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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος 

Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο 

Διασύνδεσης Δ.ΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι. Πειραιά.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.  

Ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός εύχρηστου οδηγού για την 

ενημέρωση των πτυχιούχων του τμήματος Αυτοματισμού γύρω από τις συνθήκες 

εργασίας που επικρατούν στον αντίστοιχο επαγγελματικό τους χώρο. 

Θα θέλαμε, από αυτήν τη θέση, να ευχαριστήσουμε το Γραφείο Διασύνδεσης του 

Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την υποστήριξη που μας παρείχε και συνέβαλε στην σύνταξη του 

παρόντος Οδηγού.  

 
Ο Συντάκτης  

 

Δημήτριος Τσελές 

Καθηγητής 

Τμήματος Αυτοματισμού 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Ο Οδηγός Επαγγέλματος του Τμήματος Αυτοματισμού στοχεύει στην ενημέρωση 
των φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες  θα έχουν, αποκτώντας 
το πτυχίο του Τμήματος Αυτοματισμού και την μετέπειτα  εξέλιξή τους. 
Σκοπός στον παρόντος οδηγού είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο 
εργαλείο πληροφόρησης σε σημαντικά θέματα, που αφορούν την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των πτυχιούχων του Τμήματος.  

 
Ο παρών επαγγελματικός οδηγός απευθύνεται κυρίως στους πτυχιούχους του 
Τμήματος Αυτοματισμού, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις 
εξελίξεις των τελευταίων ετών στο επάγγελμά τους. Παρέχει βασικά στοιχεία αλλά 
και περαιτέρω πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης, στις οποίες ο κάθε 
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανατρέξει και να λάβει γνώση για πιο εξειδικευμένα 
θέματα που τον αφορούν. 
 
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  (Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν με τον νόμο 1404/1983 
(ΦΕΚ 173 Α΄/24/11/83) και σύμφωνα με τον νόμο 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) ,είναι 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Τ.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και η λειτουργία τους καθορίζεται πλέον από το 
νόμο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011 τ. Α’ ). Στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης και 
σύμφωνα με τον ισχύον Νομικό Πλαίσιο, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα όργανα 
διοίκησης, όπως αυτά καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο. 
 
Αποστολή των Α.Ε.Ι. είναι: 
 

1. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, 
να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό 
πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό. 

2. Να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και συμβάλλουν στην δια βίου μάθηση 
με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της 
διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική 
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έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας, κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
κριτήρια. 

3. Να αναπτύσσουν  την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να 
μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να 
διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών . 

4.  Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των 
επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, 
και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές 
της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής. 

5. Να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, την αποτελεσματική 
κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των 
αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

6. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια 
και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, τις 
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

7. Ειδικότερα τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών 
στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την 
ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού 
επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. 
 

Σήμερα στα Ελληνικά Τ.Ε.Ι. σπουδάζουν περίπου 200.000 σπουδαστές, σε διάφορες 
Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα 
εκτενέστατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους 
τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία του σωστού 
επαγγελματικού προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., καθώς επίσης και η 
δημιουργία από πλευράς των Ιδρυμάτων γνωστικών αντικειμένων, που να μπορούν 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής 
αγοράς.  
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Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημών και ο έντονος ανταγωνισμός 
στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η 
αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας 
και τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά 
στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων και στην 
ανεύρεση εργασίας και την χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
 
Στην προσπάθεια αυτή ουσιαστική βοήθεια παρέχει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 
το οποίο είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλαδή των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση 
μιας μαθησιακής διαδικασίας. 
 

1.1. Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος 

 
Η επαγγελματική επιλογή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των προσωπικών 
προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του ατόμου, των δυνατοτήτων που του 
παρέχονται, των κοινωνικών αξιών που επικρατούν και των ευκαιριών που θα 
παρουσιαστούν στα διάφορα στάδια της ζωής του. Η τελική επιλογή βέβαια 
εμπεριέχει το στοιχείο του συμβιβασμού, γιατί βασίζεται μεν στις υποκειμενικές 
διαδικασίες επιλογής αλλά και στις αντικειμενικές συνθήκες στην αγορά εργασίας 
(Ginsberg, 1972).  Συνηθέστερα, τα κριτήρια για την επιλογή ενός επαγγέλματος 
είναι τα εξής: 
 
 
• Η σύνδεση του επαγγέλματος με τις σπουδές. 
• Η αμοιβή. 
• Η σταθερότητα απασχόλησης (μόνιμη, πλήρης ή μερική). 
• Οι συνθήκες εργασίας. 

 
Εκτός των παραπάνω, άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλογή 
επαγγέλματος μπορεί να είναι η κοινωνική καταξίωση, το ωράριο εργασίας, οι 
προοπτικές ανέλιξης, οι προοπτικές ανεργίας κλπ. 

Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του οδηγού επαγγέλματος λαμβάνονται υπ’ 
όψιν τα εξής: 
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1. Ως προς το μισθό, στη γενική περίπτωση ακολουθούνται οι συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας που ισχύουν για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Σπανίως 
συναντώνται και υψηλότερες αποδοχές. 

2. Η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία συνεχώς μεταβάλεται. 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1.  Αντικείμενο σπουδών 

 
Το πτυχίο που απονέμει το Τμήμα Αυτοματισμού στους φοιτητές που 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε αυτό φέρει τον τίτλο: «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.». 

 
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καλύπτει 
το γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου στις γενικές τους 
αρχές λειτουργίας, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών αυτών σε πρακτικά 
συστήματα κάθε τεχνολογίας, ήτοι: ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, 
πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά, μηχατρονικής, τηλεματικής κ.τ.λ. 

 
Στην παρούσα φάση λειτουργούν συνολικά 4 τµήµατα Αυτοµατισµού στα Τ.Ε.Ι. 
όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα.  
 

Α/Α Τ.Ε.Ι. ΠΟΛΗ 

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

3 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

4 ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ 

 

2.2. Σκοπός του Προγράμματος σπουδών 

 
Σκοπός του Προγράμματος σπουδών του τμήματος  Αυτοματισμού έχει ως 
αποστολή την εκπαίδευση πτυχιούχων με εμπεριστατωμένη κατάρτιση στο 
γνωστικό αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου. Σκοπεύει στην παροχή γενικότερων 
τεχνικών γνώσεων υψηλού επιπέδου. 
 
Για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο σπουδών, το Τμήμα έχει θέσει ως στόχο: 
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• Να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του τμήματος σφαιρικά σε όλα τα θέματα 

αυτοματισμού συστημάτων παραγωγής και αυτοματισμού γραφείο μέσω 
κλασσικών τεχνικών (πνευματικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά συστήματα) αλλά και 
κυρίως μέσω των σύγχρονων τεχνικών της βιομηχανικής πληροφορικής. 

• Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του αυτομάτου ελέγχου και 
να συμμετέχει σε αυτές. 

• Να διεξάγει ανταγωνιστική διερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των 
μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

• Να συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες με στόχο τη βελτίωση της πρακτικής 
αντίληψης των σπουδαστών στο αντικείμενο, αλλά και στη διερεύνηση των 
συνθηκών και προοπτικών απασχόλησης. 

• Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις στον τομέα του Αυτοματισμού τόσο 
αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών όσο και με τις διδακτικές μεθόδους. 

• Να συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού 
με σκοπό την καλύτερη εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων. 

 

2.3. Δομή των Σπουδών 

 
Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, εκ των οποίων 7 περιλαμβάνουν 
παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων και 
σεμιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και μελετών και, τέλος πτυχιακής 
εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την 
πρακτική άσκηση ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών. Η πρακτική άσκηση έχει σκοπό την 
απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε χώρους δουλειάς, ήτοι παραγωγικές μονάδες του 
βιομηχανικού τομέα ή γραφεία του τριτογενούς τομέα. Η επιλογή γίνεται κατά 
τρόπο που να μεγιστοποιεί την εμπέδωση των διδακτικών γνώσεων και την 
περαιτέρω ανάπτυξης της ικανότητας αναζήτησης λύσεων, ανάληψης 
πρωτοβουλιών και συλλογικής εργασίας. 

 
Μετά την εκπαίδευση σε βασικά μαθήματα υποδομής, ειδική βαρύτητα δίνεται 
στην απόκτηση σε βάθος γνώσης στα ζητήματα ηλεκτρονικής και υπολογιστών, 
δεδομένου ότι τα ψηφιακά συστήματα και η υλοποίηση μέσω λογισμικού Η/Υ έχουν 
γίνει η κυρίαρχη μέθοδος υλοποίησης των αλγορίθμων και τεχνικών αυτομάτου 
ελέγχου τόσο στα μεγάλα και ακριβά συστήματα όσο και σε όσα απαιτούν χαμηλό 
κόστος, λόγω της διάδοσης των πολύ φθηνών μικροϋπολογιστών / μικροελεγκτών. 
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Η διδασκαλία βασίζεται σε διαλέξεις και φροντιστηριακή διδασκαλία, αλλά και 
πειραματική εφαρμογή στο εργαστήριο.  
 
