηειεκαηηθάο, ειεθηξηθψλ, 

ειεθηξνληθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ, ειεθηξηθψλ κεραλψλ θ.ι.π. σο 

θαη ηνλ απηφκαην Ϋιεγρν απηψλ. 2. Πξαγκαηνπνηεέ επηβιΫςεηο θαη επηκεηξάζεηο Ϋξγσλ πνπ 

αλάθνπλ ζε ηΫηνηα ζπζηάκαηα θαη πνπ πεξηΫρνπλ ζηνηρεέα απηνκΪηνπ ειΫγρνπ. 3. 

Πξαγκαηνπνηεέ εθηηκάζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε εγθαηαζηΪζεηο ζπζηεκΪησλ απφ ηα 

αλσηΫξσ. 4. πληΪζζεη θαη επηβιΫπεη κειΫηεο Ϋξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζηάκαηα 

απηνκΪηνπ ειΫγρνπ ά γεληθφηεξα ζπζηάκαηα ειεθηξηθΪ, ειεθηξνληθΪ, ππνινγηζηηθΪ, πδξαπιηθΪ 

θαη πλεπκαηηθΪ θ.ι.π., ζηα πιαέζηα δεκνζέσλ ά ηδησηηθψλ Ϋξγσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ά 

ππΪιιεινο εηαηξεηψλ δεκνζένπ ά ηδησηηθνχ δηθαένπ. 5. Υξεζηκνπνηεέ, πξνγξακκαηέδεη, 

ζπληεξεέ, ξπζκέδεη θαη αλαπξνζαξκφδεη ππνινγηζηΫο, κηθξνυπνινγηζηΫο, πξνγξακκαηηδφκελνπο 

ινγηθνχο ειεγθηΫο (PLCs) θαη γεληθψο εμνπιηζκφ πνπ πινπνηεέ αιγνξέζκνπο απηνκΪηνπ 

ειΫγρνπ, ζπζηάκαηα κεραλνηξνληθάο θαη ηειεκαηηθάο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε βηνκεραλέεο, ζηηο ηειεπηθνηλσλέεο, ζηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ, 

ζηελ ηαηξηθά, ζηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ ξνκπνηηθάο θαη σο θαζεγεηάο ππφ πξνυπνζΫζεηο, 

ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ηεο 

αλΪπηπμεο ησλ απηνκαηνπνηεκΫλσλ ζπζηεκΪησλ ζηηο βηνκεραλέεο, ζηηο επηρεηξάζεηο, ζηελ 

ηαηξηθά, ζηελ εθπαέδεπζε θ.ιπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Θεβψλ 250, 122 44 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5381219, http://auto.teipir.gr/  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: έλδνο Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791256, 

fax: 2310/791188,799152, http://ourania.autom.teithe.gr/  

  ΏΣΒΕ Υαιθέδαο: 34400 ΦαρλΪ Βπβνέαο, ηει.: 22280/99500, fax: 22280/23766, 
http://www.teihal.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά εθαξκνγά ηεο ΐηνκεραληθάο Πιεξνθνξηθάο ζε αλαπηπμηαθνχο 

ηνκεέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ βηνκεραληθψλ παξαγσγηθψλ κνλΪδσλ θαη ε 

εγθαηΪζηαζε, ν Ϋιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχλ ην αληηθεέκελν 

ελαζρφιεζεο ηνπ ηερλνιφγνπ βηνκεραληθάο πιεξνθνξηθάο. Δ αλΪπηπμε ησλ παξαπΪλσ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηάζεη ηηο εθαξκνζκΫλεο ηερληθΫο ηεο 

πιεξνθνξηθάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ ζρεδηαζκνχ δηαηΪμεσλ θαη απηφκαηνπ 

ρεηξηζκνχ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ.  

http://auto.teipir.gr/
http://ourania.autom.teithe.gr/
http://www.teihal.gr/
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σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ θαη κε θαλνληθφ σξΪξην. πρλΪ, φκσο, επηζθεπηΫηαη 

επηρεηξάζεηο θαη βηνκεραληθΫο κνλΪδεο γηα λα παξΪζρεη ηερληθά ππνζηεξέμε, νπφηε εξγΪδεηαη 

ππεξσξηαθΪ θαη αθαλφληζηα. Βπέζεο, ηαμηδεχεη ζην εζσηεξηθφ ά ζην εμσηεξηθφ πξνθεηκΫλνπ λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη επηλνεηηθφο, κεζνδηθφο θαη νξγαλσηηθφο, λα δηαζΫηεη επξχηεηα γλψζεσλ θαη 

αλαιπηηθά ζθΫςε. Βπέζεο, ε εθεπξεηηθφηεηα, ε θαληαζέα θαη ε ηθαλφηεηα αλΪιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ απνηεινχλ βαζηθΪ πξνζφληα γηα εθεέλνλ πνπ ζα αθνινπζάζεη απηφ ην 

επΪγγεικα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ζηελ ηερλνινγέα βηνκεραληθάο πιεξνθνξηθάο γέλνληαη ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ 

ΚαβΪιαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (επηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν 

πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα 

θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ πνπδΫο 

επέζεο παξΫρνληαη ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) θαζψο θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ 

πνπδψλ ά ζε ζπλεξγαδφκελα κε απηΪ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ, ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, σο 

ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ ΐηνκεραληθάο Πιεξνθνξηθάο θαζνξέδνληαη σο 

εμάο: Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο ηνπο κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΫα εέηε απηνδχλακα, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιινπο επηζηάκνλεο. Βηδηθφηεξα κπνξνχλ λα: Ώλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξηαθΫο αλΪγθεο 

βηνκεραληθψλ κνλΪδσλ, κειεηνχλ ηηο βΫιηηζηεο ιχζεηο θαη λα ζρεδηΪδνπλ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο παξαγσγάο, πξνδηαγξΪθνπλ, επηιΫγνπλ. ειΫγρνπλ θαη εγθαζηζηνχλ ινγηζκηθφ θαη 

πιηθφ απαξαέηεην γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθά ιεηηνπξγέα φισλ ησλ ηνκΫσλ ηεο παξαγσγάο, 

ΒπηβιΫπνπλ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο ηεο παξαγσγάο θαη κεξηκλνχλ γηα ηε 

ζπληάξεζε θαη ηελ αλΪπηπμά ηνπ, ρεδηΪδνπλ θαη πινπνηνχλ ηκάκαηα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ 

γηα πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα παξαγσγάο, ΠαξΫρνπλ ζπκβνπιΫο θαη ζπληΪζζνπλ κειΫηεο 

ζρεηηθΪ κε αλΪγθεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ ΐηνκεραληθψλ κνλΪδσλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο ηνπο, κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΫα, εέηε απηφλνκα εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο. Βηδηθφηεξα κπνξνχλ λα:  

  Ώλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξηαθΫο αλΪγθεο βηνκεραληθψλ κνλΪδσλ.  

  Μειεηνχλ ηηο βΫιηηζηεο ιχζεηο θαη λα ζρεδηΪδνπλ ην πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ηεο παξαγσγάο.  

  ΠξνδηαγξΪθνπλ, επηιΫγνπλ, ειΫγρνπλ θαη εγθαζηζηνχλ ινγηζκηθφ θαη πιηθφ απαξαέηεην γηα 
ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθά ιεηηνπξγέα φισλ ησλ ηνκΫσλ ηεο παξαγσγάο.  

  ΒπηβιΫπνπλ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηάκαηνο ηεο παξαγσγάο θαη λα κεξηκλνχλ 

γηα ηε ζπληάξεζε θαη ηελ αλΪπηπμά ηνπ.  

  ρεδηΪδνπλ θαη πινπνηνχλ ηκάκαηα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ γηα πιεξνθνξηθΪ ζπζηάκαηα 
παξαγσγάο.  
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  ΠαξΫρνπλ ζπκβνπιΫο θαη ζπληΪζζνπλ κειΫηεο ζρεηηθΪ κε ηηο αλΪγθεο πιεξνθνξηθψλ 

ζπζηεκΪησλ βηνκεραληθψλ κνλΪδσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο:Κηηξηαθφ πγθξφηεκα Ώγ. ΛνπθΪ, 65404 ΚαβΪια, ηει.: 2510/462341, 

http://iiu.teikav.edu.gr/index.html  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 
Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
ρεδηΪδεη ηελ παξαγσγά πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγέα ησλ Δ/Τ θαη ηηο ςεθηαθΪ 

θαζνδεγνχκελεο εξγαιεηνκεραλΫο. Δ εξγαζέα ηνπ ζρεηέδεηαη κε ηε δηαδηθαζέα παξαγσγάο ησλ 

πξντφλησλ θαη αζρνιεέηαη κε ηελ Ϋξεπλα ηεο ηειηθάο κνξθάο ησλ πξντφλησλ, ην ζρΫδην ζηεξεΪο 

πξνζνκνέσζεο, ηα πιηθΪ θαηαζθεπάο, ηνλ Ϋιεγρν ηεο κεραληθάο ζπκπεξηθνξΪο, ηελ 

νηθνλνκνηερληθά κειΫηε θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγέα παξαγσγάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη θΪησ απφ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο ζην γξαθεέν ηνπ ά ζην ζρεδηαζηάξηφ ηνπ, φπνπ 

θΪλεη ηα ζρΫδηα θαη ηηο κειΫηεο γηα ηα πξντφληα. ηαλ ε εξγαζέα ηνπ γέλεηαη ζην ρψξν 

παξαγσγάο ησλ πξντφλησλ, ηφηε αληηκεησπέδεη δχζθνιεο ζπλζάθεο, φπσο ζφξπβν, ζθφλε θαη 

δπζΪξεζηεο νζκΫο. Σν σξΪξηφ ηνπ ζπρλΪ παξαηεέλεηαη, φηαλ ππΪξρεη θφξηνο εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ πξΫπεη λα δηαζΫηεη γλψζεηο ζρεδένπ, θαληαζέα, επηκνλά, 

ππνκνλά, επηλνεηηθφηεηα, θξηηηθά ζθΫςε, δηνηθεηηθΪ θαη επηθνηλσληαθΪ πξνζφληα θαη 

ππεπζπλφηεηα. ΠαξΪιιεια θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ πξΫπεη λα παέξλεη 

πξσηνβνπιέεο θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ζην ρψξν ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα (επηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκάκαηνο απνθηνχλ νινθιεξσκΫλεο επηζηεκνληθΫο, ηερληθΫο θαη δηνηθεηηθΫο γλψζεηο ζε 

νιφθιεξν ην θΪζκα πνπ ζρεηέδεηαη κε ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ιακβΪλνπλ 

πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο 

http://iiu.teikav.edu.gr/index.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε 

επέπεδν ζπνπδψλ 3+. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη ζηα Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ ά ζε 

ζπλεξγαδφκελα ΒθπαηδεπηηθΪ Εδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη 

ζπνπδψλ ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Α. 165/26-7-2000 θαη λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην 

ΕΣΒ ά ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, σο αληέζηνηρνη θαη ηζφηηκνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηε 

θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ ΐηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ αλαθΫξνληαη ζε 

αληηζηνηρέα κε ηνπο ρψξνπο απαζρφιεζάο ηνπο θαη νξέδνληαη σο εμάο: 1. ΐηνκεραληθφ 

ζρεδηαζκφ πξντφλησλ. 2. Οηθνλνκνηερληθά αλΪιπζε θαη ζρεδηαζκφ πξντφλησλ απφ ην αξρηθφ 

ζηΪδην κΫρξη θαη ηελ πιάξε θπθινθνξέα ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξΪ. 3. ΏλΪπηπμε ηεο αλΪιπζεο 

ηνπ Marketing θαη ηνπ Management κΫζα απφ Δ/Τ. 4. Ώλαδάηεζε λΫσλ πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ζηελ παξαγσγά λΫσλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε βηνκεραλέεο θαη βηνηερληθΫο 

κνλΪδεο γηα ηελ νηθνλνκνηερληθά αλΪιπζε θαη ζρεδηαζκφ πξντφλησλ απφ ην αξρηθφ ζηΪδην 

κΫρξη θαη ηελ πιάξε θπθινθνξέα ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξΪ, ηελ αλΪπηπμε ηεο αλΪιπζεο ηνπ 

marketing θαη ηνπ management design κΫζα απφ Δ/Τ θαη ηελ αλαδάηεζε λΫσλ πιηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγά λΫσλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ αλΪπηπμεο ηεο βηνκεραληθάο παξαγσγάο ζηελ ΒιιΪδα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Κνέια, 50100 ΚνδΪλε, ηει.: 24610/40161, fax: 24610/39682, 
http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/vs/vs.htm  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4. 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ 
ΑΡΓΔΤΔΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο γεσξγέαο κε ηελ εθηΫιεζε εγγεηνβειηησηηθψλ θαη αξδεπηηθψλ Ϋξγσλ, ε 

ρξάζε θαη ζπληάξεζε γεσξγηθψλ θαη αξδεπηηθψλ κεραλεκΪησλ, ηα Ϋξγα ειΫγρνπ ηνπ 

πεξηβΪιινληνο θαη νη κνλΪδεο πξψηεο επεμεξγαζέαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνηεινχλ ην 

http://www.teikoz.gr/sxoles/stef/vs/vs.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. ΚαηαζθεπΪδεη, ζπληεξεέ θαη επηζθεπΪδεη γεσξγηθΪ εξγαιεέα θαη 

κεραλάκαηα. Βπέζεο, ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ηνπο αγξφηεο ζηε ζσζηά ρξάζε ησλ 

κεραλεκΪησλ θαη ηνπο ζπκβνπιεχεη γηα ηελ αγνξΪ λΫσλ, ηερλνινγηθΪ εμειηγκΫλσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ην ρψξν πνπ εξγΪδεηαη θΪζε θνξΪ. ην γξαθεέν νη 

ζπλζάθεο εέλαη θαιΫο, αιιΪ πνιιΫο θνξΫο εξγΪδεηαη θαη ζε ρψξνπο αλνηρηνχο, ηδηαέηεξα φηαλ 

ρξεηΪδεηαη λα επηζθεπΪζεη ά λα ζπληεξάζεη θΪπνην κερΪλεκα, νπφηε θαη αληηκεησπέδεη αληέμνεο 

θαηξηθΫο ά εξγαζηαθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Θα πξΫπεη λα Ϋρεη Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ γηα ηε κεραλνινγέα θαη λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηελ 

αγξνηηθά δσά θαη κε ηηο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ χπαηζξν. Βπέζεο, πξΫπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ γεσξγηθψλ 

κεραλεκΪησλ θαη κε ηε ζεηξΪ ηνπ λα ζπκβνπιεχεη ηνπο αγξφηεο, γηα ηε ζσζηά ρξάζε θαη ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνέεζά ηνπο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ην αληέζηνηρν ηκάκα ησλ ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ θαη ΛΪξηζαο, ζην νπνέν ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). 

Οη πηπρηνχρνη επηπΫδνπ 5 κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ 

θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Γεσπνλέαο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαιέαο, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Ώξδεχζεσλ ηνπ ΏΣΒΕ 

ΛΪξηζαο, θαζψο θαη ζην Σκάκα Γεσξγηθάο Μεραλνινγέαο θαη ΤδΪηηλσλ Πφξσλ (πξψελ Σκάκα 

Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Ώξδεχζεσλ) ηνπ ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ. πνπδΫο ζην ζπγθεθξηκΫλν 

επΪγγεικα παξΫρνληαη επέζεο απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ ΕΒΚ επηπΫδνπ 3+ ιακβΪλνληαο δέπισκα 

επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζε.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Ώξδεχζεσλ, Ϋρνπλ 

θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.109, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 47 Ώ’ ζηηο 10-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ζηΫιερoο κoλΪδσλ, εέηε σο απηoαπαζρoιoχκελoο ζε φιo ηo θΪζκα ηεο 

κειΫηεο, Ϋξεπλαο θαη εθαξκoγάο ηεο Γεσξγηθάο Mεραλoιoγέαο θαη ησλ Eγγεέσλ Bειηηψζεσλ 

θαη ηεο εηζαγσγάο ηoπο ζηελ Γεσξγoθηελoηξoθηθά παξαγσγά θαη εηδηθφηεξα ζηα εμάο 

αληηθεέκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: πλαξκoιφγεζε ά θαηαζθεπά γεσξγηθψλ εξγαιεέσλ, κεραλψλ 

ζπγθoκηδάο γεσξγηθψλ πξoΨφλησλ, κεραλεκΪησλ εμoπιηζκoχ γεσξγoθηελoηξoθηθψλ θαη 

ζεξκoθεπηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, εμoπιηζκoχ ζπζηεκΪησλ αξδεχζεσλ θαη oξγΪλσλ ά εξγαιεέσλ 

πoπ ζπληειoχλ ζηoλ Ϋιεγρo ηεο γεσξγηθάο παξαγσγάο ζε φια ηα ζηΪδηα, θαζψο θαη εκπoξέα ησλ 

παξαπΪλσ. Χο εκπεηξoγλψκoλαο ζε γλσκαηεχζεηο γηα ιoγαξηαζκφ θoξΫσλ πoπ ρξεζηκoπoηoχλ 

παληφο εέδoπο γεσξγηθΪ κεραλάκαηα. ηελ εθπφλεζε θαη επέβιεςε γεσξγoηερληθψλ κειεηψλ 

πξoθεηκΫλoπ γηα ηελ έδξπζε βηoηερλέαο ά βηoκεραλέαο γεσξγηθψλ κεραλεκΪησλ. ΓεληθΪ 

εθηηκΪηαη φηη ππΪξρνπλ δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζσζηάο θαηΪξηηζεο 

θαη επειημέαο πξνζαξκνγάο ζηηο λΫεο απνδνηηθφηεξεο θαη ελαιιαθηηθΫο θαιιηΫξγεηεο. Σν 

ηζνδχγην γηα ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο επαγγεικαηέεο εκθαλέδεηαη νπδΫηεξν, γηαηέ ππΪξρνπλ 

πεξηθεξεηαθΫο δηαθνξνπνηάζεηο αλΪινγα κε ηηο πεξηνρΫο (νξεηλΫο, Ϊγνλεο, απνκαθξπζκΫλεο).  
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ: ΝΫα Κηέξηα, 30200 Μεζνιφγγη, ηει.: 26310/58286, fax: 26310/58289, 
http://www.teimes.gr/ardeus_s.htm  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο:ΝΫα Κηέξηα 41110 ΛΪξηζα, ηει.: 2410/684275, 684284, 

http://www.teilar.gr/schools/steg/agr_machine/index.el.php3.  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Ώξδεχζεσλ, 411 10, ΛΪξηζα, ηει.: 2410-
684284, 684275, θαμ: 2410-613153, 

http://www.teilar.gr/schools/steg/agr_machine/index.el.php3  

  ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ: Σκάκα Γεσξγηθάο Μεραλνινγέαο θαη ΤδΪηηλσλ Πφξσλ, ΝΫα Κηέξηα 

ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ, 302 00, Μεζνιφγγη, ηει.: 26310-58248, θαμ: 26310-58289, e-mail: 

gema@teimes.gr, http://www.teimes.gr/gema/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζπγθνκηδά ησλ πξντφλησλ θπηηθάο πξνΫιεπζεο αιιΪ θαη ε δηΪζεζά ηνπο ζηελ αγνξΪ σο 

ηειηθΪ πξντφληα ά σο πξψηεο χιεο εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ην ρψξν πνπ εξγΪδεηαη δει. ζην γξαθεέν ά ζηελ 

χπαηζξν. Δ θχζε ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη δηνηθεηηθά θαη παξαγσγηθά, αιιΪ εέλαη απαξαέηεηε ε 

ζπλεξγαζέα ηνπ θαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηΫο ηεο γεσξγηθάο παξαγσγάο γηα ηελ 

νηθνλνκηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ πξντφλησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ππεχζπλνο, κεζνδηθφο λα δηαζΫηεη νξγαλσηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο 

θαζψο θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Βπέζεο, πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ζηε δηεζλά 

αγνξΪ θαη ηελ Βπξσπατθά Έλσζε, γηαηέ νη απνθΪζεηο ηεο επεξεΪδνπλ θαζνξηζηηθΪ ηελ ειιεληθά 

αγξνηηθά νηθνλνκέα. Δ εμνηθεέσζε κε ηε δσά θαη ηελ εξγαζέα ησλ αγξνηψλ εέλαη απαξαέηεηε 

θαη πξΫπεη λα βνεζΪεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ νξγΪλσζεο θαη δηαρεέξηζεο ησλ 

αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ θαη πξντφλησλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ΏΣΒΕ ΚαιακΪηαο, ζην νπνέν ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα 

(εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε), νη δε απφθνηηνη ιακβΪλνπλ 

πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο 

εμεηΪζεηο ζε ΏΒΕ. πνπδΫο θαηψηεξνπ φκσο επηπΫδνπ παξΫρνληαη απφ ΕΒΚ (δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ). πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη θαη απφ Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ ηα νπνέα 

πξνζθΫξνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηάκηα ηνπ 

εμσηεξηθνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ 

ηνλ ΑΟΏΣΏΠ, ην ΕΣΒ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ πξνθεηκΫλνπ νη απφθνηηνη λα θαηνρπξψζνπλ ηα 

αθαδεκατθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα.  

http://www.teimes.gr/ardeus_s.htm
http://www.teilar.gr/schools/steg/agr_machine/index.el.php3
http://www.teilar.gr/schools/steg/agr_machine/index.el.php3
http://www.teimes.gr/gema/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ νξέδνληαη σο εμάο: Οη 

πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθΪ σο Σερλνιφγνη 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο: πιινγά θαη δηαθέλεζε ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, Μεηαζπιιεθηηθνέ ρεηξηζκνέ θαη ζπληάξεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, Βπεμεξγαζέα 

θαη κεηαπνέεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγά πξψησλ πιψλ ηειηθψλ πξντφλησλ, 

ηξνθέκσλ θαη κε ηξνθέκσλ, Βθαξκνγά ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

Γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα θΪζε κνξθάο επεμεξγαζέαο ψζηε λα εέλαη ζχκθσλε κε 

αλαγλσξηζκΫλα ζπζηάκαηα πνηφηεηαο. πκκεηνρά ζε εξεπλεηηθΪ ηερλνινγηθΪ πξνγξΪκκαηα 

αλΪπηπμεο θαη εθαξκνγάο λΫσλ κεζφδσλ ζπγθνκηδάο, ηππνπνέεζεο, ζπζθεπαζέαο, πνηνηηθνχ 

ειΫγρνπ, κεηαπνέεζεο, απνζάθεπζεο θαη πξνβνιάο θαη πξνψζεζεο ζηελ αγνξΪ Γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, ΜεηαθνξΪ θαη εθαξκνγά ησλ πνξηζκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο ζηηο παξαγσγηθΫο κνλΪδεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα αλσηΫξσ αληηθεέκελα, πκκεηνρά ζηελ εθπφλεζε 

ηερλννηθνλνκηθψλ κειεηψλ ησλ κνλΪδσλ παξαγσγάο ζπληάξεζεο Γεσξγηθψλ πξντφλησλ, Σε 

ζπκκεηνρά ζηελ εθπαέδεπζε ηνπ αληέζηνηρνπ Γλσζηηθνχ Υψξνπ, Σελ θΪιπςε ζΫζεσλ ηνπ 

Αεκνζένπ θαη θνξΫσλ πνπ ην αληηθεέκελφ ηνπο εέλαη ζρεηηθφ κε ηηο αλσηΫξσ δξαζηεξηφηεηεο 

(π.Υ. Τπνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, Ννκαξρηαθά Ώπηνδηνέθεζε, πλεηαηξηζκνέ, Γξαθεέα 

Πνηνηηθνχ ΒιΫγρνπ θ.ιπ.)  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε βηνκεραλέεο ζηνλ ηδησηηθφ ά ζην δεκφζην ηνκΫα, θαη κπνξεέ λα 

παξεκβαέλεη ηφζν ζε επέπεδν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φζν θαη ζε επέπεδν κεηαζπιιεθηηθψλ 

ρεηξηζκψλ θαη πξψηεο κεηαπνέεζεο-ηππνπνέεζεο ησλ πξντφλησλ θπηηθάο πξνΫιεπζεο. Οη 

πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο θπκαέλνληαη απφ απξνζδηφξηζηεο Ϋσο ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΚαιακΪηαο: ΏληηθΪιακνο Μεζζελέαο, 24100 ΚαιακΪηα, ηει.: 27210/45131, fax: 
27210/69047, http://www.teikal.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr  
 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
ινη νη θιΪδνη ηεο ηερλνινγέαο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ (θσηναλαπαξαγσγά, ζηνηρεηνζεζέα, ε 

ηερλνινγέα πξνεθηππψζεσλ - εθηππψζεσλ, ε βηβιηνδεζέα θαη ε νξγΪλσζε φισλ ησλ 

http://www.teikal.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ) απνηεινχλ ην αληηθεέκελφ ηεο εξγαζέαο ηνπ. ιεο απηΫο νη 

αξκνδηφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζΫιεζε θαη ηηο αλαγθαέεο γλψζεηο, ηνπ παξΫρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γξάγνξεο επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο θαη εμΫιημάο ηνπ ζε ζηΫιερνο ησλ 

επηρεηξάζεσλ ηνπ θιΪδνπ. Δ εηζβνιά ηεο πιεξνθνξηθάο ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα κεηΫηξεςε ηηο 

ΓξαθηθΫο ΣΫρλεο ζε ξαγδαέα εμειηζζφκελν ρψξν, αιιΪ «θιεηζηφ» θαη «αθηιφμελν» γηα φζνπο 

δελ Ϋρνπλ πξνζαξκνζηεέ ζηα λΫα δεδνκΫλα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Δ/Τ ά ζηνπο ρψξνπο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλεο νη εθηππσηηθΫο κεραλΫο, φπνπ νη ζπλζάθεο αιιΪδνπλ. ηαλ ρξεηαζηεέ, 

κεηαθηλεέηαη πξνθεηκΫλνπ λα ειΫγμεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεραλψλ, πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ά λα αγνξαζηνχλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο γξαθηθψλ ηερλψλ πξΫπεη λα εέλαη πξνζεθηηθφο, παξαηεξεηηθφο, λα Ϋρεη αληνρά 

ζηελ νξζνζηαζέα θαη λα κελ εέλαη επαέζζεηνο ζε νπζέεο πνπ εθδειψλνπλ αιιεξγηθΪ θαηλφκελα. 

ΠξΫπεη, επέζεο, λα εέλαη νξγαλσηηθφο, ζπλεξγΪζηκνο θαη λα εέλαη ζε ζΫζε λα παέξλεη 

πξσηνβνπιέεο θαη γξάγνξεο απνθΪζεηο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ΏΣΒΕ Ώζελψλ, ζην νπνέν ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα 

(εθηΪ ζπνπδΫο θαη Ϋλα πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν 

επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο 

εμεηΪζεηο ζηα ηκάκαηα ησλ εμάο ΏΒΕ: Υεκεέαο, Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, 

Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Βηθαζηηθψλ Σερλψλ ηεο ΏΚΣ, Σκάκα Βηθαζηηθψλ 

θαη ΒθαξκνζκΫλσλ Σερλψλ ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο. πνπδΫο 

παξΫρνληαη θαη απφ ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+ θαη δέπισκα 

επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη απφ Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ θαη ηνλ ΑΟΏΣΏΠ, 

αιιΪ θαη απφ ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ 

απφ ην Π.Α.357, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ160 Ώ’ ζηηο 16-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο γξαθηθψλ ηερλψλ κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε θξαηηθΪ ηππνγξαθεέα θαη ζε ππνπξγεέα ά 

νξγαληζκνχο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ππεξεζέεο εθδφζεσλ, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ζε εθδνηηθνχο 

νέθνπο, ζε εξγαζηάξηα εθηχπσζεο θ.ιπ., σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, θαη σο θαζεγεηάο ππφ 

πξνυπνζΫζεηο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, 

φπσο επέζεο ην ηζνδχγην δάηεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5909002, fax: 
210/5987719. http://www.teiath.gr/sgtks/graphic_arts_technology/dpt_greek.htm  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4. 
http://www.oeek.gr  

http://www.teiath.gr/sgtks/graphic_arts_technology/dpt_greek.htm
http://www.oeek.gr/
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  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 
2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΑΟΠΟΝΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Οη κειΫηεο, ε εθαξκνγά ηερληθψλ, ε πξνζηαζέα, ε εθινγέθεπζε ηεο εθκεηΪιιεπζεο θαη ε 

δπλακηθά αχμεζε ησλ δαζψλ σο κΫξνπο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο, απνηεινχλ ην 

αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ ηερλνιφγνπ δαζνπνλέαο. ΚαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, 

απαξαέηεηε εέλαη ε ζπλεξγαζέα ηνπ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο θαη επηζηάκνλεο ζην 

ζΫκα ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, πξνθεηκΫλνπ λα αληιάζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

ζηνηρεέα γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ δηαρεέξηζεο ησλ δαζψλ, θαηαζθεπάο δαζηθψλ δξφκσλ 

ππξνπξνζηαζέαο θαη δηεπζΫηεζεο ηεο ξνάο ησλ ρεηκΪξξσλ. ΠαξΪιιεια, ν ηερλνιφγνο 

δαζνπνλέαο θξνληέδεη γηα ηηο αλαδαζψζεηο αιιΪ θαη γηα ηε θπζηθά αλαγΫλλεζε ηνπ δΪζνπο. 

Βθηφο απφ ηα παξαπΪλσ θαζάθνληα, ν ηερλνιφγνο δαζνπνλέαο επνπηεχεη ηηο εξγαζέεο ζηα 

θπηψξηα, ηε ινγηθά πινηνκηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ δαζψλ θαη πξνβαέλεη ζηελ θαηαζθεπά 

ηερληθψλ Ϋξγσλ δηεπζΫηεζεο ηεο ξνάο ησλ νκβξέσλ πδΪησλ κΫζσ ησλ ρεηκΪξξσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηερλνιφγνπ δαζνπνλέαο αζθνχληαη θπξέσο ζηελ χπαηζξν, κΫζα ζην 

δΪζνο θαη πνιχ ζπρλΪ καθξηΪ απφ ηηο πφιεηο θαη θΪησ απφ αληέμνεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο. ΠνιιΫο 

θνξΫο, γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ ρξεηΪδεηαη λα δηαλχζεη πεδφο κεγΪιεο 

απνζηΪζεηο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο δαζνπνλέαο πξΫπεη λα αγαπΪεη ην δΪζνο, λα ελδηαθΫξεηαη γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο, λα ηνπ αξΫζεη ε δσά θνληΪ ζηε θχζε θαη καθξηΪ απφ ηηο πφιεηο. Δ 

ζσκαηηθά αληνρά θαη ε θαιά πγεέα εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα, γηαηέ ζπρλΪ εθηέζεηαη ζηηο 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο θαη ππνρξεψλεηαη λα δηαλχεη κεγΪιεο απνζηΪζεηο κε ηα πφδηα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ην αληέζηνηρν ηκάκα ησλ ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, ΚαβΪιαο θαη Λακέαο. Δ 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα, απφ ηα νπνέα ην ηειεπηαέν εέλαη εμΪκελν πξαθηηθάο εμΪζθεζεο 

ζε δαζαξρεέα, δαζηθΫο βηνκεραλέεο, αγξνηηθΫο ηξΪπεδεο, ηδησηηθΪ γξαθεέα δαζηθψλ κειεηψλ θαη 

εθηΫιεζεο δαζνηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη 

κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα 

αθφινπζα ΏΒΕ: Υεκεέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, 

Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο Παλεπηζηεκένπ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Θεζζαινλέθεο, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκέσλ Κξάηεο θαη ΏξηζηνηΫιεηνπ Θεζζαινλέθεο, 

Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Παηδαγσγηθφ Αεκνηηθάο Βθπαέδεπζεο 

Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

(πξψελ Ααζνπνλέαο) ησλ ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο (ΑξΪκα), Λακέαο (Καξπελάζη) θαη ΛΪξηζαο 

(Καξδέηζα).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Tερλνιφγσλ Ααζνπνλέαο, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην 

Π.Α. 109, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 47 Ώ’ ζηηο 10-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
O ηερλνιφγνο δαζνπνλέαο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε δεπηεξνβΪζκηεο θαη ηξηηνβΪζκηεο 

νξγαλψζεηο θαη θνηλνπξαμέεο, ζε βηνκεραλέεο θαη βηνηερλέεο επεμεξγαζέαο δαζηθψλ πξντφλησλ, 

ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο, ζε εξγαζέεο θπησξέσλ θαη αζηηθνχ πξαζέλνπ, ζε 

νξγαληζκνχο ΝΠΑΑ φπσο ΟΓΏ, ΑΒΔ, ΟΣΒ, ΠΒΒΓΒ θ.ιπ., ζηε Ααζηθά Τπεξεζέα, ζηελ 

επέβιεςε, εθπφλεζε δαζηθψλ κειεηψλ, σο εξγνιάπηεο δαζνηερληθψλ Ϋξγσλ, σο εξγνιάπηεο 

Ϋξγσλ πξαζέλνπ θαη ππφ πξνυπνζΫζεηο σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη 

πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εκθαλέδνληαη ζρεηηθΪ ζεηηθΫο, ιφγσ ηεο επαηζζεηνπνέεζεο ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα γηα ην δαζηθφ πινχην ηεο ρψξαο καο πνπ θηλδπλεχεη εμαηηέαο ησλ ππξθαγηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, παξΪξηεκα Καξδέηζαο: ΣΫξκα ΜαπξνκηρΪιε, 43100 Καξδέηζα, ηει.: 
24410/71752, 41497, http://www.teilar.gr/schools/karditsa/forestry/index.el.php3  

  ΏΣΒΕ Λακέαο, παξΪξηεκα Καξπελεζένπ: 36100 Καξπελάζη, ηει.: 22370/23282, 25063, 

http://teikarp.teilam.gr/  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο, παξΪξηεκα ΑξΪκαο: 66100 ΠξνΪζηην, ηει.: 25210/60402, fax: 25210/60401, 
http://www..teikav.gr/  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (ΠαξΪξηεκα 

ΑξΪκαο), e-mail: itakos@ teikav.edu.gr, http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (ΠαξΪξηεκα 
Καξπελεζένπ), 361 00, Καξπελάζη, ηει.: 22370-23282, 22370-25063, θαμ: 22370-24035, e-

mail:dasokarp@teilam.gr, http://www.karp.teilam.gr  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Ααζνπνλέαο θαη Αηαρεέξηζεο Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, (παξΪξηεκα 

Καξδέηζα), ΣΫξκα ΜαπξνκηρΪιε, 431 00, Καξδέηζα, ηει.: 24410-71752, 

http://www.forestry.teilar.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά, ε ιεηηνπξγέα, ε ζπληάξεζε, ε επηζθεπά θαζψο θαη ε επνπηεέα ηνπ 

κεραληθνχ αιιΪ θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κΫξνπο ηεο παξαγσγάο, ηεο κεηαθνξΪο θαη ηεο 

δηαλνκάο ηεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο εξγαζηεξένπ ά ζηα θΫληξα δηαλνκάο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, φπνπ δελ 

αληηκεησπέδεη ηδηαέηεξεο δπζθνιέεο. ηαλ φκσο εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν αληηκεησπέδεη ζπρλΪ 

αληέμνεο ζπλζάθεο.  

http://www.teilar.gr/schools/karditsa/forestry/index.el.php3
http://teikarp.teilam.gr/
http://www/
http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia
http://www.karp.teilam.gr/
http://www.forestry.teilar.gr/
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη λα εέλαη ππεχζπλνο, πξνζεθηηθφο, κεζνδηθφο, λα δηαζΫηεη εθεπξεηηθφηεηα θαη 

επηλνεηηθφηεηα. Ώπαξαέηεηεο εέλαη νη θαιΫο γλψζεηο καζεκαηηθψλ θαη θπζηθάο. ΠξΫπεη λα Ϋρεη 

δηνηθεηηθΫο θαη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο πνπ ζπληεινχληαη 

ζην αληηθεηκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

ποσδές: 
Οη ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ. Δ 

θνέηεζε δηαξθεέ εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη 

πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο κε 

θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: Φπζηθάο Μεραληθψλ Δ/Τ θαη Πιεξνθνξηθάο 

Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Διεθηξνληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, 

Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Δ/Τ, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο 

Τπνινγηζηψλ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Σκάκαηνο 

Βλεξγεηαθάο Σερλνινγέαο ηαπηέδνληαη κε ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ησλ 

ΣκεκΪησλ Μεραλνινγέαο θαη Διεθηξνινγέαο ΏΣΒΕ αληέζηνηρα. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο 

Βλεξγεηαθάο Σερλνινγέαο κπνξνχλ ινηπφλ λα ζηαδηνδξνκάζνπλ ζε φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο ησλ θιαζηθψλ ηκεκΪησλ Μεραλνινγέαο ά Διεθηξνινγέαο, δηαζΫηνπλ φκσο θαη ην 

επηπξφζζεην ζνβαξφ πιενλΫθηεκα ηεο εμεηδέθεπζεο ζε ελεξγεηαθΪ ΘΫκαηα. Σν Σκάκα 

Βλεξγεηαθάο Σερλνινγέαο δεκηνπξγάζεθε κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν λα εθπαηδεχζεη απνθνέηνπο, νη 

νπνένη ζα πξνζΫθεξαλ ηηο ππεξεζέεο ηνπο ζηελ ΑΒΔ ζηηο κνλΪδεο παξαγσγάο ειεθηξηθάο 

ελΫξγεηαο, ζηελ κεηαθνξΪ ά ηελ δηαλνκά, ά ηΫινο ζηα ηκάκαηα κειεηψλ ά πξνκεζεηψλ ηεο 

Βηαηξεέαο. ηελ ζρεδφλ εηθνζαεηά πνξεέα απφ ην 1984, νη παξερφκελεο ζπνπδΫο ζην Σκάκα 

Βλεξγεηαθάο Σερλνινγέαο πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ελεξγεηαθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο εμειέμεηο κε 

απνηΫιεζκα ν απφθνηηνο ζάκεξα λα δηεθδηθεέ κε θαιά επηηπρέα κηα ζΫζε ζηνλ επξχηεξν ηδησηηθφ 

ά δεκφζην ηνκΫα. ΚαηΪ ζπλΫπεηα ην πηπρέν πνπ ρνξεγεέ ην Σκάκα Βλεξγεηαθάο Σερλνινγέαο 

απνηειεέ Ϋλα πνιχ θαιφ εθαιηάξην εέηε γηα κηα επξεέα επηινγά ζΫζεσλ εξγαζέαο, εέηε γηα κηα 

ζπλΫρηζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εμεηδέθεπζεο ζηνπο ηφζν λεπξαιγηθνχο ηνκεέο ηεο ελΫξγεηαο 

θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ππεξεζέεο ησλ ππνπξγεέσλ ΏλΪπηπμεο, ΤΠΒΥΧΑΒ θ.α.. ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα, ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπά, ιεηηνπξγέα, ζπληάξεζε, επηζθεπά θαη επνπηεέα ηφζν ηνπ 

κεραλνινγηθνχ φζν θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κΫξνπο ησλ ζπζηεκΪησλ κεηαηξνπάο ηεο ζεξκηθάο 

ζε κεραληθά ελΫξγεηα, θαη ησλ ζπζηεκΪησλ παξαγσγάο, κεηαθνξΪο θαη δηαλνκάο ειεθηξηθάο 

ελΫξγεηαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385301, 
5385381, fax: 210/5911442, http://www.teiath.gr/stef/energy_technology/2tmhmagr.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΧΝ 

http://www.teiath.gr/stef/energy_technology/2tmhmagr.htm
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ κε ηελ αλΪιπζε ησλ 

κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ κηαο επηρεέξεζεο θαη ε θαηαζθεπά ινγηζκηθνχ εέλαη ην αληηθεέκελν 

ηεο εξγαζέαο ηνπ. Μπνξεέ, επέζεο, λα αλαιχεη ηειεπηθνηλσληαθΪ ζπζηάκαηα, λα αζρνιεέηαη κε 

ηελ ηειεπηθνηλσληαθά βηνκεραλέα σο ηερλνιφγνο κεραληθφο θαη σο εηδηθφο εθαξκνγψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκΫα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ ά εξγαζηεξένπ, φπνπ δελ αληηκεησπέδεη ηδηαέηεξεο δπζθνιέεο. 

