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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο παρών Οδηγός Επαγγέλματος είναι ο πρώτος που συντάσσεται για το Τμήμα Πολιτικών Δ–Ε του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά (αναθέτουσα αρχή ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος). Κύριος στόχος της εργασίας ήταν η
δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου για την ενημέρωση των πτυχιούχων γύρω από τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στο επαγγελματικό τους πεδίο.
Για τη σύνταξή του, ελήφθη υπόψη ο Πιλοτικός Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. (2005), ένα
έργο του Ιδρύματος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της οριζόντιας δικτύωσης των Γραφείων
Διασύνδεσης των ελληνικών Τ.Ε.Ι. και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ιω. Ρουσιά στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. Το έργο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Η σύνταξη του
παρόντος Οδηγού υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Θα θέλαμε, από αυτήν τη θέση, να ευχαριστήσουμε:


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την υποστήριξη που μας παρείχε και τη συμβολή
του στη σύνταξη του παρόντος Οδηγού.



Τον Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. Κώστα Γ. Βαρελίδη για την ουσιαστική συνεργασία του επί των
νομοτεχνικών ζητημάτων που θίγονται στον παρόντα Οδηγό.



Τον Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. Χρήστο Τσίτση, Αν. Υπεύθυνο Εσωτερικής Λειτουργίας του Γ.Δ.
για την ενημέρωση που παρείχε με προθυμία, γνώση και τεκμηρίωση.



Την καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Λάρισας Αφροδίτη Πασαλή, (Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.) και την τ.
επιμελήτρια Ε.Μ.Π. και ομότιμη καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πόπη Π. Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου
(Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.) για την ανταλλαγή απόψεων επί επαγγελματικών και
ακαδημαϊκών θεμάτων.

Ο συντάκτης του Οδηγού
Γιώργος Κ. Βαρελίδης – Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.