 
 
Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών περιλαμβάνουν: 
 
• Μαθήματα Γενικής Υποδομής 
• Μαθήματα Ειδικής Υποδομής 
• Μαθήματα Ειδικότητας 
• Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
• Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά 
• Πρακτική Άσκηση 
• Πτυχιακή Εργασία 
 

2.4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

 
Το πρόγραµµα σπουδών διαφοροποιείται από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος 
Αυτοµατισµού.  
 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Μαθηματικά Ι Υ 

2 Φυσική Υ 

3 Προγραμματισμός Η/Υ Ι Υ 

4 Ηλεκτροτεχνία Ι Υ 

5 
Εφαρμοσμένη Μηχανολογία / Τεχνικό 

Σχέδιο 
Υ 

6 
Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία 

Περιβάλλοντος 
Υ 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Μαθηματικά ΙΙ Υ 

2 Ψηφιακά Συστήματα Ι Υ 

3 Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ Υ 

4 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Υ 

5 Ηλεκτρονικά Συστήματα Υ 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Πιθανότητες - Στατιστική Υ 

2 Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ Υ 

3 Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ Υ 

4 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι Υ 

5 
Κλασσικές Εγκαταστάσεις 

Αυτοματισμού 
Υ 

6 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Υ 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Υ 

2 
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές 

Μετρήσεις 
Υ 

3 
Ηλεκτρονικά Ισχύος – Ηλεκτρικές 

Μηχανές 
Υ 

4 Δομή και Λειτουργία Μ/Υ Υ 

5 CAD/CAM Υ 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Ψηφιακός Έλεγχος Υ 

2 Συστήματα Συλλογής Δεδομένων Υ 

3 Υδραυλικά και Πνευματικά Σ.Α.Ε. Υ 
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Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

4 Έλεγχος Κίνησης Υ 

5 Αρχές Τηλεπικοινωνιών Υ 

6 Σεμινάριο Αυτόματου Ελέγχου Υ 

 
 
 
 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Υ 

2 Ρομποτική Υ 

3 Βιομηχανικοί Ελεγκτές Υ 

4 Μηχατρονική Υ 

5 Δίκτυα Υπολογιστών Υ 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Διαδικτυακά Πρωτόκολλα Υ 

2 Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών Υ 

3 Ευφυής Έλεγχος Υ 

4 Επιλογής Υποχρεωτικό (Ομάδα Α) ΕΥ 

5 Επιλογής Υποχρεωτικό (Ομάδα Α) ΕΥ 

6 Επιλογής Υποχρεωτικό (Ομάδα Β) ΕΥ 

7 Επιλογής Υποχρεωτικό (Ομάδα Β)  ΕΥ 

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Πτυχιακή Εργασία Υ 

2 Πρακτική Άσκηση Υ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΟΜΑΔΑ Α Α/Α ΟΜΑΔΑ Β 

1 Ορολογία - Ξένη 1 Ιστορία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

Γλώσσα Αυτομάτων 

2 
Τηλεματικές 
Εφαρμογές 

2 
Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

3 
Διαχείριση 

Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

3 
Νομοθεσία – 

Οικονομοτεχνικές 
Μελέτες 

4 Τεχνολογία CNC 4 
Δίκαιο στην 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Y : Υποχρεωτικό ΕΥ : Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Π : Προαιρετικό 

3. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

3.1. Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τμήματος Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας 
επαγγέλματος, δύνανται να ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, με την 
έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της 
τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου. 
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Αυτοματισμού δραστηριοποιούνται αυτόνομα και 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μελέτη ανάλυση, σχεδιασμό, επίβλεψη λειτουργίας, 
συντήρησης και κατασκευής έργων και εργασιών που εμπίπτουν στο γνωστικό 
πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Αυτοματισμού απόφοιτου Τ.Ε.Ι. 
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Αυτοματισμού έχουν δικαίωμα αυτόνομης 
απασχόλησης από κτήσεως πτυχίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους εξής 
ενδεικτικούς τομείς και δραστηριότητες έργων και εργασιών : 
• Ανάληψη έργων και εργασιών πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων 

αυτοματισμού. Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις 
σχετιζόμενες με συστήματα αυτοματισμού. 

• Αξιολόγηση προσφορών αγοράς, ποιοτικό έλεγχο υλικών και αξιολόγηση 
έργων, εργασιών, εξοπλισμού, καθώς και προϊόντων αυτοματισμού. 
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•  Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη μελέτης, εκτέλεση έρευνας, κατασκευή, 
επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, επίβλεψη λειτουργίας και 
συντήρησης συστημάτων αυτοματοποίησης. 

• Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, 
επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών 
μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς. 

• Ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης αυτοματισμών και εργασιών 
αυτοματοποίησης στη βιομηχανία, στην παραγωγή, σε εγκαταστάσεις και σε 
κατασκευές. 

• Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη μελέτης, ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, 
κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, καθώς και επίβλεψη 
λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στη 
μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, 
καθώς και σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής και 
διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν περιπτώσεις αυτοματοποίησης 
ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων σε αιολικές μηχανές, 
φωτοβολταϊκές μονάδες, συστήματα τηλεπικοινωνιών, λήψης και μετάδοσης 
δεδομένων. 

• Ανάλυση, προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη έργων αυτοματισμού και 
εργασιών αυτοματοποίησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, 
καταγραφικών, θερμοϋδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και 
εγκαταστάσεων. 

• Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, ανάληψη και διοίκηση μεγάλων και σύνθετων 
έργων και εργασιών αυτοματισμού και αυτοματοποίησης στη βιομηχανία και 
στην παραγωγή. 

• Σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών 
αυτοματισμού. 

• Συντήρηση, λειτουργία, επίβλεψη λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, εμπορία 
συστημάτων αυτοματισμού που προβλέπονται για την παραγωγή, μεταφορά 
και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε 
εγκαταστάσεις χρήσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σχετικών με τη 
λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών, ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, 
αιολικών μηχανών, φωτοβολταϊκών μονάδων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, 
καθώς και λήψης και μετάδοσης δεδομένων. 

 
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Αυτοματισμού δύνανται να δραστηριοποιούνται: 
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• Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό (ή με εντολή) 
υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής 
κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες 
Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης. 

• Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον 
έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, 
που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών. 

• Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του 
δυναμικού του μελετητικού γραφείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του Δημοσίου. 

• Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη 
μελετών δημοσίων έργων και εργασιών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών 
που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τμήματος Αυτοματισμού, είτε 
συμμετέχοντας σε μελετητική ομάδα, είτε αυτόνομα.  

 
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αυτοματισμού δύνανται να: 
 
• Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. 

• Δραστηριοποιούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

• Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς 
τους. 

• Εξελίσσονται γενικώς μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν 
θέσεις υπευθύνων στελεχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για 
τους Πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης. 

• Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός Αυτοματισμού. 

 

3.2. Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος 

 
O απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος 
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του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς 
και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, σε συστήματα 
αυτοματισμού στην βιομηχανική παραγωγή, τη αγροτική παραγωγή, τα συστήματα 
ρομποτικής αλλά και τις υπηρεσίες. Επειδή η γνώση του αυτοματισμού είναι 
περαιτέρω εξειδίκευση της γνώσης του συστήματος, ο πτυχιούχος έχει αρχικά 
εκπαιδευθεί σε βασικές γνώσης της δομής και λειτουργίας των διάφορων 
συστημάτων (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, υδραυλικών και 
πνευματικών, καθώς και των ηλεκτρικών μηχανών). Συγκεκριμένα, περαιτέρω 
έμφαση της εκπαίδευσής του έχει δοθεί στον αυτόματο έλεγχο των ανωτέρω 
συστημάτων με εξειδίκευση των δεξιοτήτων του σε συστήματα ρομποτικής, 
εργαλειομηχανών CNC, βιομηχανικών δικτύων συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών, ευφυή έλεγχο, κ.τ.λ. Λόγω της γενίκευσης της χρήσης των Η/Υ και το 
χαμηλό κόστος των μικροϋπολογιστών – μικροελεγκτών στην υλοποίηση των 
αλγορίθμων αυτομάτου ελέγχου, οι πτυχιούχοι του Τμήματος εκπαιδεύονται σε 
ιδιαίτερο βάθος στους Η/Υ και το λογισμικό και έχουν επαρκείς δεξιότητες 
βιομηχανικής πληροφορικής. 
 
Ειδικότερα ο Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. είναι σε θέση να: 
 

Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους ανάλυσης, σχεδίασης, 
ανάπτυξης κατασκευής, χειρισμού και συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού  
σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά κλπ. 
 
Πραγματοποιεί μελέτη και σχεδίαση εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου σε 
εργοτάξια, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες και κάθε παραγωγική 
εγκατάσταση. 
 
Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και προσαρμόζει 
υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές και 
γενικώς εξοπλισμό που υλοποιεί αλγορίθμους αυτομάτου ελέγχου. 
 
Μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά βιομηχανικά δίκτυα συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων, με στόχο τον αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών 
παραγωγικών διαδικασιών. 
 
Μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά αυτοματισμούς γραφείου βασισμένους σε 
Η/Υ, δίκτυα Η/Υ και λογισμικό υπολογιστών. 
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Πραγματοποιεί επιβλέψεις και επιμετρήσεις έργων εφαρμογής αυτομάτου 
ελέγχου σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση. 
 
Πραγματοποιεί ενέργειες ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης ποιότητας και 
καταλληλότητας σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου. 
 
Πραγματοποιεί εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε εγκαταστάσεις 
συστημάτων από τα ανωτέρω. 