Δ πνιχσξε ρξάζε ηνχ ππνινγηζηά εέλαη πηζαλφλ λα ηνπ δεκηνπξγάζεη πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε. 

Μεηαθηλεέηαη ζπρλΪ εθηφο Ϋδξαο, πξνθεηκΫλνπ λα παξαθνινπζεέ ηηο εμειέμεηο ζην επΪγγεικΪ ηνπ 

ά γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη εμνηθεησκΫλνο κε ηε λΫα ηερλνινγέα, λα γλσξέδεη πνιχ θαιΪ θαη λα αμηνπνηεέ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ πξνγξακκΪησλ ηνπ Δ/Τ, ηεο εηθφλαο, ηνπ άρνπ θαη ηνπ κνληΪδ. Να δηαζΫηεη 

ηαιΫλην, επξεκαηηθφηεηα θαη θαιιηηερληθΫο αλεζπρέεο. Οθεέιεη λα εέλαη πΪληα ελεκεξσκΫλνο 

γηα ηηο εμειέμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζην επηζηεκνληθφ πεδέν ηνπ ελδηαθεξνληφο ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ (παξΪξηεκα Ρεζχκλνπ), φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα (επηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα 

εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ 

(δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) θαζψο θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ θαη ζε ζπλεξγαδφκελα κε 

απηΪ ΒθπαηδεπηηθΪ Εδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ εέλαη 

ζχκθσλνη κε ην Π.Α. 165 θαη αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ-ΑΟΏΣΏΠ. θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, σο 

ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Έρεη θαηαξηηζζεέ ζρΫδην Πξνεδξηθνχ ΑηαηΪγκαηνο, ελψ ε επηθεέκελε ππνγξαθά ηνπ θαη 

δεκνζέεπζά ηνπ ζηελ Βθεκεξέδα ηεο ΚπβΫξλεζεο ζα ζΫζεη ζε ηζρχ ηα πξνβιεπφκελα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Σειεπιεξνθνξηθάο θαη Αηνέθεζεο  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
O ηερλνιφγνο εθαξκνζκΫλεο πιεξνθνξηθάο θαη πνιπκΫζσλ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ, σο 

αλαιπηάο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ, σο ηερλνιφγνο κεραληθφο ζηελ ηειεπηθνηλσληαθά 

βηνκεραλέα, σο εηδηθφο ζηελ αλΪπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκΫζσλ ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκΫα, θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο, ψζηε ην επΪγγεικα λα ζεσξεέηαη σο ξαγδαέα αλαπηπζζφκελν 

θαη ηελ επφκελε ηξηεηέα αλακΫλεηαη λα επεθηεέλεη ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ ζε φιν ην θΪζκα ηεο 

εθπαέδεπζεο, ησλ ΜΜΒ, ησλ εθδφζεσλ, ηεο δηαθάκηζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ θ.ιπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ: ηαπξσκΫλνο, 71500 ΔξΪθιεην, ηει.: 28210/379100, 
http://www.epp.teiher.gr/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

http://www.epp.teiher.gr/


 

314 

 

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε Ϋξεπλα θαη ε εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο ζε ζχγρξνλνπο ηνκεέο ηεο Κηελνηξνθηθάο 

Παξαγσγάο θαη ηεο Γσνηερληθάο Βπηζηάκεο, ε κεέσζε ηνπ θφζηνπο δηαηξνθάο ησλ δψσλ θαη ε 

παξΪιιειε αχμεζε ηεο παξαγσγάο, απνηεινχλ ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνχ ηερλνιφγνπ 

δσηθάο παξαγσγάο. Ο ηερλνιφγνο δστθάο παξαγσγάο ζην πιαέζην ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, 

επηιΫγεη θαη δηαζηαπξψλεη επηιεγκΫλα δψα γηα ηελ αχμεζε θαη θαιπηΫξεπζε ηεο παξαγσγάο, 

ζπλεξγΪδεηαη κε ηνλ θηελέαηξν, εθφζνλ θξηζεέ απαξαέηεην, θΪλεη δηΪγλσζε ησλ θνηλψλ 

αζζελεηψλ θαη ησλ παξΪζηησλ πνπ επεξεΪδνπλ αξλεηηθΪ ηελ θηελνηξνθηθά παξαγσγά θαη θΪλεη 

απιΫο θαη ζπλεζηζκΫλεο επεκβΪζεηο, φπσο αθαέξεζε θεξΪησλ, επλνπρηζκφ, εκβνιηαζκφ, 

αθαέξεζε νπξΪο, ηερλεηά γνληκνπνέεζε θ.Ϊ. ην πιαέζην ησλ νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ ηεο 

θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο αζρνιεέηαη κε ηε δηαθέλεζε θαη ηελ εκπνξέα ησλ θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ θαη πξνζδηνξέδεη ηε ζξεπηηθά αμέα ησλ δσνηξνθψλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο δσηθάο παξαγσγάο εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ά ζην εξγαζηάξηφ ηνπ, θΪλεη 

ππνινγηζκφ γηα ην θφζηνο εθηξνθάο ησλ δψσλ θαη ηα Ϋζνδα-Ϋμνδα ηεο θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο. 

ηελ χπαηζξν αζρνιεέηαη ζηνπο ρψξνπο εθηξνθάο ησλ δψσλ ειΫγρνληαο ηε δηαηξνθά, ηελ πγεέα 

θαη ηηο ζπλζάθεο πγηεηλάο αληηκεησπέδνληαο ηε δπζνζκέα, ην θξχν, ηελ πγξαζέα θαη ζπρλΪ ηηο 

θαθΫο ζπλζάθεο πγηεηλάο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο δσηθάο παξαγσγάο πξΫπεη λα αγαπΪ ηε δσά ζηελ χπαηζξν, λα εέλαη ζπλεξγΪζηκνο, 

θαη λα κπνξεέ λα δνπιεχεη ζε ρψξνπο εθηξνθάο ησλ δψσλ. ΠξΫπεη επέζεο λα αληΫρεη ζηηο 

ζπλζάθεο ηεο ππαέζξνπ θαη λα Ϋρεη εκπνξηθφ πλεχκα, γηα λα κπνξεέ λα παξαθνινπζεέ ηελ θέλεζε 

ηεο ηνπηθάο θαη δηεζλνχο αγνξΪο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ην αληέζηνηρν ηκάκα ησλ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, Απηηθάο Μαθεδνλέαο 

(Φιψξηλα), Δπεέξνπ (ʼξηα) θαη ΛΪξηζαο, ζην νπνέν ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα 

(εθηΪ ζπνπδΫο θαη Ϋλα πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν 

επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ κε κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο 

εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: Υεκεέαο, ΐηνινγέαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Γεσπνλέαο, 

http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Κηεληαηξηθάο, Φπρνινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Οηθηαθάο Οηθνλνκέαο-Οηθνινγέαο Υαξνθφπεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ. πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε 

επέπεδν ζπνπδψλ 3+ θαη ηέηιν ζπνπδψλ ην δέπισκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο, κε ηελ 

απαξαέηεηε πξνυπφζεζε ηα ηδησηηθΪ θαη ΕΒΚ λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Tερλνιφγσλ Γσηθάο Παξαγσγάο, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ 

απφ ην Π.Α. 109, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 47 Ώ’ ζηηο 10-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ζηΫιερνο θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ, σο απηναπαζρνινχκελνο ζε φιν ην 

θΪζκα ηεο δσηθάο παξαγσγάο, θαζψο θαη ζηελ αμηνπνέεζά ηεο. Μπνξεέ λα απνθηάζεη Ϊδεηα 

ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο θηελνηξνθηθψλ θαξκΪθσλ, λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Γεσξγηθάο 

ΏλΪπηπμεο, ζε ζπλεηαηξηζκνχο, σο ηερληθφο ζε ζθαγεέα θαη επηρεηξάζεηο ζπζθεπαζέαο θξΫαηνο, 

ζε εκπνξηθνχο νέθνπο θηελνηξνθηθψλ εμνπιηζκψλ θαη εθνδέσλ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ππεχζπλν ζηΫιερνο θηελνηξνθηθάο 

κνλΪδαο θαη λα πηζηνπνηεέ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξέδνληαη 

γηα ηελ θαηαλΪισζε. ΒγγξΪθεηαη ζην Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ ηνπ ΤΠΒΥΧΑΒ γηα 

εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο θαηεγνξηψλ δσνηερληθψλ Ϋξγσλ. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη 

ζεηηθΫο, κε δάηεζε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ιφγσ ηεο θεέκελεο θνηλνηηθάο λνκνζεζέαο πεξέ 

ζπζθεπαζέαο θαη ζπλζεθψλ παξαγσγάο λσπψλ πξντφλησλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: έλδνο, Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791325, 
fax: 2310/791320, http://www.teithe.gr/  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο, παξΪξηεκα Φιψξηλαο: ΣΫξκα Κνληνπνχινπ, 53100 Φιψξηλα, ηει.: 

23850/23302, 25528, 25292, fax: 23850/46630, http://www.teikoz.gr  

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ: Κσζηαθηνέ, Σαρ. Θπξέδα 110, 47100 ʼξηα, ηει.: 26810/72628, fax: 
26810/77292, http://www.teiep.gr/deps/dep2/dep2.htm  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: ΝΫα Κηέξηα 41110 ΛΪξηζα, ηει.: 2410/684292, fax: 2410/610803, 

http://www.teilar.gr/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ εθαξκνγά θαη ε κειΫηε ηεο ειεθηξνληθάο ηερλνινγέαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο εέλαη ην 

αληηθεέκελν ηνπ ηερλνιφγνπ ειεθηξνληθνχ. ΚαηαζθεπΪδεη, εγθαζηζηΪ, ξπζκέδεη, επηζθεπΪδεη θαη 

ζπληεξεέ ειεθηξνληθΫο ζπζθεπΫο, ειεθηξνληθΪ ζπζηάκαηα θαη ειεθηξνληθΫο δηαηΪμεηο πνπ 

βξέζθνληαη ζε ζπέηηα, γξαθεέν, θαηαζηάκαηα, εξγνζηΪζηα θ.α.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 

http://www.teithe.gr/
http://www.teikoz.gr/
http://www.teiep.gr/deps/dep2/dep2.htm
http://www.teilar.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ΒξγΪδεηαη ζε εξγαζηάξηα, βηνκεραλέεο, θαηαζηάκαηα, πινέα θ.ιπ. ξπζκέδνληαο ά 

επηζθεπΪδνληαο ηα ειεθηξνληθΪ ζπζηάκαηα ζε ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνπ πνηθέιινπλ θαηΪ 

πεξέπησζε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ επηδεμηφηεηα ζηα ρΫξηα θαη ε θαιά φξαζε εέλαη πξνζφληα απαξαέηεηα. ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη 

επέζεο επηθνηλσληαθά ηθαλφηεηα θαη αλαιπηηθά ζθΫςε, λα εέλαη πξνζεθηηθφο, ππνκνλεηηθφο θαη 

κεζνδηθφο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηα ηκάκαηα Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ησλ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, 

Θεζζαινλέθεο, ΠεηξαηΪ, Λακέαο, Κξάηεο (ΥαληΪ), φπνπ γέλεηαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

εθπαέδεπζε ζε ζΫκαηα Γεληθάο Διεθηξνληθάο, Σειεπηθνηλσληψλ, ΏπηνκΪηνπ ΒιΫγρνπ θαη 

Μηθξνυπνινγηζηψλ. Δ θνέηεζε δηαξθεέ επηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν 

πξαθηηθά εμΪζθεζε) θαη νδεγεέ ζε πηπρέν επηπΫδνπ 4. Οη πηπρηνχρνη απηψλ ησλ ηκεκΪησλ Ϋρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε ΏΒΕ κε 

θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο. Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα Βθπαηδεπηηθψλ 

Διεθηξνληθάο ηεο Ώλψηαηεο ρνιάο Παηδαγσγηθάο θαη Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο. πνπδΫο 

ειεθηξνληθψλ παξΫρνπλ επέζεο ηα ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε δέπισκα επαγγεικαηηθάο 

θαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+, αλαγλσξηζκΫλα απφ ην θξΪηνο (ηδησηηθΪ). πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη 

απφ Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο 

αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΑΟΏΣΏΠ ά ην ΕΣΒ θαη απφ ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη 

ησλ ειιεληθψλ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα θαη 

πξνζφληα.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Διεθηξνληθψλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ 

ην Π.Α.346 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ158 Ώ’ ζηηο 14-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο, βηνκεραλέεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, 

σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε νξγαληζκνχο, δάκνπο θ.α., θαη σο 

θαζεγεηάο ππφ πξνυπνζΫζεηο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο εέλαη επλντθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5911442-3, fax: 
210/5911442, http://www.ee.teiath.gr/  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Ώι. Παπαλαζηαζένπ 13, 54639 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791621, 

791111, fax: 2310/853400, http://www.el.teithe.gr/  

  ΏΣΒΕ Λακέαο: Καιχβηα, 35100 Λακέα, ηει.: 22310/33946, fax: 22310/33945, 
http://www.teilam.gr/eln/index.htm  

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ: ηαπξσκΫλνο, 71500 ΔξΪθιεην, ηει.: 28210/379100, fax: 28210/28190, 

http://www.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ, 122 44 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5381225-26, 5381100, 
http://hnet.teipir.gr/  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

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/
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  Ώλψηαηε ρνιάο Παηδαγσγηθάο θαη Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο: Σκάκα Βθπαηδεπηηθψλ 

Διεθηξνληθάο, Ώκαξνχζην, 141 21, ηει.: 210-2896700, 2811096, θαμ: 210-2823247, 

www.aspete.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210-5281000, fax: 210-

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 
2310 -379371-2, fax: 2310 - 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.  

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 

Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κεραλνξγΪλσζε ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ε εξεπλεηηθά κειΫηε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Δ/Τ, ε επηζθεπά, ε ζπληάξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ κηθξνυπνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη ππνινγηζηψλ εέλαη ην αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ ηερλνιφγνπ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Ώζρνιεέηαη επέζεο κε ηε ξνκπνηηθά ηερλνινγέα, θαζψο κειεηΪ, 

ζρεδηΪδεη θαη πξνγξακκαηέδεη ηε ιεηηνπξγέα ςεθηαθψλ ζπζηεκΪησλ ειΫγρνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ εξγαζέα ηνπ ζεσξεέηαη αλζπγηεηλά θαη επηθέλδπλε, θαζψο εξγΪδεηαη ζε Ϋλα πεξηβΪιινλ 

ηδηαέηεξα απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν κε πςειΪ πνζνζηΪ αθηηλνβνιέαο θαη ζνξχβνπ. Βέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα εξγΪδεηαη πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά, λα ηνπνζεηεέ 

πξνγξΪκκαηα θαη λα εμεγεέ ά λα δηδΪζθεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ησλ ζπζηεκΪησλ ζην 

πξνζσπηθφ ησλ εηαηξεηψλ ά ζηνπο πειΪηεο ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο Δ/Τ πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβΪλεηαη ηηο απαηηάζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγάο ηεο ηερλνινγέαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε φιν ην 

θΪζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο θαη πνιηηηθάο δσάο. ΠξΫπεη λα 

δεέρλεη δσεξφ ελδηαθΫξνλ γηα ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ, πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη 

αληαγσληζηηθφο. Βπέζεο, λα δηαζΫηεη θαηαζθεπαζηηθά αληέιεςε θαη επηδεμηφηεηα, 

ππεπζπλφηεηα, ππνκνλά, επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, θαιΫο γλψζεηο ζηα 

καζεκαηηθΪ θαη ηθαλφηεηα ζηε δηδαζθαιέα εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζεσλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (επηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο + Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη 

απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: Φπζηθάο, Μεραληθψλ Δ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Διεθηξνληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

http://www.aspete.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/


 

318 

 

Πνιπηερλεένπ Κξάηεο, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Δ/Τ, Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Πιεξνθνξηθάο 

Παλεπηζηεκέσλ Ώζελψλ, Εσαλλέλσλ θαη Θεζζαινλέθεο, Βπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ 

Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, ΒθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, Γεξκαληθάο 

γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο επέζεο, επηπΫδνπ 2 θαη 3 κπνξνχλ λα 

γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) επηπΫδνπ 3+ θαη ηέηιν ζπνπδψλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο 

ΚαηΪξηηζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο απφ ην θξΪηνο. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη ζε 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ ά ζε ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ - ΑΟΏΣΏΠ ά ην ΏΒΕΣΣΒ, 

ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Α. 165/26-7-2000, σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ 

ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Διεθηξνληθψλ Yπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ, 

Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.345, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ158 Ώ’ ζηηο 14-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα 

θαη ζε ππεξεζέεο πνπ ππΪξρνπλ ςεθηαθΪ ζπζηάκαηα ειΫγρνπ θαη ππνινγηζηψλ, ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα θαη ζε βηνκεραλέεο πξνεγκΫλεο ηερλνινγέαο θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη επλντθΫο, ην δε ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο 

ζεηηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ 250, 122 44 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/538111, 
http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ., ηνπξλΪξε 53, Ώζάλα 104 32, ηει.: 210/5225565, fax.: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ θαηαζθεπά, ε ζπληάξεζε ησλ νξγΪλσλ, ε ερνιεςέα θαη ερνγξΪθεζε κνπζηθψλ ζπλφισλ ζε 

εζσηεξηθφ ά εμσηεξηθφ ρψξν εέλαη ην αληηθεέκελφ ηνπ. Δ δηαρεέξηζε φκσο ηνπ άρνπ γέλεηαη 

ειεθηξνληθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηεο ειεθηξνληθάο θαη ςεθηαθάο ηερλνινγέαο.  

http://platon.teipir.gr/new/ecs/index.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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σνθήκες Εργαζίας: 
Δ εξγαζέα ηνπ γέλεηαη ζην εξγαζηάξην, ζην ζηνχληην ά ζην ζπέηη θαη ζε ζπλζάθεο αξθεηΪ θαιΫο. 

Βπεηδά αζρνιεέηαη πνιιΫο ψξεο κε ηνλ Δ/Τ θαη ηα ειεθηξνληθΪ φξγαλα κΫηξεζεο θαη 

δηαρεέξηζεο ηνπ άρνπ, κπνξεέ λα ηνπ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε ά ζηελ αθνά. Σν 

σξΪξηφ ηνπ εέλαη αθαλφληζην. ΠξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ θαη γη’ απηφ ζπρλΪ ρξεηΪδεηαη λα ηαμηδεχεη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα αγαπΪεη ηε κνπζηθά θαη λα Ϋρεη επαέζζεηε αθνά, Ϋηζη ψζηε λα αληηιακβΪλεηαη ηηο 

ιεπηΫο δηαθνξΫο ζηνλ άρν. ΥξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη επηδεμηφηεηα ζηα δΪρηπια θαη θαιά φξαζε. Δ 

εξγαζέα ηνπ απαηηεέ πξνζνρά θαη ζπγθΫληξσζε θαζψο θαη επρΫξεηα ζηε ρξάζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ νξγΪλσλ γηα ηε κΫηξεζε ηνπ άρνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρεη ην ΏΣΒΕ Δπεέξνπ, παξΪξηεκα Λεμνπξένπ, ζην νπνέν ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ 

εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ κε κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο 

ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζε ΏΒΕ πνπδΫο ζηελ 

ηερλνινγέα κνπζηθψλ νξγΪλσλ, θαηψηεξνπ φκσο επηπΫδνπ, κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα 

θαη ηδησηηθΪ).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ ΟξγΪλσλ νξέδνληαη σο 

εμάο: Σν ηκάκα Σερλνινγέαο κνπζηθψλ νξγΪλσλ Ϋρεη σο γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηε ηερλνινγέα 

θαηαζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ. Σν ηκάκα παξΫρεη ηερλνινγηθά αιιΪ θαη 

κνπζηθά παηδεέα γηα ηελ Ϊζθεζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ ζην επΪγγεικα ηνπ 

θαηαζθεπαζηά θαη ζπληεξεηά αθνπζηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ, ρνξδηζηά θαη 

ζπληεξεηά πηΪλσλ, ερνιάπηε, ηερληθνχ ειεθηξνληθψλ κΫζσλ αλαπαξαγσγάο θαη επεμεξγαζέαο 

ηνπ άρνπ, θ.α. Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν απφθνηηνο ηνπ Σκάκαηνο δηαζΫηεη ηηο 

απαξαέηεηεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεέ λα 

δξαζηεξηνπνηεζεέ επαγγεικαηηθΪ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ 

Σκάκαηνο δει. ηελ θαηαζθεπά, επηζθεπά θαη ζπληάξεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ ηεο θιαζηθάο 

νξράζηξαο, ά ρνξδηζηά θαη ζπληεξεηά πηΪλσλ εέηε σο ζηΫιερνο νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκΫα, εέηε σο απηναπαζρνινχκελνο. Βηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο: l Ώζθεέ 

ζχγρξνλε δηνέθεζε γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαηαζθεπαζηηθάο ά επηζθεπαζηηθάο 

επηρεέξεζεο θαηαζθεπάο θαη ζπληάξεζεο κνπζηθψλ νξγΪλσλ. l Βθαξκφδεη επηζηεκνληθΫο θαη 

ηερλνινγηθΫο δηνηθεηηθΫο κεζφδνπο θαη πξαθηηθΫο ζηελ παξαγσγά, ηηκνιφγεζε, δηαλνκά θαη 

πξνψζεζε γηα δηΪθνξα κνπζηθΪ φξγαλα ζε εηαηξέεο πψιεζεο θαη ζπληάξεζεο κνπζηθψλ 

νξγΪλσλ θαη ερνιεςέαο. l Ώπαζρνιεέηαη ζε ΜνπζηθΪ ΓπκλΪζηα - Λχθεηα, Χδεέα θ.ι.π., φπνπ 

αλαιακβΪλεη ηελ ζπληάξεζε κνπζηθψλ νξγΪλσλ θαη ρνξδηζηά -ζπληεξεηά πηΪλσλ θ.η.ι. θαη απφ 

νπνηνλδάπνηε Ϊιιν θνξΫα πνπ νξγαλψλεη θχθινπο καζεκΪησλ γηα ηελ θαηαζθεπά θαη 

ζπληάξεζε κνπζηθψλ νξγΪλσλ, κεραλεκΪησλ ερνγξΪθεζεο θαη παξαγσγάο πνιπκΫζσλ. l 

Βμαζθεέ ειεχζεξα ην επΪγγεικα ηνπ ζπληεξεηά - θαηαζθεπαζηά νξγΪλσλ, ρνξδηζηά -ζπληεξεηά 

πηΪλσλ, ερνιάπηε θαη ηερληθνχ ερνγξΪθεζεο, παξαγσγνχ πνιπκΫζσλ θ.ι.π. l Βέλαη γλψζηεο 

ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ησλ Δ/Τ ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο κνπζηθψλ νξγΪλσλ κπνξεέ λα εξγαζηεέ ππφ πξνυπνζΫζεηο σο εθπαηδεπηηθφο ζε 

ΜνπζηθΪ ΓπκλΪζηα ά Λχθεηα, ζε ηδησηηθΫο ζρνιΫο ερνιεςέαο φπνπ νξγαλψλνληαη ζεκηλαξηαθνέ 
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θχθινη καζεκΪησλ ζε αλΪινγνπο ηνκεέο. Χο θαηαζθεπαζηάο θαη ζπληεξεηάο αθνπζηηθψλ θαη 

ειεθηξηθψλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ, ρνξδηζηάο θαη ζπληεξεηάο πηΪλσλ, ερνιάπηεο, ηερληθφο 

ειεθηξνληθψλ κΫζσλ αλαπαξαγσγάο θαη επεμεξγαζέαο ηνπ άρνπ θ.Ϊ. Βπέζεο, ζε εηαηξεέεο ά 

νξγαληζκνχο δηνξγΪλσζεο εθδειψζεσλ, ζε ζηνχληην ερνγξΪθεζεο, ζε ξαδηνθσληθνχο θαη 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε ζεαηξηθΫο ά θηλεκαηνγξαθηθΫο παξαγσγΫο αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο, παξαγσγφο πνιπκΫζσλ θ.ιπ.. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη επλντθεο, 

κε ζεηηθφ ηζνδχγην ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ: παξΪξηεκα Λεμνπξένπ, ηει.:26710-92855, http://users.otenet.gr/~djv14/teilix/  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Οη θαηαζθεπΫο, ν εμνπιηζκφο, ε εθαξκνγά ζπζηεκΪησλ Ϊξδεπζεο ησλ ζεξκνθεπέσλ, ε 

ηππνπνέεζε θαη ε βειηέσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ αλζνθνκηθψλ θπηψλ θαη ιαραληθψλ ζε 

ζεξκνθάπηα θαη ζε ππαέζξηεο θαιιηΫξγεηεο εέλαη ην αληηθεέκελν απαζρφιεζεο ηνπ ηερλνιφγνπ 

ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη αλζνθνκέαο. Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, 

ζπγθαηαιΫγεηαη ε θπηνπξνζηαζέα (ηδηαέηεξα κε βηνινγηθΪ κΫζα), νη θαιιηΫξγεηεο ζε ηερλεηφ 

Ϋδαθνο, ε θεπνηερλέα θαη ε αξρηηεθηνληθά ηνπένπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ηα ζεξκνθάπηα αληηκεησπέδεη αλζπγηεηλΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο ιφγσ ηεο πγξαζέαο θαη ηεο 

ππεξβνιηθάο δΫζηεο πνπ επηθξαηεέ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπο. ηαλ εξγΪδεηαη ζε αλνηρηνχο 

ρψξνπο αληηκεησπέδεη ηηο εθΪζηνηε επηθξαηνχζεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο. Δ ρξεζηκνπνέεζε 

θπηνθαξκΪθσλ δεκηνπξγεέ θηλδχλνπο δειεηεξηΪζεσλ θαη πξΫπεη λα ηεξεέ ζρνιαζηηθΪ ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθαιεέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη αλζνθνκέαο, επεηδά αζρνιεέηαη κε Ϋλα πνιχ 

επαέζζεην αληηθεέκελν πξΫπεη λα εέλαη πξνζεθηηθφο, ππεχζπλνο, ηαθηηθφο θαη ζρνιαζηηθφο ζηνπο 

ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεέ, λα Ϋρεη ηελ αέζζεζε ηνπ ρψξνπ, γλψζεηο ζρεδένπ θαη 

αξρηηεθηνληθάο. Βπέζεο, λα Ϋρεη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη νη νδεγέεο ηνπ πξνο ηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο ηερλέηεο λα εέλαη ζπγθεθξηκΫλεο θαη ζαθεέο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ, ΚαιακΪηαο θαη 

Μεζνινγγένπ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νθηψ εμΪκελα (επηΪ ζπνπδΫο θαη Ϋλα πξαθηηθά 

εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, 

Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ 

http://users.otenet.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο επέζεο 

κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+ θαη ηέηιν ζπνπδψλ 

Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Tερλνιφγσλ Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη 

Ώλζνθνκέαο,, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α. 109, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 47 Ώ’ 

ζηηο 10-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζην ππνπξγεέν Γεσξγηθάο ΏλΪπηπμεο, ηελ 

Ώγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζε Βπηρεηξάζεηο ΒγθαηΪζηαζεο Θεξκνθεπέσλ, ζε ΐηνκεραλέεο Παξαγσγάο 

Γεσξγηθψλ θαη Ώλζνθνκηθψλ Πξντφλησλ, ζηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε θαη σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηέεο. πγθεθξηκΫλα αζρνινχληαη κε ηελ εληαηηθά θαιιηΫξγεηα ιαραληθψλ, αλζoθoκέαο 

θαη δελδξoθoκέαο θαη ηδέσο απηψλ πoπ αλαπηχζζoληαη ππφ θΪιπςε (ζεξκoθάπηα). Eπέζεο 

αζρoιoχληαη κε ηε δηαθέλεζε, ζπληάξεζε, ηππoπoέεζε, εκπoξέα, δηαρεέξηζε ησλ 

δελδξoθεπεπηηθψλ θαη αλζoθoκηθψλ πξoΨφλησλ, ηε θπηoπξoζηαζέα θαη αλαπαξαγσγά απηψλ 

(Φπηψξηα - πoξoπαξαγσγά - πoιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ). Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη 

ζεηηθΫο, γηαηέ ε αλαδηΪξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθεπηαθάο παξαγσγάο, ε 

δηΪδνζε ηεο ρξάζεο θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ε αγνξΪ ινπινπδηψλ, δεκηνπξγεέ ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα κηα δπλακηθά αγνξΪ, ζηελ νπνέα ν ηερλνιφγνο γέλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απαξαέηεηνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ: ΝΫα Κηέξηα, 30200 Μεζνιφγγη, ηει.: 26310/58207, fax: 
26310/0631058288, http://www.teimes.gr/  

  ΏΣΒΕ ΚαιακΪηαο: ΏληηθΪιακνο Μεζζελέαο, 24100 ΚαιακΪηα, ηει.: 27210/45100, 

http://www.teikal.gr  

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ: ηαπξσκΫλνο, 75100 ΔξΪθιεην Κξάηεο, ηει.: 2810/379401, 
http://www..teiher.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά, ε ιεηηνπξγέα, ε ζπληάξεζε θαη ε επηζθεπά φισλ ησλ βηνταηξηθψλ 

κεραλεκΪησλ, νξγΪλσλ θαη ζπζθεπψλ δηΪγλσζεο θαη ζεξαπεέαο εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. ηελ ΒιιΪδα, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα φξγαλα, κεραλάκαηα θαη ζπζθεπΫο εηζΪγνληαη 

απφ ην εμσηεξηθφ, ην πεδέν ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηερλνιφγνπ, πεξηνξέδεηαη 

ζηε ζπλαξκνιφγεζε, ιεηηνπξγέα, ζπληάξεζε, ξχζκηζε θαη επηζθεπά ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

αζθαιά ρξάζε ηαηξηθψλ κεραλεκΪησλ απφ ρεηξηζηΫο θαη αζζελεέο. Βπέζεο, ν ηερλνιφγνο 

ηαηξηθψλ νξγΪλσλ ζπκκεηΫρεη ζηελ εθπαέδεπζε δηαγλσζηηθάο θαη ζεξαπεπηηθάο ππξεληθάο 

ηαηξηθάο ηερλνινγέαο ηνληδνπζψλ θαη κε αθηηλνβνιηψλ, ζηελ εθπαέδεπζε ά ζηελ Ϋξεπλα 

ηερλνινγηψλ αηρκάο, φπσο επεμεξγαζέα βηνταηξηθνχ ζάκαηνο άρνπ θαη εηθφλαο, αλαιπηηθά 

http://www.teimes.gr/
http://www.teikal.gr/
http://www/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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νξγαλνινγέα, βηνρεκηθΪ θαη κηθξνβηνινγηθΪ φξγαλα, βηναπηνκαηηζκφ, εγθαηαζηΪζεηο 

λνζνθνκεέσλ θαη κηθξν-ειεθηξνηερλνινγέα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζηα εξγαζηάξηα λνζνθνκεέσλ ά θιηληθψλ, ζε αλζπγηεηλΫο θαη ζπρλΪ επηθέλδπλεο 

ζπλζάθεο. Δ ζπληάξεζε ά επηζθεπά ζπζθεπψλ θνβαιηένπ ά ξαδένπ απαηηνχλ ζρνιαζηηθά 

ηάξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο. ηα λνζνθνκεέα φπνπ ζπλάζσο εξγΪδεηαη, ην σξΪξηφ ηνπ 

εέλαη ζπγθεθξηκΫλν, κεξηθΫο θνξΫο φκσο θαη φηαλ νη αλΪγθεο ην επηβΪιινπλ παξαηεέλεηαη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ απηνζπγθΫληξσζε, ην πςειφ επέπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ, ε επζπλεηδεζέα, ε αθξέβεηα θαη ε 

ζρνιαζηηθφηεηα εέλαη απαξαέηεηα πξνζφληα ηνπ ηερλνιφγνπ ηαηξηθψλ νξγΪλσλ. Μπνξεέ λα 

εξγαζηεέ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ καηεπηάξηα θαη γπλαηθνινγηθΪ ηκάκαηα λνζνθνκεέσλ, ζε 

θΫληξα πγεέαο, αγξνηηθΪ ηαηξεέα θ.ιπ., σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, αθνχ 

πΪξεη πηπρέν απφ ηελ ΠΏΣΒ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γέλνληαη ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Εαηξηθψλ ΟξγΪλσλ ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, ε δηΪξθεηα 

θνέηεζεο ζην νπνέν εέλαη νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά 

εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα 

δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: Φπζηθάο, Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Δ/Τ, Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, 

Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Tα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο ΏΣΒΕ Σερλνινγέαο Εαηξηθψλ 

ΟξγΪλσλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκνζεηηθΪ κε βΪζε ην Π.Α.345, φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 

158 Ώ’ ζηηο 14-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην ππνπξγεέν Τγεέαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιέζεσλ, ζε 

επηρεηξάζεηο θαη εξγαζηάξηα εηζαγσγάο θαη ζπληάξεζεο ηαηξηθψλ νξγΪλσλ, ζε λνζνθνκεέα θαη 

θιηληθΫο, σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε κε πηπρέν ΠΏΣΒ - ΒΛΒΣΒ. Οη 

πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, φπσο θαη ην ηζνδχγην αγνξΪο εξγαζέαο ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγέαο ζχγρξνλσλ ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ κνλΪδσλ θαη εξγαζηεξέσλ, αιιΪ θαη ηεο 

εηζαγσγάο ζχγρξνλεο ηαηξηθάο ηερλνινγέαο ζε λνζνθνκεέα, θιηληθΫο θ.ιπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385303, fax: 
210/5911442, http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΑ - ΑΛΗΔΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε εθαξκνγά ζπζηεκΪησλ θαη ηερληθψλ πξνζηαζέαο θαη αχμεζεο ησλ πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ θαζψο επέζεο ε Ϊξηζηε νηθνλνκηθά εθκεηΪιιεπζε ηνπ πδξφβηνπ θφζκνπ απνηεινχλ 

http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm
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ην αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ ηερλνιφγνπ ηρζπνθνκέαο θαη αιηεέαο. Δ πξνζπΪζεηΪ ηνπ αθνξΪ 

ζηελ νηθνλνκηθά αμηνπνέεζε ησλ απνζεκΪησλ ζε πδξφβηα δψα θαη θπηΪ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε 

εθκεηΪιιεπζά ηνπο, εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο, γηα πνηνηηθΪ θαη πνζνηηθΪ αιηεχκαηα. 

Βηδηθφηεξα αζρνιεέηαη κε ηελ αιηεέα, ηελ πδαηνθαιιηΫξγεηα θαη ηελ αμηνπνέεζε ηνπ πδΪηηλνπ 

πεξηβΪιινληνο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ ηρζπνιφγν. Ώζρνιεέηαη επέζεο κε ηηο δηαζπνξΫο ςαξηψλ θαη 

Ϊιισλ πδξφβησλ εηδψλ ζε πνηΪκηα, ιέκλεο, ιηκλνζΪιαζζεο θαη ζΪιαζζεο κε αιηεπηηθά 

ηερλνινγέα πνπ δελ πξνμελεέ δεκηΫο ζηνπο ηρζπφηνπνπο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ηνχ ηερλνιφγνπ ηρζπνθνκέαο θαη αιηεέαο δηαθΫξνπλ αλΪινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην γξαθεέν, ζηελ χπαηζξν, ζηε ζΪιαζζα 

ά ζηνπο ρψξνπο παξαγσγάο ησλ ςαξηψλ. Ώλακθηζβάηεηα νη ζπλζάθεο εξγαζέαο ζηελ χπαηζξν 

θαη εηδηθφηεξα ζηε ζΪιαζζα, απνηεινχλ ην δπζθνιφηεξν κΫξνο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο ηρζπνθνκέαο θαη αιηεέαο πξΫπεη λα εέλαη πξνζεθηηθφο, αθξηβάο, ζρνιαζηηθφο, θαη 

λα ηνλ δηαθξέλεη αέζζεκα επζχλε ππεχζπλνο. ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη αλαιπηηθφ πλεχκα θαη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο ηερληθΫο εμειέμεηο πνπ επεξξεΪδνπλ ην επαγγεικΪ ηνπ, ψζηε λα 

βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο πνπ ρξεζηκνπνηεέ. Ώπαηηεέηαη επέζεο λα Ϋρεη θαιά ζρΫζε κε 

ηε θχζε θαη ην πγξφ ζηνηρεέν, θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά, αθνχ ζπρλΪ εξγΪδεηαη γηα 

πνιιΫο ψξεο θΪησ απφ αληέμνεο ζπλζάθεο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ηρζπνθνκέαο θαη αιηεέαο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ AΣΒΕ 

Μεζνινγγένπ θαη Δπεέξνπ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη ζπνπδΫο θαη Ϋλα 

πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη εέλαη επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ά λα θαηαηαγνχλ κε εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: ΐηνινγέαο, Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ, Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Κηεληαηξηθάο, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ Ερζπνθνκέαο-Ώιηεέαο πξνβιΫπνληαη 

απφ ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η. Ώ/10-2-89) θαη απφ ηνλ Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η. 

Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 3 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84) 

Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ70/η. Ώ/92). ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΒ ΟΡΓΏΝΧΒΕ Παλειιάληα 

Έλσζε Πηπρηνχρσλ Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, ΜΪξλε 44, ΏΘΔΝΏ 104 38 Παλειιάληνο 

χιινγνο Σερλνιφγσλ Ερζπνιφγσλ, Σ.Θ. 80543, ΠΒΕΡΏΕΏ 185 10  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ηρζπνθνκέαο θαη αιηεέαο, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο 

γλψζεηο ηνπ, αζρνιεέηαη εέηε απηνδχλακα εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε 

κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο 

ηρζπνθνκέαο - αιηεέαο θαη δηαδηθαζέαο παξαγσγάο ηρζπαιηεπηηθψλ πξντφλησλ γιπθψλ, 

πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε γηα ηελ έδξπζε κνλΪδσλ 

εθηξνθάο ηρζχσλ, ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ, γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηρζπαγνξψλ, 

ηρζπνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ θαζψο θαη γηα ηελ 

νξζνινγηζηηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ ηρζπν-απνζεκΪησλ, ηρζπνηξνθηθψλ θαη αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. 

Μπνξεέ επέζεο λα εξγαζηεέ θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο 

ηνχ επαγγΫικαηνο πξνβιΫπνληαη ζεηηθΫο, ηνπιΪρηζηνλ γηα ηα επφκελα ρξφληα.  
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  AΣΒΕ Δπεέξνπ: 46100 Δγνπκελέηζα, ηει.: 26650/28130, fax: 26650/28131.  

  AΣΒΕ Μεζνινγγένπ: ΝΫα Κηέξηα, 30200 Μεζνιφγγη, ηει.: 26310/26121, fax: 26310/25183.  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ εξγαζέαο ζηηο κνλΪδεο θισζηεξέσλ, πθαληεξέσλ, πιεθηεξέσλ, 

βαθεέσλ, ηππνβαθεέσλ εέλαη ην αληηθεέκελφ ηεο εξγαζέαο ηνπ. Βθαξκφδεη επέζεο πξνγξΪκκαηα 

ζε εξγαζηάξηα αλΪιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ πθαζκΪησλ, πιεθηψλ, ηλψλ θαη λεκΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη θΪησ απφ θαιΫο ζπλζάθεο ζην γξαθεέν ά ζην εξγαζηάξην. ηνπο βηνκεραληθνχο φκσο 

ρψξνπο, νη ζπλζάθεο εξγαζέαο εέλαη αλζπγηεηλΫο, γηαηέ ππΪξρεη ζφξπβνο, δπζΪξεζηεο νζκΫο, 

ηερλεηφο θσηηζκφο θαη πνιιΫο θνξΫο Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ρεκηθΫο θαη ρξσζηηθΫο νπζέεο 

επηθέλδπλεο γηα ηελ πγεέα ηνπ, νπφηε ε ιάςε κΫηξσλ πξνζηαζέαο εέλαη απαξαέηεηε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα Ϋρεη θαληαζέα, θαιφ γνχζην θαη λα δηαζΫηεη θαιαηζζεζέα σο πξνο ην ζπλδπαζκφ ησλ 

ρξσκΪησλ. Ώπαξαέηεηε εέλαη ε θαιά φξαζε θαη ην αλζεθηηθφ αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα γηα λα 

αληΫρεη ηηο δπζΪξεζηεο νζκΫο θαη ρεκηθΫο νπζέεο. Βπέζεο, πξΫπεη λα εέλαη ππνκνλεηηθφο, 

πξνζεθηηθφο θαη ζπλεξγΪζηκνο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 

επηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά Ϊζθεζε) θαη ππΪξρνπλ ηΫζζεξηο 

θαηεπζχλζεηο: Κισζηηθάο, Πιεθηηθάο, Τθαληηθάο, ΐαθηθάο. Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο 

ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: 

Υεκεέαο, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+ θαη ηέηιν 

ζπνπδψλ (Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο), κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο ησλ 

ηδησηηθψλ ΕΒΚ απφ ην θξΪηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Κισζηνυθαληνπξγέαο νξέδνληαη σο εμάο: Οη 

πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Κισζηνυθαληνπξγέαο, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη 

ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη, εέηε απηνδχλακα εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη 

εηδηθνχο ηνκεέο ηεο Κισζηνυθαληνπξγέαο. Ώπφ ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ, ζην ρψξν ηεο 

βηνκεραλέαο, νη πηπρηνχρνη Κισζηνυθαληνπξγνέ ζηαδηνδξνκνχλ κε κεγΪιε επηηπρέα θαηΫρνληαο 

ζεκαληηθΫο θαη ππεχζπλεο ζΫζεηο ζηελ παξαγσγά, εέλαη απφ ηα πην ηθαλΪ θαη αμηφινγα ζηειΫρε 

ηνπ ρψξνπ, δηνηθνχλ ηκάκαηα παξαγσγάο αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ επηρεέξεζε, πξνηεέλνπλ 

ιχζεηο θαη δέλνπλ απαληάζεηο ζε δηΪθνξα πξνβιάκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ά παξνπζηΪδνληαη. 

Πνιινέ κΪιηζηα απφ απηνχο εέλαη νη έδηνη ηδηνθηάηεο κηαο Κισζηνυθαληνπξγηθάο επηρεέξεζεο. 

Βηδηθφηεξα νη πηπρηνχρνη απαζρνινχληαη σο ζηειΫρε κνλΪδσλ ά απηναπαζρνινχληαη ζε φιν ην 

θΪζκα ηεο θισζηνυθαληνπξγηθάο παξαγσγάο θαη ηεο αμηνπνέεζεο ηεο κε ηα αθφινπζα 
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αληηθεέκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: ηνλ Βληνπηζκφ ά θαη ηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ ζρεηηθψλ κε 

ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ηελ παξαγσγά θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ Βπηρεηξάζεσλ. πληνληζκφ πξνγξακκΪησλ παξαγσγάο θαη αγνξΪο 

πξψησλ πιψλ ζε κνλΪδεο Κισζηεξέσλ, Τθαληεξέσλ, Πιεθηεξέσλ, ΐαθεέσλ-Φηληξηζηεξέσλ, 

Σππνβαθεέσλ, Σαπεηνπξγεέσλ, ρνηλνπνηεέσλ, ΜνλΪδεο Παξαγσγάο Βλδχκαηνο θαη 

εξγαζηεξέσλ αλΪιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ πξντφλησλ Κισζηνυθαληνπξγέαο θαη πξψησλ 

πιψλ. Βθπφλεζε ά ζπκκεηνρά ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ νηθνλνκνηερληθάο ζθνπηκφηεηαο θαζψο 

επέζεο ζπκκεηνρά ζηελ επέβιεςε γηα ηελ θαηαζθεπά ά επΫθηαζε κνλΪδσλ 

Κισζηνυθαληνπξγέαο θαη ζηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγά γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ 

θισζηνυθαληνπξγηθάο αλΪπηπμεο θαζψο θαη ζηειΫρσζε νξγαληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

Κισζηνυθαληνπξγέα. ʼζθεζε θΪζε Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηαο ζε επαγγεικαηηθΪ αληηθεέκελα κε 

ξεηΪ θαηνλνκαδφκελα παξαπΪλσ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμΫιημε ηεο 

Κισζηνυθαληνπξγηθάο επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο Κισζηνυθαληνπξγέαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο θισζηνυθαληνπξγέαο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε ππεξεζέεο ησλ ππνπξγεέσλ 

εκπνξένπ θαη βηνκεραλέαο, ζηα ηεισλεέα, ηκάκαηα ηκαηηζκνχ ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλΪδσλ θαη 

σκΪησλ Ώζθαιεέαο, ζε ηδξχκαηα, λνζνθνκεέα, νξγαληζκνχο θνηλάο σθειεέαο, ζε βηνκεραλέεο 

θισζηνυθαληνπξγέαο, ζην εκπφξην, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο θαη σο θαζεγεηάο ππφ 

πξνυπνζΫζεηο, ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη πνιχ 

αξλεηηθΫο, γηαηέ ν θιΪδνο αληηκεησπέδεη ζνβαξφ πξφβιεκα απαζρφιεζεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Θεβψλ 250, 122 44 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5381216. http://platon.teipir, 
gr/new/undercon.html  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ε επέβιεςε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη 

ηεο ζπληάξεζάο ηνπο, ησλ εξγαιεέσλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο εέλαη ην αληηθεέκελφ ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Έρεη ην δηθαέσκα λα ππνγξΪθεη γηα Ϋξγα πεξηνξηζκΫλεο Ϋθηαζεο, αιιΪ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κεγΪιεο κειΫηεο, ηφηε εέλαη απαξαέηεηε ε επέβιεςε θαη ε ππνγξαθά ηνπ 

κεραλνιφγνπ κεραληθνχ πνπ εέλαη δηπισκαηνχρνο ηνπ Πνιπηερλεένπ. ηαλ αζρνιεέηαη κε ηνλ 

http://platon.teipir/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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ηνκΫα ηεο παξαγσγάο, ππνινγέδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξεηΪδεηαη, ζρεδηΪδεη ηε 

δηαδηθαζέα παξαγσγάο, ηηο πξνδηαγξαθΫο ησλ πιηθψλ θαη θξνληέδεη γηα ηε ζπληάξεζε θαη ηελ 

επηζθεπά ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. ια ηα παξαπΪλσ γέλνληαη ππφ ηελ επνπηεέα θαη 

ηηο νδεγέεο ηνπ κεραληθνχ παξαγσγάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ ελαζρφιεζά ηνπ κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζρεδέσλ, αθνξΪ θπξέσο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

γέλνληαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ θαη ζεσξνχληαη αξθεηΪ θαιΫο. ηαλ εξγΪδεηαη ζε βηνκεραληθφ 

ρψξν, ν ζφξπβνο, ε πςειά ζεξκνθξαζέα, νη δπζΪξεζηεο νζκΫο θαη ν αλεπαξθάο αεξηζκφο θαη 

θσηηζκφο, δεκηνπξγνχλ Ϋλα αλζπγηεηλφ θαη απνπληθηηθφ πεξηβΪιινλ, γη’ απηφ εέλαη απαξαέηεην 

παέξλεη θαηΪιιεια κΫηξα πξνζηαζέαο θαη λα αθνινπζεέ ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα Ϋρεη ππεπζπλφηεηα, λα αλαιακβΪλεη πξσηνβνπιέεο, λα εέλαη ζπλεξγΪζηκνο, 

νξγαλσηηθφο, επΫιηθηνο θαη λα δηαζΫηεη θξηηηθά ζθΫςε. Ώπαξαέηεηεο εέλαη νη γλψζεηο 

καζεκαηηθψλ θαη θπζηθάο θαζψο θαη ε θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Μεραλνινγέαο ηεο ρνιάο Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ησλ ΏΣΒΕ 

ΠεηξαηΪ, ΠΪηξαο, ΛΪξηζαο, Δξαθιεένπ Κξάηεο, ΚαβΪιαο, ΚνδΪλεο, Υαιθέδαο θαη εξξψλ. Δ 

δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά 

εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ά λα ζπλερέζνπλ κε 

θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα παξαθΪησ ΏΒΕ: Φπζηθάο, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην ην Σκάκα 

Βθπαηδεπηηθψλ Μεραλνινγέαο ηεο Ώλψηαηεο ρνιάο Παηδαγσγηθάο θαη Σερλνινγηθάο 

Βθπαέδεπζεο, ζην νπνέν ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα, φπσο θαη ζε Βξγαζηάξηα 

ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο νη ηέηινη ζπνπδψλ ηνπο λα αλαγλσξέδνληαη απφ 

ην ΕΣΒ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη πξνζφλησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ 

ηνπο παξαθΪησ λφκνπο θαη δηαηΪγκαηα: Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3 ΐ.Α. 26-3-1938 ΐ.Α. 17-3-1950, 

θεθ. 1, Ϊξζξν 2 ΐ.Α. 328/1963 Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979 ΠΑ 472/1985 ΠΑ 252/1988.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ππΪιιεινη ζε δεκφζηεο ηερληθΫο ππεξεζέεο, νξγαληζκνχο, 

ζηξαηησηηθΪ εξγνζηΪζηα θαη εγθαηαζηΪζεηο, ζε ηκάκαηα κειεηψλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, ηερληθψλ γξαθεέσλ ά εηαηξεηψλ, ζε βηνηερλέεο θαη βηνκεραλέεο, σο θαζεγεηΫο 

ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, σο εξγνιΪβνη δεκνζέσλ Ϋξγσλ. Οη πξννπηηθΫο ηνχ 

επαγγΫικαηνο εέλαη αξλεηηθΫο, φπσο θαη ην ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο ιφγσ ηεο 

ππεξπξνζθνξΪο ηερλνιφγσλ κεραληθψλ θαη ησλ πεξηνξηζκΫλσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο: Κνέια, 50100 ΚνδΪλε, ηει.: 24610/40161, 
http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept?p_ID=MX  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: 41110 ΛΪξηζα, ηει.: 2410/684304, fax: 041/613249, http://www.teilar.gr/  

http://osrv1.teikoz.gr/c1/n_Show_Dept
http://www.teilar.gr/
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  ΏΣΒΕ Υαιθέδαο: 34400 ΦαρλΪ Βπβνέαο, ηει.: 22280/99523-25, fax: 22280/23766, 

http://www.teihal.gr/mec/  

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο: Κνπθνχιη, 26335 ΠΪηξα, ηει.: 2610/319214, 319219, fax: 2610/313775, 
http://www.teipat.gr  

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: ʼγηνο ΛνπθΪο, Σαρ. Θπξέδα 1194, 65404 ΚαβΪια, ηει.: 2510/462143, fax: 

2510/462144, http://www.teikav.edu.gr/md/  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: ΣΫξκα Μαγλεζέαο 62123 Ϋξξεο, ηει.: 23210/49125, http://www.teiser.gr/  

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Π. ΡΪιιε θαη Θεβψλ, 122 44 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5381227, 5381100, 

http://gun.teipir.gr/MechEng/  

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ Κξάηεο: Σ.Θ. 140, ηαπξσκΫλνο, 71500 ΔξΪθιεην, ηει.: 28210/379859, fax: 
28210/28190, http://talos.stef.teiher.gr/default.htm  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε Ϋξεπλα θαη ε εθαξκνγά ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθάο ηερλνινγέαο ζηε ζχλζεζε, ηελ 

παξαγσγά θαη δηαρεέξηζε ηνπ κνπζηθνχ άρνπ εέλαη ην αληηθεέκελφ ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ώζρνιεέηαη 

επέζεο κε ηελ ηερλνινγέα ησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ θαη ησλ ρψξσλ παξαγσγάο θαη ρξάζεο ηεο 

κνπζηθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη θΪησ απφ θαιΫο ζπλζάθεο ζην εξγαζηάξην, ζην ζπέηη ά ζην ζηνχληην.Σν γεγνλφο φηη 

εξγΪδεηαη πνιιΫο ψξεο κπξνζηΪ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηά θαη ν δπλαηφο άρνο ηεο κνπζηθάο 

κπνξεέ λα ηνπ δεκηνπξγάζνπλ πξφβιεκα ζηελ φξαζε ά ζηελ αθνά. Σν σξΪξηφ ηνπ δελ εέλαη 

ζπγθεθξηκΫλν θαη φηαλ ππΪξρεη θφξηνο εξγαζέαο, παξαηεέλεηαη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αγΪπε ηνπ γηα ηε κνπζηθά θαη ηε δεκηνπξγέα, ε θαληαζέα θαη ε αλαδάηεζε ηνπ ηΫιεηνπ άρνπ 

εέλαη ζηνηρεέα πνπ ηνλ ραξαθηεξέδνπλ. Βπέζεο, πξΫπεη λα Ϋρεη "κνπζηθφ απηέ" γηα λα θξέλεη ηνπο 

κνπζηθνχο άρνπο θαη λα δηαθξέλεη ηηο κηθξΫο δηαθνξΫο ηνπο. ΣΫινο, πξΫπεη λα εέλαη ζπλεξγΪζηκνο 

θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα λΫα κεραλάκαηα πνπ θπθινθνξνχλ φπσο θαη ηηο ηΪζεηο ηεο 

κνπζηθάο.  

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/
http://www.srpq.gr/
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ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ (παξΪξηεκα Ρεζχκλνπ), 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά 

εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ πνπδΫο παξΫρνληαη 

θαη ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ), κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο ησλ ζπνπδψλ απφ ην 

θξΪηνο. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη θαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ ά ζε 

ζπλεξγαδφκελα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληξΫρνπλ νη 

ιφγνη ηνπ Π.Α. 165-26/7/2000, πεξέ αλαγλψξηζεο ησλ ηέηισλ ζπνπδψλ απηψλ ά ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ παλεπηζηεκέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, απφ ην ΕΣΒ, ηνλ ΑΟΏΣΏΠ. θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, 

σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Μεραληθνχ Μνπζηθάο Σερλνινγέαο θαη 

Ώθνπζηηθάο νξέδνληαη σο εμάο: Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο, 

νη απφθνηηνη Σερλνιφγνη Μεραληθνέ Μνπζηθάο Σερλνινγέαο θαη Ώθνπζηηθάο Ϋρνπλ απνθηάζεη 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λα εέλαη ζε ζΫζε λα απαζρνιεζνχλ απηνδχλακα ά ζε 

ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο ζηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγέαο ζηε κνπζηθά, ζηελ παξαγσγά θαη δηαρεέξηζε ηνπ κνπζηθνχ άρνπ, θαζψο θαη ζηνπο 

ηνκεέο ηεο ηερλνινγέαο ησλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ θαη ηεο αθνπζηηθάο ρψξσλ. Οη απφθνηηνη ζα 

κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θΪζε ρψξν πνπ εέλαη απαξαέηεηε ε ρξάζε κνπζηθάο 

ηερλνινγέαο θαη εηδηθφηεξα ζε ρψξνπο ηδηαέηεξα απαηηεηηθνχο θαη αληαγσληζηηθνχο φπσο ε 

Αηζθνγξαθηθά Παξαγσγά, ε Αηαθάκηζε, ην Ραδηφθσλν θαη ε Σειεφξαζε, ην ΘΫαηξν θαη ν 

ΚηλεκαηνγξΪθνο, ε Παξαγσγά Μνπζηθψλ ΠαξαζηΪζεσλ θαη πλαπιηψλ. Οη ρψξνη απηνέ 

πξνζθΫξνπλ επξχηαην πεδέν δξαζηεξηνηάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, αθνχ νη θΪζε 

εέδνπο ζχγρξνλεο κνπζηθΫο παξαγσγΫο θΪλνπλ εθηελά ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο κνπζηθάο 

ηερλνινγέαο. Σν ζΫκα επηινγάο ηνπ ζπνπδαζηά ζην κΪζεκα εκηλΪξην (επηινγά θαη παξνπζέαζε 

εμεηδηθεπκΫλεο ζεκαηηθάο ελφηεηαο πνπ αθνξΪ ζπγθεθξηκΫλε επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα) 

θαζψο θαη ε πηπρηαθά εξγαζέα θαη ε πξαθηηθά Ϊζθεζε, θαζνξέδνπλ ζε Ϋλα ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

πεξαηηΫξσ επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεέ λα αθνινπζάζεη.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο κνπζηθάο ηερλνινγέαο θαη αθνπζηηθάο κπνξεέ λα εξγαζηεέ: ζηνλ ηνκΫα ηεο 

ηερλνινγέαο κνπζηθψλ νξγΪλσλ, ζηνπο ρψξνπο παξαγσγάο θαη ρξάζεο ηεο κνπζηθάο, ζε 

ζηνχληην ερνγξΪθεζεο, ζε κνπζηθνχο νέθνπο, ζε ΜΜΒ, ηειεφξαζε, ζΫαηξν, ζπλαπιέεο θ.ιπ. θαη 

σο θαζεγεηάο ππφ πξνυπνζΫζεηο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο πξνβιΫπνληαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ, παξΪξηεκα Ρεζχκλνπ: Β. ΑαζθαιΪθε, Πεξηβφιηα, 74100 ΡΫζπκλν, ηει.: 
28310/ 23747.  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ηερλνιφγνο νηθνινγέαο θαη πεξηβΪιινληνο αζρνιεέηαη κε ηηο ζρΫζεηο, ηηο αιιειεπηδξΪζεηο θαη 

ηηο ηζνξξνπέεο αλΪκεζα ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ην πεξηβΪιινλ. Σν αληηθεέκελφ ηνπ 

εέλαη ε νξζά δηαρεέξηζε θαη πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη εηδηθφηεξα ε κειΫηε, Ϋξεπλα, 

δηνέθεζε, δηαρεέξηζε θαη εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ Ϋξγσλ, πνιηηηθψλ θαη ζρεδέσλ ζε φ,ηη αθνξΪ 

ηελ πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ησλ νηθνζπζηεκΪησλ, ηελ νξζά ιεηηνπξγέα κνλΪδσλ 

αληηξξχπαλζεο θαη ηελ εθαξκνγά θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. Βπέζεο, αζρνιεέηαη κε ζΫκαηα 

πεξηβαιινληηθάο κεραληθάο, δειαδά κε ηελ εθαξκνγά επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

πξνζδηνξηζκνχ, κΫηξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξψπηλεο παξΫκβαζεο 

ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, θαζψο θαη κε ηε κειΫηε θαη εθαξκνγά επηζηεκνληθψλ απνηειεζκαηηθψλ 

κεζφδσλ πξφιεςεο, πξνζηαζέαο θαη πνηνηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιΪ θαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο εθαξκνγάο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζην πεδέν ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν θΪησ απφ θαιΫο ζπλζάθεο. πρλΪ βΫβαηα ρξεηΪδεηαη λα 

κεηαθηλεζεέ ζην πεξηβΪιινλ πνπ κειεηΪ νπφηε κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη αληέμνεο θαηξηθΫο 

ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΥξεηΪδεηαη επαηζζεζέα θαη γλψζε κεραληθάο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο, αθνχ 

ζπκβΪιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ πνπ πξνθαιεέ ε αλζξψπηλε παξΫκβαζε. Βπέζεο, 

εέλαη απαξαέηεηε ε γλψζε αξρψλ βηνινγέαο, νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαζψο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθάο επηζηάκεο. Βπέζεο, πξΫπεη λα δηαζΫηεη νξγαλσηηθΫο, δηνηθεηηθΫο θαη 

επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

επηζηάκνλεο, λα ηεξεέ ηνπο θαλφλεο αζθαιεέαο θαη λα θξνληέδεη γηα ηελ αδηΪβιεηε δηαδηθαζέα 

εθαξκνγάο ησλ πξνγξακκΪησλ πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. ΣΫινο, ζα πξΫπεη λα 

ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο εμειέμεηο ζηε δηεζλά αγνξΪ θαη ζηελ Βπξσπατθά Κνηλφηεηα, ηεο 

νπνέαο νη απνθΪζεηο ζε ζΫκαηα δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο επεξεΪδνπλ θαη 

ηελ ειιεληθά πνιηηηθά ζην ζΫκα απηφ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ηερλνιφγνπ νηθνινγέαο θαη πεξηβΪιινληνο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ΏΣΒΕ ΠΪηξαο, ζηε 

ΓΪθπλζν. Δ ιεηηνπξγέα ηνπ ηκάκαηνο μεθέλεζε ηελ αθαδεκατθά ρξνληΪ 2003-2004. Δ δηΪξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα, απφ ηα νπνέα ην ηειεπηαέν δηαηέζεηαη γηα ηελ πξαθηηθά 

εμΪζθεζε θαη ηελ εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζπγθξνηεέηαη ζε 

http://www.srpq.gr/
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ηΫζζεξηο ζεκαηηθΫο ελφηεηεο: 1. Οηθνινγέα, ΜειΫηε θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ 

(πεξηιακβΪλεη καζάκαηα νηθνινγέαο, θπζηθνχ θαη δνκεκΫλνπ πεξηβΪιινληνο, δηαρεέξηζεο 

ρεξζαέσλ θαη πδΪηηλσλ νηθνζπζηεκΪησλ, θχθινπ δσάο, αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ, πεηξακαηηθΫο αλαπαξαγσγΫο νηθνζπζηεκΪησλ κε ηε κΫζνδν ηεο πξνζνκνέσζεο 

θ.Ϊ.). 2. Αηαδηθαζέα Βπαηζζεηνπνέεζεο - Φπρνινγέα (πεξηιακβΪλεη καζάκαηα ςπρνινγέαο 

ζπκπεξηθνξΪο θαη νκΪδαο, ζπκβησηηθά αξκνληθά κε ην πεξηβΪιινλ ζπκπεξηθνξΪ, ζπκκεηνρά 

ζηε ιάςε απνθΪζεσλ, αηζζεηηθά ηνπένπ θ.Ϊ.). 3. Πεξηβαιινληηθά Μεραληθά θαη Βπηζηάκε 

(πεξηιακβΪλεη καζάκαηα θπζηθάο, άπηεο κνξθΫο ελΫξγεηαο, δηαρεέξηζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ζπζηάκαηα κΫηξεζεο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, ππφγεησλ πδΪησλ θαη 

εδΪθνπο, κεζφδνπο επεμεξγαζέαο λεξνχ, απνβιάησλ, δηαζθΪιηζε πεξηβαιινληηθάο πνηφηεηαο, 

κειΫηεο επηπηψζεσλ θαη επηθηλδπλφηεηαο θ.Ϊ.) 4. Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε (πεξηιακβΪλεη 

καζάκαηα εζληθάο λνκνζεζέαο θαη πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο, νηθνινγηθΪ καζεκαηηθΪ κνληΫια, 

ζπζηάκαηα δηνέθεζεο νιηθάο πνηφηεηαο, ινγηζηηθά θαη νηθνλνκέα πεξηβΪιινληνο, ζπζηάκαηα 

αμηνιφγεζεο ειΫγρνπ, πξνζδηνξηζκφο πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο, θ.Ϊ.). Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα 

ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο ΏΒΕ, κεηΪ απφ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ηερλνιφγνπ νηθνινγέαο θαη πεξηβΪιινληνο δελ Ϋρνπλ αθφκε 

θαηνρπξσζεέ λνκνζεηηθΪ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ώπαζρνιεέηαη ζε θνξεέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε 

επηζηάκνλεο Ϊιισλ εηδηθνηάησλ. Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε γξαθεέα κειεηψλ, εξεπλεηηθΪ 

θΫληξα θαη ηλζηηηνχηα, θνξεέο δηαρεέξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, σο εξγνιάπηεο 

δεκφζησλ Ϋξγσλ (αθνχ ιΪβεη ην ζρεηηθφ κειεηεηηθφ θαη εξγνιεπηηθφ πηπρέν), ζε θπζηθΪ πΪξθα, 

ζηα ππνπξγεέα ΠεξηβΪιινληνο θαη ΐηνκεραλέαο, ζε βηνκεραληθΫο κνλΪδεο, ηερληθΫο εηαηξεέεο, 

θαζψο θαη ζε Ϊιινπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ζΫκαηα νηθνινγέαο θαη πεξηβΪιινληνο. 

Μπνξεέ λα αζθάζεη ην επΪγγεικα ηνπ κειεηεηά - ζπκβνχινπ θαη ηνπ επηζεσξεηά 

ΠεξηβΪιινληνο. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζέα, κε αληηθεέκελν ηε δηδαζθαιέα καζεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

πεξηβΪιινλ. Σν ηζνδχγην ησλ επαγγεικΪησλ πεξηβΪιινληνο εέλαη ζεηηθφ, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο 

θνηλσληθάο επαηζζεζέαο θαη αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, κε κΫηξα πνπ 

ζεζπέδεη θαη ε Βπξσπατθά Έλσζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΏΣΒΕ Παηξψλ: Μεγ. ΏιεμΪλδξνπ, Κνπθνχιη, 263 34 ΠΪηξα, ηει.: 2610/319107, fax 

2610/313700, 334976, http://www.teipat.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 10432 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, 210/5228966.  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 10248 Ώζάλα, ηει.: 210/3291200. 

http://www.tee.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ βηνκεραληθά επεμεξγαζέα θαη ν Ϋιεγρνο ηεο δηαδηθαζέαο ηεο ζπζθεπαζέαο, ηεο κεηαθνξΪο, ηεο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.teipat.gr/
http://www.tee.gr/
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απνζάθεπζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξαζηνχ εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ν ηερλνιφγνο νηλνπνηεηηθψλ κεραλεκΪησλ επνπηεχεη ην ρεηξηζκφ ησλ ζπζθεπψλ 

(πηεζηάξεο, ζπζθεπαζηηθΪ εμαξηάκαηα, αληιέεο θ.Ϊ.), κε ηηο νπνέεο γέλεηαη ε βηνκεραληθά 

επεμεξγαζέα ησλ νέλσλ. Δ επεμεξγαζέα απηά κπνξεέ λα εέλαη δχκσζε, απφζηαμε, θηιηξΪξηζκα, 

ηππνπνέεζε, ζπζθεπαζέα θ.Ϊ. ΒιΫγρεη θαη επηβιΫπεη, κε ηε βνάζεηα νξγΪλσλ κΫηξεζεο, ηηο 

βηνρεκηθΫο θαη θπζηθΫο νπζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επεμεξγαζέα ησλ ζηαθπιηψλ θαζψο 

θαη ηηο πξνζζεηηθΫο θαη Ϊιιεο νπζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγά ηνπ θξαζηνχ. 

ΜειεηΪ, αθφκε, φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κΫζα ζπζθεπαζέαο ησλ νέλσλ πξνθεηκΫλνπ λα 

απμεζεέ ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ θξαζηνχ θαη παξαθνινπζεέ ηηο κεραλΫο ζπζθεπαζέαο. Αηαηεξεέ 

αξρεέν ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπληάξεζε ησλ νηλνπνηεηηθψλ κεραλεκΪησλ θαη 

ζπλεξγΪδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ηεο κνλΪδαο (νηλνπνηεέν) πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ζηελ 

εξγαζέα ηνπ. ηαλ εξγΪδεηαη ζε εξγαζηάξηα πξαγκαηνπνηεέ αλαιχζεηο δεηγκΪησλ πξνθεηκΫλνπ 

λα εθηηκάζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Βπέζεο, εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληάξεζε θαη ηελ 

επηζθεπά ησλ κεραλεκΪησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηελ παξαγσγά θξαζηνχ 

θαη δέλεη νδεγέεο γηα ηε κεηαθνξΪ θαη ηελ απνζάθεπζε ησλ πνηψλ πξνθεηκΫλνπ λα κε 

δηαηξΫρνπλ θέλδπλν αιινέσζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε εξγαζηάξην, φηαλ θΪλεη δεηγκαηνιεςέεο θαη Ϋιεγρν ηνπ πξντφληνο, ζηνπο ρψξνπο 

παξαγσγάο.ΠξΫπεη λα θξνληέδεη γηα ηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ αζθΪιεηαο θαη πγηεηλάο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζέαο, ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέ, αιιΪ θαη γηα ηελ πξνζσπηθά ηνπ πγηεηλά θαη 

πξνζηαζέα, θαζψο Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ρεκηθΫο πξψηεο χιεο θαη παξαζθεπΪζκαηα πνπ κπνξεέ 

λα πξνθαιΫζνπλ δεξκαηηθΫο παζάζεηο, αιιεξγηθΫο αληηδξΪζεηο ά αλαπλεπζηηθΪ πξνβιάκαηα. 

ΥξεηΪδεηαη, ηΫινο, λα παξαθνινπζεέ ζπρλΪ ζεκηλΪξηα θαη ζπλΫδξηα ζηελ ΒιιΪδα θαη ην 

εμσηεξηθφ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο νηλνπνηεηηθψλ κεραλεκΪησλ πξΫπεη λα δηαζΫηεη κεζνδηθφηεηα, νξγαλσηηθφηεηα 

θαη γλψζεηο κεραληθάο γηα λα κπνξεέ λα επνπηεχεη θαη λα ειΫγρεη ηηο κεραλΫο επεμεξγαζέαο θαη 

ζπζθεπαζέαο ηνπ πξντφληνο. Ώπαηηεέηαη, αθφκα, ζρνιαζηηθφηεηα φζνλ αθνξΪ ηνλ Ϋιεγρν ζε φια 

ηα ζηΪδηα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη ηελ ηάξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιεέαο θαη 

πγηεηλάο, θαη επηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. ΣΫινο, ε δεμηφηεηα ζηε 

ρξάζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Οηλνινγέαο θαη Σερλνινγέαο Πνηψλ ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα θαη απαηηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη 

πξαγκαηνπνέεζε πξαθηηθάο εμΪζθεζεο. πνπδΫο, επέζεο, παξΫρνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ 

ΕΒΚ, ζηελ εηδηθφηεηα ηερληθφο πνηνπνηέαο απνζηαγκαηνπνηέαο ηνπ ΣνκΫα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ, 

πνπ παξΫρνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+, κεηΪ απφ εμεηΪζεηο ζηνλ 

ΟΒΒΚ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηνπ ηκάκαηνο Οηλνινγέαο θαη Σερλνινγέαο 

Πνηψλ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1697/1987, αξ. θχιινπ 57, Ϊξζξν 4, παξ. 3. ην Ϊξζξν 9 ηνπ 

λ.δ. 243/1969 (ΦΒΚ 144) πξνζηέζεληαη νη παξΪγξαθνη 9 θαη 10 πνπ Ϋρνπλ σο εμάο: Ϊξζξν 9 απφ 

1-1-1990, θαηαξγνχληαη φιεο νη δηαηΪμεηο ηνπ λ.δ. 243/1969 πνπ αθνξνχλ ηε ρνξάγεζε Ϊδεηα 

Ϊζθεζεο ηνπ επαγγΫικαηνο ηνπ νηλνιφγνπ. ʼξζξν 10: Ώπφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, 

νηλνιφγνη ζεσξνχληαη: Ώ) Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Οηλνινγέαο θαη Σερλνινγέαο Πνηψλ ησλ 

ΏΣΒΕ ά αλαγλσξηζκΫλσλ σο ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπάο. ΐ) Οη πηπρηνχρνη ησλ αλψηαησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ (ΏΒΕ) ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο πνπ Ϋρνπλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο πξφγξακκα νηλνινγηθάο εθπαέδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθΪζεηο ηνπ Αηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Οέλνπ θαη ΏκπΫινπ δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ 2 εμακάλσλ. Γ) Οη απφθνηηνη ηεο 

ζρνιάο ΝΣΕΓΟΝ θαη νη θΪηνρνη πηπρένπ αλαιφγνπ απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Βζληθάο Παηδεέαο 

θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη Γεσξγέαο, απφθαζε Ώξ. 457/98 ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο. 

ΣΫινο, δελ ππΪξρνπλ αθφκε λνκνζεηηθΪ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ζηε ρψξα 

καο γηα ηνπο απνθνέηνπο ΕΒΚ ηεο εηδηθφηεηαο ηερληθφο πνηνπνηέαο απνζηαγκαηνπνηέαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη σο ππΪιιεινο ζε εξγνζηΪζηα παξαζθεπάο νέλνπ, ζε ζπλεηαηξηζκνχο, ζε νηλνπνηεέα, 

ζε ππνπξγεέα, ζε γεσξγηθΫο βηνκεραλέεο, ζε εξγαζηάξηα αλαιχζεσλ αιθννινχρσλ πνηψλ, 

αλαςπθηηθψλ θαη λεξνχ θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε δηθά 

ηνπ επηρεέξεζε. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη πνιχ ζεηηθΫο, ιφγσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

νηλνπνηεηηθψλ κνλΪδσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγένπ ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5907897, 

θαμ: 210-5449172, http://www.teiath.gr/stetrod/oenology&spirit_technology/2tmhmagr.htm  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζληθάο ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34, ΝΫα Εσλέα, ηει.: 210-2709168, 2709083-85, 
θαμ: 210-2719766, www.oeek.gr  

  Πξφηππν ΚΫληξν Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Πεηξαηψο 52, Ώζάλα, ηει.: 210-

5247279, 5244462  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΗΝΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ επεμεξγαζέα ησλ ζηαθπιηψλ θαη ησλ Ϊιισλ πξψησλ πιψλ γεσξγηθάο πξνΫιεπζεο, πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ αιθννιηθά δχκσζε εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Οη 

επαγγεικαηηθΫο ηνπ ελαζρνιάζεηο επεθηεέλνληαη ζηα πξντφληα απφζηαμεο ησλ δπκψζεσλ απηψλ 

γηα ηελ παξαγσγά ησλ πνηψλ, ζηελ ηερλνινγέα ησλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ηνπ 

ζηαθπιηνχ, ηνπ θξαζηνχ θαη ησλ Ϊιισλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγά 

αιθννινχρσλ πνηψλ. ΚΪλεη αλαιχζεηο θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειΫγρνπο θαη νξγαλψλεη ηε 

δηαρεέξηζε ησλ νηλνπνηεηηθψλ θαη πνηνπνηεηηθψλ κνλΪδσλ. Σν γεληθφ φκσο Ϋιεγρν ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο ηνπ θξαζηνχ ηνλ Ϋρεη ν νηλνιφγνο, κε ηνλ νπνέν ν ηερλνιφγνο νέλσλ θαη 

πνηψλ πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ην ρψξν πνπ εξγΪδεηαη. ην εξγαζηάξην ππΪξρνπλ 

Ϋληνλεο κπξσδηΫο, αλεπαξθάο θσηηζκφο θαη ρακειά ζεξκνθξαζέα. ην εξγνζηΪζην εθηφο απφ ηηο 

Ϋληνλεο κπξσδηΫο αληηκεησπέδεη θαη ην ζφξπβν απφ ηε ιεηηνπξγέα ησλ κεραλψλ, ελψ φηαλ 

εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν αληηκεησπέδεη ζπρλΪ αληέμνεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν ελδηαθΫξνλ ηνπ γηα ηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα θαη ηελ πνηνηηθά βειηέσζε νέλσλ θαη πνηψλ, 

εέλαη ζηνηρεέν πνπ ραξαθηεξέδεη ηνλ επαγγεικαηέα απηφλ. ΠξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λΫεο 

εμειέμεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ επξσπατθφ αιιΪ θαη ζην δηεζλά ρψξν θαη αθνξνχλ ηηο λΫεο 

http://www.ypepth.gr/
http://www.teiath.gr/stetrod/oenology
http://www.oeek.gr/
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πνηφηεηεο ησλ νέλσλ θαη πνηψλ θαη ηηο ηΪζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξΪ θαζψο επέζεο λα 

γλσξέδεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηε ρνιά Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (επηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). 

Σν ηκάκα κεηαμχ ησλ Ϊιισλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, εέλαη ελεξγφ κΫινο ηεο Αηεζλνχο Έλσζεο 

Παλεπηζηεκέσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο Οηλνινγέαο θαη Ώκπεινπξγέαο θαη επηπιΫνλ ζπληνλέδεη ην 

Βπξσπατθφ Αηαπαλεπηζηεκηαθφ Αέθηπν ERASMUS Οηλνινγέαο, ζην νπνέν ζπκκεηΫρνπλ 

παλεπηζηάκηα απφ φιεο ηηο ΟηλνινγηθΫο Υψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. Οη πηπρηνχρνη ιακβΪλνπλ πηπρέν 

επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζηα 

εμάο ΏΒΕ: Υεκεέαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, 

Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ΠαηδαγσγηθΪ 

Αεκνηηθάο Βθπαέδεπζεο Παλεπηζηεκέσλ: Παηξψλ θαη Εσαλλέλσλ, Γεξκαληθάο γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ) πνπ παξΫρνπλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ ηερλνιφγσλ νέλσλ θαη πνηψλ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 

1697/1987, αξ. θχιινπ 57, Ϊξζξν 4, ΠαξΪγξαθνο 3, - ζην Ϊξζξν 9 ηνπ λ.δ. 243/1969(ΦΒΚ 144) 

πξνζηέζεληαη νη παξΪγξαθνη 9 θαη 10 πνπ Ϋρνπλ σο εμάο: Ϊξζξν 9 απφ 1-1-1990, θαηαξγνχληαη 

φιεο νη δηαηΪμεηο ηνπ λ.δ. 243/1969 πνπ αθνξνχλ ηε ρνξάγεζε Ϊδεηαο Ϊζθεζεο ηνπ 

επαγγΫικαηνο ηνπ νηλνιφγνπ, Ϊξζξν 10: Ώπφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ νηλνιφγνη 

ζεσξνχληαη: A) Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο Οηλνινγέαο θαη Σερλνινγέαο Πνηψλ ησλ ΏΣΒΕ ά 

αλαγλσξηζκΫλσλ σο ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπάο. ΐ) Οη πηπρηνχρνη αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ ΏΒΕ εκεδαπάο ά αιινδαπάο πνπ Ϋρνπλ ζην πξφγξακκα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο πξφγξακκα νηλνινγηθάο εθπαέδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθΪζεηο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ 

νέλνπ θαη ακπΫινπ δηαξθεέαο ηνπιΪρηζηνλ 2 εμακάλσλ. Γ) Οη απφθνηηνη ηεο ζρνιάο ΝΣΕΓΟΝ 

θαη νη θΪηνρνη πηπρένπ νηλνιφγνπ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Βζληθάο Παηδεέαο θαη 

ΘξεζθεπκΪησλ θαη Γεσξγέαο, απφθαζε Ώξ. 457/98 ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ηλζηηηνχηα 

νέλνπ θαη ακπΫινπ, ζε βηνκεραλέεο, βηνηερλέεο πνηψλ, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο θαη σο 

θαζεγεηΫο ππφ πξνυπνζΫζεηο, ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο 

εέλαη πνιχ ζεηηθΫο, ην δε ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθφ, εηδηθφηεξα ζηελ Ώηηηθά φπνπ 

ππΪξρνπλ κεγΪιεο κνλΪδεο παξαγσγάο θξαζηνχ. Οη ειιεληθΫο νηλνπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ 

εθζπγρξνληζηεέ θαη Ϋρνπλ αλαβαζκέζεη ηελ πνηφηεηΪ ηνπο, κε ζπλΫπεηα λα εέλαη δηεζλψο 

αληαγσληζηηθΫο θαη λα παξνπζηΪδνπλ ηθαλνπνηεηηθΫο εμαγσγΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385504, fax: 
210/5314874, http://www.teiath.gr/stetrod/oenology&spirit_technology/2tmhmagr.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 

http://www.teiath.gr/stetrod/oenology
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Δ θαηαζθεπά θαη επηζθεπά ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θΪζε ηχπνπ 

νρεκΪησλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. πλεξγΪδεηαη κε ηνπο ηερλέηεο ηεο επηρεέξεζεο 

ζηνπο νπνένπο δέλεη νδεγέεο, αιιΪ ν έδηνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηά εθαξκνγά ηεο κειΫηεο 

θαη ηε δηεθπεξαέσζε ησλ εξγαζηψλ κΫρξη ηελ ηειηθά παξΪδνζε ηνπ νράκαηνο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ην ρψξν εξγαζέαο ηνπ επηθξαηνχλ αληέμνεο ζπλζάθεο, ιφγσ ζνξχβνπ, πγξαζέαο θαη 

δπζΪξεζησλ νζκψλ. ηελ πεξέπησζε φκσο πνπ εξγΪδεηαη ζε ππεξεζέα ηνπ Αεκνζένπ νη 

ζπλζάθεο δηαθνξνπνηνχληαη.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη κεζνδηθφηεηα, νξγαλσηηθφηεηα, δεκηνπξγηθά θαληαζέα, θαιά ζσκαηηθά 

πγεέα θαη αληνρά. Οθεέιεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ 

νρεκΪησλ γηα λα αζθεέ ην επΪγγεικΪ ηνπ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο γέλνληαη ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο. Δ δηΪξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ εέλαη επηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). 

Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο κε θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα 

παξαθΪησ ΏΒΕ: Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο Θενινγέαο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. 

πνπδΫο ηερληθνχ ακαμσκΪησλ-νρεκΪησλ κπνξνχλ επέζεο λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ), κε ηελ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Tερλνιφγσλ ΟρεκΪησλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην 

Π.Α. 43, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 20 Ώ’ ζηηο 25-1-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ππεξεζέεο ησλ ππνπξγεέσλ Μεηαθνξψλ θαη Βπηθνηλσληψλ θαη Αεκνζέσλ 

Έξγσλ (ΤΠΒΥΧΑΒ) θαη ζε εξγνζηΪζηα απηνθηλάησλ, ζε εμνπζηνδνηεκΫλα ζπλεξγεέα θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο αλνέγνληαο δηθφ ηνπ ζπλεξγεέν. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη 

αξλεηηθΫο ζηε βηνκεραλέα θαηαζθεπάο απηνθηλάησλ, ελψ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο νη 

πξννπηηθΫο εέλαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: έλδνο, Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791254, 
http://www.vt.teithe.gr/  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ. Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ KAI ΦΤΗΚΟΤ 
ΑΔΡΗΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 

http://www.vt.teithe.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Δ Ϋξεπλα, ε παξαγσγά θαη ε επεμεξγαζέα ηνπ πεηξειαένπ θαη ησλ ππφινηπσλ πδξνγνλαλζξΪθσλ 

εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. ε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο εηδηθνχο εξεπλΪ γηα 

θνηηΪζκαηα πεηξειαένπ θαη πδξνγνλαλζξΪθσλ. ΒπηβιΫπεη ηηο γεσηξάζεηο γηα ηελ εχξεζε 

πδξνγνλαλζξΪθσλ θαη ζην εξγαζηάξηφ ηνπ αλαιχεη πιηθΪ θαη νπζέεο ηνπ πεηξειαένπ. ΒξγΪδεηαη 

ζηα δηπιηζηάξηα, φπνπ επηβιΫπεη ηε δηχιηζε ηνπ αξγνχ πεηξειαένπ θαη ηελ επεμεξγαζέα ησλ 

παξαγψγσλ ηνπ. ΜειεηΪ ηερληθΫο κεζφδνπο γηα ηε δηχιηζε ηνπ αξγνχ πεηξειαένπ, ζρεδηΪδεη ηηο 

εηδηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη θξνληέδεη γηα ηελ θαηαζθεπά, ηε ιεηηνπξγέα θαη ηε ζπληάξεζά ηνπο. 

Βέλαη απηφο πνπ θξνληέδεη γηα ηελ αζθΪιεηα ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα 

ηνπ πεξηβΪιινληνο. ΒπηβιΫπεη ηηο ζπλζάθεο εμφξπμεο, δηχιηζεο θαη επεμεξγαζέαο ηνπ πεηξειαένπ 

γηα λα πξνιακβΪλεη ηπρφλ αηπράκαηα. ΣΫινο νξγαλψλεη, επηβιΫπεη θαη ζπληεξεέ ζπζηάκαηα 

δηαλνκάο θπζηθνχ αεξένπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ην εξγαζηάξην ά ζην γξαθεέν ηνπ εξγΪδεηαη ζε θαιΫο ζπλζάθεο, αιιΪ φηαλ βξέζθεηαη ζην ρψξν 

εμφξπμεο ά δηχιηζεο πεηξειαένπ αληηκεησπέδεη αληέμνεο θαη επηθέλδπλεο ζπλζάθεο. Σν σξΪξηφ 

ηνπ εμαξηΪηαη απφ ην ρψξν πνπ εξγΪδεηαη, Ϊιινηε εέλαη ζηαζεξφ θαη Ϊιινηε αθαλφληζην.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ππεχζπλνο, παξαηεξεηηθφο θαη πνιχ πξνζεθηηθφο ζηε δνπιεηΪ ηνπ. ΠξΫπεη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ηεο ηερλνινγέαο θαη λα αλαλεψλεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ 

εμφξπμε θαη ηελ επεμεξγαζέα ηνπ πεηξειαένπ, ηνπ θπζηθνχ αεξένπ θαη ησλ Ϊιισλ πεγψλ 

ελΫξγεηαο. Θα πξΫπεη επέζεο λα Ϋρεη θαιά πγεέα θαη αληνρά αθνχ ζπρλΪ εξγΪδεηαη θΪησ απφ 

αληέμνεο ζπλζάθεο.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο, φπνπ ε θνέηεζε 

δηαξθεέ επηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη 

πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ 

θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: Υεκεέαο, Γεσινγέαο, Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ Πεηξειαένπ θαη Φπζηθνχ Ώεξένπ θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο εέλαη Ϋλαο ζπλδπαζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκΪησλ ηνπ Υεκηθνχ ά Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. Οη πηπρηνχρνη 

ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηελ Ϋξεπλα, ηελ παξαγσγά θαη επεμεξγαζέα 

ηνπ αξγνχ πεηξειαένπ, ηνπ θπζηθνχ αεξένπ θαη ησλ ππνπξντφλησλ ηνπο, φπσο επέζεο θαη ζηελ 

Ϋξεπλα θαη εθκεηΪιιεπζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεγψλ. Καηφπηλ ηνχησλ ινηπφλ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξΫπεη λα αλαηξΫμεη ζηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ παξαπΪλσ επαγγεικαηηψλ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην Τπνπξγεέν ΏλΪπηπμεο ζηα ηκάκαηα ΒλΫξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 

ζηε Αεκφζηα Βπηρεέξεζε Πεηξειαένπ, ΑΒΦΏ, ζε θξαηηθΪ θαη ηδησηηθΪ δηπιηζηάξηα, ζε 

βηνκεραλέεο πεηξνρεκηθψλ θαη ζηε κεηαθνξΪ θαη απνζάθεπζε θαχζηκσλ πιψλ, ζε κνλΪδεο 

θαηεξγαζέαο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ πιψλ, ζηε γεσινγηθά Ϋξεπλα, σο θαζεγεηάο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη ζηελ θαηΪξηηζε κε ηελ πξνυπφζεζε απνθνέηεζεο απφ ηελ ΠΏΣΒ - ΒΛΒΣΒ. 

Οη πξννπηηθΫο ηνπ επαγγΫικαηνο δηαγξΪθνληαη ζεηηθΫο ιφγσ ηεο ζπκθσλέαο κεηαμχ ΒιιΪδαο 

θαη Ρσζέαο γηα ηε κεηαθνξΪ θαη επεμεξγαζέα ηνπ θπζηθνχ αεξένπ ζηε ρψξα καο.  
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Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΚαβΪιαο: Κηηξηαθφ πγθξφηεκα Ώγ. ΛνπθΪ, 65404 ΚαβΪια, ηει.: 2510/462146, fax: 
2510/230779, http://petrotech.teikav.edu.gr//  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΧΝ 
ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ηερλνιφγνο πιεξνθνξηθάο θαη κΫζσλ καδηθάο ελεκΫξσζεο αζρνιεέηαη κε ηελ Ϋξεπλα, κειΫηε 

θαη εθαξκνγά ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ σο κΫζσλ πιεξνθνξέαο ζηα ζχγρξνλα ΜΜΒ. Δ 

εξγαζέα ηνπ αλαθΫξεηαη ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα εκβαζχλεη θαη λα εκπινπηέζεη ην 

δεκνζηνγξαθηθφ ιεηηνχξγεκα θαη ηελ Ϊζθεζά ηνπ κΫζα απφ ηε ζχγθιηζε κε ηηο λΫεο 

ηερλνινγέεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξνη ηξφπνη επηθνηλσλέαο κε ην ζεαηά, ηνλ αθξναηά, ηνλ 

αλαγλψζηε. Ο ηερλνιφγνο πιεξνθνξηθάο θαη ΜΜΒ αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαγσγά Ϋληππνπ, νπηηθναθνπζηηθνχ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη κειεηΪ ηηο εθαξκνγΫο πνπ 

κπνξεέ λα Ϋρνπλ θαη πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ζρεηηθΫο βηνκεραλέεο θαη 

επηρεηξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ΜΜΒ, ηεο δηαθάκηζεο, ηεο ηνπξηζηηθάο θαη 

εθπαηδεπηηθάο βηνκεραλέαο. ΒγθαζηζηΪ, ρεηξέδεηαη θαη πξνγξακκαηέδεη πνηθηιέα ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ άρνπ, εηθφλαο, ρΪξηνπ. ΒπεμεξγΪδεηαη, αλαιχεη θαη εθπνλεέ 

επηρεηξεκαηηθΪ ζρΫδηα θαη κειΫηεο εθαξκνγάο ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ αλΪινγα κε ηελ 

επηρεέξεζε θαη πξνηεέλεη εθαξκνγΫο ζρεηηθνχ πιηθνχ. Υεηξέδεηαη πξνγξΪκκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη πξνγξακκαηέδεη θαη απηνκαηνπνηεέ ηε ιεηηνπξγέα θαη ηε ξνά 

φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο κνλΪδεο ΜΜΒ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, επηδηψθνληαο ην θαιχηεξν απνηΫιεζκα ζηνλ ηνκΫα ηεο επηθνηλσλέαο κε 

ηνλ αθξναηά, ην ζεαηά, ηνλ αλαγλψζηε. πλάζσο ηα ρξνληθΪ πεξηζψξηα γηα ηελ νινθιάξσζε 

κηαο εξγαζέαο εέλαη πνιχ πεξηνξηζκΫλα, κε απνηΫιεζκα λα ηνπ δεκηνπξγεέ Ϋληαζε θαη ην Ϊγρνο. 

Σν σξΪξηφ ηνπ εέλαη θαλνληθφ, σζηφζν δελ νινθιεξψλεηαη απαξαέηεηα θαηΪ ηηο πξσηλΫο ψξεο, 

αιιΪ ζπρλΪ ην απφγεπκα, αθφκα θαη ην βξΪδπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Θα πξΫπεη λα Ϋρεη πςειφ επέπεδν γλψζεσλ ζηα καζεκαηηθΪ, ζηε Φπζηθά θαζψο θαη δεμηφηεηα 

ζην ειεχζεξν ζρΫδην. ΒπηπιΫνλ, απαηηεέηαη επξεέα γλψζε ησλ αξρψλ ηεο πιεξνθνξηθάο θαη 

επρΫξεηα ζηε ρξάζε ηνπ Δ/Τ θαη θπξέσο ησλ γξαθηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Οη γλψζεηο 

κΪξθεηηλγθ θαη ςπρνινγέαο λα δηεπθνιχλνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπ. ΣΫινο, απαηηεέηαη θαληαζέα, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη κεζνδηθφηεηα ζηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ηερλνιφγνπ πιεξνθνξηθάο θαη ΜΜΒ πξαγκαηνπνηεέ θαλεέο ζην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο 

θαη ΜΜΒ ηνπ ΏΣΒΕ ΠΪηξαο, ζηνλ Πχξγν. Σν ηκάκα ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξΪ ηελ 

αθαδεκατθά ρξνληΪ 2003-2004. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη 8 εμΪκελα. ΚαηΪ ην 6ν θαη 7ν 

εμΪκελν παξΫρεηαη εηδέθεπζε κε πξφζζεηα θαη’ επηινγάλ ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα, ζε κέα απφ ηηο 

ηξεηο θαηεπζχλζεηο:  

  Σερλνινγέαο ΜΜΒ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ (πεξηιακβΪλνληαη καζάκαηα φπσο Δ/Τ, 

πξνγξακκαηηζκφο, ζθέηζα, επηθνηλσλέα αλζξψπνπ θαη κεραλάο, δηζδηαζηαηα θαη ηξηζδηαζηαηα 

http://petrotech.teikav.edu.gr/
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ςεθηαθΪ γξαθηθΪ θαη εηθφλεο, ςεθηαθφο άρνο, αλέρλεπζε - κεηΪδνζε ςεθηαθψλ ζεκΪησλ, 

ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα δέθηπα θ.Ϊ.).  

  Αεκηνπξγηθνχ ρεδηαζκνχ (πεξηιακβΪλνληαη καζάκαηα εηθαζηηθάο παηδεέαο, γξαθηζηηθΪ, 
καθΫηα εληχπνπ, πξνεθηχπσζε θαη παξαγσγά, video/sound pre/post production, κνπζηθΪ 

ζΫκαηα, θσηηζκφο, ζεσξέα ρξψκαηνο, παξαγσγά multimedia, ζρεδηαζκφο web, εγγξαθΫο, 

εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα θ.Ϊ.).  

  Διεθηξνληθάο Αεκνζηνγξαθέαο (πεξηιακβΪλνληαη καζάκαηα φπσο δεκνζηνγξαθέα, 

δεκνζθνπάζεηο, ειεθηξνληθά θαη εξεπλεηηθά δεκνζηνγξαθέα, λνκηθΪ, θνηλσληνινγέα, επηζηάκε 

ηεο επηθνηλσλέαο, επηρεηξεζηαθά επηθνηλσλέα, ξαδηνηειενπηηθΫο επηρεηξάζεηο, νξγΪλσζε ΜΜΒ, 

θ.Ϊ.). ην 8ν εμΪκελν ζπνπδψλ πξαγκαηνπνηεέηαη πξαθηηθά εμΪζθεζε ζε ζπλεξγαδφκελεο 

εηαηξεέεο θαη εθπνλεέηαη πηπρηαθά εξγαζέα. Ο θνηηεηάο εμαζθεέηαη θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ ζην ΚΫληξν Φεθηαθάο Σερλνινγέαο (πεξηιακβΪλεη εξγαζηάξηα Δ/Τ, πνιπκΫζσλ, 

ζηνχληην άρνπ θαη εηθφλαο, κηθξφ ζΫαηξν) θαη κπνξεέ λα ηνπνζεηεζεέ ζε δηαζπλδεδεκΫλεο κε ην 

Σκάκα νηθνλνκηθΫο κνλΪδεο θαη νξγαληζκνχο. Με επΫθηαζε θαηΪ Ϋλα εμΪκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ κπνξεέ λα ιΪβεη δέπισκα αληέζηνηρν ηνπ BSc Honours ηεο ΐξεηαλέαο. Οη απφθνηηνη 

κπνξνχλ λα ζπλερέζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ 

Ώλψηαησλ ΕδξπκΪησλ θαζψο θαη ζε πξνπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα Ϊιισλ εηδηθνηάησλ ΏΒΕ, κεηΪ 

απφ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Ο ηερλνιφγνο πιεξνθνξηθάο θαη ΜΜΒ δελ Ϋρεη ζαθψο νξηζκΫλα θαη θαηνρπξσκΫλα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα. Χζηφζν ε ζπλΪθεηα ηνπ ηκάκαηνο ζπνπδψλ κε ηα άδε ππΪξρνληα 

ΏΒΕ φπσο ην ηκάκα ΜΜΒ θαη Αεκνζηνγξαθέαο ηνπ Παλ/κένπ Μαθεδνλέαο θαζψο θαη ηνπ 

Σκάκαηνο Γξαθηζηηθάο ηνπ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, θαη Γξαθηζηηθάο θαη ρεδηαζκνχ πζηεκΪησλ ηνπ 

Παλ/κένπ Ώηγαένπ, ζπλεπΪγεηαη ηα έδηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα απνθνέηνπο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ηαδηνδξνκεέ σο δεκνζηνγξΪθνο (ζηνλ Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν), παξαγσγφο, ζρεδηαζηάο 

πεξηερνκΫλνπ, ηερλνιφγνο ζπζηεκΪησλ ΜΜΒ, επηθνηλσληνιφγνο θαη ζχκβνπινο επηθνηλσλέαο 

(θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο) θαη εξεπλεηάο αγνξΪο (ζε εηαηξεέεο εξεπλψλ αγνξΪο θαη 

δεκνζθνπάζεσλ), ηερλνιφγνο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ, ρεηξηζηάο ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο 

πιεξνθνξηψλ, πνιηηηζηηθφ ζηΫιερνο ζε πνιιΫο επηρεηξάζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα, 

ζε ηκάκαηα δεκνζέσλ ζρΫζεσλ θαη κΪξθεηηλγθ επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ζε γξαθεέα 

ηχπνπ, ζε δηαθεκηζηηθΫο εηαηξεέεο, ζε εηαηξεέεο ζπκβνχισλ επηρεηξάζεσλ θ.Ϊ. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Παηξψλ: Μεγ. ΏιεμΪλδξνπ, Κνπθνχιη, 263 34 ΠΪηξα, ηει.: 2610/319107, fax 
2610/313700, 334976, http://www.teipat.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 10432 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, 210/5228966.  

  ΒΔΒΏ: Ώθαδεκέαο 20, 106 71 Ώζάλα, ηει.: 210/3632601, http://www.esiea.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε επέβιεςε ηεο θαηαζθεπάο θαη ηεο ζπληάξεζεο ησλ δνκηθψλ 

http://www.teipat.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.esiea.gr/
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Ϋξγσλ εέλαη ην αληηθεέκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ. Έρεη πνιιΪ θνηλΪ 

ζηνηρεέα ζηε δνπιεηΪ ηνπ κε ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ θαη ηνλ αξρηηΫθηνλα, κε ηνπο νπνένπο 

ζπλεξγΪδεηαη θαη αθνινπζεέ ηηο νδεγέεο ηνπο, πξνθεηκΫλνπ λα νινθιεξψζεη Ϋλα Ϋξγν.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, φπνπ κειεηΪ θαη ζρεδηΪδεη ην Ϋξγν πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη. ηαλ 

φκσο επηβιΫπεη ηελ θαηαζθεπά ά ηε ζπληάξεζε ελφο Ϋξγνπ εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν, 

αληηκεησπέδνληαο δηαθνξεηηθΫο θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ππεχζπλνο, νξγαλσηηθφο, παξαηεξεηηθφο, ζπλεξγΪζηκνο κε θαιΫο γλψζεηο ζηα 

καζεκαηηθΪ θαη λα δηαζΫηεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ησλ ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ, 

Δξαθιεένπ, εξξψλ, ζηελ νπνέα ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο 

θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε), θαη ζηελ ΏΠΏΕΣΒ, ζην Σκάκα Βθπαηδεπηηθψλ 

Πνιηηηθψλ Ανκηθψλ Έξγσλ. Οη πηπρηνχρνη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΪ ά λα ζπλερέζνπλ 

ηηο ζπνπδΫο ηνπο κε θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκέσλ 

Ώζελψλ, Ώηγαένπ, Εσαλλέλσλ, Γεσινγέαο, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, 

Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ΕΒΚ (δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ) κε επέπεδν ζπνπδψλ 3+, κε ηελ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην 

θξΪηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Πνιηηηθψλ Ανκηθψλ Έξγσλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ 

ην Π.Α.318, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ167 Ώ’ ζηηο 7-10-1994.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε ηερληθΫο εηαηξεέεο, ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ, νξγαληζκψλ, 

δάκσλ θαη ζηελ εθπαέδεπζε σο θαζεγεηΫο ππφ πξνυπνζΫζεηο. Βπέζεο, πΫληε ρξφληα κεηΪ ηελ 

απφθηεζε ηνπ πηπρένπ ηνπο κπνξνχλ λα γέλνπλ εξγνιΪβνη δεκνζέσλ Ϋξγσλ. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο ιφγσ ησλ κεγΪισλ αλαπηπμηαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Ϋξγσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε, αιιΪ θαη ησλ Ϋξγσλ ππνδνκάο κεγΪισλ 

ηερληθψλ Ϋξγσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΠεηξαηΪ: Θεβψλ 250, 122 44 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5381215, 
http://platon.teipir.gr/new/undercon.html  

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ: ηαπξσκΫλνο, 71500 ΔξΪθιεην, ηει.: 2810/254103, 254125, 

http://www.teiher.gr  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: ΣΫξκα Μαγλεζέαο, 62123 Ϋξξεο, ηει.: 23210/45525, 45050, 
http://pde.teiser.gr/  

  ΏΠΏΕΣΒ: Μαξνχζη Ώηηηθάο, ηει.: 210/2823246, 2845300.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 14234 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

http://platon.teipir.gr/new/undercon.html
http://www.teiher.gr/
http://pde.teiser.gr/
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε επέβιεςε κεγΪισλ ηερληθψλ Ϋξγσλ κε ηε ζπλεξγαζέα ηνπ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Γηα ηα Ϋξγα κεγΪιεο ζεκαζέαο θαη 

πςεινχ θφζηνπο, δηθαέσκα ππνγξαθάο Ϋρεη κφλνλ ν πνιηηηθφο κεραληθφο. Ο ηερλνιφγνο 

πνιηηηθψλ Ϋξγσλ ππνδνκάο κπνξεέ λα ππνγξΪθεη γηα Ϋξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ χδξεπζε, ηελ 

απνρΫηεπζε, ηελ Ϊξδεπζε, ηελ απνζηξΪγγηζε, ηελ ηερληθά ηεο θπθινθνξέαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, 

αιιΪ πΪληα πξφθεηηαη γηα Ϋξγα κηθξάο ζεκαζέαο θαη πξνυπνινγηζκνχ θαηαζθεπάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ εξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ. ηαλ φκσο επηβιΫπεη ην 

Ϋξγν ζηελ ππαέζξν, νη εξγαζηαθΫο ζπλζάθεο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ηηο θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη ππεπζπλφηεηα, κεζνδηθφηεηα, αλαιπηηθά θαη θξηηηθά ζθΫςε, θαζψο θαη 

δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο. Ώπαξαέηεηε επέζεο, εέλαη ε θαιά γλψζε καζεκαηηθψλ, ε δηΪζεζε γηα 

ζπλεξγαζέα θαη ε ελεκΫξσζε γηα ηηο εμειέμεηο ζηελ ηερλνινγέα πνπ αθνξνχλ ην αληηθεέκελφ ηνπ. 

ΣΫινο, ρξεηΪδεηαη λα Ϋρεη θαιά ζσκαηηθά πγεέα θαη αληνρά.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη απφ ηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ησλ ΏΣΒΕ Ώζελψλ, 

Θεζζαινλέθεο, ΠΪηξαο, ΛΪξηζαο. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα 

ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ά λα ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο κε θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο 

ΏΒΕ: Γεσινγέαο, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ ΣνπνγξΪθσλ 

Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. Βπέζεο, ζπνπδΫο πξνζθΫξνληαη 

ζην Σκάκα Βθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκάο ηεο Ώλψηαηεο ρνιάο Παηδαγσγηθάο 

θαη Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο. πνπδΫο επηπΫδνπ 2, 3 θαη 3+ παξΫρνληαη απφ ΕΒΚ (δεκφζηα θαη 

ηδησηηθΪ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο (ηδησηηθΪ).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκάο, Ϋρνπλ 

θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην Π.Α.318, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ167 Ώ’ ζηηο 7-10-1994.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε ηερληθΫο εηαηξεέεο, ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ, νξγαληζκψλ, δάκσλ θαη σο 

θαζεγεηάο ππφ πξνυπνζΫζεηο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε. Βπέζεο, πΫληε ρξφληα κεηΪ ηελ 

απφθηεζε ηνπ πηπρένπ ηνπ κπνξεέ λα γέλεη εξγνιΪβνο δεκνζέσλ Ϋξγσλ. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο εέλαη ζεηηθΫο, ιφγσ ησλ κεγΪισλ αλαπηπμηαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Ϋξγσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Βπξσπατθά Έλσζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385315, fax: 
210/5385314, http://www.teiath.gr  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791252, 791111, 

fax: 2310/791188, 799152, http://www.cie.teithe.gr/  

http://www.teiath.gr/
http://www.cie.teithe.gr/
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  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: 411 10 ΛΪξηζα, ηει.: 2410/684307, 611072, fax: 2410/610803, 

http://www.teilar.gr/schools/stef/civstruc/index.el.php3  

  ΏΣΒΕ ΠΪηξαο: Κνπθνχιη, 26334 ΠΪηξα, ηει.: 2610/319200, 313775, fax: 2610/313775, 
http://www.teipat.gr  

  Ώλψηαηε ρνιάο Παηδαγσγηθάο θαη Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο: Σκάκα Βθπαηδεπηηθψλ 

Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκάο, Ώκαξνχζην, 141 21, ηει.: 210-2896700, 2811096, θαμ: 210-

2823247, www.aspete.gr  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ δεκηνπξγέα πξντφλησλ, νη πεγΫο κφδαο, ν ζπληνληζκφο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα 

πιηθΪ θαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ησλ κνλΪδσλ θαηαζθεπάο 

ελδπκΪησλ, ην κΪξθεηηλγθ, ην εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ ηεο επηρεέξεζεο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

δηνέθεζε θαη ε δηνέθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηεινχλ ην αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπ 

ηερλνιφγνπ ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγάο ελδπκΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγάο ελδπκΪησλ εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ, ζην 

ζρεδηαζηάξηφ ηνπ ά ζε θαηΪζηεκα ζε ζρεηηθΪ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο. ηαλ φκσο εξγΪδεηαη 

ζε βηνκεραλέα ά βηνηερλέα παξαγσγάο ελδπκΪησλ, ν ζφξπβνο, νη ρεκηθΫο νπζέεο, ε ζθφλε, ν 

ηερλεηφο θσηηζκφο θαη ν αλεπαξθάο αεξηζκφο δεκηνπξγνχλ δπζκελεέο ζπλζάθεο εξγαζέαο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγάο ελδπκΪησλ πξΫπεη λα γλσξέδεη θαιφ ζρΫδην, λα Ϋρεη 

πξσηφηππεο ηδΫεο, δεκηνπξγηθά θαληαζέα, επηκνλά θαη ππνκνλά. ΠξΫπεη απαξαέηεηα λα Ϋρεη 

γλψζεηο κΪξθεηηλγθ θαη νηθνλνκηθψλ, δηνηθεηηθΫο θαη επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειέμεηο θαη ηΪζεηο ηεο κφδαο, ηαμηδεχνληαο ζην εμσηεξηθφ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο (ΠαξΪξηεκα 

Κηιθέο) φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα θαη Ϋλα πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη 

απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο 

ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ ά λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζηελ ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. 

πνπδΫο επέζεο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) θαη ζε Βξγαζηάξηα 

ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ ά ζε ζπλεξγαδφκελα κε απηΪ ΒθπαηδεπηηθΪ Εδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα αλαγλσξέδνληαη νη ηέηινη ζπνπδψλ απφ ην ΕΣΒ-ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ, 

σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Βπεηδά ην ηκάκα ρεδηαζκνχ θαη Παξαγσγάο ΒλδπκΪησλ εέλαη ζρεηηθΪ λΫν ηκάκα, δελ Ϋρνπλ 

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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θαζνξηζηεέ αθφκε ηα αθξηβά επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ. ΠΪλησο, νη πηπρηνχρνη 

ηνπ ηκάκαηνο, κε ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, απνθηνχλ ηηο απαξαέηεηεο ηερλνινγηθΫο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα αζρνιεέηαη κε ηηο παξαθΪησ δξαζηεξηφηεηεο: 1. ΣερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη δηαζθΪιηζε πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ, ελδηΪκεζσλ θαη 

ηειηθψλ πξντφλησλ. 2. ΏλΪπηπμε, ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγά Ϋηνηκσλ ελδπκΪησλ 3. ΟξγΪλσζε 

θαη δηνέθεζε επηρεηξάζεσλ Ϋηνηκσλ ελδπκΪησλ 4. Βκπνξέα θαη δηαθέλεζε Ϋηνηκσλ ελδπκΪησλ 5. 

Βπηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά κεζνδνινγέα αλΪιπζεο δεδνκΫλσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ 6. 

ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πνιηηηθΫο ζηα πιαέζηα ηεο δηεζλνπνηεκΫλεο αγνξΪο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγάο ελδπκΪησλ κπνξεέ λα εξγαζηεέ: σο ηερλνιφγνο 

ελδπκΪησλ ζε δηθά ηνπ επηρεέξεζε, θαζψο θαη σο ζηΫιερνο ζηηο επηρεηξάζεηο ηνπ θιΪδνπ 

ελδπκΪησλ. πγθεθξηκΫλα αζρνιεέηαη κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, πνηνηηθφ Ϋιεγρν πξψησλ 

πιψλ αιιΪ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Με ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγά, ηελ εκπνξέα θαη 

δηαθέλεζε εηνέκσλ ελδπκΪησλ.Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη νξηαθΪ ζεηηθΫο, ιφγσ 

θξέζεο ηνπ θιΪδνπ ελδπκΪησλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ παξΪξηεκα Κηιθέο, Γ. Ώξγπξένπ 16, 61100 Κηιθέο, ηει.: 
23410/29866, 29876, 29878, http://www.teithe.gr/Academic/kilkis.html  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ., ηνπξλΪξε 53 Ώζάλα, 104 32, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ 
ΔΠΗΠΛΟΤ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζηάο μχινπ θαη επέπινπ αζρνιεέηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγΪλσζε ηεο 

βηνκεραληθάο παξαγσγάο, φζν θαη κε ηελ ηερλνινγέα παξαγσγάο ησλ βαζηθφηεξσλ θαηαζθεπψλ 

απφ μχιν θαη πξντφληα μχινπ, φπσο ηα πΪζεο θχζεσο Ϋπηπια εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

θαη φιεο ηηο μπινπξγηθΫο, δνκηθΫο θαηαζθεπΫο πνπ γέλνληαη κε βΪζε ην μχιν θαη ηα πξντφληα 

ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζκνχ μχινπ θαη επέπινπ, φηαλ εξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ ά ζην 

ζρεδηαζηάξηφ ηνπ αληηκεησπέδεη θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο ζε Ϊλεηνπο θαη επρΪξηζηνπο ρψξνπο, 

http://www.teithe.gr/Academic/kilkis.html
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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θαιφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, φηαλ φκσο εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν αληηκεησπέδεη ζπρλΪ αληέμνεο 

θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζκνχ μχινπ θαη επέπινπ πξΫπεη λα Ϋρεη θιέζε ζην ζρΫδην, δεκηνπξγηθά 

θαληαζέα, επηδεμηφηεηα, αληέιεςε ηνπ ρψξνπ, ησλ φγθσλ θαη ησλ ζρεκΪησλ, κεγΪιε 

παξαηεξεηηθφηεηα θαη πξσηφηππεο ηδΫεο. Βπέζεο, πξΫπεη λα δηαζΫηεη δηνηθεηηθΫο θαη 

επηθνηλσληαθΫο ηθαλφηεηεο θαη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο εμειέμεηο πνπ αθνξνχλ ην 

αληηθεέκελφ ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο (παξΪξηεκα Καξδέηζαο), 

φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη 

απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ κε εμεηΪζεηο 

ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ ά λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο. πνπδΫο θαησηΫξνπ επηπΫδνπ 

κπνξνχλ λα γέλνπλ ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ), κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλαγλσξέδνληαη απφ 

ην θξΪηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Σερλνιφγνπ ρεδηαζκνχ Ξχινπ θαη Βπέπινπ θαη αλιΪινγα 

κε ηνπο ρψξνπο απαζρφιεζάο ηνπ νξέδνληαη φπσο παξαθΪησ: 1. Βθαξκφδεη ζχγρξνλεο 

επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο κεζφδνπο ζηελ εθπφλεζε ηερληθννηθνλνκηθψλ κειεηψλ έδξπζεο, 

νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο κνλΪδσλ μχινπ, πξντφλησλ μχινπ θαη επέπινπ. 2. Βέλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ ηερλνινγέα παξαγσγάο πξντφλησλ μχινπ, επέπισλ, μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ κνλΪδσλ μχινπ επέπινπ. 3. ρεδηΪδεη πξσηφηππα 

Ϋπηπια, ζπζηάκαηα επέπισλ θαη μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη θΪλεη πξσηφηππεο ζρεδηαζηηθΫο 

πξνηΪζεηο ζχκθσλα κε ηα δεδνκΫλα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο ηεο αγνξΪο θαη ηηο λΫεο ηΪζεηο. 

4. Σεξεέ ηηο ηζρχνπζεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ πξντφλησλ μχινπ επέπινπ, μπινπξγηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη εθαξκφδεη ηηο αξρΫο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ θαη ζπζηεκΪησλ 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ζρεδηαζκνχ μχινπ θαη επέπινπ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ: σο ζρεδηαζηάο θαη 

ηερλνιφγνο παξαγσγάο επέπινπ θαη μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ, ζε βηνκεραλέεο επέπισλ θαη 

μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ζε επηρεηξάζεηο εκπνξέαο επέπισλ. Οη πξννπηηθΫο ηνχ 

επαγγΫικαηνο δηαγξΪθνληαη ζεηηθΫο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο, παξΪξηεκα Καξδέηζαο,ΣΫξκα ΜαπξνκηρΪιε 43100 Καξδέηζα, ηει.: 
24410/28299, 28499, http://www.teilar.gr/schools/karditsa/furnish/index.el.php3  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ. ηνπξλΪξε 53, Ώζάλα 104 32, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ, Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 

 

http://www.teilar.gr/schools/karditsa/furnish/index.el.php3
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε επέβιεςε, ε εθπφλεζε θαη θπξέσο ε εθαξκνγά θαη εθηΫιεζε ζην Ϋδαθνο, 

δηαγξακκΪησλ θαη ραξηψλ (ηνπνγξαθηθψλ-θηεκαηνινγηθψλ, ραξηνγξαθηθψλ, πδξνγξαθηθψλ) 

εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Καζνξέδεη ηα φξηα ηδηνθηεζέαο θαη απνηππψλεη 

ηνπνγξαθηθΪ πφιεσλ, νηθνπΫδσλ θαη Ϊιισλ εθηΪζεσλ γεο. πλεξγΪδεηαη κε ηνλ ηνπνγξΪθν 

κεραληθφ ηνπ Πνιπηερλεένπ, ν νπνένο Ϋρεη θαη ηελ ηειηθά επζχλε ηνπ Ϋξγνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ, φηαλ κειεηΪ θαη ζρεδηΪδεη. ηαλ φκσο εξγΪδεηαη ζηελ 

χπαηζξν γηα λα θΪλεη θΪπνηεο κεηξάζεηο, νη ζπλζάθεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη εέλαη ζρεηηθΫο κε ην 

Ϋξγν, ηελ ηνπνζεζέα θαη ηηο θαηξηθΫο ζπλζάθεο πνπ εθΪζηνηε επηθξαηνχλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη κεζνδηθφο θαη πξνζεθηηθφο, γηαηέ νη κεηξάζεηο θαη ε απνηχπσζε ησλ 

ηνπνγξαθηθψλ ζρεδέσλ απαηηνχλ αθξέβεηα θαη θαιΫο γλψζεηο καζεκαηηθψλ θαη θπζηθάο.  

 

ποσδές: 
Δ εθπαέδεπζε ηνπ ηερλνιφγνπ ηνπνγξΪθνπ γέλεηαη ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ 

ΏΣΒΕ Ώζάλαο, φπνπ ε δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη εθηΪ εμΪκελα (Ϋμη εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα 

εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη ηνπ παξαπΪλσ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα ΏΒΕ ά λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην εζσηεξηθφ ά ζην 

εμσηεξηθφ. Μπνξνχλ λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ΏΒΕ: Ώγξνλφκσλ 

ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ. πνπδΫο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Σκάκα Σνπνγξαθέαο ηεο ρνιάο Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ ΏΣΒΕ 

Ώζάλαο. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ 

ΏΣΒΕ εξξψλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ ΣνπνγξΪθσλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ 

ην Π.Α.388, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ169 Ώ’ ζηηο 16-6-1989. Βπέζεο, Ϋρεη εθδνζεέ θαη ην 

Π.Α.318, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 167 Ώ’ ζηηο 7-10-1994, πνπ αλαθΫξεηαη ζην έδην ζΫκα.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, σο ππΪιιεινο ηερληθψλ εηαηξεηψλ ζε Ϋξγα 

νδνπνηέαο, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, ιηκαληψλ, σο ππΪιιεινο ζε ζρεηηθΪ ππνπξγεέα, 

νξγαληζκνχο, δάκνπο θ.ιπ., ά θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζηελ θαηΪξηηζε κε ηελ 

πξνυπφζεζε απνθνέηεζεο απφ ηελ ΠΏΣΒ - ΒΛΒΣΒ. Δ θαηΪξηηζε ηνπ Βζληθνχ 

Κηεκαηνινγένπ ηα Ϋξγα ππνδνκάο, ην κεηξφ, νη λΫεο ζπγθνηλσληαθΫο αξηεξέεο θαη ε αλΪθακςε 

ηεο νηθνδνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αγνξΪο αθηλάησλ δεκηνπξγνχλ επλντθΫο πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο γηα ηνλ ηερλνιφγν ηνπνγξΪθν θαη ζεηηθφ ηζνδχγην ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385316, fax: 
210/5211442, http://www.teiath.gr/stef/topografia/index.htm  

  ΏΣΒΕ Ώζάλαο: Σκάκα Σνπνγξαθέαο ηεο ρνιάο Σερλνινγηθψλ Βθαξκνγψλ, Ώγ. ππξέδσλα 

θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10, ΏηγΪιεσ, ηει.: 210-5385301, 5911442 -3, θαμ: 210-5911590, 

5448673, http://www.teiath.gr/stef/topografia/index.htm  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, ΣΫξκα Μαγλεζέαο 621 24, ηει.: 
2310-49117, e-mail: dpt_geomatics@teiser.gr, http://www.teiser.gr/geoplir/index.html  

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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ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ επεμεξγαζέα ησλ γεσξγηθνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ Ϊιιεο 

πξνΫιεπζεο γηα ηελ παξαγσγά ηξνθέκσλ, εθαξκφδνληαο ηηο βηνινγηθΫο θαη θπζηθΫο επηζηάκεο 

αιιΪ θαη λΫεο κεζφδνπο, εέλαη ην βαζηθφ αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. ΒπεμεξγΪδεηαη θαη 

αλαιχεη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθέκσλ, κειεηΪ ην ζρεδηαζκφ ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ 

εξγαζηεξέσλ πνπ θΪλνπλ ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν, ηε ζπζθεπαζέα, ηελ απνζάθεπζε, ηε κεηαθνξΪ 

θαη ηε δηαλνκά ησλ ηξνθέκσλ. Κχξην κΫιεκΪ ηνπ εέλαη λα επηζθΫπηεηαη ηνπο ρψξνπο παξαγσγάο 

θαη λα ειΫγρεη αλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ ζΫΣΒΕ ε ειιεληθά 

αιιΪ θαη ε θνηλνηηθά λνκνζεζέα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζηεξένπ, φπνπ γέλεηαη ν πνηνηηθφο Ϋιεγρνο ησλ ηξνθέκσλ. 