 

3.3. Επαγγελματικός και Επιστημονικός φορέας του Μηχανικού ΑυτοματισμούΤ.Ε.: 
ΕΕΤΕΜ 

 
Επαγγελματικός και Επιστημονικός φορέας των αποφοίτων της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι η ΕΕΤΕΜ, η οποία είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου και αποτελεί τον επαγγελµατικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων 
Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίµων σχολών εσωτερικού και 
εξωτερικού. Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 
47 περιφερειακά τµήµατα σε όλους τους Νοµούς της χώρας. Τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
ανέρχονται περίπου σε 45000. Στην ΕΕΤΕΜ εγγράφονται ως µέλη οι απόφοιτοι των 
σχολών Σ.Τ.ΕΦ - ΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτήτων Μηχανικών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε):  
 
 
1. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 
2. Αυτοµατισµού 
3. Βιοµηχανικής Πληροφορικής 
4. Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 
5. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
6. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
7. Ενεργειακής Τεχνολογίας 
8. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων 
9. Ηλεκτρολογίας 
10. Ηλεκτρονικής 
11. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων 
12. Κλωστοϋφαντουργίας 
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13. Μηχανολογίας 
14. Μηχανολογίας Οχηµάτων 
15. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 
16. Ναυπηγικής 
17. Ορυχείων 
18. Περιβάλλοντος 
19. Πολιτικών ∆οµικών Έργων 
20. Πολιτικών Έργων Υποδοµής 
21. Πληροφορικής  
22. Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
23. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
24. Τεχνολογίας Πετρελαίου 
25. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
26. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 
27. Τεχνολογίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων 
28. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 
29. Τοπογράφων 
 

3.3.1. Σκοποί της ΕΕΤΕΜ  

 
Οι σκοποί της Ένωσης, µεταξύ των άλλων, είναι:  
 

• η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συµφερόντων των µελών της µε κάθε 
νόµιµο µέσο,  

• η προάσπιση και εξύψωση της επιστηµονικής -τεχνολογικής στάθµης των 
µελών της, ιδιαίτερα στους τοµείς της εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνικής,  

• η συµβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας γενικά και σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς για την αυτοδύναµη οικονοµική, κοινωνική 
καιπολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 

 

3.3.2. Βασικές ∆ραστηριότητες  

 
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επέχει τη θέση επιµελητηρίου για τους Μηχανικούς των ΤΕΙ αφού:  
 

• Αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα τήρησης µητρώου άσκησης επαγγελµατικής 
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δραστηριότητας µετά την κτήση του Πτυχίου,  
• Παρέχει Αριθµό Μητρώου Πτυχιούχου Μηχανικών κάθε ειδικότητας και εκδίδει 

σχετικές βεβαιώσεις προς χρήση σε ∆ηµόσιες Αρχές (Οργανισµούς ∆ηµοσίου, 
Ασφαλιστικά ταµεία, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Νοµαρχίες κ.λ.π.),  

• Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα µέλη της δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά 
παραπτώµατα κατά την άσκηση του Επαγγέλµατος προκειµένου να πάρουν 
µέρος σε δηµοπρασίες του ∆ηµοσίου,  

• Η εγγραφή σε αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειµένου για την πιστοποίηση 
Μηχανικών ΤΕΙ ως στελεχών σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Υπουργική απόφαση υπ’ 
αριθµ. 36927/4751ΦΕΚ847/8-7-2002 Άρθρο 8 παρ.5 εδάφιο ιδ.). 

 
Επίσης η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης σε θεσµικά όργανα της Πολιτείας γνωµοδοτικά ή αποφασιστικά καθώς 
και σε επιτροπές επεξεργασίας θεµάτων που αφορούν την Ανώτατη Τεχνολογική 
Εκπαίδευση. Ειδικότερα:  
 
• Ορίζει εκπροσώπους στα Νοµαρχιακά ΣΧΟΠ (Π.∆ 69ΦΕΚ.60Α΄/9.3.2000), 
• Συµµετέχει µε εκπροσώπους στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών 

Ισοτιµιών (ΣΑΕΙ) τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και στην επιτροπή 
επεξεργασίας επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών των 
ΤΕΙ ( Π.∆ 165/2000 ΦΕΚ 149Α΄/28-6-2000),  

• Συµµετέχει µε εκπροσώπους στο ∆.Σ του ΤΣΜΕ∆Ε και στην επιτροπή του 
Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) µε βάση τον Ν. 1418/84 το Π.∆. 
472/85 ΦΕΚ 168Α’ όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 609/85 ΦΕΚ 223Α’ και 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 368/94 ΦΕΚ 201Α’ καθώς και στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Ν.2940 ΦΕΚ 180Α’/6-8-2001 άρθρο 4,  

• Συµµετέχει µε εκπροσώπους σε διάφορα συµβουλευτικά όργανα της Πολιτείας 
όπως το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π) Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α’/31-7-95 
άρθρο 16, Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε) Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173Α’, 
άρθρο 14 παρ.2 και Υπουργική Απόφαση Ε5/661/1984, ΦΕΚ 93Β’/1984. κ.λ.π. ,  

• Εκδίδει το επιστηµονικό και τεχνικό περιοδικό «Τεχνικό Βήµα»,  
• ∆ιοργανώνει αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, Ηµερίδες, Συνέδρια 

καιεπιµορφωτικά σεµινάρια,  
• Παρέχει κατόπιν αιτήσεως ,συµβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέµατα 

(επαγγελµατικά, εκπαιδευτικά κ.λ.π) της αρµοδιότητας του,  
• Συνεργάζεται µε Κυβερνητικούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς καθώς και µε όλα τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  
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3.3.3. Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ  

 

Η Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ είναι απαραίτητη για :  
 
1. την Έκδοση Αριθµού Μητρώου Μηχανικού ΕΕΤΕΜ.  
2. βεβαιώσεων ΕΕΤΕΜ που ζητούνται από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.  
3. έναρξη επαγγέλµατος στις ∆ΟΥ.  
4. βεβαιώσεις Ηλεκτροδότησης για την ∆ΕΗ.  
5. βεβαιώσεις για το ότι δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώµατα κατά την 

άσκηση του επαγγέλµατος προκειµένου να πάρουν µέρος σε δηµοπρασίες του 
∆ηµοσίου. 

6. βεβαιώσεις για συνταξιοδότηση από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. κλπ. 
 

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες µπορεί κανείς να απευθύνεται στα 
τηλέφωνα επικοινωνίας των κεντρικών γραφείων της ΕΕΤΕΜ  2105227812 / 210-
5227276 ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο http://www.eetem.gr. Η ταχυδροµική 
διεύθυνση της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. (κεντρικά γραφεία) είναι Βερανζέρου 15, 4ος  Όροφος, 
Τ.Κ.10677,  Αθήνα  ενώ η ηλεκτρονική είναι eetem@eetem.gr .  

3.3.4. Κλαδικοί Σύλλογοι  

 
Όλα τα µέλη εγγράφονται καταρχήν στην Ε.Ε.ΤΕ.Μ. και ανάλογα µε τις επιµέρους 
δραστηριότητες ή και τον τοµέα απασχόλησης τους, δύνανται να ενταχθούν και 
στους κατωτέρω συλλόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους 
παρακάτω κλαδικούς συλλόγους µπορείτε να απευθύνεστε στην Γραµµατεία των 
Κεντρικών Γραφείων της Ε.Ε.ΤΕ.Μ.  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 
Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.∆.Υ (Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Μηχανικών Τ.Ε. ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) 

Μπουμπουλίνας 14, 
10682, Αθήνα 

2 
Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/ ∆ΕΗ 

Στουρνάρη 73 – 75, 10432, 
Αθήνα 
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Α/Α ΟΝΟΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

3 
Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων 
Μηχανικών ΤΕ ΟΣΕ 

Κάνιγγος 6, Αθήνα 

4 
Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών ΟΤΕ (Π.Ε.ΤΕ.Μ. 
ΟΤΕ) 

Βερανζέρου 34, 10432, 
Αθήνα 

5 
ΣΗΜΟΑ (Σύλλογος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Ολυµπιακής Αεροπορίας) 

Φαλήρου 68, 117-41, 
Κουκάκι, Αθήνα 

6 
Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ 
Πολεµικής Αεροπορίας 

Λευκοθέας 8, 116-33 
Αθήνα 

 

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

4.1.  Γενικές πληροφορίες 

 
Ο πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., γενικώς, μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει 
για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. είτε στα 
αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται 
σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο 
επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της 
έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα μας μια 
συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. 
ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή και 
απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως απόδειξη 
επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. 
Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη 
λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα: 
 
Με τον Νόμο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011 τ. Α’ ), που αποσαφήνισε το ρόλο των 
Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και 
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα. 
Ας σημειωθεί, ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο : 
 
• Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία 
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 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ 

• Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης & συνδιοργάνωσης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. 
στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή 
Πανεπιστήμια του εσωτερικού. 

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

Τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν 
απευθύνονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και εμπλουτίζονται 
συνεχώς με την προσθήκη νέων. Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο 
έτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα 
που οργανώνει το πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. 
 
Σε γενικές γραμμές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση στο τμήμα. 
2. Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όταν αυτό 

έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. 
3. Βιογραφικό Σημείωμα. 
4. Συστατικές Επιστολές. 
5. Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας. 
 
Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει με σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών ή την εξέταση του 
υποψηφίου σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα της οποίας συνεκτιμάται με την 
επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την 
επιτροπή του ΜΠΣ. 
 
Σχετικά με την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέμεται από το τμήμα στο οποίο 
εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα 
στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου.  
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Τα δικαιολογητικά συνήθως που ζητούνται είναι: 
 
1. Αίτηση 
2. Πτυχίο & μεταπτυχιακός τίτλος 
3. Βιογραφικό σημείωμα & αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 
4. Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα 

ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που 
παρέχουν στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία 
Διασύνδεσης που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι. 