ηαλ φκσο εξγΪδεηαη ζε βηνκεραληθΫο κνλΪδεο παξαγσγάο ηξνθέκσλ, νη ζπλζάθεο εέλαη 

δχζθνιεο, δηφηη ππΪξρεη ζφξπβνο, δπζΪξεζηεο νζκΫο, ρεκηθΫο νπζέεο, θαη ηερλεηφο θσηηζκφο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα εέλαη ππνκνλεηηθφο, δεκηνπξγηθφο, κεζνδηθφο θαη λα εθηειεέ κε αθξέβεηα ηελ 

εξγαζηεξηαθά εξγαζέα πνπ απαηηεέ ην επΪγγεικα. ΠξΫπεη λα Ϋρεη επαξθεέο γλψζεηο κεραληθάο, 

γηα λα κπνξεέ λα επνπηεχεη θαη λα ειΫγρεη ηηο κεραλΫο επεμεξγαζέαο θαη ζπζθεπαζέαο, θαζψο θαη 

λα δηαζΫηεη δηνηθεηηθΫο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα κπνξεέ λα θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγΪδεηαη 

ζηελ επεμεξγαζέα θαη ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ ηξνθέκσλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρεη ην ηκάκα Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ ησλ ΏΣΒΕ Ώζάλαο θαη Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

δηΪξθεηα ζπνπδψλ εέλαη νρηψ εμΪκελα (επηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά 

εμΪζθεζε). Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο απηνχ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ζηα εμάο ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: 

Υεκεέαο, Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Γεσπνλέαο Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Κηεληαηξηθάο, Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ, Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

ΠαηδαγσγηθΪ Αεκνηηθάο Βθπαέδεπζεο Παλεπηζηεκέσλ: Παηξψλ θαη Εσαλλέλσλ, Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Βπηζηάκεο Αηαηηνινγέαο θαη Αηαηξνθάο 

Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκένπ. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ θαη ην 

ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηνρπξψζεη ηα 

επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα θαη πξνζφληα.Βπέζεο, ζπνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζην λΫν 

Σκάκα Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ ηνπ ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο (Καξδέηζα).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Tξνθέκσλ, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ λνκηθΪ απφ ην 

Π.Α.78, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ36 Ώ’ ζηηο 7-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα εξγαζηεέ ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε βηνκεραλέεο, επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ, απνζάθεο 

ζπληάξεζεο θαη καδηθάο δηαθέλεζεο ηξνθέκσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, εθπνλψληαο 

κειΫηεο εγθαηΪζηαζεο, νξγΪλσζεο, ιεηηνπξγέαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ ηξνθέκσλ, σο 
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ππεχζπλνο ζε θνηηεηηθΫο, καζεηηθΫο εζηέεο, μελνδνρεέα, νηθνηξνθεέα, θαηαζθελψζεηο θ.ιπ., θαη 

σο θαζεγεηάο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο κε ηελ πξνυπφζεζε απνθνέηεζεο απφ ηελ ΠΏΣΒ- 

ΒΛΒΣΒ. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο δηαγξΪθνληαη ζεηηθΫο, ην δε ηζνδχγην δάηεζεο ζηελ 

αγνξΪ εξγαζέαο εέλαη ζεηηθφ θαη νθεέιεηαη ζηελ Ϊλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ, ζηελ αχμεζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ, ζηελ αλΪπηπμε ηεο βηνκεραλέαο πνηψλ θαη ηξνθέκσλ αιιΪ 

θαη ζηνπο απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθΫο ηεο Βπξσπατθάο Έλσζεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/5385506, fax: 
210/5314874, http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/2tmhmagr.  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791369, fax: 

2310/791360, http://www.food.teithe.gr/  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο: Σκάκα Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ, 431 00, Καξδέηζα, ηει.: 24410-41082, θαμ: 
24410-41080, e-mail: trofima@teilar.gr, 

http://www.teilar.gr/schools/karditsa/trofima/trofima.el.htm  

  Παλειιάληα Έλσζε Σερλνιφγσλ Σξνθέκσλ: ΜΪξλε 44, 10438 Ώζάλα, ηει.: 210/5242539.  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  Ε.Σ.Β.: ΜΪλεο 5, 106 81 Ώζάλα, ηει.: 210/3818372, fax: 210/3301583.  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ο ηερλνιφγνο ηππνπνέεζεο θαη δηαθέλεζεο πξντφλησλ αζρνιεέηαη κε ηελ εθνδηαζηηθά αιπζέδα 

ηεο επηρεέξεζεο (logistics), κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνέεζε ησλ επηκΫξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

πγθεθξηκΫλα αζρνιεέηαη κε ηε βειηέσζε θαη νκαιά δηεμαγσγά ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ (management ηνπ εθνδηαζηηθνχ πεξηβΪιινληνο - δηνέθεζε κεηαθνξηθάο 

ιεηηνπξγέαο, πξνβιΫςεηο), ηεο νξγΪλσζεο, ηεο θαζνδάγεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ξνψλ 

ηνπ πιηθνχ (απνζάθεπζε θαη Ϋιεγρνο πξψησλ πιψλ, δηαλνκά πξντφλησλ, δηαρεέξηζε 

ππνπξντφλησλ θαη αρξάζησλ), ησλ αλζξψπσλ (εμππεξΫηεζε πειαηψλ θαη ππεξεζέεο 

κεηαπψιεζεο), ηεο ελΫξγεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Γεληθφηεξα αζρνιεέηαη κε ζΫκαηα 

αγξνηηθάο νηθνλνκέαο, παξαγσγάο, απνζάθεπζεο, εκπνξέαο, πξνδηαγξαθψλ, πνηνηηθνχ ειΫγρνπ 

θαη λνκνζεζέαο πξντφλησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ην ρψξν εξγαζέαο. πλάζσο εξγΪδεηαη ζε 

εξγαζηάξην ζε επηρεηξάζεηο ά βηνκεραληθΫο κνλΪδεο κε θαλνληθφ σξΪξην φπνπ πξαγκαηνπνηεέηαη 

ν Ϋιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο, αιιΪ επεηδά αζρνιεέηαη θαη κε ηελ ηερληθά 

ππνζηάξημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηνκΫα ηνπ, κπνξεέ λα εξγΪδεηαη ππεξσξηαθΪ θαη αθαλφληζηα, ζε 

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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δχζθνιεο ζπλζάθεο, κε ζφξπβν, δπζΪξεζηεο νζκΫο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη ππεπζπλφηεηα, κεζνδηθφηεηα, λα εέλαη ζπλεξγΪζηκνο θαη λα αλαιακβΪλεη 

πξσηνβνπιέεο, λα εέλαη νξγαλσηηθφο, παξαηεξεηηθφο θαη επΫιηθηνο. Ώπαξαέηεηεο εέλαη νη 

γλψζεηο αξρψλ πιεξνθνξηθάο ε επρΫξεηα ζηε ρξάζε Δ/Τ, θαζψο θαη ε γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο ηερλνιφγνπ ηππνπνέεζεο θαη δηαθέλεζεο πξντφλησλ κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηάζεη θαλεέο 

ζην ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, ζην παξΪξηεκα Καηεξέλεο. Δ δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη 8 εμΪκελα 

θαη πεξηιακβΪλνπλ ζεσξεηηθΪ καζάκαηα, πξαθηηθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο, ζεκηλΪξηα, 

ζεσξεηηθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο εξγαζέεο θαζψο θαη επηζθΫςεηο ζε ρψξνπο παξαγσγάο. ην 

ηειεπηαέν εμΪκελν πξαγκαηνπνηεέηαη εθπφλεζε πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Οη 

απφθνηηνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζάζνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ζηελ 

ΒιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. Βπέζεο, κπνξεέ λα ζπλερέζεη ηηο ζπνπδΫο ηνπ ζε Ϊιιεο εηδηθφηεηεο 

ΏΒΕ, κεηΪ απφ θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ηερλνιφγνπ ηππνπνέεζεο θαη δηαθέλεζεο πξντφλησλ δελ 

Ϋρνπλ αθφκε θαηνρπξσζεέ λνκνζεηηθΪ.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο ηππνπνέεζεο θαη δηαθέλεζεο πξντφλησλ αλαδεηΪ εξγαζέα ζε βηνκεραλέεο, 

εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ παξΪγνπλ, κεηαπνηνχλ θαη δηαθηλνχλ πξντφληα δηθΪ ηνπο θαη Ϊιισλ 

εηαηξεηψλ, ζε νδηθΫο, ζαιΪζζηεο θαη αεξνπνξηθΫο εηαηξεέεο κεηαθνξψλ, ζε απνζάθεο 

ζπληάξεζεο, καδηθάο δηαθέλεζεο θαη θαηαλΪισζεο ηξνθέκσλ, ζε επηρεηξάζεηο εηζαγσγηθνχ θαη 

εμαγσγηθνχ εκπνξένπ, εκπνξέαο θαη δηαθέλεζεο πιηθψλ απαξαέηεησλ γηα ηελ ηππνπνέεζε 

ηξνθέκσλ, ζε επηρεηξάζεηο εκπνξέαο, εμνπιηζκνχ βηνκεραληθψλ ηξνθέκσλ, παξνράο ππεξεζηψλ 

(ηνπξηζηηθΫο, δηαλνκάο εληχπσλ-δεκΪησλ θ.Ϊ.), ζε ηξΪπεδεο (ΏΣΒ, Βκπνξηθά θ.ιπ.), πνπ 

δαλεηνδνηνχλ ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε 

αγξνηνβηνκεραληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκΫα, ζε 

νξγαληζκνχο θαη ππεξεζέεο φπσο λνζνθνκεέα, ζηξαηησηηθΫο κνλΪδεο θ.Ϊ., επηρεηξάζεηο, φπσο ε 

ΑΒΔ, ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο θαη Ϊιιεο ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ αγξνηηθά θαη εκπνξηθά πνιηηηθά, ζηηο αγνξαλνκηθΫο ππεξεζέεο ηνπ θξΪηνπο, ζε Ϊιιεο 

θξαηηθΫο ππεξεζέεο φπσο ην Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, ζηαζκνέ ειΫγρνπ, πξεζβεέεο, πνπ απαζρνινχλ 

εκπνξηθνχο αθνινχζνπο θ.Ϊ. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ ζε ζΫκαηα εθνδηαζηηθάο ζε κηθξΫο ά κεγΪιεο εκπνξηθΫο θαη βηνκεραληθΫο 

επηρεηξάζεηο. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. Δ δάηεζε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο παξνπζηΪδεη νινΫλα θαη 

κεγαιχηεξε αχμεζε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 10432 Ώζάλα, ηει.: 210-5225565, 210/5228966.  

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-791369, fax. 
2310/791360. http://www.teithe.gr  

 

http://www.ypepth.gr/
http://www.teithe.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ KAI 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ εθαξκνγά ηεο επηζηάκεο θαη ηεο πιεξνθνξηθάο ζε ηνκεέο ζρεηηθνχο κε ηελ αλΪπηπμε 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο άπησλ κνξθψλ ελΫξγεηαο, ηνπ πεξηβΪιινληνο, ησλ πδΪηηλσλ πφξσλ θαη 

ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβΪιινληνο εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα 

ζρεδηΪδεη, αλαπηχζζεη θαη ειΫγρεη ηα ηερλνινγηθΪ ζπζηάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαρεέξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε ζπλζάθεο γξαθεένπ. Δ πνιχσξε φκσο ρξάζε ηνπ Δ/Τ πηζαλφλ λα ηνπ πξνθαιΫζεη 

πξνβιάκαηα ζηελ φξαζε. ΠνιιΫο θνξΫο, φηαλ ην αληηθεέκελν κειΫηεο ηνπ βξέζθεηαη ζηελ 

χπαηζξν, κεηαθηλεέηαη γηα λα πξαγκαηνπνηάζεη επηηφπνπ Ϋξεπλα, αληηκεησπέδνληαο ηηο ζπλζάθεο 

πνπ θΪζε θνξΪ επηθξαηνχλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη παξαηεξεηηθφηεηα θαη θαληαζέα, εξγαηηθφηεηα θαη επηλνεηηθφηεηα. 

Ώπαξαέηεην ζηνηρεέν γηα ηελ Ϊζθεζε απηνχ ηνπ επαγγΫικαηνο, εέλαη ε αγΪπε ηνπ γηα ην 

πεξηβΪιινλ θαη νη γλψζεηο ζρεδένπ. ΠξΫπεη επέζεο λα Ϋρεη θαιά φξαζε, θαιά ζσκαηηθά πγεέα 

θαη αληνρά.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην αληέζηνηρν ηκάκα ηνπ ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ (παξΪξηεκα Υαλέσλ), φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα ζπνπδΫο θαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθά εμΪζθεζε). 

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκάκαηνο ιακβΪλνπλ πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο ά λα εηζαρζνχλ κε εμεηΪζεηο ζε ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ πνπδΫο επηπΫδνπ 3+ παξΫρνληαη ζε 

ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) κε ηέηιν ζπνπδψλ Αέπισκα Βπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε αλαγλψξηζεο ησλ ηδησηηθψλ ΕΒΚ απφ ην θξΪηνο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Βηδηθνχ Αηαρεέξηζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ: Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 20 παξ. 2 

(ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 3 (ΦΒΚ 128/η. Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. 

Ώ/92) θαη ην Π.Α. 258/2000(ΦΒΚ215/η. Ώ/9-10-00).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο δηαρεέξηζεο ζπζηεκΪησλ θπζηθψλ πφξσλ κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο κειεηεηάο -θαηαζθεπαζηάο - ζπληεξεηάο ησλ ζπζηεκΪησλ απηψλ ά σο 

εμεηδηθεπκΫλνο ηερλνιφγνο κεραληθφο ζε Οξγαληζκνχο -Βπηρεηξάζεηο ηνπ Βπξχηεξνπ Αεκφζηνπ 

ΣνκΫα, ζε ΒξεπλεηηθΪ θαη ΒθπαηδεπηηθΪ Εδξχκαηα, ζηε Ννκαξρηαθά θαη Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε 

ζε Πεξηβαιινληηθνχο Φνξεέο θαη ζηηο ΟηθνινγηθΫο θαη ΠεξηβαιινληηθΫο Οξγαλψζεηο. Οη 

πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθΫο, ιφγσ αλΪπηπμεο ησλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ, παξΪξηεκα Υαλέσλ: Ρσκαλνχ 1, ΥαιΫπα, 73133 ΥαληΪ, ηει.: 28210/23057, 
fax: 28210/23000, http://www.chania.teiher.gr/0-acadimaika/fp/fp.html  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

http://www.chania.teiher.gr/0-acadimaika/fp/fp.html
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  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 

http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αληηκεηψπηζε θαη ε επέιπζε ησλ γεσξγηθψλ πξνβιεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηε θπηηθά παξαγσγά 

(αχμεζε ηεο παξαγσγάο, βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο, θαηαπνιΫκεζε αζζελεηψλ θ.Ϊ.) απνηεινχλ ην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ηερλνιφγνο θπηηθάο παξαγσγάο εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν, ζπρλΪ θΪησ απφ αληέμνεο θαηξηθΫο 

ζπλζάθεο, παξΫρνληαο ζπκβνπιΫο ζηνπο γεσξγνχο. ΠνιιΫο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεζεέ ζε 

κεγΪιεο απνζηΪζεηο πξνθεηκΫλνπ λα παξΪζρεη ζπκβνπιΫο γεσξγηθνχ πεξηερνκΫλνπ ζηνπο 

αγξφηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ηερλνιφγνο θπηηθάο παξαγσγάο πξΫπεη λα αγαπΪ ηε δσά ζηελ χπαηζξν, λα εέλαη 

ζπλεξγΪζηκνο, θνηλσληθφο, λα δηαζΫηεη πεηζψ θαη παξαηεξεηηθφηεηα θαη λα αλαιακβΪλεη 

πξσηνβνπιέεο. Βπέζεο, πξΫπεη λα Ϋρεη θαιά πγεέα θαη ζσκαηηθά αληνρά.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην αληέζηνηρν ηκάκα ησλ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο, ΏΣΒΕ Απηηθάο 

Μαθεδνλέαο (Φιψξηλα), Δπεέξνπ, ΛΪξηζαο, Δξαθιεένπ, ΚαιακΪηαο, ζην νπνέν ε θνέηεζε 

δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ ζπνπδΫο θαη Ϋλα πξαθηηθά εμΪζθεζε). Οη απφθνηηνη ιακβΪλνπλ 

πηπρέν επηπΫδνπ 4 θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ά λα δψζνπλ θαηαηαθηάξηεο 

εμεηΪζεηο ζηα εμάο ηκάκαηα ησλ ΏΒΕ: Υεκεέαο, ΐηνινγέαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, 

Γεσπνλέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεσπνλέαο, Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, Κηεληαηξηθάο, Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 

Φπρνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο, Θενινγέαο Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ, Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκέσλ 

Παηξψλ θαη Εσαλλέλσλ, Βθπαέδεπζεο θαη Ώγσγάο ζηελ Πξνζρνιηθά Διηθέα Παλεπηζηεκένπ 

Ώζελψλ, Οηθηαθάο Οηθνλνκέαο-Οηθνινγέαο Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκένπ. πνπδΫο 

πξνζθΫξνληαη θαη ζε ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ), κε αληέζηνηρν επέπεδν ζπνπδψλ 3+, κε 

απαξαέηεηε πξνυπφζεζε λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη ζε 

Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ πνπδψλ θαη ζε ζπλεξγαδφκελα κε απηΪ ΒθπαηδεπηηθΪ Εδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη παξερφκελνη ηέηινη ζπνπδψλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην 

ΕΣΒ, ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην ΏΒΕΣΣΒ σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ Σερλνιφγσλ Φπηηθάο Παξαγσγάο, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ 

λνκηθΪ απφ ην Π.Α.109, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ 47 Ώ’ ζηηο 10-2-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 

http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
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Ο ηερλνιφγνο θπηηθάο παξαγσγάο κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε γεσξγηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ζπλεηαηξηζκνχο, ζε εξγνζηΪζηα επεμεξγαζέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζε θΫληξα 

ζπνξνπαξαγσγάο, ζε ζηαζκνχο γεσξγηθάο Ϋξεπλαο θαη σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ 

θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο ηνχ επαγγΫικαηνο δηαγξΪθνληαη ζεηηθΫο, εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα, κε ηε δεκηνπξγέα ζχγρξνλσλ κνλΪδσλ παξαγσγάο θπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 

αλαδηΪξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο: Σαρ. Θπξέδα 14561, 54101 Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310/791323, fax: 
2310/791320, 799152, http://www.teithe.gr/Academic/cp.html  

  ΏΣΒΕ ΚνδΪλεο, παξΪξηεκα Φιψξηλαο: ΣΫξκα Κνληφπνπινπ, 53100 Φιψξηλα, ηει.: 

23850/23302, 25528, 25292, fax: 23850/29997, http://www.teikoz.gr  

  ΏΣΒΕ Δπεέξνπ: Κσζηαθηνέ, Σαρ. Θπξέδα 110, 47100 ʼξηα, ηει.: 26810/79223, 76401-3, fax: 
26810/76404-5, http://www.teiep.gr  

  ΏΣΒΕ ΛΪξηζαο:ΝΫα Κηέξηα 41110 ΛΪξηζα, ηει.: 2410/684273, fax: 2410/610803, 

http://www.teilar.gr/schools/steg/agriculture/index.el.php3  

  ΏΣΒΕ ΚαιακΪηαο: ΏληηθΪιακνο Μεζζελέαο, ΚαιακΪηα, ηει.: 27210/69589, 69592, 
http://www.teikal.gr  

  ΏΣΒΕ Δξαθιεένπ: ηαπξσκΫλνο, 75100 ΔξΪθιεην Κξάηεο, ηει.: 2810/379412, 

http://www.teiher.gr  

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ δηαρεέξηζε θαη πξνζηαζέα ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο 

ηνπ. Ο πδξνιφγνο αζρνιεέηαη κε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ αλΪπηπμά ηνπ, ε 

νπνέα ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηΫηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιέδεη ηφζν ηε ζηαζεξά απφδνζε φζν 

θαη ηε ζπλΫρεηα (αεηθνξέα) ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ πφξσλ. ΑηεμΪγεη δηΪθνξεο Ϋξεπλεο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ, 

ηε ζπιινγά θαη ηελ απνζάθεπζε επηθαλεηαθψλ πδΪησλ (πεγΫο, πνηακνέ, ιέκλεο, παγεηψλεο), θαη 

ηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ κεηαθνξΪο θαη δηαλνκάο λεξνχ. Βηζεγεέηαη κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδΪησλ, ηελ απνθαηΪζηαζε κνιπζκΫλσλ επηθαλεηαθψλ 

λεξψλ, ηε δηαηάξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Ώθφκε, 

κειεηΪ ηνπο παξΪγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηε ξχπαλζε ησλ πδΪησλ θαη αλαδεηΪ κεζφδνπο γηα ηνλ 

Ϋιεγρν, ηε κεέσζε θαη ηελ εμΪιεηςά ηεο. ΣΫινο, αζρνιεέηαη κε εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ θαηαζθεπά, ηε ζπληάξεζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ζπζηεκΪησλ απνρΫηεπζεο, 

ζπζηεκΪησλ αζηηθψλ πδξαπιηθψλ δηθηχσλ, εγθαηαζηΪζεσλ δηαρεέξηζεο απνβιάησλ πδΪησλ θαη 

ηιχνο ππνλφκσλ.  

 

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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σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο, εξγΪδεηαη ζηα πιαέζηα κηαο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ά πδξνηερληθψλ Ϋξγσλ. Ανπιεχεη ζηελ χπαηζξν αιιΪ θαη ζην 

γξαθεέν ηνπ, φπνπ ζπληΪζζεη ηηο κειΫηεο ηνπ. πρλΪ δνπιεχεη θΪησ απφ δχζθνιεο ζπλζάθεο θαη 

κεξηθΫο θνξΫο κε Ϊζρεκν θαηξφ θαη ζε κνιπζκΫλα λεξΪ, γη’ απηφ ζα πξΫπεη λα ηεξεέ κε αθξέβεηα 

φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη αξθεηΪ ζπρλΪ 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φινλ 

ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικα ηνπ πδξνιφγνπ απαηηεέ πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

επαγγεικαηηθφ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ 

πινπνέεζε πδξνηερληθψλ Ϋξγσλ. Δ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο 

θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εξγαζέα ηνπ. Γηα ηελ αλΪπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ κε ζθνπφ ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ 

πδαηηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο γλψζεηο ζε ζΫκαηα αεηθνξέαο θαη 

πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο, ηα νπνέα ζρεηέδνληαη κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ πδαηηθνχ 

πεξηβΪιινληνο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. Δ 

θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 

ΐηνινγέαο, Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο θ.ιπ.) εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο 

(ΐφινο), ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 10 Ϋσο 12 ηνπ Ν 2083/1992, 

θαη Ϋρεη δχν εμεηδηθεχζεηο Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη 

Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο 

Φπηηθάο θαη Γσηθάο Παξαγσγάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο παξΫρνληαη κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζην κεζνγεηαθφ ρψξν κε Ϋκθαζε 

ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη 

θαηεπζχλζεηο ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο Ώιηεπηηθάο θαη 

Τδξφβηαο Γσηθάο Παξαγσγάο. ην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

φπνπ ππΪξρνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Ληβαδνπνλέαο, ʼγξηαο Παλέδαο θαη Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ 

ΤδΪησλ θαη ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ. Σν ηκάκα ΐηνινγέαο ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηε ΐηνινγέα, φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε Τδξνβηνινγέα θαη ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο. ΣΫινο 

ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ 

θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο ηνπ εηδέθεπζεο. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά 
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εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη 

απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αΫξησλ 

εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ. (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). 

Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο 

ηνπο, αζρνινχληαη, εέηε κφλνη ηνπο, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, 

Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη 

ηεο δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

Βπέζεο, αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε θαη ηελ έδξπζε κνλΪδσλ εθηξνθάο αιηεπκΪησλ, γελλεηηθψλ 

ζηαζκψλ αιηεπκΪησλ, κε ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηζηηθά 

εθκεηΪιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ 

(Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο 

εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν 3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), 

Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ βηνιφγνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 

256/1998 θαη ην Π.Α. 50 (ΦΒΚ 39/5-3-01). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ. αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 

472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο, αλΪινγα κε ην επέπεδν ζπνπδψλ ηνπ θαη ηελ εμεηδέθεπζά κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ 

εέηε σο ζηΫιερνο κνλΪδσλ εέηε σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, ζε φιν ην θΪζκα ησλ πδξνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο ππεχζπλσλ ζηειερψλ, πνπ πξνβιΫπνληαη 

απφ ηε λνκνζεζέα γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

επηρεηξάζεσλ θαη λα πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξννξέδνληαη γηα ηελ θαηαλΪισζε. Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο 

ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο. Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θαη σο κΫινο εξεπλεηηθψλ 

νκΪδσλ ζε ζΫκαηα ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998450-80, θαμ: 2310-998252, www.bio.auth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 
Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 

ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

http://www.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.uth.gr/
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  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ 
ΝΔΡΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ελαζρφιεζε κε ηε κειΫηε, ηελ πξνζηαζέα θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδΪησλ (πεγΫο, 

πνηακνέ, ιέκλεο, παγεηψλεο), εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Βηδηθφηεξα, κειεηΪ ηα 

θπζηνγξαθηθΪ θαη θιηκαηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ιεθΪλεο απνξξνάο, πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο 

πδξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ θαη παξαηεξεέ δηΪθνξα πδξνινγηθΪ θαηλφκελα, φπσο ε 

εμαηκηζνδηαπλνά, ε δηάζεζε, ε ιεηςπδξέα, νη πιεκκχξεο, νη βξνρΫο θ.Ϊ. ΑηεμΪγεη, επέζεο, 

Ϋξεπλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, ηε ζπιινγά θαη ηελ 

απνζάθεπζε επηθαλεηαθψλ πδΪησλ θαη ηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ κεηαθνξΪο θαη δηαλνκάο 

λεξνχ. Βηζεγεέηαη κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα, ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηνλ θαζαξηζκφ 

κνιπζκΫλσλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, θαζψο θαη ηε δηαηάξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Ώθφκε, κειεηΪ ηηο αηηέεο ηεο ξχπαλζεο θαη πξνηεέλεη κΫηξα 

γηα ηνλ Ϋιεγρν, ηε κεέσζε θαη ηελ εμΪιεηςά ηεο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εξγαζέαο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεέ πδξνγξαθάκαηα, νπηηθΫο απεηθνλέζεηο θαη κνληΫια θαηαλνκάο ησλ ρεκηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ λεξνχ κε ηε βνάζεηα ινγηζκηθψλ παθΫησλ θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζρεηηθΪ 

κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδΪησλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ηαλ θΪλεη αλαιχζεηο θαη ζπληΪζζεη κειΫηεο εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν ά εξγαζηάξην, κφλνο ηνπ ά 

ζηα πιαέζηα δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

εξεπλεηηθψλ ά πδξνηερληθψλ κειεηψλ. ηαλ εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη 

δπζκελεέο ζπλζάθεο γη’ απηφ εέλαη αλΪγθε λα ιακβΪλεη ηα απαξαέηεηα κΫηξα πξνζηαζέαο. 

Βπέζεο, εέλαη δπλαηφλ λα εξγΪδεηαη ππεξσξηαθΪ ζε πεξηφδνπο παξΪδνζεο κειεηψλ ά φηαλ 

ζπκκεηΫρεη ζε πδξνινγηθΫο Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φινλ ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
ΠξΫπεη λα δηαζΫηεη αγΪπε γηα ην πεξηβΪιινλ θαη ηε θχζε, κεζνδηθφηεηα θαη παξαηεξεηηθφηεηα, 

λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ θαη λα Ϋρεη γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά 

θαη μΫλσλ γισζζψλ. Οη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο, θαη ε δπλαηφηεηα γηα κεηαθηλάζεηο εληφο θαη 

εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο αλαθνξηθΪ 

κε ηα επηθαλεηαθΪ χδαηα. Δ θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη 

Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ΐηνινγέαο, Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο θ.ιπ.), εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε 

ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην 

http://www.uth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ 

ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά 

Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 10 Ϋσο 

12 ηνπ Ν 2083/1992, θαη Ϋρεη δχν εμεηδηθεχζεηο: Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ 

Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην 

ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο) ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο παξΫρνληαη κεηαπηπρηαθΫο 

ζπνπδΫο κε ηέηιν "χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζην κεζνγεηαθφ ρψξν κε Ϋκθαζε 

ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη 

θαηεπζχλζεηο ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο Ώιηεπηηθάο θαη 

Τδξφβηαο Γσηθάο Παξαγσγάο. ην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

φπνπ ππΪξρνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Ληβαδνπνλέαο, ʼγξηαο Παλέδαο θαη Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ 

ΤδΪησλ θαη ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ. Σν ηκάκα ΐηνινγέαο ηνπ 

ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηε ΐηνινγέα, φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε Τδξνβηνινγέα θαη ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο. ΣΫινο 

ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ 

θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ», κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ην επΪγγεικα ηνπ Τδξνιφγνπ κε 

εηδέθεπζε ζηα επηθαλεηαθΪ λεξΪ. ΏπηΪ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο 

πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά εμεηδέθεπζε 

ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε 

θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη απνξξνψλ απφ 

αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αεξέσλ εθπνκπψλ, 

ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ, 

ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη επηθέλδπλσλ 

απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). Βπέζεο, 

ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώιηεέαο - 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, 

αζρνινχληαη, εέηε κφλνη ηνπο, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα 

θαη εθαξκνγά ηεο Σερλνινγέαο ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο Ώιηεέαο θαη ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

Βπέζεο, αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε θαη ηελ έδξπζε κνλΪδσλ εθηξνθάο αιηεπκΪησλ, γελλεηηθψλ 

ζηαζκψλ αιηεπκΪησλ, κε ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηθά 

εθκεηΪιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ 

(Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο 

εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), 

Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ βηνιφγνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 

256/1998 θαη ην Π.Α. 50 (ΦΒΚ 39/5-3-01). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ 
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Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 

472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηα επηθαλεηαθΪ λεξΪ, αλΪινγα κε ην επέπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη 

ηελ εμεηδέθεπζά ηνπ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην, ηνλ ηδησηηθφ, ην ζπλεηαηξηζηηθφ ηνκΫα 

θαη ηελ Σνπηθά Ώπηνδηνέθεζε. Μπνξεέ λα εξγαζηεέ εέηε σο ζηΫιερνο κνλΪδσλ, εέηε σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην λφκν γηα 

ηε ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξάζεσλ θαη λα πηζηνπνηνχλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ θαηαλΪισζε. Ώθφκε, εέλαη 

δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θαη σο κΫινο εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζε 

ζΫκαηα πξνζηαζέαο θαη ειΫγρνπ πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ πδΪησλ. Οη πξννπηηθΫο ηνπ 

επαγγΫικαηνο πξνβιΫπνληαη ζεηηθΫο γηα ην κΫιινλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998450-80, θαμ: 2310-998252, www.bio.auth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 
Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Γσηθάο Παξαγσγάο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, 

Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 
ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ ΤΠΟΓΔΗΑ 
ΝΔΡΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε ηεο πξνΫιεπζεο, ηεο εκθΪληζεο, ηεο θέλεζεο θαη ησλ απνζεκΪησλ ησλ ππφγεησλ λεξψλ 

εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ώζρνιεέηαη κε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνέεζε θαη 

ηελ πξνζηαζέα ησλ εζσηεξηθψλ πδΪησλ (ιέκλεο, πνηΪκηα, ηακηεπηάξεο θαη Ϊιινη πγξφηνπνη), 

ππνινγέδνληαο πνηνηηθνχο δεέθηεο. ΑηεμΪγεη Ϋξεπλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλαγθψλ ζε λεξφ, ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ ππνγεέσλ πδΪησλ, ηε ζπιινγά, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε 

δηαλνκά ησλ πδΪησλ χδξεπζεο. Ώθφκε, κειεηΪ ηηο αηηέεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδΪησλ θαη 

πξνηεέλεη κΫηξα γηα ηνλ Ϋιεγρν, ηε κεέσζε θαη ηελ εμΪιεηςά ηεο. ΣΫινο, αζρνιεέηαη κε 

εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαζθεπά, ηε ζπληάξεζε θαη ηε ιεηηνπξγέα 
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http://www.ypepth.gr/
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ζπζηεκΪησλ απνρΫηεπζεο, αζηηθψλ πδξαπιηθψλ δηθηχσλ, εγθαηαζηΪζεσλ δηαρεέξηζεο 

απνβιάησλ πδΪησλ θαη ηιχνο ππνλφκσλ. ΚαηΪ ηελ εξγαζέα ηνπ ρξεζηκνπνηεέ πδξνινγηθΪ 

κνληΫια θαη ηειεκεηξηθΪ ζπζηάκαηα ζε πνηθέιεο πεξηβαιινληηθΫο εθαξκνγΫο θαη κειΫηεο 

ζθνπηκφηεηαο γηα ρξάζεηο λεξνχ. ΜειεηΪ ηελ πδξνινγέα ησλ αζηηθψλ θΫληξσλ, ηελ πδξαπιηθά 

ησλ ππνλφκσλ θαη ζπκβΪιιεη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπά θαη ηελ αλαβΪζκηζε ζπζηεκΪησλ 

απνρΫηεπζεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ην πεδέν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ θαη ην θνξΫα 

απαζρφιεζεο. πλάζσο, εξγΪδεηαη ζηα πιαέζηα κηαο δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο 

ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ά πδξνηερληθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ Ϋξγσλ. 

ΒξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν αιιΪ θαη ζην γξαθεέν ηνπ, φπνπ ζπληΪζζεη ηηο πδξνηερληθΫο κειΫηεο 

ηνπ. πρλΪ, αληηκεησπέδεη δχζθνιεο ζπλζάθεο θαη πξΫπεη λα ηεξεέ κε αθξέβεηα φινπο ηνπο 

θαλφλεο πξνζηαζέαο, πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη αξθεηΪ ζπρλΪ 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φινλ 

ηνλ θφζκν, ελψ εέλαη πηζαλά θαη ε ππεξσξηαθά απαζρφιεζε.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικα απηφ απαηηεέ αγΪπε θαη επαηζζεζέα γηα ην πγξφ ζηνηρεέν θαη ην πεξηβΪιινλ 

αλαθνξηθΪ κε ηελ πινπνέεζε πδξνηερληθψλ Ϋξγσλ. Δ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη 

εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά, ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ 

εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ θαη ε ελεκΫξσζε γηα ηηο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ηεο εηδηθφηεηΪο 

ηνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ πξνζθΫξνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο 

ππφγεησλ λεξψλ. Δ θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο θ.ιπ.) εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ 

ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην 

Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, 

ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν παξΫρεη εμεηδέθεπζε ζηελ Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε 

ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), πξνζθΫξνληαη 

ΜεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζην κεζνγεηαθφ 

ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ 

ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ. ην ηκάκα 

Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο 

ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ ππΪξρνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο 

Ληβαδνπνλέαο, ʼγξηαο Παλέδαο θαη Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ ΤδΪησλ θαη ησλ Ααζνηερληθψλ θαη 

Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ. ΣΫινο ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ 

ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ 

Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» 

κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα 

ΤδΪησλ θαη Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ην επΪγγεικα ηνπ Τδξνιφγνπ. 
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ΏπηΪ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο 

εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα 

εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, 

βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αεξέσλ εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ 

ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ 

απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε 

ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη 

δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην 

Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώιηεέαο - 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, 

αζρνινχληαη, εέηε κφλνη ηνπο ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη 

εθαξκνγά ηεο Σερλνινγέαο, πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο Ώιηεέαο θαη ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, 

γηα εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ 

Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ 

ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 

Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 

47/η.Ώ/10-2-89). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη 

απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα 

ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηα ππφγεηα λεξΪ, αλΪινγα κε ην επέπεδν ζπνπδψλ ηνπ θαη ηελ 

εμεηδέθεπζά ηνπ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ εέηε σο ζηΫιερνο κνλΪδσλ, εέηε σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηέαο ζε φιν ην θΪζκα ησλ πδξνινγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην λφκν γηα ηε 

ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ εξεπλψλ, πδξνγεσινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πδξνηερληθψλ 

επηρεηξάζεσλ. Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη 

ηεο θαηΪξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο θξέλνληαη 

ζεηηθΫο γηα ηα επφκελα ρξφληα, ηδηαέηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο παξακΫηξσλ ππφγεησλ 

πδξνθνξΫσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 

Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Γσηθάο Παξαγσγάο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, 
Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

http://www.auth.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ αλΪπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εθηέκεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαη ηελ νξζνινγηθά εθκεηΪιιεπζε θαη δηαρεέξηζε ησλ δηαζΫζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ εέλαη ην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηε δηαρεέξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

αζρνιεέηαη κε ηηο πνηνηηθΫο θαη πνζνηηθΫο δηαζηΪζεηο ηεο αλΪιπζεο ηεο δάηεζεο ηνπ λεξνχ αλΪ 

ρξάζε ηφζν ζε επέπεδν ρψξαο φζν θαη ζε επέπεδν πδαηηθνχ δηακεξέζκαηνο. Βθαξκφδεη 

δηαθνξεηηθΪ θξηηάξηα δηαρεέξηζεο ζε αζηηθΫο, εκηαζηηθΫο, αγξνηηθΫο, δαζψδεηο, θαη 

λεζησηηθΫο/παξΪθηηεο πεξηνρΫο, κε βΪζε ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαέζην. Βπέζεο, κειεηΪ ηηο 

αλζξσπνγελεέο πηΫζεηο ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη εθηηκΪ ηηο επηπηψζεηο ηνπο εμεηΪδνληαο 

κειΫηεο πεξηπηψζεσλ ά επηρεηξψληαο πξνζνκνηψζεηο θαηαζηΪζεσλ. ΑηεμΪγεη δηΪθνξεο Ϋξεπλεο 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ ππφγεησλ 

πδΪησλ, ηε ζπιινγά θαη ηελ απνζάθεπζε επηθαλεηαθψλ πδΪησλ (πεγΫο, πνηακνέ, ιέκλεο, 

παγεηψλεο) θαη ηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ κεηαθνξΪο θαη δηαλνκάο λεξνχ. Ώθφκε, αζρνιεέηαη 

κε εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαζθεπά, ηε ζπληάξεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγέα ζπζηεκΪησλ απνρΫηεπζεο θαη ζπζηεκΪησλ αζηηθψλ πδξαπιηθψλ δηθηχσλ. Βηζεγεέηαη 

κΫηξα γηα ηε βΫιηηζηε ιεηηνπξγέα ηακηεπηάξσλ, ηε δηαρεέξηζε αθξαέσλ γεγνλφησλ, φπσο νη 

πιεκκχξεο θαη νη μεξαζέεο, θαη αλαπηχζζεη κεραληζκνχο επέιπζεο δηαθφξσλ πξνβιεκΪησλ απφ 

Ϋξγα ππνδνκάο, εθαξκφδνληαο πξνγξΪκκαηα δηαρεέξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ζε αλαπηπγκΫλεο, 

αλαπηπζζφκελεο θαη εκηαλΪπηπθηεο ρψξεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο, εξγΪδεηαη κΫζα ζηα πιαέζηα δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ά πδξνηερληθψλ εξγαζηψλ. ΒξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν αιιΪ θαη ζην 

γξαθεέν ηνπ, φπνπ ζπληΪζζεη ηηο κειΫηεο ηνπ. ηαλ εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν κπνξεέ λα 

αληηκεησπέζεη αληέμνεο ζπλζάθεο γη’ απηφ ζα πξΫπεη λα ηεξεέ κε αθξέβεηα φινπο ηνπο θαλφλεο 

πξνζηαζέαο, πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη αξθεηΪ ζπρλΪ 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικα απηφ απαηηεέ αγΪπε γηα ην πεξηβΪιινλ, παξαηεξεηηθφηεηα, κεζνδηθφηεηα. Δ θαιά 

γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη 

εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ. Γηα ηελ αλΪπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδέσλ, κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο 

γλψζεηο ζε ζΫκαηα αεηθνξέαο θαη πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο, ηα νπνέα ζρεηέδνληαη κε ηε 

δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ πδαηηθνχ πεξηβΪιινληνο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. Δ 

θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 

Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο θ.ιπ.), εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο 
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(ΐφινο), ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν 

δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 10 Ϋσο 12 ηνπ Ν 2083/1992, θαη Ϋρεη δχν εμεηδηθεχζεηο 

Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη Πξνζηαζέα θαη 

Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο) πξνζθΫξνληαη 

ΜεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζην κεζνγεηαθφ 

ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο 

Ώιηεπηηθάο θαη Τδξφβηαο Γσηθάο Παξαγσγάο. ην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ ππΪξρνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Ληβαδνπνλέαο, ʼγξηαο Παλέδαο θαη 

Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ ΤδΪησλ θαη ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ. ΣΫινο ππΪξρεη 

ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 

Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ θαη ησλ 

ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, 

κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Τδξνινγέα θαη 

Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη Πεξηβαιινληηθά 

Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά 

εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη 

απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). 

Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο 

ηνπο, αζρνινχληαη, εέηε απηνδχλακα, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, 

Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο Σερλνινγέαο, πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο Ώιηεέαο θαη 

ηεο δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

Βπέζεο, αζρνινχληαη κε ηελ νξζνινγηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη 

αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ (Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ 

ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην 

επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. 

Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-

1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-

1979, Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηε δηαρεέξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, αλΪινγα κε ην επέπεδν θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ εέηε ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα 

σο ζηΫιερνο κνλΪδσλ ά ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε 
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φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη ζε εξεπλεηηθΫο νκΪδεο ζε ζΫκαηα ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ. Οη 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη θαιΫο ζηνλ ηνκΫα ησλ νινθιεξσκΫλσλ ηερληθψλ 

δηαρεέξηζεο ηεο ιεθΪλεο απνξξνάο θαη ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο ζπζηεκΪησλ αλΪπηπμεο 

ηεο πδαηηθάο ππνδνκάο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 

Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 
ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΛΗΜΝΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε ηεο πξνΫιεπζεο, ηνπ ζρεκαηηζκνχ, ηεο κνξθνινγέαο θαη ηεο θαηΪηαμεο ησλ ιηκλαέσλ 

νηθνζπζηεκΪησλ, εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηε 

ιηκλνινγέα εξεπλΪ ηηο ζχλζεηεο θπζηθνρεκηθΫο θαη βηνινγηθΫο ηδηφηεηεο ησλ γιπθψλ θαη 

αικπξψλ λεξψλ πνπ πεξηβΪιινληαη απφ ρεξζαέεο εθηΪζεηο, φπσο εέλαη νη ιέκλεο, θπζηθΫο θαη 

ηερλεηΫο, νη ρεέκαξξνη, ηα πνηΪκηα, νη πγξφηνπνη θαη νη εθβνιΫο ησλ πνηακψλ. ΑηεμΪγεη Ϋξεπλεο 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε γεσκνξθνινγέα, ην ζράκα, ηελ Ϋθηαζε, ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ 

αλνκνηνγΫλεηα ησλ ιηκλψλ, ηηο παξνρΫο ησλ πνηακψλ θαη ησλ πεγψλ, ην ξπζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ 

εηζξνψλ θαη ηηο θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο θιεηζηΫο γεσινγηθΫο ιεθΪλεο ζηελ 

επηθΪλεηα ηεο Γεο. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηελ θαηΪηαμε ησλ ιηκλψλ ζε ζρΫζε κε ηελ πξνΫιεπζά 

ηνπο, πνπ κπνξεέ λα εέλαη ηεθνληθά (απφ θαηαβχζηζε ηνπ εδΪθνπο ιφγσ ηεο δξΪζεο ξάγκαηνο ά 

απφ βχζηζε κηαο επξχηεξεο πεξηνράο πνπ βξέζθεηαη κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ ξεγκΪησλ), 

εθαηζηεηαθά (ζηνλ θξαηάξα ζβεζκΫλνπ εθαηζηεένπ), παγεηηθά (ν αξρηθφο ηεο ζρεκαηηζκφο 

νθεέιεηαη ζηε δηΫιεπζε ησλ παγεηψλσλ θαηΪ κάθνο ηεο παιαηΪο πνηΪκηαο θνηιΪδαο, ε νπνέα 

ππνζθΪπηεηαη θαη δηεπξχλεηαη, ελψ ην θαηψηεξν ηκάκα ηεο θξΪζζεηαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ 

θεξηΪ πιηθΪ θαη πεηξψκαηα), θαξζηηθά (ε δεκηνπξγέα ηνπο νθεέιεηαη ζηε δηΪιπζε ησλ 

αζβεζηνιηζηθψλ ά δνινκηηηθψλ πεηξσκΪησλ απφ ππφγεηα ά επηθαλεηαθΪ ηξερνχκελα λεξΪ, ηα 

νπνέα ζηε ζπλΫρεηα ηξνθνδνηνχλ ηηο ιέκλεο απηΫο) ά παξΪθηηα (ν ζρεκαηηζκφο ηεο νθεέιεηαη 

θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ ελΫξγεηα ησλ ζαιΪζζησλ ξεπκΪησλ πνπ επηθξαηνχλ θαη δξνπλ πνιχ θνληΪ 

ζηηο αθηΫο κε απνηΫιεζκα λα παξαζχξνπλ ηελ Ϊκκν, λα ηελ απνζΫηνπλ ζηελ εθβνιά ηνπ λεξνχ 

θαη λα δεκηνπξγνχλ ην απνθξαθηηθφ αλΪρσκα). Γηα ηε κειΫηε ηεο πνηθηιέαο θαη ηεο 

εηεξνγΫλεηαο ηνπ κηθξφθνζκνπ ησλ ιηκλαέσλ νηθνζπζηεκΪησλ ρξεζηκνπνηεέ εηδηθΪ θσηνληθΪ 

http://www.auth.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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θαη ειεθηξνληθΪ κηθξνζθφπηα ζΪξσζεο, βπζφκεηξα, ζεξκφκεηξα, ιεπηνκεξεέο βπζνκεηξηθνχο 

ρΪξηεο θαη ιεπηΪ δέθηπα ζπιινγάο ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Ώζρνιεέηαη, επέζεο, κε ζΫκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαηάξεζε ηεο ηζνξξνπέαο ησλ ιηκλψλ, πνπ κπνξεέ λα δηαηαξαρζεέ ιφγσ 

απνζηξαγγηζηηθψλ Ϋξγσλ, νηθηζηηθψλ επεθηΪζεσλ, ππξθαγηψλ ά Ϊιισλ θαηαζηξνθψλ. 

Βηζεγεέηαη κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ Ϋιεγρν, 

ηε κεέσζε θαη ηελ εμΪιεηςά ηεο κε κεζφδνπο κεραληθνχ θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. ΣΫινο, 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθά ηεο ηζηνξηθάο εμΫιημεο ησλ ιηκλψλ εέλαη θαη ε Παιαηνιηκλνινγέα, 

πνπ αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε ηεο νληνγΫλεζεο θαη ηεο εμΫιημεο ησλ ιηκλαέσλ ηδεκΪησλ ζην 

πΫξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο, εξγΪδεηαη κΫζα ζηα πιαέζηα δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ά πδξνινγηθψλ εξγαζηψλ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κειΫηε θαη ηελ 

πξνζηαζέα ιηκλαέσλ νηθνζπζηεκΪησλ. Ανπιεχεη ζηελ χπαηζξν αιιΪ θαη ζην γξαθεέν ηνπ, φπνπ 

ζπληΪζζεη ηηο πδξνηερληθΫο κειΫηεο ηνπ θαη γξΪθεη ηηο αλαθνξΫο ηνπ. Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε 

ζηε ιηκλνινγέα δνπιεχεη ζπρλΪ θΪησ απφ αληέμνεο ζπλζάθεο θαη κεξηθΫο θνξΫο ζε κνιπζκΫλα 

λεξΪ, γη’ απηφ ζα πξΫπεη λα ηεξεέ κε αθξέβεηα φινπο ηνπο θαλφλεο πξνζηαζέαο, πγηεηλάο θαη 

αζθΪιεηαο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη αξθεηΪ ζπρλΪ πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε 

δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φιν ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ε πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα 

θαη ην ελεξγφ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πδΪηηλνπ νηθνζπζηάκαηνο. Ώπαηηνχληαη αθφκε 

παξαηεξεηηθφηεηα, νξγαλσηηθφηεηα θαη κεζνδηθφηεηα. Δ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη 

επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο εέλαη ζεκαληηθΪ πξνζφληα γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο. Γηα ηελ αλΪπηπμε 

δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ησλ ιηκλψλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξέεο ζε ζΫκαηα πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο θαη δηαηάξεζεο ηεο επαέζζεηεο ηζνξξνπέαο 

ηνπ ιηκλαένπ νηθνζπζηάκαηνο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο ιηκλνινγέαο. ΐΫβαηα, 

βαζηθΫο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν πξνζθΫξνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζρνιψλ ζεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), φπνπ δηδΪζθνληαη 

καζάκαηα, φπσο Αηαρεέξηζε Τγξνηφπσλ, Ληκλνινγέα - Οηθνινγέα Ρεφλησλ ΤδΪησλ, 

Μεζνδνινγέα Έξεπλαο ΤδΪηηλσλ ΟηθνζπζηεκΪησλ, Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ, Αηαρεέξηζε 

ΠαξΪθηησλ Γσλψλ θαη Θαιαζζέσλ ΠΪξθσλ θ.Ϊ. Βπέζεο, ζην ηκάκα ΐηνινγέαο ηνπ Βζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Ώζελψλ θαη ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο (ΠαξΪξηεκα Μνπδαληψλ) πξνζθΫξεηαη κΪζεκα 

Ληκλνινγέαο, φπνπ γέλεηαη ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζηελ πξνΫιεπζε ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ, 

ηελ ηνπνγξαθέα, ηα πδξφβηα νηθνζπζηάκαηα, ηηο ηξνθηθΫο αιπζέδεο ηηο βηνθνηλσλέεο θαη ηελ 

νηθνινγέα ησλ ξεφλησλ θαη ζηΪζηκσλ πδΪησλ. ʼιισζηε, ε θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ (Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ΐηνινγέαο, Σερλνινγέαο 

Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο θ.η.ι.) 

εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην 

γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην ηκάκα 

Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν Ϋρεη δχν 

εμεηδηθεχζεηο Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη Πξνζηαζέα 
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θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο 

Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), 

παξΫρνληαη κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζηνλ 

Μεζνγεηαθφ ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ 

ηερλνινγηψλ», φπνπ πξνζθΫξνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο Ώιηεπηηθάο θαη Τδξφβηαο Γσηθάο Παξαγσγάο. ην ηκάκα Ααζνινγέαο 

θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ ππΪξρνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Ληβαδνπνλέαο, 

ʼγξηαο Παλέδαο θαη Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ ΤδΪησλ θαη ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ 

Έξγσλ. Σν ηκάκα ΐηνινγέαο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο δηνξγαλψλεη 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε ΐηνινγέα, φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε Τδξνβηνινγέα 

θαη ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο, κε Ϋκθαζε ζηε ιηκλνινγέα, ηε ζαιΪζζηα βηνινγέα θαη ηελ 

σθεαλνγξαθέα. ΣΫινο ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ 

ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ 

Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ 

ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» 

κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα 

ΤδΪησλ θαη Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Αελ ππΪξρνπλ θαηνρπξσκΫλα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα γηα ην επΪγγεικα ηνπ Τδξνιφγνπ. 

ΏπηΪ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο 

εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο νη κειΫηεο νινθιεξσκΫλεο δηαρεέξηζεο 

πεξηβαιινληηθΪ επαέζζεησλ ά ηδηαέηεξνπ νηθνινγηθνχ ελδηαθΫξνληνο θαη θπζηθνχ θΪιινπο 

πεξηνρψλ (π.ρ., πδξνβηφηνπσλ), νη κειΫηεο απνθαηΪζηαζεο πεξηνρψλ πνπ Ϋρνπλ ξππαλζεέ, ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη 

απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αΫξησλ 

εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). 

Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο 

ηνπο, αζρνινχληαη εέηε κφλνη ηνπο, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, 

Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο Σερλνινγέαο ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

Βπέζεο, αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε θαη ηελ έδξπζε κνλΪδσλ εθηξνθάο αιηεπκΪησλ, γελλεηηθψλ 

ζηαζκψλ αιηεπκΪησλ, κε ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηθά 

εθκεηΪιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ 

(Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο 

εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), 

Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ΐηνιφγνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 

256/1998 θαη ην Π.Α. 50 (ΦΒΚ 39/5-3-01). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 
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472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηε ιηκλνινγέα, αλΪινγα κε ην επέπεδν ζπνπδψλ ηνπ θαη ην 

επηζηεκνληθφ ηνπ ελδηαθΫξνλ, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, αιιΪ 

θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην 

λφκν γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξάζεσλ. 

Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Βπέζεο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θαη σο ζηΫιερνο 

εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζε ζΫκαηα ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ ά σο ελεξγφ κΫινο πεξηβαιινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα. ΘεηηθΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζην 

πεδέν ηεο πδξννηθνινγηθάο δηαρεέξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη ζε δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

πεξηβαιινληηθφ δέθαην, ηελ πνιηηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998450-80, θαμ: 2310-998252, www.bio.auth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, ηκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε 
ΓσγξΪθνπ, 157 01, Ώζάλα, ηει.: 210-7274060, θαμ: 210-7274065, www.uoa.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 

Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 
ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ 
ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε αλΪπηπμε κεζφδσλ θαηαγξαθάο, πξνζδηνξηζκνχ, 

εθηέκεζεο θαη δηαρεέξηζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ απφξξηςε ξππνγφλσλ θαη ηνμηθψλ 

απνβιάησλ ζηνπο ππφγεηνπο απνδΫθηεο, κε ζθνπφ ηελ νξγΪλσζε πξνγξακκΪησλ ειΫγρνπ, 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ιάςεο κΫηξσλ απνθαηΪζηαζεο θαη εμαζθΪιηζεο ηεο 

νηθνινγηθάο ηζνξξνπέαο ζην ππφγεην πδαηηθφ ζχζηεκα. ΒμεηΪδεη ηηο αηηέεο ηεο ξχπαλζεο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ (πνπ πξνθαιεέηαη ζπλάζσο απφ ηελ εδΪθηα δηΪζεζε ησλ ιπκΪησλ ησλ ζηαζκψλ 

επεμεξγαζέαο αζηηθψλ ιπκΪησλ θαη ζεπηηθψλ δεμακελψλ, ηηο εθπιχζεηο απφ ηνπο 

ζθνππηδφηνπνπο, θαη ηηο πνηθέιεο γεσξγηθΫο πξαθηηθΫο, φπσο ε δηΪζεζε ζην Ϋδαθνο ηεο δσηθάο 

http://www.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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θφπξνπ γηα νξγαληθά ιέπαλζε), ηνπο ιφγνπο ηεο πθαικχξσζεο ησλ παξαζαιΪζζησλ 

πδξνθνξΫσλ θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο πδξαπιηθάο ηζνξξνπέαο ιφγσ ηεο ππεξΪληιεζεο θαη ηεο 

ππνβΪζκηζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Πξαγκαηνπνηεέ δεηγκαηνιεςέεο πνηφηεηαο λεξνχ, 

γεσηερληθΫο Ϋξεπλεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Ϋθηαζεο θαη ηνπ κεγΫζνπο ηεο ξχπαλζεο, ην 

ζρεδηαζκφ ζπζηεκΪησλ πξνζηαζέαο απφ ηε ξχπαλζε ά πεξηνξηζκνχ ηεο πεξαηηΫξσ επΫθηαζεο 

ηεο ξχπαλζεο, ηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξΪο Ϋξγσλ 

πξνζηαζέαο απφ ηε ξχπαλζε (π.ρ., Ϋιεγρνο δηαθπγψλ απφ ηακηεπηάξεο πγξψλ απνβιάησλ). 

Βθαξκφδεη θαη ζπλεθηηκΪ ηα απνηειΫζκαηα δηΪθνξσλ θαηλνηφκσλ ηερληθψλ (ζπλδπαζκΫλε 

ρξάζε θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακΫηξσλ) γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ξππαζκΫλσλ 

ππφγεησλ πδΪησλ θαη ηελ εμαζθΪιηζε ησλ επηηξεπηψλ νξέσλ ηηκψλ αλέρλεπζεο δηαθφξσλ 

νπζηψλ. ΜειεηΪ ηηο ρεκηθΫο αλαιχζεηο, εξκελεχεη θαη, ζηε ζπλΫρεηα, αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα 

ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνγξακκΪησλ Ϊληιεζεο, επεμεξγαζέαο, απνκΪθξπλζεο πηεηηθψλ κε 

ππνπέεζε, πιχζεο εδΪθνπο, θαη λΫσλ ηερλνινγηψλ εθρχιηζεο κε δηαιχηεο, ζεξκηθάο εθξφθεζεο, 

ρεκηθάο αθαινγφλσζεο, απνξξχπαλζεο θαη βηνεμπγέαλζεο ά πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο ησλ 

ππφγεησλ πφξσλ. ΣΫινο, εέλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηΫρεη ζε δηεπηζηεκνληθΫο νκΪδεο εηδηθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ειΫγρνπο ζε βηνκεραληθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ησλ 

δηαηΪμεσλ ηεο πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο, ηελ ηάξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πεξηβαιινληηθάο 

ζπκβαηφηεηαο Ϋξγσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηεο ρξάζεο ηερλνινγηψλ πξνζηαζέαο απφ ηε 

κεηαθνξΪ ξχπσλ ζηνπο ππφγεηνπο πδαηηθνχο πφξνπο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ην πεδέν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ θαη ην θνξΫα 

απαζρφιεζεο. πλάζσο, εξγΪδεηαη ζηα πιαέζηα δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ 

εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ πδξνγεσινγηθψλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ, ελψ εέλαη πηζαλά θαη ε 

ππεξσξηαθά απαζρφιεζε. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ, αιιΪ θαη ησλ νξηζηηθψλ 

ιεπηνκεξψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ πξΫπεη λα ιακβΪλεη ηδηαέηεξα κΫηξα πξνζηαζέαο θαη 

αζθΪιεηαο γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ δπζκελεέο ζπλΫπεηεο απφ ηελ Ϋθζεζε ηνπ ζε επηθέλδπλεο 

νπζέεο ά γεληθφηεξα απφ δηαθπγΫο ξχπσλ πξνο ην πεξηβΪιινλ. ηαλ εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν ά 

εξγαζηάξην, ζρεδηΪδεη θαη επεμεξγΪδεηαη πηινηηθΪ απηνηειά ά ζπλερηδφκελα πξνγξΪκκαηα 

κηθξάο ά κεγαιχηεξεο εκβΫιεηαο, εθηειεέ βηνρεκηθΫο αλαιχζεηο, ρξεζηκνπνηεέ παθΫηα 

ηερλνγλσζέαο, ζπκπιεξψλεη ππΪξρνπζεο βΪζεηο δεδνκΫλσλ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη θαηφπηλ 

παξνπζηΪδεη ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ ζε εκεξέδεο θαη ζε ειιεληθΪ ά δηεζλά ζπλΫδξηα.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικα απηφ απαηηεέ αγΪπε γηα ην πγξφ ζηνηρεέν, εξεπλεηηθφ ελδηαθΫξνλ θαη 

πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα αλαθνξηθΪ κε ηελ πινπνέεζε πδξνηερληθψλ θαη αληηξξππαληηθψλ 

Ϋξγσλ. Ο επαγγεικαηέαο απαηηεέηαη λα δηαζΫηεη ππεπζπλφηεηα, ζπλΫπεηα θαη κεζνδηθφηεηα. Δ 

θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο 

ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ πξνζθΫξνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. Δ 

θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη 

Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

θ.ιπ.) εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην 

γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην ηκάκα 

Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν παξΫρεη 

εμεηδέθεπζε ζηελ Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ. Βπέζεο, 

ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 
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Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), παξΫρνληαη ΜεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα 

ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζηνλ Μεζνγεηαθφ ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά 

θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε ηεο Γεσξγηθάο 

Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ. ην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

ηνπ Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, φπνπ ππΪξρεη ε θαηεχζπλζε ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ. ΣΫινο 

ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ 

θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά 

εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη 

απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αΫξησλ 

εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). 

Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο 

ηνπο, αζρνινχληαη, εέηε απηνδχλακα, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, 

Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο, πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη 

ηεο δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ (Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ 

Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ 

Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 

128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη 

ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 

472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηε ξχπαλζε ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ, αλΪινγα κε ην επέπεδν 

ζπνπδψλ ηνπ θαη ηελ εμεηδέθεπζά ηνπ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο 

ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο θξέλνληαη ζεηηθΫο γηα ηα επφκελα ρξφληα, ηδηαέηεξα ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο 

παξακΫηξσλ βηνεμπγέαλζεο θαη νηθνινγηθάο απνξξχπαλζεο ππφγεησλ πδξνθνξΫσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

http://www.auth.gr/
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  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 

Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 

ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 
www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 
www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε αλΪιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο κνληΫισλ γηα ηε δηΪζεζε ξχπσλ θαη ζεξκφηεηαο ζε 

πδΪηηλνπο απνδΫθηεο (πνηακνχο, ιέκλεο, ηακηεπηάξεο, ζΪιαζζεο θαη παξΪθηηα χδαηα) εέλαη ην 

αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηελ πεξηβαιινληηθά πδξαπιηθά 

αζρνιεέηαη κε ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξΪο ξχπσλ ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ θαη θπξέσο κε ηηο 

δηαδηθαζέεο ηεο κεηαγσγάο, ηεο δηΪρπζεο, ηεο δηαζπνξΪο θαη ηεο αλΪκημεο ζε θπζηθνχο 

απνδΫθηεο. Πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο κεηαθνξΪο κΪδαο θαη ζεξκφηεηαο, πξνρσξΪ ζε 

πδξνδπλακηθνχο ππνινγηζκνχο ηνπ πεδένπ ηαρπηάησλ κεηαθνξΪο θαη ρξεζηκνπνηεέ κνληΫια 

πξνζνκνέσζεο απνδφκεζεο κε ζπληεξεηηθψλ ξχπσλ. ηα πιαέζηα ηεο εξγαζέαο ηνπ ζρεδηΪδεη 

θαη εθαξκφδεη ηερλνινγέεο απνθαηΪζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδΪθνπο θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ, 

εηζεγεέηαη κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πδΪησλ, ηελ επεμεξγαζέα ηνμηθψλ θαη επηθέλδπλσλ 

απνβιάησλ θαη ηελ πγεηνλνκηθά ηαθά ζηεξεψλ απνβιάησλ θαη απνξξηκκΪησλ. πκκεηΫρεη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ δηθηχσλ Ϊξδεπζεο, Ϋξγσλ πδξνιεςέαο, εγγεηνβειηησηηθψλ Ϋξγσλ θαη πδξαπιηθψλ 

ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο ζηξαγγηζκΪησλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθάο ηαθάο απνξξηκκΪησλ. ΣΫινο, 

αζρνιεέηαη κε εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαζθεπά, ηε ζπληάξεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγέα ζπζηεκΪησλ απνρΫηεπζεο, αζηηθψλ πδξαπιηθψλ δηθηχσλ, εγθαηαζηΪζεσλ 

δηαρεέξηζεο ηιχνο ππνλφκσλ θ.Ϊ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ηαλ εξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν, ζπλάζσο, ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο ζπλαθνχο 

εηδηθφηεηαο γηα ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ά πδξνηερληθψλ θαη πδξαπιηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ. ηαλ εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν, ζπιιΫγεη θαη νξγαλψλεη πεξηβαιινληηθΪ ζηνηρεέα 

ζε γεσγξαθηθΪ ζπζηάκαηα πιεξνθνξηψλ, γξΪθεη αλαθνξΫο ά εηνηκΪδεη ελεκεξσηηθΫο θαη 

εθπαηδεπηηθΫο παξνπζηΪζεηο γηα πνιπκΫζα. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη αξθεηΪ ζπρλΪ 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη αγΪπε γηα ηε θχζε, εξεπλεηηθφ ελδηαθΫξνλ, νξγαλσηηθφηεηα θαη κεζνδηθφηεηα. Δ 

θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ 

εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ. Γηα ηελ αλΪπηπμε 

http://www.ntua.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα θαη νξζνινγηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ πδαηηθψλ 

νηθνζπζηεκΪησλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο γλψζεηο ζε ζΫκαηα αεηθνξέαο θαη πξνιεπηηθάο 

δηαρεέξηζεο, ηα νπνέα ζρεηέδνληαη κε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ πδαηηθνχ πεξηβΪιινληνο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην 

αληηθεέκελν ηεο πεξηβαιινληηθάο πδξαπιηθάο πξνζθΫξνληαη ζπνπδΫο απφ ηνλ ηνκΫα 

Πεξηβαιινληηθάο Τδξαπιηθάο θαη Γεσπεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο ηνπ ηκάκαηνο Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην ηκάκα 

Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν Ϋρεη δχν 

εμεηδηθεχζεηο: Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη Πξνζηαζέα 

θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο 

Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), 

πξνζθΫξνληαη κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο 

ζην κεζνγεηαθφ ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ 

ηερλνινγηψλ», φπνπ ππΪξρεη ε θαηεχζπλζε ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ 

Πφξσλ κε καζάκαηα, φπσο ΏηνκηθΪ θαη πιινγηθΪ Αέθηπα Ώξδεχζεσλ, ηξαγγέζεηο - 

Πεξηβαιινληηθά Τδξαπιηθά, Πξνζηαζέα - Αηαρεέξηζε θαη ΐειηέσζε Βδαθψλ, Γεληθά θαη 

Τπνινγηζηηθά Τδξαπιηθά θ.Ϊ. ην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ 

Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

φπνπ ππΪξρεη θαη ε θαηεχζπλζε ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ. Σν ηκάκα 

ΐηνινγέαο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε ΐηνινγέα, ζηελ θαηεχζπλζε Τδξνβηνινγέα θαη ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο. 

ΣΫινο ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ 

θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ πδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά 

εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη 

απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αΫξησλ 

εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ. (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). 

Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο 

ηνπο, αζρνινχληαη, εέηε κφλνη ηνπο, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, 

Ϋξεπλα θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο, ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

Βπέζεο, αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε θαη ηελ έδξπζε κνλΪδσλ εθηξνθάο αιηεπκΪησλ, γελλεηηθψλ 

ζηαζκψλ αιηεπκΪησλ, κε ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηθά 

εθκεηΪιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ 
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(Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ γηα εμεηδηθεπκΫλεο 

εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), 

Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). Σα 

επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ΐηνιφγνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 

256/1998 θαη ην Π.Α. 50 (ΦΒΚ 39/5-3-01). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, 

Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 

472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηελ πεξηβαιινληηθά πδξαπιηθά, αλΪινγα κε ην επέπεδν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα 

αλαιακβΪλνληαο ηε δηεθπεξαέσζε πνηθέισλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πδξαπιηθψλ κειεηψλ θαη 

εξεπλψλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο ππεχζπλσλ ζηειερψλ, πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην 

λφκν γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξάζεσλ θαη λα πηζηνπνηνχλ 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ θαηαλΪισζε. Ώθφκε, 

εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. ΣΫινο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ θαη σο κΫινο εξεπλεηηθψλ 

νκΪδσλ ζε ζΫκαηα πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ δηαρεέξηζεο θαη ιεηηνπξγέαο πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ θαη 

θαηαζθεπψλ, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πεξηβαιινληηθάο ζπκβαηφηεηαο Ϋξγσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, 

Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998450 - 80, θαμ: 2310-998252,www.bio.auth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 
Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 

ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 
ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  Πνιπηερλεέν Κξάηεο, ηκάκα Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, Πνιπηερλεηνχπνιε, ΣΫξκα Ώγένπ 

ΜΪξθνπ, 731 00, ΥαληΪ: ηει.: 28210-37483, 37486, θαμ: 28210-37474, 37483,, 

www.tuc.gr/tmimata/mhper/index.html  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  
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ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ εέλαη ε αλΪπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαηάξεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέδεηαη ε ζηαζεξά απφδνζε θαη ε αεηθνξέα ησλ 

εθκεηαιιεπφκελσλ πφξσλ. Δ δηαηάξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο εέλαη ζηφρνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πξνζηαζέα ηνπ, θαη Ϋξγν ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

επηζηάκνλα εέλαη ε αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ γηα ηελ αμηνπνέεζε θαη ηε ζπληάξεζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ. ΜειεηΪ ηε λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη ηε δηαρεέξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, εηζεγεέηαη κΫηξα 

γηα ηε βΫιηηζηε ιεηηνπξγέα ησλ ηακηεπηάξσλ θαη ηελ νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ηνπ λεξνχ. Βπέζεο, 

κειεηΪ ηηο αλζξσπνγελεέο πηΫζεηο πΪλσ ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη εθηηκΪ ηηο επηπηψζεηο ηνπο 

εμεηΪδνληαο κειΫηεο πεξηπηψζεσλ ά επηρεηξψληαο πξνζνκνηψζεηο θαηαζηΪζεσλ. ΑηεμΪγεη 

δηΪθνξεο Ϋξεπλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ, ηελ εθκεηΪιιεπζε 

ησλ ππφγεησλ πδΪησλ, ηε ζπιινγά θαη ηελ απνζάθεπζε επηθαλεηαθψλ πδΪησλ θαη ηελ αλΪπηπμε 

ζπζηεκΪησλ κεηαθνξΪο θαη δηαλνκάο ηνπ λεξνχ. Βηζεγεέηαη κΫηξα γηα ηελ νινθιεξσκΫλε 

δηαρεέξηζε αθξαέσλ γεγνλφησλ, φπσο νη πιεκκχξεο θαη νη μεξαζέεο, θαη αλαπηχζζεη 

κεραληζκνχο επέιπζεο δηαθφξσλ πξνβιεκΪησλ απφ Ϋξγα ππνδνκάο, εθαξκφδνληαο 

πξνγξΪκκαηα πξνζηαζέαο θαη δηΪζεζεο πδαηηθψλ πφξσλ. πκκεηΫρεη ζε εξεπλεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηαζθεπά, ηε ζπληάξεζε θαη ηε ιεηηνπξγέα 

ζπζηεκΪησλ χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο, θαζψο θαη ζε ελΫξγεηεο θαη Ϋξγα πνπ Ϋρνπλ ζηφρν ηελ 

πξφιεςε ηεο ππνβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο (αβηνηηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο), θαζψο θαη ηελ 

απνθαηΪζηαζε, δηαηάξεζε, θαη βειηέσζά ηνπ. ΣΫινο, αλαιχεη ηηο επηπηψζεηο Ϋξγσλ ζην 

παξΪθηην πεξηβΪιινλ, πξνηεέλεη κΫηξα πεξηνξηζκνχ θαη θαηαπνιΫκεζεο ησλ πεηξειαηνθειέδσλ 

θαη θαηαζθεπΪδεη δψλεο πξνζηαζέαο πδξνιεπηηθψλ Ϋξγσλ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο εξγΪδεηαη κΫζα ζηα πιαέζηα δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξγαζηψλ. ΒξγΪδεηαη ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη ζην γξαθεέν ηνπ, φπνπ 

ζπληΪζζεη ηηο πδξνηερληθΫο κειΫηεο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηε δηαηάξεζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ. Ανπιεχεη, ζπρλΪ, θΪησ απφ αληέμνεο ζπλζάθεο, γη’ απηφ ζα πξΫπεη λα ηεξεέ κε αθξέβεηα 

φινπο ηνπο θαλφλεο πξνζηαζέαο, πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο. Βπέζεο, ρξεηΪδεηαη λα κεηαθηλεέηαη 

αξθεηΪ ζπρλΪ πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε δηΪθνξεο πδξνινγηθΫο πεξηβαιινληηθΫο Ϋξεπλεο 

θαη επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε φινλ ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ αγΪπε γηα ηε θχζε, ε νηθνινγηθά ζπλεέδεζε θαη νη πξσηνπνξηαθΫο ηδΫεο ραξαθηεξέδνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηΪ ηνπ. Γηα ηελ αλΪπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθά 

εθκεηΪιιεπζε θαη πξνζηαζέα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο γλψζεηο ζε ζΫκαηα 

πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο, αεηθνξέαο θαη πξνιεπηηθάο δηαρεέξηζεο, ηα νπνέα ζρεηέδνληαη κε 

ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ πδαηηθνχ πεξηβΪιινληνο. ΣΫινο, ε θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ζεσξνχληαη βαζηθΫο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηνο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. Δ 

θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Μεραληθψλ ΠεξηβΪιινληνο, Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη 

Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

θ.ιπ.) εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην 
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γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο (ΐφινο), ζην ηκάκα 

Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν δηΫπεηαη απφ ηηο 

δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 10 Ϋσο 12 ηνπ Ν 2083/1992, θαη Ϋρεη δχν εμεηδηθεχζεηο: Πξνζηαζέα θαη 

Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ 

ΟηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), πξνζθΫξνληαη 

κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο παξαγσγάο ζηνλ κεζνγεηαθφ 

ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ 

ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο Ρχπαλζε εδαθψλ, λεξψλ θαη θπηψλ - Πξνζηαζέα εδαθηθψλ 

πφξσλ - ΠξνβιεκαηηθΪ εδΪθε - Αηαρεέξηζε θαη βειηέσζε εδαθψλ θ.Ϊ. ην ηκάκα Ααζνινγέαο 

θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ ππΪξρνπλ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Ληβαδνπνλέαο, 

ʼγξηαο Παλέδαο θαη Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ ΤδΪησλ θαη ησλ Ααζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ 

Έξγσλ. ΣΫινο ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - 

Μεηαιινπξγψλ θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» κε ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο: Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ 

θαη Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Τδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά 

εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη 

απνξξνψλ απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αεξέσλ 

εθπνκπψλ, ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκΪησλ, ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ. (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). 

Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο 

Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο 

ηνπο, αζρνινχληαη, κφλνη ηνπο ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα 

θαη εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο, πΪλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. 

Βπέζεο, αζρνινχληαη κε ηελ νξζνινγηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη 

αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ (Μεηξψν Βκπεηξέαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ 

ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην 

επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. 

Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-

1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-

1979, Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηελ πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε πδαηηθψλ πφξσλ, αλΪινγα κε ην 
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επέπεδν θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην δεκφζην θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΫα ά ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Βπέζεο, κπνξεέ λα θαιχπηεη ζΫζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ην λφκν γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ πδξνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πνηθέισλ 

επηρεηξάζεσλ πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο. Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ ζε φιεο ηηο 

βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Βπέζεο, 

κπνξεέ λα εξγαζηεέ θαη ζε εξεπλεηηθΫο νκΪδεο ζε ζΫκαηα ηεο εηδηθφηεηΪο ηνπ. Οη πξννπηηθΫο 

απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη θαιΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο εθηέκεζεο επηπηψζεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

Ϋξγσλ δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο πδαηηθψλ πφξσλ (εγγεηνβειηησηηθΪ, ελΫξγεηαο θαη ππνδνκάο) 

θαη ηεο πεξηβαιινληηθάο παξαθνινχζεζεο (monitoring).  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, Κηέξην Αηνέθεζεο ρνιάο Πνιηηηθψλ Μεραλψλ, Δξψσλ 

Πνιπηερλεένπ 5, Πνιπηερλεηνχπνιε, 15780, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722265, θαμ: 210-7722266, 

e-mail: E.Gioka@hydro.ntua.gr, www.ntua.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο & ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν 
ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, www.uth.gr  

  Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Ώγξνηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο, Πεδέν ηνπ ʼξεσο, 383 34, ΐφινο, ηει.: 24210-74000, θαμ: 24210-93144, 

www.uth.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

ΟΑΔΓ  
 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ 
ΤΓΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ (θπηηθψλ θαη δσηθψλ), θαζψο θαη φισλ ησλ παξακΫηξσλ 

πνπ επεξεΪδνπλ ηε δσά ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Ο 

πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηελ πδξνβηνινγέα αληηκεησπέδεη ην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ σο δσηηθφ 

ρψξν θαη δηεξεπλΪ ηηο θπζηθΫο θαη ρεκηθΫο ηδηφηεηΫο ηνπ. Ώζρνιεέηαη κε ηα γεσινγηθΪ θαη 

κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πδΪηηλσλ νηθνζπζηεκΪησλ θαη κειεηΪ ηελ επέδξαζά ηνπο 

ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο ηξνθηθάο αιπζέδαο. ΑηεμΪγεη Ϋξεπλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πξνζηαζέα 

ηνπ πδξφβηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαένπ θαη εηζεγεέηαη κΫηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο ησλ λεξψλ, ηελ απνθαηΪζηαζε κνιπζκΫλσλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ηε δηαηάξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Υξεζηκνπνηεέ δηΪθνξα θνξεηΪ 

πδξνβηνινγηθΪ φξγαλα θαη ζπζθεπΫο, φπσο περΪκεηξα, νμπγνλφκεηξα, αιαηφκεηξα, αλαιπηά 

λεξνχ, ζπζθεπΫο BOD, ειεθηξαιηεέαο, εθηέκεζεο ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηνπ ρξψκαηνο ησλ λεξψλ, 

δέθηπα πεηξακαηηθάο αιηεέαο, δεηγκαηνιάπηεο λεξνχ θαη ηδάκαηνο θ.Ϊ. Οη ζεκαηηθΫο ελφηεηεο πνπ 

απνηεινχλ ην αληηθεέκελν ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ ζρεηέδνληαη κε ηε κειΫηε ηεο 

ηρζπνπαλέδαο (ηεο ΒιιΪδαο), ηεο βηνινγέαο θαη ηεο νηθνινγέαο πνιιψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ 

(θπξέσο κε εκπνξηθά αμέα), ησλ απεηινχκελσλ θαη ελδεκηθψλ εηδψλ, ηνπ δσνπιαγθηνχ ιηκλψλ, 

http://www.auth.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.tee.gr/
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ηνπ ηξνθηζκνχ ηνπο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πδΪησλ ηνπο, ηεο αιηεπηηθάο ηνπο παξαγσγάο, θαζψο θαη 

ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο δηαθπκΪλζεηο ηεο θαη ηδηαέηεξα ηε κεέσζά ηεο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο, εξγΪδεηαη κΫζα ζηα πιαέζηα επηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ πδξνβηνινγηθψλ εξγαζηψλ. Ανπιεχεη ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θαη 

ζην γξαθεέν ηνπ, φπνπ ζπληΪζζεη ηηο κειΫηεο ηνπ. Βπέζεο, ζπλάζσο δηαζΫηεη θαηΪιιεια 

εμνπιηζκΫλν εξγαζηάξην ρεκεέαο, κηθξνζθφπηα, ζηεξενζθφπηα, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο θαη 

πινχζηα βηβιηνζάθε κε κεγΪιν αξηζκφ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη βηβιέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

Τδξνβηνινγέα, ηελ Ερζπνινγέα, ηηο ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο, ηε Ληκλνινγέα θαη ην ΤδΪηηλν 

πεξηβΪιινλ γεληθφηεξα. Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηελ πδξνβηνινγέα δνπιεχεη αξθεηΪ ζπρλΪ 

θΪησ απφ αληέμνεο ζπλζάθεο θαη κεξηθΫο θνξΫο ζε κνιπζκΫλα λεξΪ, γη’ απηφ ζα πξΫπεη λα ηεξεέ 

κε αθξέβεηα φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο, αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο. Βπέζεο, πνιιΫο θνξΫο 

ρξεηΪδεηαη λα ζπκκεηΫρεη ζε δηΪθνξεο πδξνβηνινγηθΫο Ϋξεπλεο θαη επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε 

φιν ηνλ θφζκν.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ώπαηηεέηαη θαιά γλψζε ηεο πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο επαγσγηθά ζθΫςε, νξγαλσηηθφ πλεχκα 

θαη ππεπζπλφηεηα. Δ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ, νη επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ε 

δπλαηφηεηα κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα 

ηνπ. Γηα ηελ αλΪπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδέσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ησλ πδαηηθψλ 

νηθνζπζηεκΪησλ απαηηνχληαη ηδηαέηεξεο γλψζεηο ζε ζΫκαηα αεηθνξέαο θαη πξνιεπηηθάο 

δηαρεέξηζεο.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο θαη ηεο 

πδξνβηνινγέαο. ην ηκάκα Ερζπνθνκέαο θαη Ώιηεέαο ηεο ζρνιάο Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο ηνπ 

ΏΣΒΕ Δπεέξνπ (Δγνπκελέηζα) θαη ηνπ ΏΣΒΕ Μεζνινγγένπ δηδΪζθνληαη καζάκαηα 

πδξνβηνινγέαο, ζηνηρεέα βηνινγέαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαη πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο. Οη 

ζπνπδΫο δηαξθνχλ ηΫζζεξα Ϋηε (πεξηιακβΪλεηαη Ϋλα εμΪκελν πξαθηηθάο εμΪζθεζεο). ην ηκάκα 

Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο ηνπ Αεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο ππΪξρεη ε θαηεχζπλζε ηεο 

δσηθάο παξαγσγάο, φπνπ δηδΪζθνληαη καζάκαηα πδξνβηνινγέαο θαη εθαξκφδνληαη κΫζνδνη θαη 

ηερληθΫο γηα ηελ πξνζηαζέα, ηελ αχμεζε θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε ηνπ πδξφβηνπ θφζκνπ. Οη 

πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο δηαξθνχλ ζπλνιηθΪ πΫληε ρξφληα, θαη απαηηεέηαη πξαθηηθά εμΪζθεζε. Δ 

θνέηεζε ζε ζρνιΫο ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 

ΐηνινγέαο, Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ 

ΠεξηβΪιινληνο θ.ιπ.), εέλαη απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο. ην Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο 

(ΐφινο), ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ερζπνινγέαο θαη ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο, ιεηηνπξγεέ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν «Aεηθνξηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθνχ 

ΠεξηβΪιινληνο», ην νπνέν Ϋρεη δχν εμεηδηθεχζεηο: Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΟηθνζπζηεκΪησλ 

Βζσηεξηθψλ ΤδΪησλ θαη Πξνζηαζέα θαη Αηαρεέξηζε ΘαιΪζζησλ ΟηθνζπζηεκΪησλ. Σα βαζηθΪ 

κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα εμεηΪδνπλ ζΫκαηα ζπζηεκηθάο πδξνινγέαο, γελεηηθάο δηαηάξεζεο 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ, βηνζηαηηζηηθάο, πεξηβαιινληηθνχ δηθαένπ θαη ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

ζηε δηαρεέξηζε πδαηηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ. Βπέζεο, ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο 

θαη Ώγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (παξΪξηεκα ΐφινο), παξΫρνληαη 

ζπνπδΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο πδξνβηνινγέαο, ηεο δηαρεέξηζεο νηθνζπζηεκΪησλ θαη ηεο αιηεέαο 

πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ ε αλΪπηπμε ηεο παξαγσγάο δσηθψλ νξγαληζκψλ απφ ηνλ πδΪηηλν 

ρψξν. Βπέζεο, πξνζθΫξνληαη κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο κε ηέηιν «χγρξνλα ζπζηάκαηα αγξνηηθάο 

παξαγσγάο ζην κεζνγεηαθφ ρψξν κε Ϋκθαζε ζηελ αεηθνξηθά παξαγσγά θαη ζηε ρξεζηκνπνέεζε 
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λΫσλ ηερλνινγηψλ», φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο Γεσξγηθάο Μεραληθάο - Αηαρεέξηζεο 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηεο Ώιηεπηηθάο θαη Τδξφβηαο Γσηθάο Παξαγσγάο, παξΫρνληαη καζάκαηα 

πδξνβηνινγέαο, ζηνραζηηθάο θαη ζπζηεκηθάο πδξνινγέαο θαη αεηθνξηθάο δηαρεέξηζεο πδΪηηλσλ 

νηθνζπζηεκΪησλ. ην ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειεένπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ιεηηνπξγεέ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπνπ ππΪξρεη ε 

θαηεχζπλζε ηεο Ληβαδνπνλέαο, ʼγξηαο Παλέδαο θαη Ερζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ ΤδΪησλ, φπνπ 

δηδΪζθνληαη ζεκαηηθΫο φπσο πδξνβηνινγέα, νηθνινγέα θαη δηαρεέξηζε πγξνηφπσλ. Σν ηκάκα 

ΐηνινγέαο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε ΐηνινγέα, ζηελ θαηεχζπλζε Τδξνβηνινγέα θαη ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο. 

ΣΫινο ππΪξρεη ην δηαηκεκαηηθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκΪησλ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Ώγξνλφκσλ - ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ 

θαη ησλ ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ, κε ηέηιν «Βπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τδαηηθψλ Πφξσλ» ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 

Τδξνινγέα θαη Πεξηβαιινληηθά Αηαρεέξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Πνηφηεηα ΤδΪησλ θαη 

Πεξηβαιινληηθά Σερλνινγέα θαη Αηαρεέξηζε ΠαξΪθηηαο Γψλεο.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Τδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Γηα παξΪδεηγκα, ε επαγγεικαηηθά 

εμεηδέθεπζε ηνπ Μεραληθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαιχπηεη επξχ θΪζκα αληηθεηκΫλσλ, φπσο νη 

κειΫηεο νινθιεξσκΫλεο δηαρεέξηζεο πεξηβαιινληηθΪ επαέζζεησλ πεξηνρψλ ά ηδηαέηεξνπ 

νηθνινγηθνχ ελδηαθΫξνληνο θαη θπζηθνχ θΪιινπο (π.ρ., πδξνβηφηνπσλ), ν ζρεδηαζκφο, ε 

θαηαζθεπά θαη ε ιεηηνπξγέα εγθαηαζηΪζεσλ θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ θαη απνξξνψλ απφ 

αζηηθΫο πεξηνρΫο, βηνκεραλέεο ά βηνηερλέεο, εγθαηαζηΪζεσλ επεμεξγαζέαο αΫξησλ εθπνκπψλ, 

ζπζηεκΪησλ ζπιινγάο, κεηαθνξΪο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκΪησλ, 

ζπζηεκΪησλ απνζάθεπζεο, κεηαθνξΪο θαη δηΪζεζεο βηνκεραληθψλ ηνμηθψλ θαη επηθέλδπλσλ 

απνβιάησλ, ε ελαζρφιεζε κε κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Ϋξγσλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ θαη δξαζηεξηνηάησλ θ.Ϊ (Π.Α. 372 ζην ΦΒΚ 243 Ώ’/ 3-12-1997). Βπέζεο, 

ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώιηεέαο - 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο, 

αζρνινχληαη, κφλνη ηνπο ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, κε ηε κειΫηε, Ϋξεπλα θαη 

εθαξκνγά ηεο ηερλνινγέαο, ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκεέο ηεο αιηεέαο θαη ηεο δηαδηθαζέαο 

παξαγσγάο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, γιπθψλ, πθΪικπξσλ θαη ζαιΪζζησλ πδΪησλ. Βπέζεο, 

αζρνινχληαη κε ηε κειΫηε θαη ηελ έδξπζε κνλΪδσλ εθηξνθάο αιηεπκΪησλ, γελλεηηθψλ ζηαζκψλ 

αιηεπκΪησλ, κε ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα αιηεπηηθψλ αγνξψλ, αιηεπηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη εξγαιεέσλ, θαζψο θαη κε ηελ νξζνινγηζηηθά εθκεηΪιιεπζε ησλ 

αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη αιηεπηηθψλ Ϋξγσλ. ΒγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ (Μεηξψν Βκπεηξέαο 

Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ Τπνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο αιηεπηηθψλ 

Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ζην επΪγγεικα ηνπ Γεσπφλνπ Ααζνιφγνπ θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ηα 

επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) 

Ϊξζξν 20 παξ. 2 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 

21 (ΦΒΚ 70/η. Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89). Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα 

ηνπ βηνιφγνπ νξέδνληαη απφ ηνλ Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 256/1998 θαη ην Π.Α. 50 

(ΦΒΚ 39/5-3-01). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 4663/1930, Ν. 6422/1934, Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, 

Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΏλΪινγα κε ην επέπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ηελ εμεηδέθεπζά ηνπ κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε 

φιν ην θΪζκα ηνπ πδξνινγηθνχ θαη πδξνβηνινγηθνχ ηνκΫα. Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζην 
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δεκφζην ηνκΫα, ζην ππνπξγεέν Ώγξνηηθάο ΏλΪπηπμεο, ζην Χθεαλνγξαθηθφ Ελζηηηνχην, θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΫα ζε επηρεηξάζεηο ηρζπνθαιιηΫξγεηαο, ζε ζηαζκνχο αλαπαξαγσγάο, ζε εθηξνθεέα 

ςαξηψλ, ζε αιηεπηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο. Ώθφκε, εέλαη δπλαηφλ λα απαζρνιεζεέ 

ζε φιεο ηηο βαζκέδεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

Βπέζεο, κπνξνχλ λα απαζρνιεζεέ θαη σο κΫινο εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζε ζΫκαηα ηεο εηδηθφηεηΪο 

ηνπ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκΪησλ θαη ηνπ πδΪηηλνπ 

πεξηβΪιινληνο. ΚαιΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ππΪξρνπλ ζηνλ ηνκΫα ηεο εθαξκνγάο 

ζπζηεκΪησλ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη αζθΪιεηαο ζε βηνκεραλέεο ηξνθέκσλ πδξφβηαο δσηθάο 

πξνΫιεπζεο.  
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ΟξεζηηΪδα, ηει.: 2552-28574, θαμ: 2552-28573, www.duth.gr  
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  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

www.tee.gr  

  ΣνπηθΪ ΚΫληξα Πξνψζεζεο ηεο Ώπαζρφιεζεο (ΚΠΏ) ηνπ ΟΏΒΑ  

 
ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ 
ΠΑΓΔΣΧΝΔ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε ησλ παγεηηθψλ θαη κεζνπαγεηηθψλ πεξηφδσλ θαη ηεο ζρΫζεο ηνπο κε ηηο κεηαβνιΫο ζηε 

κνξθνινγέα ηνπ ππνζαιΪζζηνπ αλΪγιπθνπ, ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζηΪζκεο ηεο ζΪιαζζαο θαη ε 

εξκελεέα ηεο εκθΪληζεο, ηεο θαηαλνκάο θαη ηεο εμΫιημεο ησλ νξγαληζκψλ ζε απηΫο ηηο 

γεσινγηθΫο πεξηφδνπο απνηεινχλ ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Βηδηθφηεξα, ν 

πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηνπο παγεηψλεο κειεηΪ ηελ εκθΪληζε θαη ηελ επέδξαζά ηνπο ζηε 

δηαθνξνπνέεζε ηνπ φγθνπ ηνπ χδαηνο, ηελ θπθινθνξέα ξεπκΪησλ ηζεκεξηλψλ, ηξνπηθψλ 

πεξηνρψλ θαη κεγΪισλ γεσγξαθηθψλ πιαηψλ θαη ζηελ εμαθΪληζε ιηκλψλ, ηξνπηθψλ δαζψλ, 

πνηθηιηψλ θπηψλ, εηδψλ δψσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ ηζνξξνπέα θαη νκαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

πδΪηηλνπ νηθνζπζηάκαηνο. Ώζρνιεέηαη κε ηελ επέδξαζε απφ ηηο αιιαγΫο ηνπ γεσεηδνχο θαη 

κειεηΪ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ παγεην-ηζνζηαηηθά θαη πδξν-ηζνζηαηηθά παξακφξθσζε. 

Βπέζεο, εξεπλΪ ην θαηλφκελν ηνπ παγεησλνεπζηαηηζκνχ, αλαιχεη ηηο ζπλαθεέο θιηκαηηθΫο 

κεηαβνιΫο θαη επεμεξγΪδεηαη πιεξνθνξέεο αλαθνξηθΪ κε ηηο ζχλζεηεο θπζηθνρεκηθΫο θαη 

βηνινγηθΫο ηδηφηεηεο ησλ γιπθψλ θαη αικπξψλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδΪησλ. ΒξεπλΪ ηηο 
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ελδεέμεηο ζην παξΪθηην πεξηβΪιινλ απφ παιαηφηεξεο ζηΪζκεο ζΪιαζζαο, αζρνιεέηαη κε ηελ 

ηζηνξηθά εμΫιημε θαη ηελ θαηΪηαμε ησλ ιηκλψλ ζε ζρΫζε κε ηελ πξνΫιεπζά ηνπο, ηελ πνηθηιέα 

θαη ηελ εηεξνγΫλεηα ηνπ κηθξφθνζκνπ ηνπο θαη ηε κειΫηε ηεο νληνγΫλεζεο πδαηηθψλ 

νηθνζπζηεκΪησλ κΫζα ζην ρξφλν.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
πλάζσο, εξγΪδεηαη κΫζα ζηα πιαέζηα δηεπηζηεκνληθάο νκΪδαο, αλαιακβΪλνληαο ηελ εθηΫιεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ εξεπλεηηθψλ ά πδξνινγηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κειΫηε ησλ 

παγεηψλσλ. ΒξγΪδεηαη ζηελ χπαηζξν αιιΪ θαη ζην γξαθεέν ηνπ, φπνπ ζπληΪζζεη ηηο κειΫηεο ηνπ 

θαη γξΪθεη ηηο αλαθνξΫο ηνπ. Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηνπο παγεηψλεο ρξεηΪδεηαη λα 

κεηαθηλεέηαη αξθεηΪ ζπρλΪ πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΫρεη ζε Ϋξεπλεο ά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζε 

φινλ ηνλ θφζκν θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαέεο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Σν επΪγγεικΪ ηνπ απαηηεέ ελδηαθΫξνλ γηα ηε κειΫηε παιαηνηΫξσλ γεσινγηθψλ πεξηφδσλ, 

νξγαλσηηθά θαη κεζνδηθά ζθΫςε, γλψζε εηδηθψλ ζπζηεκΪησλ ρξνλνιφγεζεο θαη ηαμηλφκεζεο 

ησλ γεσινγηθψλ ζπκβΪλησλ ζε ρξνλνινγηθΫο ζεηξΫο. Ώπαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε 

ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ε πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα, ππεπζπλφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα, θαη 

ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ηερληθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. ΣΫινο, ε θαιά γλψζε μΫλσλ 

γισζζψλ θαη εμεηδηθεπκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά θαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαθηλάζεσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

ποσδές: 
ηε ρψξα καο δελ παξΫρνληαη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζην αληηθεέκελν ηεο πδξνινγέαο κε 

εηδέθεπζε ζηνπο παγεηψλεο. ΐΫβαηα, βαζηθΫο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν 

πξνζθΫξνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρνιψλ ζεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

επηζηεκψλ, φπσο ζηα ηκάκαηα Γεσινγέαο, ΐηνινγέαο, Γεσγξαθέαο ησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο 

ρψξαο καο, ζην ηκάκα Σερλνινγέαο Ώιηεέαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ηνπ ΏΣΒΕ Θεζζαινλέθεο 

θαη ζην ηκάκα Γεσπνλέαο Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο. ΠεξαηηΫξσ ζπνπδΫο κπνξεέ λα θΪλεη θΪπνηνο ζε παλεπηζηάκηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Τδξνιφγνπ θαζνξέδνληαη κε βΪζε ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ηεο πξνπηπρηαθάο θαη κεηαπηπρηαθάο εηδέθεπζάο ηνπ. Βθφζνλ Ϋρεη θΪλεη βαζηθΫο ζπνπδΫο ζηε 

γεσινγέα εγγξΪθεηαη ζην χιινγν Βιιάλσλ Γεσιφγσλ, ελψ ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα 

θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 16, ζην ΦΒΚ 13/η. Ώ ζηηο 14-2-97. Βθφζνλ Ϋρεη 

πξνρσξάζεη ζε βαζηθΫο ζπνπδΫο βηνινγέαο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ δηθαηψκαηα νξέδνληαη απφ ηνλ 

Ν. 716/77, ην Π.Α. 541/78, ην Π.Α. 256/1998 θαη ην Π.Α. 50, ΦΒΚ 39/5-3-01. Σα επαγγεικαηηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ησλ ηκεκΪησλ Γεσγξαθέαο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 

147, ΦΒΚ124/η.Ώ, ζηηο 4-6-2002. Βπέζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Α.109/1989 (ΦΒΚ 47/10-2-

89/η.Ώ’), νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκάκαηνο Ώιηεέαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, κε βΪζε ηηο εμεηδηθεπκΫλεο 

επηζηεκνληθΫο θαη ηερληθΫο γλψζεηο ηνπο εγγξΪθνληαη ζην ΜΒΚ (Μεηξψν Βκπεηξέαο 

Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ ππνπξγεένπ Αεκφζησλ Έξγσλ, γηα εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέεο αιηεπηηθψλ 

Ϋξγσλ. ζνλ αθνξΪ ην Γεσπφλν Ααζνιφγν θαη Φπζηθφ ΠεξηβΪιινληνο, ηα επαγγεικαηηθΪ ηνπ 

δηθαηψκαηα πξνβιΫπνληαη απφ ην Ν. 1474/84 Ϊξζξν 19 (ΦΒΚ 128/η.Ώ/84) Ϊξζξν 20 παξ. 2 

(ΦΒΚ 128/η.Ώ/84), Ν. 1474/84 Ϊξζξν3 (ΦΒΚ 128/Σ.Ώ/84), Ν. 2040/92 Ϊξζξν 21 (ΦΒΚ 70/η. 

Ώ/92) θαη ην Π.Α. 109/89 (ΦΒΚ 47/η.Ώ/10-2-89).  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
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Ο πδξνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηνπο παγεηψλεο, αλΪινγα κε ην επέπεδν ζπνπδψλ ηνπ θαη ην 

επηζηεκνληθφ ηνπ ελδηαθΫξνλ, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ εέηε ζηνλ ηδησηηθφ εέηε ζην δεκφζην ηνκΫα 

σο κΫινο δηεπηζηεκνληθψλ νκΪδσλ πνπ αζρνινχληαη κε παιαηνγεσινγηθΫο θαη πδξνινγηθΫο 

Ϋξεπλεο. Μπνξεέ, επέζεο, λα απαζρνιεζεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε κΫζε ά αλψηαηε εθπαέδεπζε, 

κεηΪ απφ παξαθνινχζεζε παηδαγσγηθψλ καζεκΪησλ. Ώθφκε, κπνξεέ λα εξγαζηεέ ζε εξεπλεηηθΪ 

ηλζηηηνχηα (Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ), ζην ΒΚΒΦΒ Αεκφθξηηνο, 

ζην Ελζηηηνχην Χθεαλνγξαθηθψλ θαη Ώιηεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζε εηαηξεέεο παιαηνληνινγηθψλ 

κειεηψλ, ζε ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ, νξγαληζκψλ θαη Σνπηθάο Ώπηνδηνέθεζεο, ζε ηδησηηθΫο 

επηρεηξάζεηο πνπ κειεηνχλ γεσγξαθηθΪ, ηζηνξηθΪ θαη πδξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο 

ηεο ΒιιΪδαο θαη ηεο Βπξψπεο. ΣΫινο, κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ζε γξαθεέα γεσινγηθψλ θαη 

γεσθπζηθψλ εξεπλψλ, ζε πιαλεηΪξηα, ζε κνπζεέα θπζηθάο ηζηνξέαο, ζηα ΜΜΒ, ζε εθδνηηθνχο 

νέθνπο σο εμεηδηθεπκΫλνο επηζηεκνληθφο ζπλεξγΪηεο, αιιΪ θαη ζε πξνζηαηεπφκελνπο ρψξνπο 

(απνιηζσκΫλα δΪζε θ.Ϊ.). Πξνο ην παξφλ δελ ππΪξρνπλ ζεηηθΫο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκΫλν επΪγγεικα.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ηκάκα Ααζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-995195-6-7, θαμ: 2310-995202, 

www.auth.gr  
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Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310-998250-80, θαμ: 2310-998252, www.bio.auth.gr  
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www.geo.auth.gr  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ, ηκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε 

ΓσγξΪθνπ, 157 01, Ώζάλα, ηει.: 210-7274060, 7277274-8, 7283780, θαμ: 210-7274065, 

www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm  

  Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Ώζελψλ: Σκάκα Γεσινγέαο & ΓεσπεξηβΪιινληνο, 
Παλεπηζηεκηνχπνιε, 157 84, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210- 7274418, θαμ: 210-7274063, 

www.geol.uoa.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα ΐηνινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε (Οδφο ΏξηζηνηΫινπο), 265 00, 

Ρέν, ΠΪηξα, ηει.: 2610-997538, 997605, 997493, θαμ: 2610-991606, www.biology.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Σκάκα Γεσινγέαο, Παλεπηζηεκηνχπνιε (Οδφο ΏξηζηνηΫινπο), 265 00, 
Ρέν ΠΪηξα, ηει.: 2610-997766, 997516, θαμ: 2610-991900, www.geology.upatras.gr  

  Παλεπηζηάκην Κξάηεο: Σκάκα ΐηνινγέαο, ΐαζηιηθΪ ΐνπηψλ, 714 09, ΔξΪθιεην, ηει.: 2810-

394400 - 2, θαμ: 2810-394408, www.biology.uoc.gr  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Γεσγξαθέαο, Καξαληψλε 17, 811 00, Μπηηιάλε, ηει.: 22510-
36400 - 2, θαμ: 22510-36499, www.aegean.gr/geography  

  Υαξνθφπεην Παλεπηζηάκην: Σκάκα Γεσγξαθέαο, Βι. ΐεληδΫινπ 70, 176 71, ΚαιιηζΫα, ηει.: 

210-9549150 -1, 9577051-5, θαμ: 210-95714759, www.hua.gr/gpage.htm  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΦΧΣΟΓΡΑΦΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Ώληηθεέκελν ηνπ θσηνγξΪθνπ εέλαη ε ιάςε θσηνγξαθηψλ κε ηηο νπνέεο θαηαγξΪθεη εηθφλεο, 

πξφζσπα, ηνπέα, φπσο ν έδηνο ηα «ζπιιακβΪλεη» κε ηε θαληαζέα ηνπ θαη κε ηηο ηερληθΫο 

http://www.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
http://www.geol.uoa.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.biology.uoc.gr/
http://www.aegean.gr/geography
http://www.hua.gr/gpage.htm
http://www.ypepth.gr/
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δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξΫρεη ν θαθφο ηεο κεραλάο. Μπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε ην θσηνξεπνξηΪδ, 

ηε δηαθεκηζηηθά ά ηελ θαιιηηερληθά θσηνγξαθέα θαη ηελ ειεθξνληθά εηθφλα. Σν θσηνξεπνξηΪδ 

απαηηεέ απφ ην θσηνγξΪθν λα εέλαη παξψλ ζηα γεγνλφηα θαη λα θαηαγξΪθεη ηηο εηθφλεο κε ζηφρν 

λα δεκνζηεπηνχλ ζηηο εθεκεξέδεο θαη ζηα πεξηνδηθΪ. Ο θαιιηηΫρλεο θσηνγξΪθνο δελ αξθεέ κφλν 

λα θσηνγξαθέδεη, αιιΪ ζα πξΫπεη λα δέλεη θαη κηα δηαθνξεηηθά δηΪζηαζε ζηηο εηθφλεο πνπ 

θαηαγξΪθεη ν θαθφο ηνπ, αλαδεηθλχνληαο θΪπνηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη παξνπζηΪδνληΪο 

ηα κε ηξφπν πξσηφηππν θαη θαιιηηερληθφ. Ώπηφ ην επηηπγρΪλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζέα 

ηνπ θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθΫο ηεο θσηνγξΪθεζεο. Θα πξΫπεη επέζεο λα εέλαη γλψζηεο ηεο 

δηαδηθαζέαο εκθΪληζεο θαη εθηχπσζεο ηεο θσηνγξαθέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ηνλ ηνκΫα πνπ Ϋρεη επηιΫμεη λα αζρνιεζεέ. Ο 

θσηνγξΪθνο δηαθεκέζεσλ θαη θπξέσο απηφο πνπ θΪλεη θσηνξεπνξηΪδ, αλαγθΪδεηαη λα 

κεηαθηλεέηαη θαη λα ηαμηδεχεη ζπρλΪ, εξγαδφκελνο θΪησ απφ δχζθνιεο ζπλζάθεο, ηδηαέηεξα φηαλ 

θαηαγξΪθεη κε ην θαθφ ηνπ θαηαζηΪζεηο επηθέλδπλεο, φπσο πνξεέεο δηακαξηπξέαο, ζπγθξνχζεηο 

αθφκε θαη πνιΫκνπο. ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε δελ ππΪξρεη θαζνξηζκΫλν σξΪξην, νχηε θαη 

κΫξεο εξγαζέαο, αθνχ κπνξεέ λα εξγαζηεέ Ϊββαην, Κπξηαθά αθφκε θαη ηηο αξγέεο. ζνη Ϋρνπλ 

δηθφ ηνπο θσηνγξαθεέν εξγΪδνληαη κε σξΪξην θαηαζηεκΪησλ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Έλαο θσηνγξΪθνο πξΫπεη λα δηαζΫηεη παξαηεξεηηθφηεηα, θαληαζέα, εθεπξεηηθφηεηα θαη 

θαιιηηερληθά επαηζζεζέα. Γηα λα εέλαη πεηπρεκΫλε κέα θσηνγξαθέα ρξεηΪδεηαη ππνκνλά, 

επηκνλά θαη πνιιΫο ψξεο δνπιεηΪο. Βπέζεο, ζα πξΫπεη λα γλσξέδεη φιεο ηηο λΫεο ηερληθΫο ζην 

ρψξν ηεο θσηνγξαθέαο θαη λα πεηξακαηέδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

πξνζθΫξνπλ ηα θσηνγξαθηθΪ κΫζα.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο θσηνγξαθέαο παξΫρνληαη ζηε ρνιά Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ 

ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ νρηψ εμΪκελα (εθηΪ εμΪκελα θαη Ϋλα πξαθηηθά 

εμΪζθεζε), ην δε πξφγξακκα ζπνπδψλ θαιχπηεη ηνπο θιΪδνπο εηδηθφηεηαο ζηε Αηαθεκηζηηθά 

Φσηνγξαθέα, ζηελ Καιιηηερληθά Φσηνγξαθέα, ζηε Φσην-εηδεζενγξαθέα θαη ζηελ Διεθηξνληθά 

ηεο εηθφλαο. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ ζην Σκάκα Φσηνγξαθέαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ 

Σερλψλ (πξψελ Φσηνγξαθέαο) ηνπ ΏΣΒΕ Ώζάλαο. Οη ππνςάθηνη γηα ην Σκάκα απηφ εμεηΪδνληαη 

θαη ζηα εηδηθΪ καζάκαηα Βιεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρΫδην. πνπδΫο κπνξνχλ λα γέλνπλ θαη ζε 

ΕΒΚ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) ιακβΪλνληαο δέπισκα επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο επηπΫδνπ 3+, 

εθφζνλ αλαγλσξέδνληαη απφ ην θξΪηνο. πνπδΫο επέζεο παξΫρνληαη ζε Βξγαζηάξηα ΒιεπζΫξσλ 

πνπδψλ θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα κε απηΪ παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο, νη ηέηινη ζπνπδψλ πνπ παξΫρνπλ, λα αλαγλσξέδνληαη απφ ην ΕΣΒ ά ηνλ ΑΟΏΣΏΠ θαη ην 

ΏΒΕΣΣΒ, σο ηζφηηκνη θαη αληέζηνηρνη ησλ ειιεληθψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκΪησλ θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Α. 165/28-6-

2000.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκάκαηνο Φσηνγξαθέαο, Ϋρνπλ θαηνρπξσζεέ 

λνκηθΪ απφ ην Π.Α.357, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΒΚ160 Ώ’ ζηηο 16-6-1989.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο θσηνγξΪθνο κπνξεέ λα εξγαζηεέ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, ζε θαηΪζηεκα θσηνγξαθηθψλ 

εηδψλ, ζε εθεκεξέδεο, ζε πεξηνδηθΪ, ζε εξγαζηάξηα θσηνγξαθέαο, ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ 

θηλεκαηνγξΪθν, ζηε δηαθάκηζε θαη ππφ πξνυπνζΫζεηο, σο θαζεγεηάο ζηελ εθπαέδεπζε θαη 
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θαηΪξηηζε. Σν ηζνδχγην ηνπ επαγγΫικαηνο εέλαη ζεηηθφ, νη δε πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο εέλαη 

επλντθΫο, ιφγσ απμεκΫλεο δάηεζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Ώγ. ππξέδσλνο θαη ΑεκεηζΪλαο, 122 10 ΏηγΪιεσ, ηει.: 210/538541, fax: 
210/5987719, http://www.teiath.gr/sgtks/photography/index.htm  

  Π.Β.Ε.Ε.Β.Κ.: ηνπξλΪξε 53, 104 32 Ώζάλα, ηει.: 210/5225565, fax: 210/5228966.  

  ΟΒΒΚ: Λεσθ.Βζλ. ΏληηζηΪζεσο 41, 142 34 Ν. Εσλέα, ηει.: 210/2709083-4, 
http://www.oeek.gr  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Ώζάλαο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ Ώθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεξεο), Ώγ. Κσλζηαληέλνπ 54, ΣΚ. 10437, ηει. θΫληξν: 210 - 5281000, fax: 210 - 

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

  ΑΟΏΣΏΠ - Θεζζαινλέθεο (Αηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Ώλαγλψξηζεο Σέηισλ 

Ώθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεξεο),Τπ. Μαθεδνλέαο ΘξΪθεο - Αηνηθεηάξην, ΣΚ. 54123, ηει.: 

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

  ΏΒΕΣΣΒ (πκβνχιην Ώλαγλψξηζεο Βπαγγεικαηηθάο Εζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο 
Βθπαέδεπζεο), Ώζάλα Παλεπηζηεκένπ 67 (5νο φξνθνο), Σ.Κ. 105 64, ηει: 210-3243923, fax: 

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

 
ΔπΪγγελμα: ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΟ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ ζπιινγά, επεμεξγαζέα θαη απφδνζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ εέλαη ην αληηθεέκελν ηεο 

εξγαζέαο ηνπ. Ο ραξηνγξΪθνο εθαξκφδεη εξεπλεηηθΫο κεζφδνπο θαη ηερληθΫο γηα λα πξνζδηνξέζεη 

ηελ αθξηβά ζΫζε ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ νξέσλ ηεο μεξΪο, ηεο 

ζΪιαζζαο, ηνπ ππεδΪθνπο θαη ησλ νπξΪλησλ ζσκΪησλ, θαη παξΪγεη ά επηθαηξνπνηεέ γξαθηθΫο, 

ςεθηαθΫο θαη εηθνλνγξαθηθΫο παξαζηΪζεηο. Βηδηθφηεξα, εξεπλΪ, κεηξΪ θαη πεξηγξΪθεη ηελ 

επηθΪλεηα ηεο γεο γηα δηΪθνξνπο ζθνπνχο ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ραξηνγξΪθεζεο, ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ νξέσλ ηδηνθηεζέαο. Βπέζεο, απεηθνλέδεη ηηο ππφγεηεο 

επηθΪλεηεο, ζεκεηψλεη ηηο αθξηβεέο ζΫζεηο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρεέσλ θαη ζρεδηΪδεη ρΪξηεο θαη 

δηαγξΪκκαηα κε ζηφρν λα ειΫγρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε εμφξπμε κεηαιιεπκΪησλ. Ώθφκε, 

κειεηΪ ην βπζφ ησλ ζαιαζζψλ, ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ, απεηθνλέδεη ηηο ππφγεηεο 

επηθΪλεηεο, ζεκεηψλεη ηελ αθξηβά ζΫζε θαη ηα δηΪθνξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο θαη δεκηνπξγεέ 

ρΪξηεο θαη γξαθάκαηα πξνθεηκΫλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιεχζηκσλ 

πδΪησλ θαη θαλαιηψλ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νηθνδφκεζε λαπηηιηαθψλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ. ΒπηπιΫνλ, νξγαλψλεη θαη δηεμΪγεη ελαΫξηεο θσηνγξαθηθΫο Ϋξεπλεο, αλαιχεη 

αεξνγξαθηθΫο θαη Ϊιιεο θσηνγξαθέεο, εξεπλΪ ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρεη ζπιιΫμεη γηα λα 

πξνεηνηκΪζεη θαη λα αλαλεψζεη ηνπνγξαθηθνχο ρΪξηεο, δηαγξΪκκαηα, ρΪξηεο γεληθάο ρξάζεο 

θ.Ϊ. Βέλαη ζε ζΫζε λα πξνβαέλεη ζε κεηαηξνπΫο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκΪησλ απεηθνλέζεσλ 

θαη ραξηνγξαθηθψλ πξνβνιψλ, λα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθΫο κεζφδνπο απνδφζεσλ ζεκαηηθψλ 

δεδνκΫλσλ θαη λα ζπλζΫηεη νινθιεξσκΫλνπο ζεκαηηθνχο ρΪξηεο κε ζεκαληηθφ εχξνο ζεκΪησλ. 

Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηελ ςεθηαθά θαηαγξαθά αλαινγηθψλ ραξηψλ (κε ςεθηνπνέεζε ά 

ζΪξσζε), θαη ηελ επεμεξγαζέα ησλ δεδνκΫλσλ γηα ηε δηφξζσζε ά απαινηθά ησλ ζθαικΪησλ ηεο 

ςεθηνπνέεζεο κε ηε ρξάζε ζρεδηαζηηθψλ παθΫησλ ινγηζκηθνχ. ΣΫινο, κπνξεέ λα παξΫρεη 

ζπκβνπιΫο ηερληθνχ, αηζζεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηάξα αλαθνξηθΪ κε ηελ παξαγσγά ησλ 

ραξηψλ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο γηα ηε ζχληαμε επηζηεκνληθψλ 

http://www.teiath.gr/sgtks/photography/index.htm
http://www.oeek.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.srpq.gr/
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εθζΫζεσλ. ΚαηΪ ηελ εξγαζέα ηνπ δέλεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ εθηέκεζε ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ 

ησλ ηνπνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ, ζηελ νκαδνπνέεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκΫλσλ θαη ζηελ ηάξεζε 

ησλ θαλφλσλ ηεο ραξηνγξαθηθάο γιψζζαο σο γξαθηθάο κεζφδνπ ηνπ ηξφπνπ κεηΪδνζεο ηεο 

ρσξηθάο πιεξνθνξέαο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζην γξαθεέν ηνπ ά ζηελ χπαηζξν, κφλνο ηνπ ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, 

ζπιιΫγνληαο θαη αλαιχνληαο ραξηνγξαθηθΪ δεδνκΫλα, ζπληΪζζνληαο κειΫηεο θαη παξΪγνληαο 

ζεκαηηθνχο ρΪξηεο. Υξεζηκνπνηεέ ηερλνινγέα πνιπκΫζσλ, ειεθηξνληθνχο ςεθηαθνχο ρΪξηεο, 

αμηνπνηεέ δηΪθνξεο ραξηνγξαθηθΫο εθδφζεηο θαη Ϋξρεηαη ζε επηθνηλσλέα κε πνηθέινπο θνξεέο γηα 

ηε ζπιινγά ησλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ θαη ηελ παξαγσγά ησλ ραξηψλ. Ώθνινπζεέ ην 

σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, κε πηζαλΫο ππεξσξέεο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ 

εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο ηεο εξγαζέαο ηνπ. ΠνιιΫο θνξΫο απαηηνχληαη κεηαθηλάζεηο 

κΫζα θαη Ϋμσ απφ ηε ρψξα, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, γηα Ϋξεπλεο, ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ραξηνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ. Δ πνιχσξε νξζνζηαζέα θαη ε Ϋληνλε ζσκαηηθά θφπσζε 

ραξαθηεξέδνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Δ κεζνδηθφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε ππνινγηζηηθά ηθαλφηεηα θαη ε αγΪπε γηα ηελ Ϋξεπλα 

ραξαθηεξέδνπλ ην ραξηνγξΪθν. Βπέζεο, πξΫπεη λα δηαζΫηεη θπζηθά αληνρά θαη ππνκνλά, γηαηέ 

θΪπνηεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη λα εξγαζηεέ θΪησ απφ αληέμνεο ζπλζάθεο. Δ ζπλεράο ελεκΫξσζε γηα 

ηα λΫα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη ηηο ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο θαη νη ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο εληφο 

θαη εθηφο ΒιιΪδαο γηα ζπκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη Ϋξεπλεο απνηεινχλ απαξαέηεηεο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫικαηφο ηνπ. ΣΫινο, ε πνιχ θαιά γλψζε εμεηδηθεπκΫλσλ 

πξνγξακκΪησλ ραξηνγξαθηθψλ απεηθνλέζεσλ θαη ζρεδηαζηηθψλ παθΫησλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηά, ε επηδεμηφηεηα ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλνπ θαη πξνεγκΫλνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ε θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζέα ηνπ.  

 

ποσδές: 
πνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, φπνπ ε 

θνέηεζε δηαξθεέ 10 εμΪκελα θαη απαηηεέηαη πξαθηηθά εμΪζθεζε θαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο 

εξγαζέαο. Ώθφκε, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Γεσγξαθέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Ώηγαένπ θαη 

ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκένπ, κε δηΪξθεηα θνέηεζεο ηΫζζεξα Ϋηε θαη ππνρξΫσζε γηα 

ζπγγξαθά πηπρηαθάο εξγαζέαο θαη πξαγκαηνπνέεζε πξαθηηθάο Ϊζθεζεο. ηα πεξηζζφηεξα 

εμΪκελα ε εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα βαζέδεηαη ζε εξγαζηάξηα (εξγαζηάξην θπζηθάο γεσγξαθέαο, 

αλζξψπηλεο θαη εθαξκνζκΫλεο γεσγξαθέαο, γεσπιεξνθνξηθάο θαη ραξηνγξαθέαο), φπνπ ε 

ζεσξεηηθά γλψζε, ην «πεέξακα» θαη ε πξαθηηθά εμΪζθεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 

αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Βπέζεο, ζπνπδΫο παξΫρνληαη ζην ηκάκα Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ 

Ώζελψλ θαη Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ηνπ ΏΣΒΕ εξξψλ, φπνπ ε θνέηεζε δηαξθεέ 8 

εμΪκελα θαη απαηηεέηαη ζπγγξαθά δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ηε ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη 

ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ παξΫρεηαη, επέζεο, ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζην γλσζηηθφ πεδέν «ΣερληθΫο θαη ΜΫζνδνη ζηελ ΏλΪιπζε, ρεδηαζκφ 

θαη Αηαρεέξηζε ηνπ Υψξνπ», φπνπ ιεηηνπξγεέ ε θαηεχζπλζε Υαξηνγξαθηθά Παξαγσγά θαη 

Γεσγξαθηθά ΏλΪιπζε θαη πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο ςεθηαθά ραξηνγξαθέα θαη εηζαγσγά 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζΫκαηα ραξηνγξαθηθάο ππνδνκάο, νξγΪλσζεο θαη παξαγσγάο, ζΫκαηα 

γεσγξαθηθάο νξγΪλσζεο θαη αλΪιπζεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. ΣΫινο ζην δηεπηζηεκνληθφ 

πξφγξακκα κε ην ηέηιν «Γεσπιεξνθνξηθά» επέζεο ηεο ρνιάο Ώγξνλφκσλ (ζε ζπλεξγαζέα κε 

ηε ρνιά Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ηε ρνιά Μεραληθψλ 

Μεηαιιεέσλ - Μεηαιινπξγψλ) πξνζθΫξνληαη καζάκαηα, φπσο αλαιπηηθΫο θαη ςεθηαθΫο κΫζνδνη 
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ραξηνγξαθέαο, ςεθηαθά ηερλνινγέα θαη ραξηνγξαθηθά παξαγσγά θαη εηδηθΪ θεθΪιαηα 

ραξηνγξαθέαο. πνπδΫο παξΫρνληαη θαη ζε αλαγλσξηζκΫλα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Οη Ώγξνλφκνη θαη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ κεηΪ ην ηΫινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πξΫπεη λα δψζνπλ 

εμεηΪζεηο ζην Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο (ΣΒΒ), γηα λα πΪξνπλ ηελ Ϊδεηα αζθάζεσο 

επαγγΫικαηνο. Σα επαγγεικαηηθΪ ηνπο δηθαηψκαηα πξνζδηνξέδνληαη κε βΪζε ην Ν. 4663/1930, 

ΦΒΚ 149 Ώ/9.5.1930, ην Ν. 6422/1934, ΦΒΚ 412 Ώ, ΐ.Α. 16/17-3-1950, ΦΒΚ 82 Ώ, ΐ.Α. 