4.2. Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψήφιων 

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που 
αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού κάθε τμήματος. Για τις επιτροπές 
επιλογής υποψήφιων στα προγράμματα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που 
περιλαμβάνουν : 
 
Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για μεταπτυχιακά, 
χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα το πτυχίο εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο 
τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη 
ημερομηνία αποφοίτησης. 
 
Βαθμός πτυχίου: Διαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός 
βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος του 7. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές 
κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, υπό προϋποθέσεις. 
 
Αίτηση: Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι 
αιτήσεις απαιτούν μία έκθεση, όπου με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες 
για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος 
επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει 
μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στον γραπτό λόγο 
και στην σύντομη παρουσίαση ιδεών. 
 
Εξετάσεις - τεστ: Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι σημαντική 
η βαθμολογία των τεστ που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Αρκετά 
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μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 
ζητούν από τους υποψήφιους να διαγωνιστούν σε τυποποιημένα τεστ δεξιοτήτων, 
γλωσσομάθειας και αναλυτικής ικανότητας. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού απαιτούν τεστ γλωσσομάθειας (TOEFL, IELTS κτλ) και τεστ δεξιοτήτων 
και αναλυτικής ικανότητας (GRE, GMAT, κ.α.) με συγκεκριμένο όριο επίδοσης που 
διαφέρει από σχολή σε σχολή. Τα Πανεπιστήμια του εσωτερικού συνήθως απαιτούν 
(πέρα των παραπάνω) την γραπτή εξέταση των υποψηφίων σε συγκεκριμένη ύλη η 
οποία προσδιορίζεται από βιβλιογραφία που καθορίζει το τμήμα. 
 
Συστατικές επιστολές: Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούν την 
συμπλήρωση δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών που αναφέρονται στις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις, την τυχόν επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία του χαρακτήρα 
των υποψηφίων καθώς και όποιες εξέχουσες δραστηριότητες/εργασίες/συμμετοχές 
κατά την διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να ενδυναμώσουν την 
υποψηφιότητα του αιτούμενου. Τις περισσότερες φορές οι συστατικές επιστολές 
δίνονται από καθηγητές του τμήματος που γνωρίζουν αρκετά καλά τον/την 
υποψήφιο μέσα από μαθήματα, καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας, έλεγχος 
πρακτικής άσκησης, εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων, συνεργασίες σε ερευνητικά 
προγράμματα κ.α. Αρκετά προγράμματα απαιτούν συστατική επιστολή και από 
εργοδότες ή στελέχη επιχειρήσεων. 
 
Συνέντευξη: Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’ αυτή την 
περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές 
απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: 
 
1. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα. 
2. Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε. 
3. Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί. 
4. Μιλήστε για τον εαυτό σας. 
5. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
6. Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος. 
7. Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα. 
8. Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών. 
 

4.3.  Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών 
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Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 
1. Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas): αποτελούνται από  στοιχεία 

διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή. Mερικές σπουδές 
προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος  στις 
σπουδές ενός master, μετά από μια επιτυχημένη ολοκλήρωση του κύκλου, που 
ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 μήνες. 

2. Πτυχία masters με διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείμενο της μελέτης 
(MA-Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business 
Administration) είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διαρκούν ένα έως δυο 
 έτη και αποτελούνται από σειρά μαθημάτων, εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, 
ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε 
ένα ορισμένο θέμα, το οποίο πρέπει να γραφεί ως μια εκτεταμένη έκθεση. Δεν 
έχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μια 
διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση. 

3. Πτυχία masters με έρευνα: μπορούν να αποκτηθούν με έρευνα, και οι 
περισσότερες full time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhil-Master 
of Philosophy και MRes- Master of Research. 

4. Διδακτορικά: απονέμονται για μια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο, πραγματοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη 
καθηγητών και γράφονται τα αποτελέσματα αυτής και τα συμπεράσματα ως μια 
διατριβή. Για την ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών απαιτούνται 
συνήθως τρία χρόνια. 

 
Στον Πίνακα  που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, για τις χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι 
περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές. 
 

Τίτλοι Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Ελληνικοί 
Διδακτορικό: 3 έτη 
τουλάχιστον 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
Πρόγραμμα: 1 έως 2 έτη 

Βρετανικοί Ph.D: 3 έτη 
Mphil:1 έως 2 
έτη 

Msc, MA, MBA: 1 έτος 

Γαλλικοί 
Doctorat: 2-4 έτη 
 μετά το DEA 

DEA: 1 έτος DESS:1 έτος 
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Αμερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA: 2έτη 

Καναδικοί Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA: 2έτη 

Γερμανικοί Doctorate: 2-5 έτη Magister LLM 

 

4.4. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
Ειδικότερα στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ παρέχονται τα εξής Μ.Π.Σ.: 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ  
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ  
 

ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

«Λογιστική & 
Χρηματοοικονομική» 

Φ.Ε.Κ. 1413/Β'/15-07-09 
Φ.Ε.Κ. 851/Β'/20-03-12 

Δρ Κάντζος Κωνσταντίνος 
Καθηγητής Τμήματος 

Λογιστικής 
ckantzos@teipir.gr 

2105381278 
2105381453 
2103420973 
210347666 

 
acc-fin@teipir.gr 

«Διεθνή Διοικητική των 
Επιχειρήσεων» 

Φ.Ε.Κ. 1476/Β'/22-07-09 

Δρ Κυριαζόπουλος Παναγιώτης 
Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 
pkyriaz@teipir.gr 

2105381429 
2105381197 
2105381173 

In-mkg@teipir.gr 

University of Kentucky - TEI 
ΠΕΙΡΑΙΑ "MBA - MASTER IN 

BUSINESS ADMINISTRATION" 

Φ.Ε.Κ. 1906/Β'/07-09-09 
Φ.Ε.Κ. 1079/Β'/09-04-12 

Κάντζος Κωνσταντίνος 
Καθηγητής Τμήματος 

Λογιστικής 
ckantzos@teipir.gr 

2105381278 
2105381470 
2103420973 

mba@teipir.gr 

 

http://www.mscinaccounting.gr/
http://www.mscinaccounting.gr/
mailto:ckantzos@teipir.gr
http://www.mba-teipir.gr/
http://www.mba-teipir.gr/
mailto:pkyriaz@teipir.gr
mailto:In-mkg@teipir.gr
http://www.mbaingreece.gr/
http://www.mbaingreece.gr/
http://www.mbaingreece.gr/
mailto:ckantzos@teipir.gr
mailto:mba@teipir.gr
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας για την 

Εκπαίδευση 
Φ.Ε.Κ. 1247/Β'/06-09-2005 

Kόγιας Γεώργιος 
Καθηγητής 

Τμήματος Ηλεκτρονικής 
gkog@teipir.gr 

2105381224 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και 
Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 

Φ.Ε.Κ. 117/Β'/01-02-06 

Βρυζίδης Λάζαρος 
Καθηγητής 

Τμήματος Γενικών 
Μαθηματικών 
lvryz@teipir.gr 

2105381020 
2103688013 

Ελάχιστα Επεμβατική 
Χειρουργική, Ρομποτική 

Χειρουργική και 
Τηλεχειρουργική 

Φ.Ε.Κ. 141/Β'/07-02-05 

Χαμηλοθώρης Γεώργιος 
Καθηγητής 

Τμήματος Αυτοματισμού 
thor@teipir.gr 

2105381427 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ  
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

"Διοίκηση της Υγείας" 
Φ.Ε.Κ. 442/Β'/04-03-2004 

Γιαννακόπουλος Διονύσιος 
Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 
dgian@teipir.gr 

2105381269 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

http://www.icte.ecd.uoa.gr/start.html
http://www.icte.ecd.uoa.gr/start.html
http://www.icte.ecd.uoa.gr/start.html
mailto:gkog@teipir.gr
http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/metaptyxiaka-programmata-ptde-tei.html
http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/metaptyxiaka-programmata-ptde-tei.html
mailto:lvryz@teipir.gr
mailto:thor@teipir.gr
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/pg.htm
mailto:dgian@teipir.gr
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ΤΙΤΛΟΣ Μ.Π.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

«Δίκτυα και Επικοινωνίες 
Δεδομένων ( Networking and 

Data Communications )»  
Φ.Ε.Κ. 738/Β'/18-05-2004 τροπ. 
από ΦΕΚ 1881/Β'/29-12-2006 

Τσιτομενέας Στέφανος 
Αν. Καθηγητής Τμήματος 

Ηλεκτρονικής 
stsit@teipir.gr 

2105381327 
ΖΑ010 

«Διαχείριση και Διοίκηση 
Κατασκευών ( Management in 

Construction )»  
Φ.Ε.Κ. 738/Β'/18-05-2004 

Μεταξάς Γιώργος 
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών 

Δομικών Έργων 
gmeta@teipir.gr 

2105381285 
Γ033 

«Προηγμένα Βιομηχανικά 
Συστήματα Παραγωγής 
(Advanced Industrial & 

Manufacturing Systems )»  
Φ.Ε.Κ. 738/Β'/18-05-2004 

Στεργίου Κωνσταντίνος, 
Αν. Καθηγητής Τμήματος 

Μηχανολογίαςcsterg@teipir.gr 

2105381298 
2130245050 

Γ031 

« Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(Electronic Commerce )»  

Φ . Ε . Κ . 738/ Β '/18-05-2004 

Κικίλιας Παναγιώτης 
Καθηγητής Γενικού Τμήματος 

Μαθηματικών 
pkik@teipir.gr 

2105381344-5 
Α013 

«Master of Science in Energy» 
Φ . Ε . Κ . 1049/ Β '/03-08-2006 

Ιωάννης Καλδέλλης 
Αν. Καθηγητής Τμήματος 

Μηχανολογίας 
sealab@gdias.teipir.gr 

2105381237 
2105381143 
2105699559 

 

4.5. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό 

4.5.1. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μ. Βρετανία 

 
Η Μ. Βρετανία έχει το μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό 
όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα στην Μ. 
Βρετανία βασίζεται στα 100 περίπου κρατικά πανεπιστήμια που προσφέρουν 
σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε όλους τους τομείς. Η 
συνήθης διάρκεια για την απόκτηση τίτλου Master (M.Sc-Master of Science, MEng.- 
Master of Engineering, M.A-Master of Arts, MBA-Master in Business Administration, 
L.L.M-Master in Law) είναι 12 μήνες. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και 

http://dcom.teipir.gr/
http://dcom.teipir.gr/
http://dcom.teipir.gr/
mailto:stsit@teipir.gr
http://www.civilmsc-teipir.gr/
http://www.civilmsc-teipir.gr/
http://www.civilmsc-teipir.gr/
mailto:gmeta@teipir.gr
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/aims
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/aims
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/aims
http://ikaros.teipir.gr/mecheng/aims
mailto:csterg@teipir.gr
http://ecommerce.teipir.gr/
http://ecommerce.teipir.gr/
mailto:pkik@teipir.gr
http://www.sealab.gr/
mailto:sealab@gdias.teipir.gr


 

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

 Ίδρυμα Πειραιά 
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας 

Γραφείο Διασύνδεσης 
 

 Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω (+30) 210   53 81 294 – 5 (+30) 210 5381296  secre@gdias.teipir.gr  http://gdias.teipir.gr 

 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine Γραφείο Διασύνδεσης  gdias.teipir.gr :gdiasgr 
 

 

 

 

τελειώνει τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει 9μηνη διδασκαλία, σεμινάρια και 
εξετάσεις και τρεις μήνες αφιερωμένους στην εκπόνηση διατριβής (dissertation). 
Τα παρακάτω προσόντα συνήθως είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε Βρετανικό 
πανεπιστήμιο. 
 
• Βασικός Τίτλος Σπουδών με βαθμό πτυχίου ως βασικό κριτήριο επιλογής και με 

σχετικό αντικείμενο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο 
δηλώνεται υποψηφιότητα. 

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Τα περισσότερα 
πανεπιστήμια θεωρούν ότι το Certificate of Proficiency in English του Cambridge 
καλύπτει τις απαιτήσεις. Άλλα αποδεικτικά γλωσσομάθειας είναι το IELTS 
(International English Language Testing System) με βαθμό 6-7 και το TOEFL (Test 
of English as a Foreign Language). 

• Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές που αναφέρονται στην 
ακαδημαϊκή πληρότητα του υποψηφίου είναι επίσης απαραίτητες. 

 
Τα δίδακτρα κυμαίνονται γύρω στις 7.000 Αγγλικές λίρες/έτος στην Αγγλία, ενώ 
στην Ουαλία και στην Σκωτία  η τιμή διαφοροποιείται σημαντικά.  
 

4.5.2. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία 

 
Στη Γαλλία υπάρχουν 90 δημόσια πανεπιστήμια και πάνω από 450 Grandes Ecoles 
εκ των οποίων 240 είναι ανώτατες σχολές μηχανικών, καθώς και ερευνητικά κέντρα. 
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει δύο (2) βασικές κατηγορίες 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με διαφορετικούς στόχους, δομή και προϋποθέσεις 
εγγραφής τα Grandes Ecoles και τα Πανεπιστήμια. Τα Grandes Ecoles παρέχουν 
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση, όπως 
π.χ. εκπαίδευση μηχανικών και εκπαίδευση στην διοίκηση επιχειρήσεων για 
ανώτατα στελέχη. Σε σύγκριση με αυτά, τα πανεπιστήμια είναι περισσότερο 
προσανατολισμένα προς τη διαμόρφωση ερευνητών και τη διάπλαση ειδικών της 
γνώσης. Τα πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους 
τομείς (θετικές επιστήμες, τεχνολογία κα). Μετά από 4 έτη πανεπιστημιακών 
σπουδών, όπως και στην Ελλάδα, οι φοιτητές μπορούν να προσανατολιστούν είτε 
προς μια πρακτική εκπαίδευση, είτε προς την έρευνα. 
 
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι περιλαμβάνουν: 
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1. DESS (Diplome d' Etudes Superieures Specializes): Είναι ο βασικός μεταπτυχιακός 

τίτλος επαγγελματικής κατεύθυνσης που απονέμεται από τα Γαλλικά 
πανεπιστήμια. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μονοετούς 
διάρκειας, απαιτείται πρακτική άσκηση τουλάχιστον τριών μηνών σε κάποια 
επιχείρηση. Οι τομείς σπουδών περιλαμβάνουν μηχανική, επιστήμες διοίκησης, 
οικονομικές επιστήμες, πληροφορική, βιομηχανικές επιστήμες και τεχνολογία 
κ.α. 

2. DEA (Diplome d'Etudes Approfondies): Θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 
μεταπτυχιακό, με τη διαφορά ότι το DEA επικυρώνει ένα έτος σπουδών και 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής 
(these de Doctorat) που διαρκεί 3 ή 4 χρόνια. 

3. CAAE (Certificat d' Aptitude a l' Administration des Enterprises): Τα Ινστιτούτα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΙΑΕ), αποτελούν πανεπιστημιακά ιδρύματα 
μεταπτυχιακών στην οικονομία-διαχείριση και απονέμουν ταυτόχρονα με το 
DESS, ένα πιστοποιητικό (certificat) ικανότητας στην διοίκηση επιχειρήσεων 
(CAAE: Certificat d' Aptitude a l' Administration des Enterprises). 

4. Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές: Το διδακτορικό (Doctorat) διαρκεί 3 
έως 4 έτη. Την οδό του διδακτορικού μπορούν να ακολουθήσουν οι κάτοχοι DEA. 

 
Ο φάκελος υποψηφιότητας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνήθως πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
 
• Πιστοποιητικό Γεννήσεως 
• Πτυχίο/Δίπλωμα (ίσως ζητηθεί και Απολυτήριο Λυκείου). 
• Αναλυτική βαθμολογία. 
• Καλό επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας. 
• Επιστολή παρουσίασης κινήτρων (lettre de motivation) όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, 
στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο 

• Βιογραφικό Σημείωμα. 
 
Στα δημόσια ιδρύματα δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Τα δίδακτρα στην ιδιωτική 
εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 3,000 €- 7,000€ (και μπορεί να φτάνουν έως και 
22,000€). Ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για πληροφορίες σχετικά με 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Γαλλία είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο. 
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4.5.3. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία 

 
Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύματα Ανώτατης τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.   Ανώτατες   Πολυτεχνικές   Σχολές   προσφέρουν   σπουδές   
τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
(DAAD, (http://www.daad.de/idp),) αποτελεί τον βασικό φορέα για Μ.Π.Σ. στα 
πανεπιστήμια της Γερμανίας. Επίσης πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Γερμανία παρέχονται από τη Γερμανική Πρεσβεία (Καραολή & Δημητρίου 3, 106 75 
Αθήνα, 210-7285111, 7285242), το Γερμανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη (Καρόλου 
Ντηλ 4α, 541 10, 2310-236315) και τα κατά τόπους Ινστιτούτα GOETHE (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά). 
Οι απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στην Γερμανία έχουν τρεις δυνατότητες: 
 
1. Να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικής 

εξειδίκευσης (Aufbaustudium, Zusatzstudium, Erganzungsstudium) με διάρκεια 
σπουδών από 6 μήνες έως και δύο έτη για την απόκτηση του τίτλου Magister 
(από σχολές Θεωρητικών και Κοινωνικών Επιστημών) ή Diplom (από σχολές 
Θετικών, Τεχνικών και Οικονομικών επιστημών). 

2. Να αποκτήσουν τον τίτλο Master*- M.A., M.Sc., L.L.M. 
3. Να ακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου με διάρκεια από 2 έως και 5 

έτη και με κύριο σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
 
Βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή Ελλήνων φοιτητών σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα γερμανικών πανεπιστημίων είναι: 
 
• Πτυχίο/δίπλωμα από Ελληνικό πανεπιστήμιο με βαθμολογία συνήθως πάνω 7/10 
• Πιστοποιητικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε 

(Kleines/GroBes Deutsches Sprachdiplom). 
• Βιογραφικό Σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις 
• Συστατικές Επιστολές. 
 

4.5.4. Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Η.Π.Α. 

 
Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος στις Η.Π.Α. χρειάζεται χρόνο και 
συστηματική αναζήτηση στις κατάλληλες πηγές πληροφοριών όπως στο 

http://www.daad.de/idp
http://www.daad.de/idp


 

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

 Ίδρυμα Πειραιά 
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας 

Γραφείο Διασύνδεσης 
 

 Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω (+30) 210   53 81 294 – 5 (+30) 210 5381296  secre@gdias.teipir.gr  http://gdias.teipir.gr 

 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine Γραφείο Διασύνδεσης  gdias.teipir.gr :gdiasgr 
 

 

 

 

Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ίδρυμα Fulbright) και την Ελληνοαμερικανική 
Ένωση. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις Η.Π.Α. ανάλογα με την οικονομική 
υποστήριξη που δέχονται μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Τα Δημόσια-
Πολιτειακά πανεπιστήμια (State Universities) υποστηρίζονται εν μέρη από τις 
αντίστοιχες Πολιτειακές Κυβερνήσεις. Τα Ιδιωτικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια 
(Private Research Universities), έχουν μέσο όρο τον μισό αριθμό εγγραφών σε σχέση 
με τα Δημόσια. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέμουν τα πανεπιστήμια 
είναι οι εξής: 
 
1. Δίπλωμα Master's (Master's Degree): Είναι ο πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών και προϋποθέτει από ένα έως και δύο έτη σπουδών. Τα περισσότερα 
πανεπιστήμια απονέμουν διπλώματα Master of Sciences (M.Sc.) σε τομείς 
εφαρμοσμένων επιστημών. Οι φοιτητές σε επίπεδο Master εξετάζονται 
υποχρεωτικά σε μια σειρά μαθημάτων. 