769/1972 Βγθχθιηνο 20523/1977, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979, Βγθχθιηνο 66/1981, Π.Α. 472/1985. Σν επΪγγεικα ηνπ ΣνπνγξΪθνπ 

Μεραληθνχ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Σερλνινγηθάο Βθπαέδεπζεο (AΣΒΕ) ξπζκέδεηαη λνκνζεηηθΪ κε ην 

Π.Α. 318/1994 (ΦΒΚ 167 Ώ’ 7-9-97) ην νπνέν ηζρχεη κΫρξη ζάκεξα θαη εθδφζεθε θαη’ επηηαγά 

ηνπ Ν.1404/83 πεξέ ΏΣΒΕ, πιελ φκσο δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ αθφκε νη ζρεηηθΫο εγθχθιηνη γηα ηελ 

εθαξκνγά ηνπ. Ο ηέηινο θαηνρπξψζεθε λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 388/89 Ϊξζξν κφλν (ΦΒΚ 169 Ώ’ 

16-6-89). Οη πηπρηνχρνη ΣνπνγξΪθνη Μεραληθνέ ΏΣΒΕ εέλαη νξγαλσκΫλνη ζηελ Έλσζε Βιιάλσλ 

Σερλνιφγσλ Μεραληθψλ (ΒΒΣΒΜ). ΣΫινο, ηα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ 

ηκεκΪησλ Γεσγξαθέαο θαηνρπξψλνληαη λνκνζεηηθΪ κε ην Π.Α. 147 ζην ΦΒΚ 124/η. Ώ’/4-6-

12002.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα απαζρνιεζεέ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκΫα, ζε ππνπξγεέα, 

δεκνηηθΫο επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνχο ζπιινγάο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη δεδνκΫλσλ, ηερληθΫο 

εηαηξεέεο, ραξηνγξαθηθνχο θνξεέο, ζηε Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ, ζηε Τδξνγξαθηθά 

Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ 

ΒιιΪδαο, ζην Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ, ζηε Υαξηνγξαθηθά 

Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο, αιιΪ θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Βπέζεο, κπνξεέ λα 

απαζρνιεζεέ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ εξεπλεηηθΪ θΫληξα κε δξαζηεξηφηεηα ζε ζΫκαηα 

ραξηνγξαθέαο, γεσγξαθέαο, θαη πεξηβΪιινληνο, θαη ζε Βξγαζηάξηα Παλεπηζηεκέσλ, φπσο ζηελ 

ΟκΪδα Ϋξεπλαο ηνπ Βξγαζηεξένπ Υαξηνγξαθέαο ηεο ρνιάο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ 

Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ ζπκκεηΫρνληαο ζηελ αλΪιπζε θαη πινπνέεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Ώθφκα, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο θαζεγεηάο ζηε δεπηεξνβΪζκηα θαη 

ηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαη ζηελ θαηΪξηηζε. Οη πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη 

ζεηηθΫο, ελψ αλνέγνληαη νη επαγγεικαηηθνέ νξέδνληεο ζηνπο ηνκεέο ηεο ςεθηαθάο αλαπαξΪζηαζεο 

ηξηζδηΪζηαησλ ραξηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ θαη δπλακηθψλ θαηλνκΫλσλ, ραξηνγξαθηθψλ 

κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εθαξκνγψλ ζην δηαδέθηπν θαη πνηθέισλ εθαξκνγψλ θαη πξννπηηθψλ ησλ 

πνιπκΫζσλ ζηε ραξηνγξαθέα, φπσο ε δεκηνπξγέα ζεκαηηθψλ ραξηψλ γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο 

αλΪγθεο.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: ρνιά Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ, 

Πνιπηερλεηνχπνιε, Δξψσλ Πνιπηερλεένπ 9, 157 80, ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210-7722690, 7722761, 

7722781,θαμ: 210-7722734, 7722690, www.survey.ntua.gr/main/index-g.html, 

http://www.survey.ntua.gr/main/divisions/topo/topo-g.html, Γξακκαηεέα ΑΠΜ 

«Γεσπιεξνθνξηθά»: ηει.: 210-7722724, θαμ: 210-7722728, e-mail: 

epal@survey.ntua.gr,geoinfo@survey.ntua.gr, 

http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε, 540 06, Θεζζαινλέθε, ηει.: 
2310-995401, www.topo.auth.gr, www.topo.auth.gr/tatm/Index.html  

http://www.ypepth.gr/
http://www.survey.ntua.gr/main/index-g.html
http://www.survey.ntua.gr/main/divisions/topo/topo-g.html
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html
http://www.topo.auth.gr/
http://www.topo.auth.gr/tatm/Index.html
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  Υαξνθφπεην Παλεπηζηάκην: Σκάκα Γεσγξαθέαο, Βι. ΐεληδΫινπ 70, 176 71, Ώζάλα, ηει.: 210-

9549159-1, 9577051-5, θαμ: 210-9577050, http://www.hua.gr/geography  

  Παλεπηζηάκην Ώηγαένπ: Σκάκα Γεσγξαθέαο, Καξαληψλε 17, 811 00, Μπηηιάλε, ΛΫζβνο, ηει.: 
22510-36400, 21286, www.aegean.gr/Geography  

  ΏΣΒΕ Ώζελψλ: Σκάκα Σνπνγξαθέαο, Ώγένπ ππξέδσλνο, 122 10, ΏηγΪιεσ, Ώζάλα, ηει.: 210-

5385316, θαμ: 210-5211442, www.teiath.gr/  

  ΏΣΒΕ εξξψλ: Σκάκα Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο, 
www.teiser.gr/geoplir/index1.html  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 102 48, Ώζάλα, ηει.: 210-3291200, 

θαμ: 210-3221772, e-mail: tee@central.tee.gr, www.tee.gr  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Σκάκα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο, Γεχμηδνο 8, 54622, 
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310- 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8, θαμ: 

2310-268375, 275773, e-mail: tee_thess@tee.gr, www.tkm.tee.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Ώγξνλφκσλ θαη ΣνπνγξΪθσλ Μεραληθψλ: Ώξαρψβεο 61, 106 81, 

Ώζάλα, ηει.: 210-3301045, 210-3301089, θαμ: 210-3300972, www.psatm.gr  

  Γεσγξαθηθά Τπεξεζέα ηξαηνχ: Σκάκα Υνξεγάζεσλ γεσγξαθηθψλ πιηθψλ, Βπειπέδσλ 4, 

Πεδένλ ʼξεσο, 113 62, Ώζάλα, ηει.: ΥαξηνγξαθηθΪ πξντφληα 210-8206632, ΣνπνγξαθηθΪ 

πξντφληα 210-8206633, ΓεσδαηηηθΪ πξντφληα 210-8206634, ΦεθηαθΪ πξντφληα 210-8206765, 

θαμ: 210-8817376, e-mail: gys@hol.gr, www.gys.gr  

  Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ: ηξαηφπεδν ΠαπΪγνπ ΣΓΝ 1040, Ώζάλα, ηει.: 
210-6442966, 6442971, θαμ: 210-6517811, www.hnhs.gr  

  Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγένπ θαη Υαξηνγξαθάζεσλ ΒιιΪδαο: Σηκ. ΐΪζνπ 11 - 13, 115 21, 

Ώζάλα, ηει. θΫληξν: 210-6445401, 210-6441153, θαμ: 210- 6447039, Αηεχζπλζε 

Υαξηνγξαθάζεσλ: 210-6441153, 210-6445401, Αηεχζπλζε Γεσδαηζέαο: 210-6441153, 210-

6445401, Αηεχζπλζε Φσηνγξακκεηξέαο: 210-6441153, 210-6445401, www.okxe.gr  

  Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ: Μεζνγεέσλ 70, Ώζάλα, 11527, ηει.: 
210-7798412 - 17, θαμ: 210-7752211, www.igme.gr  

  Υαξηνγξαθηθά Βπηζηεκνληθά Βηαηξεέα ΒιιΪδαο: Σ.Θ. 1644, Θεζζαινλέθε, 541 24, ηει.: 

2310-996133, θαμ: 2310-996415, e-mail: xeee-2004@topo.auth.gr, http://xeee.topo.auth.gr  

  Βζληθφ ΚΫληξν Υαξηψλ θαη Υαξηνγξαθηθάο ΚιεξνλνκηΪο - Βζληθά Υαξηνζάθε (EKEXXAK): 
e-mail: box@maplibrary.gr, www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm  

 
ΔπΪγγελμα: ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Έξγν θαη βαζηθά απνζηνιά ηνπ ρεκηθνχ κεραληθνχ εέλαη ν ζρεδηαζκφο, ε βειηηζηνπνέεζε θαη ν 

Ϋιεγρνο φισλ ησλ ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο ρεκηθάο βηνκεραλέαο. Σα πξντφληα θαη 

πιηθΪ πνπ παξΪγνληαη πξΫπεη λα εέλαη πνηνηηθΪ θαη αληαγσληζηηθΪ θαη ζε ζπλζάθεο πνπ λα 

εμνηθνλνκεέηαη ελΫξγεηα θαη λα κε ξππαέλεηαη ην πεξηβΪιινλ. Δ ηάξεζε ησλ πξνυπνζΫζεσλ 

απηψλ ππΪγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ρεκηθνχ κεραληθνχ, ν νπνένο επηζηξαηεχνληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπ, ηα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε θαη ηνλ θαηΪιιειν πξνγξακκαηηζκφ κε ηε βνάζεηα ηνπ 

ππνινγηζηά, ειΫγρεη θαη βειηηζηνπνηεέ ηηο δηεξγαζέεο θαη ηηο ζπλζάθεο πνπ ζα απνθΫξνπλ ην 

επηζπκεηφ απνηΫιεζκα.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Δ Ϋξεπλα θαη ε εθπαέδεπζε παξΫρνπλ θαιΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο γηα ην ρεκηθφ κεραληθφ, ζε 

αληέζεζε κε ηε βηνκεραλέα, φπνπ ην σξΪξην, ν εξγαζηαθφο ρψξνο θαη ην πεξηβΪιινλ 

δπζρεξαέλνπλ ην Ϋξγν ηνπ.  

http://www.hua.gr/geography
http://www.aegean.gr/Geography
http://www.teiath.gr/
http://www.teiser.gr/geoplir/index1.html
http://www.tee.gr/
http://www.tkm.tee.gr/
http://www.psatm.gr/
http://www.gys.gr/
http://www.hnhs.gr/
http://www.okxe.gr/
http://www.igme.gr/
http://xeee.topo.auth.gr/
http://www.maplibrary.gr/EkexxakGR.htm
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ρεκηθφο κεραληθφο ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη πςειά επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε, επξχ πεδέν 

γλψζεσλ, αλάζπρν θαη εξεπλεηηθφ πλεχκα γηα λα αληαπνθξηζεέ ζηελ εξγαζέα ηνπ αιιΪ θαη ζηηο 

φιν θαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελεο αλΪγθεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, αιιΪ θαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο νηθνλνκέαο γηα νινΫλα θαη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθΪ θαη πνηνηηθΪ πξντφληα. Βθηφο απφ αθνχξαζηνο εξεπλεηάο, ν ρεκηθφο κεραληθφο 

πξΫπεη λα εέλαη επέκνλνο, ζπλεπάο θαη κεζνδηθφο γηα λα Ϋρεη επηηπρεκΫλε επαγγεικαηηθά 

ζηαδηνδξνκέα.  

 

ποσδές: 
Ο ππνςάθηνο ρεκηθφο κεραληθφο κπνξεέ λα θνηηάζεη ζηα αληέζηνηρα ηκάκαηα ηνπ Βζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ηνπ ΏξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ΠΪηξαο, πνπ αλάθνπλ ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ Σερλνινγηθψλ Βπηζηεκψλ. 

Δ θνέηεζε δηαξθεέ δΫθα εμΪκελα, απφ ηα νπνέα ην ηειεπηαέν αθηεξψλεηαη ζηελ εθπφλεζε 

δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ 

επέπεδν ηφζν ζηα παξαπΪλσ ηδξχκαηα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 3518/1928, 

Ν. 6129/1934, Ϊξζξα 6 θαη 9, Ν. 6422/1934 Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1, Ϊξζξν 2, ΐ.Α. 17-

12-1953, Ν. 3214/1955, ΐ.Α. 1-5-1958, ΐ.Α. 8-8-1958, ΠΑ 792/1960, Έγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. 

πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 36871/10-12-1979, ΠΑ 472/1985, ΠΑ 609/1985, ΠΑ 368/1994, 

ΠΑ274/1997.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεέ λα αζρνιεζεέ επαγγεικαηηθΪ ζε βηνκεραλέεο σο ηερληθφο ζχκβνπινο, αιιΪ θαη σο 

ππεχζπλνο πξνψζεζεο πσιάζεσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. ΒπηπιΫνλ, κπνξεέ λα αζρνιεζεέ κε ηελ 

νηθνινγηθά ηερλνινγέα, ηελ πεξηβαιινληηθά κεραληθά, ηελ ηερλνινγέα λΫσλ πιηθψλ, ηε 

βηνθπζηθά θαη βηνρεκηθά κεραληθά, ηηο εθαξκνγΫο δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο θαη ηε δηαρεέξηζε απνζεκΪησλ. Βπέζεο, κπνξεέ λα εξγαζηεέ σο δεκφζηνο ππΪιιεινο 

ζε ηερληθά ππεξεζέα δεκφζησλ νξγαληζκψλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο κε αληηθεέκελν ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ, ζηελ εθπαέδεπζε σο θαζεγεηάο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. άκεξα 

πΪλησο ε αγνξΪ εξγαζέαο γη’ απηφ ην επΪγγεικα εέλαη πεξηνξηζκΫλε.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Πνιπηερλεηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, ηει.: 210/7723059, 
http://www.chemeng.ntua.gr/default_flash.php  

  ΏξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο: Παλεπηζηεκηνχπνιε 54006 Θεζζαινλέθε, ηει.: 

2310/996186, 996182, http://www.cheng.auth.gr/  

  Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο: Παλεπηζηεκηνχπνιε 26500 Ρέν ΠΪηξα, ηει.: 2610/997580, 993466. 
http://www.chemeng.upatras.gr/  

  Παλειιάληνο χιινγνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ: Ώξηζηεέδνπ 99, 176 72 ΚαιιηζΫα, ηει.: 

210/9530292, http://www.psxm.gr/  

  Σερληθφ Βπηκειεηάξην ΒιιΪδαο: Καξαγεψξγε εξβέαο 4, 105 62 Ώζάλα, ηει.: 210/3254591-9, 
http://www.central.tee.gr/  

 

http://www.chemeng.ntua.gr/default_flash.php
http://www.cheng.auth.gr/
http://www.chemeng.upatras.gr/
http://www.psxm.gr/
http://www.central.tee.gr/
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ΔπΪγγελμα: ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΡΔΤΣΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ ηεο 

ξεπζηνκεραληθάο εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν ρεκηθφο 

κεραληθφο κε εηδέθεπζε ζηελ ππνινγηζηηθά κεραληθά ξεπζηψλ αζρνιεέηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ θαη λφκσλ πνπ δηΫπνπλ ηε κεραληθά θαη ζεξκηθά ζπκπεξηθνξΪ ηεο θέλεζεο ησλ 

ξεπζηψλ ζσκΪησλ (λεξφ, αΫξαο θ.Ϊ.), θαη αλαπηχζζεη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά κνληεινπνέεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη ηε ρξεζηκνπνέεζε απηψλ ησλ 

κνληΫισλ γηα ηελ επέιπζε θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκΪησλ. Ώθφκε, αζρνιεέηαη κε ηε 

καζεκαηηθά πεξηγξαθά ησλ ξεπζηνκεραληθψλ θαηλνκΫλσλ θαζψο θαη κε ηελ επέιπζε, κε ηε 

βνάζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ πνπ εθθξΪδνπλ καζεκαηηθΪ ηα 

πεδέα ξνάο. Δ επέιπζε απηά απνηειεέ νδεγφ γηα κηα πιεζψξα ηερληθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ηε 

ζρεδέαζε θαη ηε βειηέσζε ησλ κεραλνινγηθψλ ά αεξνδπλακηθψλ θαηαζθεπψλ, ηελ εθηέκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ζεξκηθψλ δηεξγαζηψλ θ.Ϊ. Γηα παξΪδεηγκα, ε απηνθηλεηνβηνκεραλέα άηαλ 

Ϋλαο απφ ηνπο πξψηνπο βηνκεραληθνχο ηνκεέο πνπ βαζέζηεθε ζηε Μεραληθά ησλ Ρεπζηψλ θαη 

αλαγλψξηζε ηε ζεκαζέα ηεο αεξνδπλακηθάο (βειηέσζε επζηΪζεηαο, κεησκΫλε θαηαλΪισζε 

θαπζέκσλ θ.Ϊ.), ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε βειηέσζε ησλ απηνθηλάησλ. ΒπηπιΫνλ, ζηηο κΫξεο καο, κηα 

ζεηξΪ απφ Ϊιιεο ηερληθΫο εθαξκνγΫο (ιΫβεηεο, θαπζηάξεο, δηαρσξηζηΫο, ειεθηξνζηαηηθΪ θέιηξα, 

θαπλνδφρνη θ.Ϊ.) ζρεδηΪδνληαη κε βΪζε ηηο ζεσξάζεηο ηεο ππνινγηζηηθάο ξεπζηνκεραληθάο.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ρεκηθφο κεραληθφο κε εηδέθεπζε ζηελ ππνινγηζηηθά κεραληθά ησλ ξεπζηψλ κπνξεέ λα 

εξγΪδεηαη κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραλνιφγνπο 

κεραληθνχο, πνιηηηθνχο κεραληθνχο, λαππεγνχο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο γηα ηελ εθηΫιεζε 

κηαο ζπγθεθξηκΫλεο εξγαζέαο. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζην νπνέν απαζρνιεέηαη, 

ελψ νη ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο 

κειεηψλ. Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν θαη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο κε αξθεηΪ θαιΫο ζπλζάθεο, 

αιιΪ θαη ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηεέ δηΪθνξεο κεηξάζεηο. Οη αλζπγηεηλΫο θαη 

πνιιΫο θνξΫο επηθέλδπλεο ρεκηθΫο νπζέεο κε ηηο νπνέεο Ϋξρεηαη ζε επαθά επηβΪιινπλ ηε ιάςε 

θαηΪιιεισλ κΫηξσλ πξνθχιαμεο. Σν επΪγγεικα απηφ απαηηεέ ζπρλΫο κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα 

ηφζν ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ρεκηθφο κεραληθφο κε εηδέθεπζε ζηελ ππνινγηζηηθά κεραληθά ησλ ξεπζηψλ, εθηφο απφ ηα 

ηερληθΪ θαη επηζηεκνληθΪ πξνζφληα, ρξεηΪδεηαη λα δηαζΫηεη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα, 

ππεπζπλφηεηα, νμπδΫξθεηα θαη αλαιπηηθά θαη ζπλζεηηθά ζθΫςε. Ώθφκε, ε αλΪγθε γηα 

ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε ζπκκεηνρά ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο 

πξνυπνζΫηνπλ επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ζπλερά ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην 

αληηθεέκελν ηνπ. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, εέλαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά 

πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ 

γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
Σα Σκάκαηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ (ΒΜΠ), 

ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ ΒΜΠ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΒΜΠ θαη Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΒΜΠ, 
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δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ Αηεπηζηεκνληθφ θαη Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΑΑΠΜ) ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Μεραληθά» κε θαηεχζπλζε ζηελ 

Τπνινγηζηηθά Μεραληθά Ρεπζηψλ - (ΦΒΚ: 738/ΐ’/17-7-98 (ΒΠΒΏΒΚ), ηξνπ. ΦΒΚ 1245/ΐ’/24-

9-02 (ΒΠΒΏΒΚ), ηξνπ. ΦΒΚ 1537/ΐ’/17-10-03. ην ζπγθεθξηκΫλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

γέλνληαη δεθηνέ απφθνηηνη ηνπ ΒΜΠ θαη ησλ Ϊιισλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο, απφθνηηνη 

Ϊιισλ ΏΒΕ θπξέσο ζεηηθάο θαηεχζπλζεο, θαζψο θαη απφθνηηνη ΏΒΕ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεηηθάο 

θπξέσο θαηεχζπλζεο κε ζπνπδΫο αλαγλσξηζκΫλεο σο ηζφηηκεο ειιεληθψλ ΏΒΕ, κε πηπρέν 

επηπΫδνπ M.Sc. ά M. Eng ά Ϊιινπ ηζνδχλακνπ ηέηινπ. Σν ΠΜ πεξηιακβΪλεη ζεσξεηηθΪ 

καζάκαηα, εξγαζέεο, case studies θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε ζε πξνγξΪκκαηα Δ/Τ ζην 

Τπνινγηζηηθφ ΚΫληξν ηεο Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο ηνπ ΒΜΠ ΜεηΪ ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΑΒ 

παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ ζπνπδψλ γηα Αηδαθηνξηθφ κε ηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο. Δ δηΪξζξσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ γηα ην 

ΜΑΒ πεξηιακβΪλεη Ϋλα ζχλνιν καζεκΪησλ θνξκνχ θαη καζεκΪησλ επηινγάο ζε δχν ξνΫο: α) 

ηελ Τπνινγηζηηθά Μεραληθά Ρεπζηψλ θαη β) ηελ Τπνινγηζηηθά Μεραληθά ηεξεψλ. ηνλ θχθιν 

ησλ καζεκΪησλ θνξκνχ παξΫρνληαη γλψζεηο ζεκειησδψλ επηζηεκψλ ζηα ΜαζεκαηηθΪ, ζηε 

Μεραληθά θ.Ϊ., ελψ ζηα καζάκαηα επηινγάο δέλνληαη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο ζηελ 

Τπνινγηζηηθά Μεραληθά ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεραληθάο, Τδξνδπλακηθάο, Ώεξνδπλακηθάο θ.ιπ. 

Σν ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξΫρεη επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο εμάο 

πεξηνρΫο: ΠξνρσξεκΫλεο ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζε πξνβιάκαηα Μεραληθάο, ΠξνρσξεκΫλεο 

ΤπνινγηζηηθΫο ΣερληθΫο θαη Ώιγφξηζκνη Βπέιπζεο, Μεραληθά πλερνχο ΜΫζνπ, ΜΫζνδνο ησλ 

ΠεπεξαζκΫλσλ ηνηρεέσλ Ε, Ρνά Ρεπζηψλ (κεηαθνξΪ νξκάο, ζεξκφηεηαο θαη κΪδαο), Βιαζηηθά 

πκπεξηθνξΪ Τιηθψλ, ΓΫλεζε θαη Πξνζαξκνγά Ώξηζκεηηθψλ ΠιεγκΪησλ, ΐειηηζηνπνέεζε 

Καηαζθεπψλ, ΜΫζνδνο ΠεπεξαζκΫλσλ Αηαθνξψλ θαη γθσλ ΒιΫγρνπ, ΜΫζνδνο πλνξηαθψλ 

ηνηρεέσλ Ε, ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζηελ Ώεξνδπλακηθά, ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζε 

ΠνιπθαζηθΪ-ΠνιπζπζηαηηθΪ-Ώληηδξψληα, ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη Τδξνδπλακηθάο, 

Τπνινγηζηηθά Βιαζηνδπλακηθά, χλζεηα θαη Πνιπκεξά ΤιηθΪ. ΏλΪιπζε Καηαζθεπψλ, Με-

γξακκηθΪ ΠεπεξαζκΫλα ηνηρεέα, Μεραληθά ησλ Θξαχζεσλ, ΜΫζνδνη Βπέιπζεο αληέζηξνθσλ 

πξνβιεκΪησλ Ρεπζηνκεραληθάο, Τπνινγηζηηθνέ ΜΫζνδνη Παξαγσγάο ΜεηΪιισλ - Πιαζηηθψλ, 

ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζε Αηεξγαζέεο Καχζεο θαη ΑηαζπνξΪ Ρππαληψλ, ΤπνινγηζηηθΫο 

ΜΫζνδνη ζε Αηεξγαζέεο Με Νεπησληθάο Ρνάο, ηνραζηηθΪ ΠεπεξαζκΫλα ηνηρεέα, ρεδηαζκφο 

πζηεκΪησλ Αηαλνκάο θ.Ϊ. Με βΪζε ηα παξαπΪλσ καζάκαηα γέλεηαη πξνζπΪζεηα λα 

απνθηάζνπλ νη θνηηεηΫο θαηΪ ην δπλαηφλ εληαέν ππφβαζξν γλψζεσλ γηα λα παξαθνινπζάζνπλ 

ηα ππφινηπα κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα ιφγσ ηνπ φηη πξνΫξρνληαη απφ δηαθνξεηηθΫο εηδηθφηεηεο 

(ρεκηθνέ, κεραλνιφγνη, καζεκαηηθνέ, λαππεγνέ θ.ιπ). ηα καζάκαηα επηινγάο ηεο 

Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο ησλ Ρεπζηψλ θαη ηεο Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο ησλ ηεξεψλ 

δέλνληαη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο κεζφδσλ ππνινγηζηηθάο Μεραληθάο πνπ βξέζθνπλ επξεέα 

εθαξκνγά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζχγρξνλσλ αιγνξέζκσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

κνληεινπνέεζε θπζηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη ηε ρξεζηκνπνέεζά ηνπο γηα ηελ επέιπζε 

θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ κε εηδέθεπζε ζηελ Τπνινγηζηηθά 

Μεραληθά Ρεπζηψλ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 3518/1928, Ν. 6129/1934, Ϊξζξα 6 θαη 9, Ν. 

6422/1934 Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1. Ϊξζξν 2, ΐ.Α. 17-12-1953, Ν. 3214/1955, ΐ.Α. 1-5-

1958, ΐ.Α. 8-8-1958, Π.Α. 792/1960, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985, Π.Α. 609/1985, Π.Α. 368/1994 θαη Π.Α. 274/1997.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε βηνκεραλέεο, ηδησηηθΫο θαη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνχο, ππνπξγεέα, 

εηαηξεέεο, εξεπλεηηθΪ θΫληξα, εξγαζηάξηα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα 
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εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε ά ζηελ ηξηηνβΪζκηα 

εθπαέδεπζε εθφζνλ δηαζΫηεη δηδαθηνξηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε 
ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7723059, htpp://www.chemeng.ntua.gr/default-flash.php  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7721926, 7722708, 7721865, 

htpp://www.naval.ntua.gr/  

  Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν: Σκάκα ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ 
Βπηζηεκψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε ΓσγξΪθνπ, 157 84, ηει.: 210-7721982, 210-7721687, 210-

7721703, 210-7721681, http://socrates.mechan.ntua.gr/temfe  

  Παλειιάληνο χιινγνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ: Ώξηζηεέδνπ 99, 176 72 ΚαιιηζΫα, ηει.: 210-

9530292, htpp://www.psxm.gr/  

  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 
ΔπΪγγελμα: ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΔΡΔΧΝ 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Δ κειΫηε, ε Ϋξεπλα θαη ε αλΪπηπμε ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ επέιπζε πξνβιεκΪησλ ηεο 

κεραληθάο ησλ ζηεξεψλ εέλαη ην θχξην αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ν 

ρεκηθφο κεραληθφο κε εηδέθεπζε ζηελ ππνινγηζηηθά κεραληθά ζηεξεψλ αζρνιεέηαη κε ηε κειΫηε 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη λφκσλ πνπ δηΫπνπλ ηε κεραληθά, ηελ ειεθηξηθά, ηε ζεξκηθά θαη ηελ 

νπηηθά ζπκπεξηθνξΪ ηεο θέλεζεο ησλ ζηεξεψλ ζσκΪησλ (πιηθψλ, θξακΪησλ θ.Ϊ.) θαη 

αλαπηχζζεη ππνινγηζηηθΪ ζπζηάκαηα, κε ηε βνάζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά κνληεινπνέεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη ηε ρξεζηκνπνέεζά ηνπο γηα ηελ 

επέιπζε θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκΪησλ. Γηα παξΪδεηγκα, ν ζπγθεθξηκΫλνο επαγγεικαηέαο 

πξαγκαηνπνηεέ πεηξακαηηθΫο κεηξάζεηο, ηηο νπνέεο επεμεξγΪδεηαη πξνθεηκΫλνπ λα ππνινγέζεη Ϋλα 

θπζηθφ κΫγεζνο ά λα κειεηάζεη ηε ζπκπεξηθνξΪ ελφο πιηθνχ θΪησ απφ νξηζκΫλεο ζπλζάθεο. 

Ώθφκε, ε δπλαηφηεηα πξνζνκνέσζεο ησλ θπζηθψλ ηδηνηάησλ ησλ ζηεξεψλ ζσκΪησλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά ηνλ βνεζΪ ζηελ εμαγσγά ρξάζηκσλ ζπκπεξαζκΪησλ ζρεηηθΪ κε ηε 

ζπκπεξηθνξΪ, ηελ απνδνηηθφηεηα ά ηε κεραληθά θαηαπφλεζά ηνπο ζε δηΪθνξεο ηερλνινγηθΫο 

εθαξκνγΫο. ΒπηπιΫνλ, ε αλΪπηπμε ππνινγηζηηθψλ (αξηζκεηηθψλ) κεζφδσλ επέιπζεο 

πξνβιεκΪησλ κεραληθάο ησλ ξεπζηψλ επαλαπξνζδηνξέδεη, ζηηο κΫξεο καο, ηε ζηξαηεγηθά θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγέα ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξάζεσλ φζνλ αθνξΪ ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηηο κεζφδνπο νξγΪλσζεο ηεο παξαγσγάο ηνπο. ΣΫινο, ζηα πιαέζηα κηαο βηνκεραληθάο κνλΪδαο 

ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επαγγεικαηέεο (κεραλνιφγνπο κεραληθνχο, πνιηηηθνχο κεραληθνχο, 

λαππεγνχο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο θ.Ϊ.) πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ζην Ϋξγν ηνπ.  

 

σνθήκες Εργαζίας: 
Ο ρεκηθφο κεραληθφο κε εηδέθεπζε ζηελ ππνινγηζηηθά κεραληθά ζηεξεψλ κπνξεέ λα εξγΪδεηαη 

κφλνο ηνπ, αιιΪ θαη λα ζπλεξγΪδεηαη κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο, φπσο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο, 

πνιηηηθνχο κεραληθνχο, λαππεγνχο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο, γηα ηελ εθηΫιεζε ελφο 

ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. ΒξγΪδεηαη κε βΪζε ην σξΪξην ηνπ θνξΫα ζηνλ νπνέν απαζρνιεέηαη, ελψ νη 

ππεξσξέεο εέλαη πηζαλΫο ζηελ πεξέπησζε θφξηνπ εξγαζέαο ά πξνζεζκηψλ παξΪδνζεο κειεηψλ. 

Μπνξεέ λα εξγΪδεηαη ζε γξαθεέν θαη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο κε αξθεηΪ θαιΫο ζπλζάθεο, αιιΪ θαη 
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ζε βηνκεραληθνχο ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηεέ δηΪθνξεο κεηξάζεηο. Οη αλζπγηεηλΫο θαη πνιιΫο 

θνξΫο επηθέλδπλεο ρεκηθΫο νπζέεο κε ηηο νπνέεο Ϋξρεηαη ζε επαθά, επηβΪιινπλ ηε ιάςε 

θαηΪιιεισλ κΫηξσλ πξνθχιαμεο. Σν επΪγγεικα απαηηεέ ζπρλΪ κεηαθηλάζεηο θαη ηαμέδηα ηφζν 

ζηελ ΒιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, γηα ζπκκεηνρά ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ά γηα ζπιινγά θαη 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ζε δηΪθνξεο κειΫηεο.  

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Ο ρεκηθφο κεραληθφο κε εηδέθεπζε ζηελ ππνινγηζηηθά κεραληθά ζηεξεψλ, εθηφο απφ ηα ηερληθΪ 

θαη επηζηεκνληθΪ πξνζφληα, πξΫπεη λα δηαζΫηεη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ Ϋξεπλα, θαη αλαιπηηθά θαη 

ζπλζεηηθά ζθΫςε. Ώθφκε, ε αλΪγθε γηα ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο επηζηάκνλεο θαη ε ζπκκεηνρά ζε 

επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα θαη κειΫηεο πξνυπνζΫηνπλ επηθνηλσληαθΫο δεμηφηεηεο θαη ζπλερά 

ελεκΫξσζε γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ζην αληηθεέκελν ηεο ππνινγηζηηθάο κεραληθάο ησλ 

ξεπζηψλ. Ώπαξαέηεηε, αθφκα, ζεσξεέηαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά πνπ 

απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δνπιεηΪο ηνπ, θαζψο θαη ε πνιχ θαιά γλψζε μΫλσλ γισζζψλ.  

 

ποσδές: 
Σα Σκάκαηα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ (ΒΜΠ), 

ΒθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ ΒΜΠ, Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΒΜΠ θαη Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΒΜΠ 

δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ Αηεπηζηεκνληθφ θαη Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΑΑΠΜ) ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν «Τπνινγηζηηθά Μεραληθά» κε θαηεχζπλζε ζηελ 

«Τπνινγηζηηθά Μεραληθά ηεξεψλ» ΦΒΚ: 738/ΐ’/17-7-98 (ΒΠΒΏΒΚ), ηξνπ. ΦΒΚ 1245/ΐ’/24-

9-02 (ΒΠΒΏΒΚ), ηξνπ. ΦΒΚ 1537/ΐ’/17-10-03. ην ζπγθεθξηκΫλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

γέλνληαη δεθηνέ απφθνηηνη ηνπ ΒΜΠ θαη ησλ Ϊιισλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ηεο ρψξαο, απφθνηηνη 

Ϊιισλ ΏΒΕ ηεο ΒιιΪδαο αιιΪ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζεηηθάο θπξέσο θαηεχζπλζεο, πηπρέν 

επηπΫδνπ M.Sc. ά M. Eng ά Ϊιινπ ηζνδχλακνπ ηέηινπ. Σν ΠΜ πεξηιακβΪλεη ζεσξεηηθΪ 

καζάκαηα, εξγαζέεο, case studies θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε ζε πξνγξΪκκαηα Δ/Τ ζην 

Τπνινγηζηηθφ ΚΫληξν ηεο Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο ηνπ ΒΜΠ ΜεηΪ ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΑΒ 

παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλΫρηζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ην Αηδαθηνξηθφ Αέπισκα 

κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο. Δ δηΪξζξσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

καζεκΪησλ γηα ην ΜΑΒ πεξηιακβΪλεη καζάκαηα θνξκνχ θαη καζάκαηα επηινγάο ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο: α) ηελ Τπνινγηζηηθά Μεραληθά Ρεπζηψλ θαη β) ηελ Τπνινγηζηηθά Μεραληθά 

ηεξεψλ. ηνλ θχθιν ησλ καζεκΪησλ θνξκνχ παξΫρνληαη γλψζεηο ζεκειησδψλ επηζηεκψλ ζηα 

ΜαζεκαηηθΪ, ζηε Μεραληθά θ.Ϊ., ελψ ζηα καζάκαηα επηινγάο δέλνληαη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο 

ζηελ Τπνινγηζηηθά Μεραληθά ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεραληθάο, Τδξνδπλακηθάο, Ώεξνδπλακηθάο 

θ.Ϊ. Σν ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα ζπνπδψλ παξΫρεη επηζηεκνληθΫο γλψζεηο κεηαμχ Ϊιισλ ζηηο 

εμάο πεξηνρΫο: ΠξνρσξεκΫλεο ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζε πξνβιάκαηα Μεραληθάο, 

ΠξνρσξεκΫλεο ΤπνινγηζηηθΫο ΣερληθΫο θαη Ώιγφξηζκνη Βπέιπζεο, Μεραληθά πλερνχο ΜΫζνπ, 

ΜΫζνδνο ησλ ΠεπεξαζκΫλσλ ηνηρεέσλ Ε, Βιαζηηθά πκπεξηθνξΪ Τιηθψλ, ΓΫλεζε θαη 

Πξνζαξκνγά Ώξηζκεηηθψλ ΠιεγκΪησλ, ΐειηηζηνπνέεζε Καηαζθεπψλ, ΜΫζνδνο ΠεπεξαζκΫλσλ 

Αηαθνξψλ θαη γθσλ ΒιΫγρνπ, ΜΫζνδνο πλνξηαθψλ ηνηρεέσλ Ε, ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζηελ 

Ώεξνδπλακηθά, ΤπνινγηζηηθΫο ΜΫζνδνη ζε ΠνιπθαζηθΪ-ΠνιπζπζηαηηθΪ-Ώληηδξψληα, χλζεηα 

θαη Πνιπκεξά ΤιηθΪ, ΏλΪιπζε Καηαζθεπψλ, Με γξακκηθΪ ΠεπεξαζκΫλα ηνηρεέα, Μεραληθά 

ησλ Θξαχζεσλ, Τπνινγηζηηθνέ ΜΫζνδνη Παξαγσγάο ΜεηΪιισλ - Πιαζηηθψλ, ΤπνινγηζηηθΫο 

ΜΫζνδνη ζε Αηεξγαζέεο Καχζεο θαη ΑηαζπνξΪ Ρππαληψλ, ηνραζηηθΪ ΠεπεξαζκΫλα ηνηρεέα, 

ρεδηαζκφο πζηεκΪησλ Αηαλνκάο θ.Ϊ. Με βΪζε ηα παξαπΪλσ καζάκαηα γέλεηαη ε πξνζπΪζεηα 

νη θνηηεηΫο λα απνθηάζνπλ θαηΪ ην δπλαηφλ εληαέν ππφβαζξν γλψζεσλ γηα λα 

παξαθνινπζάζνπλ ηα ππφινηπα κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα ιφγσ ηνπ φηη πξνΫξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθΫο εηδηθφηεηεο (ρεκηθνέ, κεραλνιφγνη, καζεκαηηθνέ, λαππεγνέ θ.ιπ.). ηα καζάκαηα 

επηινγάο ηεο Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο ησλ Ρεπζηψλ θαη ηεο Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο ησλ 
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ηεξεψλ δέλνληαη εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο κεζφδσλ Τπνινγηζηηθάο Μεραληθάο πνπ βξέζθνπλ 

επξεέα εθαξκνγά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζχγρξνλσλ αιγνξέζκσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

κνληεινπνέεζε θπζηθψλ θαηλνκΫλσλ θαη ηελ ρξεζηκνπνέεζε απηψλ ησλ κνληΫισλ γηα ηελ 

επέιπζε θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκΪησλ.  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Σα επαγγεικαηηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ κε εηδέθεπζε ζηελ Τπνινγηζηηθά 

Μεραληθά Ρεπζηψλ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Ν. 3518/1928, Ν. 6129/1934, Ϊξζξα 6 θαη 9, Ν. 

6422/1934 Ϊξζξν 3, ΐ.Α. 17-3-1950, θεθ. 1. Ϊξζξν 2, ΐ.Α. 17-12-1953, Ν. 3214/1955, ΐ.Α. 1-5-

1958, ΐ.Α. 8-8-1958, Π.Α. 792/1960, Ϋγγξαθα ΤΠΒΥΧΑΒ αξ. πξση. 33852/622/6-12-1979 θαη 

36871/10-12-1979, Π.Α. 472/1985, Π.Α. 609/1985, Π.Α. 368/1994 θαη Π.Α. 274/1997.  

 

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
ΒξγΪδεηαη ζε βηνκεραλέεο, ηδησηηθΫο θαη δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, νξγαληζκνχο, ππνπξγεέα, 

εηαηξεέεο, εξεπλεηηθΪ θΫληξα, εξγαζηάξηα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκΪησλ θ.Ϊ. Ώθφκε, κπνξεέ λα 

εξγαζηεέ σο εθπαηδεπηηθφο ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε ά ζηελ ηξηηνβΪζκηα 

εθπαέδεπζε εθφζνλ δηαζΫηεη δηδαθηνξηθφ.  

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
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7721703, 210-7721681, http://socrates.mechan.ntua.gr/temfe  

  Παλειιάληνο χιινγνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ: Ώξηζηεέδνπ 99, 176 72 ΚαιιηζΫα, ηει.: 210-
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  ΤΠΒΠΘ, Γξαθεέν ΒλεκΫξσζεο Πνιηηψλ: ΏλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80, Μαξνχζη, ηει.: 
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαμ: 210-3442365, www.ypepth.gr  
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