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctoral Degree/Doctorate): Το διδακτορικό δίπλωμα 
αντιστοιχεί σε διδακτορική διατριβή και απαιτεί 3 έως 4 έτη σπουδών μετά το 
Master's. Βασίζεται δε σε πρωτότυπη επιστημονική έρευνα. Ο υποψήφιος 
υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του 
και καταλήγει στην παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας του. 

 

4.5.5. Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Καναδά 

 
Ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες: τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στον Καναδά 
είναι πανεπιστήμια, κολέγια, πολυτεχνεία και ινστιτούτα. Τα μεταπτυχιακά 
διπλώματα που απονέμονται είναι: 
 
Το Master, για την απόκτηση του οποίου απαιτείται ένα ή δύο έτη σπουδών καθώς 
και η υποβολή μίας μεταπτυχιακής εργασίας (thesis) ή πρακτικής/ερευνητικής 
εργασίας (practicum/research paper). 
Το Διδακτορικό (Doctoral), με σπουδές διάρκειας 2-3 ετών για φοιτητές που έχουν 
ήδη το δίπλωμα Master. Για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου απαιτείται η 
σύνταξη και η υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Τα κριτήρια αποδοχής και 
αξιολόγησης υποψηφίων είναι διαφορετικά σε κάθε πανεπιστήμιο. 
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4.6. Υποτροφίες 

 
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων, όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, 
ιδρύματα, κληροδοτήματα, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια που παρέχουν 
υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι συνηθέστεροι 
παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών, σε γενικές γραμμές, 
είναι οι εξής : 
 
• ο βαθμός του πτυχίου 
• οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο 

προκηρύσσεται η υποτροφία 
• η καλή γνώση ξένης γλώσσας 
• η οικονομική κατάσταση 
• η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο 
 
Επίσης για την χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται 
κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε διαγωνισμό. Εκτός 
από τις υποτροφίες δυο άλλοι τρόποι χρηματοδότησης σπουδών είναι: 
 
1. Η χρηματοδότηση που δίδεται απευθείας από τα πανεπιστήμια: Ο υποψήφιος 

μεταπτυχιακός φοιτητής, παράλληλα με την αίτηση, πρέπει να προμηθευτεί και 
τα σχετικά έντυπα για πιθανή οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο 
πανεπιστήμιο ή τμήμα στο οποίο έχει σκοπό να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του 
για μεταπτυχιακές σπουδές. Σε κάθε περίπτωση η οικονομική ενίσχυση για 
κάποιον υποψήφιο εξετάζεται χωριστά από την αίτησή του για φοίτηση στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης 
που δίνονται από ένα πανεπιστήμιο (πχ. μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, 
μέσω παροχής βοηθητικού διδακτικού έργου, ή μέσω υποτροφιών από ιδιώτες 
που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριμένου τμήματος του 
πανεπιστημίου). Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε 
πανεπιστήμιο ή τμήμα πανεπιστημίου. 

2. Η χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης τραπεζών: Οι 
περισσότερες τράπεζες διαθέτουν εξειδικευμένα δανειοδοτικά προγράμματα 
σπουδών. 

 

4.6.1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – ΥΠΕΠΘ 
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Κύριος φορέας χορήγησης υποτροφιών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στη διεύθυνση: Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
(Μακρυγιάννη), 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210-3726300, Fax: 210-3221863, 210- 3312759 
(www.iky.gr) 
Οι ειδικότητες που δικαιούνται την υποτροφία καθορίζονται κάθε φορά στην ετήσια 
προκήρυξη. Οι υποτροφίες σχετικές με τους αποφοίτους Τεχνολόγους 
Πληροφορικής ανέρχονται σε 1-3 ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα 
του εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η 
επιτυχία στις εξετάσεις που διενεργεί το Ίδρυμα επί συγκεκριμένης ύλης σε 3 
γνωστικά αντικείμενα. 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) επίσης χορηγεί 
υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό στους αποφοίτους του τμήματος, ανάλογα 
με την ετήσια θεματική προκήρυξη, στη διεύθυνση: ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, τηλ. 210 3230272, 
www.ypepth.gr 

4.6.2. Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Υπουργείου Οικονομικών 

 
Ιδρύματα και Κληροδοτήματα που χορηγούν υποτροφίες διαχειρίζεται και η Γενική 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών 

4.6.3. Υποτροφίες Εξωτερικού 

 
Μεγάλη Βρετανία 
 
Οι πιο σημαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες ειδικά για μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Μ. Βρετανία είναι οι ακόλουθοι: 
 
• British Chevening Scholarships. To Βρετανικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας. Πληροφορίες από το τμήμα 
υποτροφιών του Βρετανικού Συμβουλίου και από την ιστοσελίδα 
http://www.chevening.com 

• Ερευνητικά συμβούλια & Βρετανική Ακαδημία. Τα ερευνητικά συμβούλια της Μ. 
Βρετανίας, όπως π.χ. το Economic and Social Research Council (ESRC) http:// 
www.esrc.ac.uk) για οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, το Engineering & 

http://www.iky.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.chevening.com/
http://www.esrc.ac.uk/
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Physical Sciences Research Council (EPSRC-http://www/epsrc.ac.uk) για θετικές 
επιστήμες και επιστήμες μηχανικού, και η British Academy 
(http://www.britac.ac.uk) παρέχουν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών. 

• Υποτροφίες έρευνας. Σε πολλά τμήματα, κυρίως θετικών επιστημών και 
τεχνολογίας, παρέχεται χρηματοδότηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
κυβερνητικούς οργανισμούς, σε συγκεκριμένα αντικείμενα έρευνας. Σχετικές 
πληροφορίες δίδονται απευθείας από τα τμήματα. Στην ιστοσελίδα 
http://www.jobs.ac.uk/jobtype/student/ μπορείτε να βρείτε τέτοιες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, κυρίως στα πλαίσια προγραμμάτων διδακτορικού. 

• Υποτροφίες Πανεπιστημίων. Οι υποτροφίες Πανεπιστημίων (institutional 
scholarships) παρέχονται συνήθως βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων. Σχετικές 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο κάθε πανεπιστημίου. 

 
Γαλλία 
 
Πηγή χρηματοδότησης των σπουδών στην Γαλλία αποτελούν οι υποτροφίες που 
χορηγεί η Γαλλική κυβέρνηση και διαχειρίζονται διάφοροι οργανισμοί σε χώρες 
όπου υπάρχουν Γαλλικές αποστολές ή υπηρεσίες πολιτιστικής δράσης και 
συνεργασίας. Για την Ελλάδα το ρόλο αυτό διαδραματίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. 
 
Γερμανία 
 
Το κατεξοχήν πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία 
είναι το πρόγραμμα της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD. 
Κάθε χρόνο η DAAD, προσφέρει περίπου 15 υποτροφίες σε αποφοίτους Ελληνικών 
πανεπιστημίων όλων των επιστημονικών κλάδων και των κλάδων Μουσικής και 
Καλών Τεχνών, για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. 
Πληροφορίες στη γερμανική πρεσβεία καθώς καο στο ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο 
''Οι υποτροφίες της DAAD". 
 
Η.Π.Α. 
 
Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους σπουδαστές όλων των 
κλάδων μεταπτυχιακών σπουδών εκτός ιατρικής. Η επιλογή γίνεται από ειδική 
επιτροπή με συνέντευξη των υποψήφιων υποτρόφων. Απαραίτητα προσόντα για 

http://www/epsrc.ac.uk
http://www.britac.ac.uk/
http://www.jobs.ac.uk/jobtype/student/
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υποψηφιότητα είναι η κατοχή πτυχίου / διπλώματος με βαθμό τουλάχιστον 8/10 
και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Καναδάς 
 
Βασική πηγή πληροφόρησης για υποτροφίες που παρέχονται σε αλλοδαπούς 
φοιτητές μέσω ομοσπονδιακών κυβερνητικών προγραμμάτων είναι το έντυπο 
"Awards for study in Canada" που εκδίδεται από τον φορέα "Canadian Bureau for 
International Education" και διατίθεται στην Καναδική Πρεσβεία. Ο Ελληνο-
Καναδικός σύνδεσμος προκηρύσσει υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές που έχουν 
ήδη γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του Καναδά. 
 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. 

5.1. Γενικές πληροφορίες - Συνήθη πεδία απασχόλησης  

 
Ο Τομέας Αυτοματισμού είναι ένας σύγχρονος τομέας της βιομηχανίας με μεγάλη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας για την κάλυψη της οποίας έχουν δημιουργηθεί 
αντίστοιχα τμήματα τα τελευταία χρόνια στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Οι Μηχανικοί Αυτοματισμού Τ.Ε. αποκτούν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και 
ασκούνται στον σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού. Οι τομείς 
στους οποίους απασχολούνται είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Εφαρμογές αυτοματισμού στην βιομηχανική παραγωγή. 
• Εφαρμογές αυτοματισμού στις μεταφορές και στις επικοινωνίες ( εναέριες, 

χερσαίες και θαλάσσιες). 
• Εφαρμογές αυτοματισμού στα ενεργειακά συστήματα. 
• Εφαρμογές αυτοματισμού στην γεωργία και στην προστασία περιβάλλοντος. 
• Εφαρμογές αυτοματισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις (θέρμανση, ψύξη, 

μετάδοση δεδομένων). 
• Εφαρμογές αυτοματισμού στην ιατρική τεχνολογία. 
• Εφαρμογές βιομηχανικής πληροφορικής. 

 
 
Βιομηχανία 
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Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών 
συστημάτων αυτοματισμού, βιομηχανικών δικτύων (online, real time) , συστημάτων 
DCS και  SCADA, ρομποτικών συστημάτων και συστημάτων CNC. 
 
Μεταφορές 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών 
οχημάτων, αεροπλάνων, πλοίων, αυτόματων συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας 
(εναέριας, χερσαίας, θαλάσσιας ). 
 
Επικοινωνίες 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
αυτοματισμού σε συστήματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συστήματα 
δορυφορικών επικοινωνιών, ραντάρ. 
 
Ενέργεια 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών σε 
ενεργειακά συστήματα ( μονάδες παραγωγής ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας ). 
 
Γεωργία 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών στη 
γεωργική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική παραγωγή. 
 
Περιβάλλον 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών σε 
έργα προστασίας περιβάλλοντος ( μονάδες καθαρισμού υγρών και στερεών 
λυμάτων) σε συστήματα ελέγχου ρύπανσης. 
 
 
Κτίρια 
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Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις ( έλεγχος θέρμανσης, ψύξης, μεταφορά δεδομένων). 
 
Ιατρική 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών στην 
ιατρική τεχνολογία, στην κλινική μηχανική, στην χειρουργική τεχνολογία και στην 
βιοπληροφορική. 

 
Βιομηχανική Πληροφορική 
 
Σχεδιασμός, μελέτη, αξιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών 
συστημάτων για έλεγχο παραγωγής, διαχείρισης και διακίνησης υλικών, ασφάλειας 
προσωπικού και εξοπλισμού, εφοδιαστικής (logistics). 
 
Εκπαίδευση 
 
Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτοματισμού μπορούν να διοριστούν ως καθηγητές 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Π.Ε. 20 Πληροφορικής). 
 
Πέραν των παραπάνω ο Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε. μπορεί να ασχοληθεί με την 
εμπορία εξοπλισμού και προϊόντων αυτοματισμού, στην εκπαίδευση 
(δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και στην έρευνα στα πεδία εφαρμογής του 
αυτόματου ελέγχου και αυτοματισμού. 
 

5.2. Βιομηχανία 

5.2.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας  

 

Ανάπτυξη, προµήθεια, λειτουργία και συντήρηση συστηµάτων αυτοµατισµού σε 
βιοµηχανικές µονάδες. Ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο της βιοµηχανικής 
µονάδας, τα συστήµατα µπορεί να είναι από απλά έως ιδιαίτερα πολύπλοκα(πχ. 
Distributed Control Systems , SCADA). 

 

5.2.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας  
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Συνήθεις δραστηριότητες Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. στη βιοµηχανία είναι η 
υποστήριξη συστηµάτων:  
 

• Συστήματα Εποπτικού ελέγχου SCADA ( Supervisory Control And Data 
Acquisition). 

• Εποπτικά συστήματα ελέγχου παραγωγικών μονάδων DCS (Κατανεμημένα 
Συστήματα Ελέγχου). 

• Ροµποτικών συστηµάτων παραγωγής π.χ. αυτόµατων εργαλειοµηχανών.  
• Ενεργειακών συστηµάτων.  
• Οργάνων µέτρησης.  
• Οργάνων ελέγχου ποιότητας.  
• Συστηµάτων Λογισµικού Τεχνικού σχεδιασµού (CAD – Computer Aided Design).  
• Συστηµάτων Βιοµηχανικού λογισµικού.  
• Συστηµάτων σήµανσης προϊόντων. 

5.2.3. Συνθήκες εργασίας  

 

• Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης και 
πιθανόν σε βάρδιες).  

• Συνήθως οι µισθοί είναι πάνω από τις συλλογικές συµβάσεις με τις μεταβολές 
του νομικού πλαισίου που έχει προσφάτως υιοθετηθεί.  

5.2.4. Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας  

 

• Άριστα Αγγλικά.  
• Συχνά ζητούνται και Γερµανικά.  
• Απαραίτητη η δυνατότητα µετακίνησης σε όλη τη χώρα, αν πρόκειται για τεχνική 

υποστήριξη.  
• Δίπλωμα οδήγησης. 

5.2.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση  

 

• Επιµόρφωση για απόκτηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων.  
• Σε κάθε περίπτωση γίνεται επιµόρφωση στη λειτουργία των συγκεκριµένων 

συστηµάτων αυτοµατισµού.  
• Λόγω του ότι πρόκειται για σύγχρονη τεχνολογία, απαιτείται συνεχής ενηµέρωση 



 

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

 Ίδρυμα Πειραιά 
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας 

Γραφείο Διασύνδεσης 
 

 Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω (+30) 210   53 81 294 – 5 (+30) 210 5381296  secre@gdias.teipir.gr  http://gdias.teipir.gr 

 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine Γραφείο Διασύνδεσης  gdias.teipir.gr :gdiasgr 
 

 

 

 

και επιµόρφωση για τις εξελίξεις στον κλάδο. 

5.2.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος  

 

Βλέπε επαγγελµατικά δικαιώµατα (παράγραφος 3) 

5.2.7. Συνήθεις εργοδότες  

 

• Βιοµηχανικές µονάδες που στην παραγωγή χρησιμοποιούν συστήµατα 
αυτοµατισµού.  

• Επιχειρήσεις εµπορίας συστηµάτων αυτοµατισµού.  
• Τμήματα μελετών και σχεδίασης συστημάτων αυτοματισμού βιομηχανικών 

μονάδων. 
• Βιοµηχανικές µονάδες που διαθέτουν συστήµατα αυτοµατισµού.  
• Μονάδες υγείας του ιδιωτικού φορέα.  
• Τηλεπικοινωνιακές εταιρίες. 
 

5.3. Σχεδιασμός, Παραγωγή και Εφαρμογές Συστημάτων Αυτοματισμού  

5.3.1. Τεχνική Υποστήριξη σε Κτίρια  

 

Υπάρχει εκτενέστατο φάσµα απασχόλησης σε θέµατα αυτοµατισµού κτιριακών 
εγκαταστάσεων, τα οποία µπορεί να είναι:  
 

• Ξενοδοχειακές µονάδες.  
• Κτιριακές εγκαταστάσεις εταιρειών και κτίρια γραφείων γενικότερα.  
• Χώροι εµπορικών επιχειρήσεων. 

5.3.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας  

 

Υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα συστήµατα αυτοµατισµού 
κτιρίων:  
 

• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κτιρίων (Building Management Systems).   
• Συστήµατα Συναγερµού.  
• Συστήµατα Κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (CCTV).  
• Δίκτυα μετάδοσης δεδομένων (Η/Υ, TV, Τηλεφωνία).  
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• Συστήµατα Ενδοεπικοινωνιών, όπως θυροτηλέφωνα, τηλέφωνα ανάγκης, κλήση 
προσωπικού, ασύρµατη αναζήτηση προσώπου (paging).  

• Πυρανίχνευση – κατάσβεση εσωτερικών χώρων.  
• ∆ιαχείριση φωτισµού και επαγγελµατικού φωτισµού.  
• ∆ιαχείριση θέρµανσης / κλιµατισµού / αερισµού, όπως έλεγχος ζεστού νερού 

(θέρµανσης), εξαερισµός κλειστών χώρων / µετρήσεις αέριων ρύπων.  
• Έλεγχος πρόσβασης (access control) εσωτερικών χώρων και χώρων στάθµευσης.  
• Πίνακες ελέγχου ανελκυστήρων.  
• Υποστήριξη συστηµάτων µηχανών γραφείου, όπως εκτυπωτικά, φωτοτυπικά, fax, 

µηχανές προβολής (projectors), συστήµατα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS). 
 

5.3.3. Συνθήκες εργασίας  

 

• Μισθός συνήθως πάνω από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας,  
• Οκτάωρη απασχόληση (07:00 – 15:00 ή 06:00 – 14:00) και πιθανόν βάρδιες αν 

πρόκειται για βιοµηχανικές µονάδες,  
• Ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο της εταιρείας, µπορεί να 

προσφέρονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:  
• Ιδιωτική ασφάλιση 
• Πριµ αποδοτικότητας 

5.3.4. Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας  

 

• ∆ίπλωµα Οδήγησης.  
• Εµπειρία και γνώσεις σε συστήµατα αυτοµατισµού και µάλιστα στα 

εξειδικευµένα συστήµατα που υποστηρίζει η εταιρεία.  
• Άριστα Αγγλικά και συχνά Γερµανικά ή Γαλλικά.  
• Άριστη γνώση του Ms Office.  
• Γνώσεις προγραµµατισµού σε σύγχρονες γλώσσες (C++, Visual Basic, κλπ. )  
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
• Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται άνδρας, ιδιαίτερα αν υπάρχουν πολλές 

µετακινήσεις ή / και βάρδιες.  
• Πολλές φορές απαιτείται προϋπηρεσία στο αντικείµενο της θέσης εργασίας. 
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5.3.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση  

 
Λόγω του ότι πρόκειται για σύγχρονη τεχνολογία, απαιτείται συνεχής ενηµέρωση 
και επιµόρφωση για τις εξελίξεις στον κλάδο.  
 

5.3.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος  

 
Βλέπε επαγγελµατικά δικαιώµατα (παραγραφος 3) 
 

5.3.7. Συνήθεις εργοδότες  

 
• Ελεύθερο επάγγελµα.  
• Εταιρείες εµπορίας συστηµάτων αυτοµατισµού.  
• Βιοµηχανία. 
 

5.4. Τεχνικές Εταιρίες  

5.4.1. Περιγραφή της θέσης εργασίας  

 
Μεγάλος αριθµός Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. απασχολείται σε σύγχρονες 
τεχνολογικές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στα 
πεδία του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των αντιστοίχων εφαρµογών και συστηµάτων. 
 

5.4.2. Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας  

 
1. Σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και παροχής υπηρεσιών Internet  

• Συστήµατα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.  
• Υποστήριξη τηλεφωνικών δικτύων και διεπιλογικών κέντρων.  

2. Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet  
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστοσελίδων.  
• Συντήρηση ιστοσελίδων.  

3. Σε εταιρείες πληροφορικής  
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• Τοπικά δίκτυα LAN.  
• Ευρύτερα δίκτυα WAN.  
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη λογισµικού πάσης φύσεως.  

5.4.3. Συνθήκες εργασίας  

 

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.  
• Συνήθως οι εταιρείες αυτές παρέχουν πολύ ελκυστικά πακέτα αποδοχών.  

5.4.4. Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας  

 
Ποικίλουν ανάλογα µε το αντικείµενο και τις ανάγκες της συγκεκριµένης θέσης 
εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:  
 

• Μεταπτυχιακές σπουδές.  
• Εµπειρία στο αντικείµενο.  
• Αγγλική και Γερµανική γλώσσα.  
• Δίπλωμα οδήγησης (πιθανόν). 

5.4.5. Απαιτούµενη επιµόρφωση  

 
Λόγω του ότι πρόκειται για σύγχρονη τεχνολογία, απαιτείται συνεχής ενηµέρωση 
και επιµόρφωση για τις εξελίξεις στον κλάδο.  
 

5.4.6. Θεσµικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλµατος  

 
Βλέπε επαγγελµατικά δικαιώµατα (παράγραφος 3). 
 

5.4.7. Συνήθεις εργοδότες  

 
• Εταιρείες πληροφορικής.  
• Εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών πολυµέσων.  
• Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.  
• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet. 
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6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

6.1. Προσοντολόγιο 

 
«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα 
προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», 
καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις 
δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 
2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 
3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται 
σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών 
προσωπικού). 
 
Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την 
τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).  
 
Με το νέο Π.Δ. 347/2003 ο τίτλος και ο υπότιτλος του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/2001 
αντικαθίσταται ως εξής: Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών. (από Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών 
Εφαρμογών). Στον Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και 
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι., 
εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον 
Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής. (παρ. 9 του άρθρου).  
 
Με το Π.Δ. 50/2001 προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό Κλάδου Τ.Ε. 
Διοικητικού-Λογιστικού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των τμημάτων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., ή ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στις διατάξεις αυτές 
γίνεται παραπομπή όταν τα παραπάνω προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
κλάδων διαφορετικής ονομασίας.  



 

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

 Ίδρυμα Πειραιά 
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας 

Γραφείο Διασύνδεσης 
 

 Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω (+30) 210   53 81 294 – 5 (+30) 210 5381296  secre@gdias.teipir.gr  http://gdias.teipir.gr 

 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine Γραφείο Διασύνδεσης  gdias.teipir.gr :gdiasgr 
 

 

 

 

 
Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την 
προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών μόνο 
σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα 
που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και 
στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός (άρθρο 13). 
 
Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού 
ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό 
επίπεδο, στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 
βάσεων δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση 
που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την 
κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη. (παρ. 
18 του άρθρου)   
 
Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη 
από το άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά με πιστοποιητικά 
διεθνώς αναγνωρισμένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν 
αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης. (παρ. 16 του άρθρου). 
 
Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό 
προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής: 
 
«9. Όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας 
πτυχία ή διπλώματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι, και των 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη 
διαπίστωση της απαιτούμενης αντιστοιχίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2». «10. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να 
περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών 
που απαιτούνται  σύμφωνα με τον παρόν ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, 
σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι 
σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2880/2001, 
Φ.Ε.Κ.9/Α’)». 
 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων 
φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις 
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διορισμού, μπορεί να καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως 
του οικείου φορέα. (παρ.10 άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)(παρ 18 του 
άρθρου) 
 
Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της 
απαιτούμενης Ελληνομάθειας προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών 
θέσεων και διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που 
χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από 
σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. (παρ 19 του άρθρου) 
 
Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά 
προτεραιότητας. 
 

6.2. Μισθολόγιο 

 
Ο Νόμος 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226, τεύχος Α΄  27 – 10 - 2011, περιλαμβάνει την 
αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
συναφείς διατάξεις. 
 
Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., 
Δ.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δέκα εννέα  (19). Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. 
εξελίσσονται σε έξι (6) μισθολογικά κλιμάκια, οι υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε. σε 
πέντε (5) και οι υπάλληλοι Υ.Ε. σε τέσσερα (4) μισθολογικά κλιμάκια.  
 
Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον 
τρόπο μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων, τα 
τακτικά επιδόματα, τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα επιδόματα και παροχές, 
για την αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές 
παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α. 
 

6.3. Ασφαλιστικό 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταμεία ασφάλισης: 
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6.3.1. Ι.Κ.Α. 

 
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., συστάθηκε με το 
Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν:  
 

1. Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός 
Τομέας - Δημόσιος Τομέας , Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιο-Κοινωνικός Τομέας) και 
εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου 
άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

2. Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει 
στην Ελλάδα με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την 
Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ε.Ο.Κ. 

3. Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή 
συγκύριο επάγγελμα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται 
στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

4. Τα μέλη οικογένειας 
5. Οι Αλλοδαποί 

 
Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία 
τους σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι που στερούνται 
επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές 
Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς,  νεκροπομποί, αποκλειστικές 
νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές). 
 
Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών 
συνεταιρισμών. 
Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
14 παρ. 4 του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (Δεν ασφαλίζονται πλέον μέσω 
σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι 
προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του 
εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας. 
 
Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από 
το Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισμούς. 

6.3.2. Ο.Α.Ε.Ε. 
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Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ασφαλίζονται οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη των οικογενειών τους. Ο οργανισμός αυτός 
αποτελεί συνέχεια του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) 
που καταργήθηκε. 

6.3.3. Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

 
Στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά: 
 

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι 
υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου. 

2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης. Οι διοριζόμενοι μετά την 1-4-99, ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών 
υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου και όχι στην ασφάλιση του 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

3. Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και των 
παραρτημάτων αυτού. 

4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). 

5. Οι νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών 
Ιδρυμάτων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων και του Ταμείου, εφόσον 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή τους. 

6. Οι μη αιρετοί Νομάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο 
Ταμείο. 

7. Οι Δήμαρχοι εκτός αν είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου και υποβάλλουν 
αίτηση εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών 
από την εκλογή τους. 

8. Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, εφόσον επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταμείο. 

9. Οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους 
στην ασφάλιση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του διορισμού τους. 

10. Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το οποίο 
από 1-11-1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 εξακολουθεί να 
υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου. 
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11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 
(Τ.Ε.Δ.Κ.) εφ' όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑΔΚΥ 

12. Οι αιρετοί Νομάρχες και πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1- 1- 
1995. 

 

6.3.4. ΔΗΜΟΣΙΟ 

 
Η ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
υπάγεται στις γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων. 
 

6.4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. 

6.4.1. Δημόσιος υπάλληλος 

  
Στην κατηγορία των πτυχιούχων Αυτοματισμού περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται 
στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας. 
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αυτοματισμού διορίζονται στην κατηγορία Τ.Ε. εκτός 
όσων διορίζονται καθηγητές πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
εντάσσονται στη κατηγορία Π.Ε. (ΠΕ 20-Πληροφορικής Τ.Ε.). 

6.4.2. Υπάλληλος Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) και 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

  
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Δ.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α. που μπορούν να εργαστούν οι 
πτυχιούχοι αυτοματισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αναπτυξιακές εταιρείες των 
δήμων, τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών, τις Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων, 
την Ε.Β.Ο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά, «Αρχεία και Ενημερωτικά Έντυπα»  

2. ΕΕΤΕΜ, «Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.», 

Δεκέμβριος 1996    

3. ΕΟΜΜΕΧ, «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προφίλ 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων»    

4. Κατσίκας Χ., «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών», Εκδόσεις 

Σαββάλας, Αθήνα 2002 

5. TEE (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), «Επαγγελματικός Οδηγός για το Νέο 

Μηχανικό», TEE, Αθήνα, 1994 

6. TEE (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), «Ενημερωτικά Δελτία TEE από 2000 

έως 2004»  

7. ΤΕΙ Πειραιά, «Οδηγός Σπουδών ΤΕΙ Πειραιά», Αθήνα 2010  

8. ΤΕΙ Πειραιά, «Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ Ελλάδας», Αθήνα 

2005  
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Β. ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 
1. http://www.iky.gr   

2. http://www.teipir.gr    

3. http://www.tee.gr 

4. http://www.eetem.org  

5. http://www.ypepth.gr  

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 

του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής2012-2015. 
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