5

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Σκοπός του Οδηγού Επαγγέλματος Πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους πτυχιούχους να κατανοήσουν το εύρος του
επαγγελματικού τους πεδίου και τις εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησής τους με βάση τα μέχρι
σήμερα δεδομένα της αγοράς εργασίας, το περιεχόμενο των σπουδών τους καθώς και τα
εφαρμοζόμενα, ισχύοντα ή επιζητούμενα – σύμφωνα με τις σπουδές τους – επαγγελματικά
δικαιώματα. Συντάχθηκε για να συμβάλει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς είναι ένα
εργαλείο πληροφόρησης για τα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν μετά την αποφοίτησή
τους. Αποτελεί πηγή πληροφοριών για ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς απασχόλησης ή για κρατικούς φορείς, που εισηγούνται ρυθμίσεις για επαγγελματικά
δικαιώματα, αντιστοιχίσεις με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) και
αντιστοιχίσεις με την ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή πραγματικότητα.
Αποτελεί επίσης χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης, προκειμένου ο τελειόφοιτος να αναζητήσει ή να
επιλέξει (εφόσον υπάρχει δυνατότητα επιλογής) το εργασιακό πεδίο της πρακτικής του άσκησης,
δεδομένου μάλιστα ότι η πρακτική άσκηση, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί – μετά το πέρας της –
να εξελιχθεί σε σταθερότερη εργασιακή σχέση.
Παρέχει βασικά στοιχεία για τα επαγγελματικά πεδία του μηχανικού, αλλά και πηγές για περαιτέρω
πληροφόρηση και ενημέρωση, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανατρέξουν και να
εντοπίσουν πιο εξειδικευμένα θέματα.
Ο Οδηγός δεν υπεισέρχεται σε λεπτομερείς καταγραφές για ορισμένες από τις συνιστώσες της
άσκησης του επαγγέλματος, γιατί οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις των δύο τελευταίων
ετών και οι συνεχείς αλλαγές του νομικού πλαισίου υπό την πίεση των δημοσιονομικών αναγκών
της χώρας έχουν καταστήσει άνευ νοήματος την προσπάθεια περιγραφής αυτών των συνιστωσών
(π.χ. ασφάλιση, αμοιβές ελεύθερου επαγγέλματος, φορολογία, εργασιακά δικαιώματα, συνθήκες
εργασιακής απασχόλησης, χρηματοδοτικά πλαίσια ενίσχυσης μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013 κ.ά.).
Ο Οδηγός έχει θεωρήσει ως κύριο πεδίο αναφοράς για την άσκηση του επαγγέλματος την ελληνική
επικράτεια και επί αυτού του πεδίου παρέχονται αναλυτικότερα στοιχεία. Προφανώς πολλά στοιχεία
της άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα προσομοιάζουν με άλλα αντίστοιχα στον ευρωπαϊκό
χώρο και βέβαια, γίνονται αναφορές και σε επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται εκτός
του ελλαδικού χώρου. Ωστόσο, η δαιδαλώδης και μεταβαλλόμενη νομοθεσία (φορολογική,
εργατική, πολεοδομική), ο τρόπος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, οι ιδιομορφίες στον τομέα
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της παραγωγής κτιριακών έργων (ένταση εργασίας, μικρή κλίμακα και μεγάλο πλήθος κατασκευών
και επιχειρήσεων, γραφειοκρατία, περιορισμένη προκατασκευή, αυθαίρετη δόμηση, σεισμική
επικινδυνότητα, μη πιστοποίηση των συντελεστών παραγωγής στα ιδιωτικά έργα, «δρακόντειες»
ευθύνες και ποινές μηχανικού για το σύνολο της κατασκευαστικής διαδικασίας κ.ά.), ο κορεσμός
της οικοδομής, η κοινωνική διασπορά της ιδιοκτησίας, το – προσαρμοσμένο στις εγχώριες
παραγωγικές ανάγκες – Πρόγραμμα Σπουδών και το κρίσιμο ζήτημα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων σχηματίζουν το ιδιαίτερο «τοπίο» της ελλαδικής επαγγελματικής πραγματικότητας.
Αυτό ακριβώς το ιδιόμορφο «τοπίο» περιγράφεται αναλυτικά, κυρίως όσον αφορά τις πολλαπλές
παραμέτρους άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος που οφείλει να γνωρίζει ο απόφοιτος.
Σημειώνεται, ότι η ρεαλιστική περιγραφή των πτυχών του επαγγέλματος στον παρόντα Οδηγό δεν
συναντάται πουθενά στη βιβλιογραφία των επαγγελματικών Οδηγών συναφών Τμημάτων και
Σχολών Α.Ε.Ι. (ή συλλογικών επαγγελματικών φορέων), αφού ο Οδηγός δεν αποσκοπεί στον
εξωραϊσμό ή στη αποσιώπηση των «δυσάρεστων» ή των «δύσκολων» πτυχών της εργασιακής
πραγματικότητας αλλά στην αναλυτική καταγραφή τους.
Τέλος, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για τους αποφοίτους το θέμα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων, δεν περιγράφονται απλώς οι σχετικές ισχύουσες ρυθμίσεις. Ο Οδηγός υπεισέρχεται
σε τεκμηριωμένη νομική και τεχνική ανάλυση των εξελίξεων και της παρούσας κατάστασης,
προκειμένου ο φοιτητής και ο πτυχιούχος να ενημερωθούν διεξοδικά, να αντιληφθούν τη φύση του
προβλήματος, το ρόλο της πολιτείας και κυρίως, τα δίκαια συλλογικά αιτήματα και τον τρόπο που
πρέπει να τα υποστηρίξουν ως πολίτες και επαγγελματίες.
1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Βάση τεκμηρίωσης και άντλησης πληροφοριών για τη σύνταξη του Οδηγού αποτέλεσαν μεγάλος
αριθμός πηγών και αναφορών (εντύπων και ηλεκτρονικών). Η δομή της σύνταξης του Οδηγού και
ορισμένα στοιχεία καταγραφής βασίστηκαν στον αντίστοιχο πιλοτικό οδηγό του Τ.Ε.Ι. Πειραιά που
συντάχθηκε από επιστημονική ομάδα του Ιδρύματος το έτος 2005 ενώ πηγές του Οδηγού
αποτέλεσαν οι σχετικοί με το αντικείμενο του μηχανικού φορείς, νομοθεσία, σχετική βιβλιογραφία,
βάσεις δεδομένων, έντυπα και ιστοσελίδες. Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού
αντλήθηκαν από:


Τα Γραφεία Διασύνδεσης όλων των Τ.Ε.Ι., στα οποία υπάρχουν Τμήματα Πολιτικών Δομικών
Έργων (και ειδικότερα πολλά στοιχεία παρείχε το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά).



Έρευνα Αγοράς Εργασίας που περιλάμβανε τη διερεύνηση ζήτησης εργασίας από αγγελίες
στον ημερήσιο, περιοδικό και επαγγελματικό τύπο (Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε., ημερήσιος τύπος,
διαδίκτυο).
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Την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).



Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).



Το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών (Σ.Π.Μ.Ε.).



Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.).



Το Υπουργείο Παιδείας.



Το σχέδιο επικαιροποιημένου Οδηγού (2012) του ομότιτλου Τμήματος στο Τ.Ε.Ι. Σερρών.



Επαγγελματικούς Οδηγούς άλλων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.



Τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά (2011).



Το υπ` αρ. πρωτ. Σ.Τ.Ε.Φ. 166/30-9-2010 υπόμνημα των Βαρελίδη Γ. & Δημάκου Κ. («Τεκμηρίωση
Επιπέδου 6 για την αντιστοίχιση του Ε.Π.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Δ–Ε της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά»).



Σχετικά Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) από την ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου (www.et.gr).



Την ειδική τράπεζα πληροφόρησης για μηχανικούς «Δομική Πληροφορική» (κωδικοποιημένη
νομοθεσία, νομολογία, ερμηνευτικά έγγραφα & εγκύκλιοι, προδιαγραφές, οδηγίες κ.λπ.).



Άλλες πηγές και βιβλιογραφία (βλ. αναλυτικά τις «ΠΗΓΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» στο τέλος του Οδηγού).

Το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Πολιτικών Δομικών Έργων του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι.
είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός Οδηγού. Υπό το πρίσμα αυτό, το παρόν έργο
υλοποιήθηκε με κύρια σημεία εστίασης:


Την άμεση και σαφή ενημέρωση του χρήστη.



Το υφιστάμενο περιεχόμενο και Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.



Τη μεθοδολογική προσέγγιση με τρόπο ώστε να είναι ανοικτός σε τυχόν αλλαγές και νέες
πληροφορίες που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου.

8

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

1.3.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η επιλογή των επαγγελματικών πεδίων που περιγράφονται, έγινε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
αντίστοιχη σημασία τους για τους πτυχιούχους.
Οι πτυχιούχοι απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ο Οδηγός προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης
στα επαγγελματικά αυτά πεδία. Συνεπώς, ο Οδηγός περιλαμβάνει:


Πληροφορίες και στοιχεία για Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς επίσης και για την επαγγελματική
κατάρτιση και επιμόρφωση των πτυχιούχων.



Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις συνθήκες απασχόλησης στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα καθώς και – ειδικότερα – για το ελεύθερο επάγγελμα.



Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών άσκησης του ελεύθερου
επαγγέλματος.



Στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης σε χώρες του εξωτερικού.



Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος (επαγγελματικά δικαιώματα) και βασικές
αναφορές στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζει την άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλματος του μηχανικού.

1.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του παρόντος Οδηγού, θα πρέπει να επισημανθούν τα
ακόλουθα:


Λόγω της ταχύτατης μεταβολής του επαγγελματικού τοπίου στη χώρα μας, ο Οδηγός θα πρέπει
να ανανεώνεται συστηματικά.



Ο Οδηγός υπάρχει στην ιστοσελίδα http:/ikaros.teipir.gr/epagodigos και σε τακτά χρονικά
διαστήματα θα επικαιροποιείται.
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1.4. Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τ.Ε.Ι.) ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Ε.Ι.).
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τον
ιδρυτικό Νόμο 1404/1983 ενώ με το Νόμο 2916/2001 προσδιορίζονται ως Τεχνολογικός Τομέας
(Τ.Ε.Ι.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Τα Τ.Ε.Ι., ως Τομέας των Α.Ε.Ι., είναι
αποκλειστικώς Ν.Π.Δ.Δ. (βάσει του αρθ. 16 του Συντάγματος) και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του
ιδρυτικού τους νόμου, του Ν. 2916/2001 (αρθ. 1, παρ. 3) και των συνταγματικών εγγυήσεων
«πλήρους αυτοδιοίκησης» (άρθρο 16, παρ. 5).
Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών, σύμφωνα με τις γενικές διατυπώσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο,
είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών,
τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο επάγγελμα, να συμβάλλουν στη δημιουργία
πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν στην εφαρμογή και στην έρευνα για την τεχνολογική,
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με τη γενικότερη – και πιο
πρόσφατη – περιγραφή του Νόμου 3549/2007 για τα Α.Ε.Ι. τα ιδρύματα έχουν ως αποστολή:


Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν
τις τέχνες και τον πολιτισμό.



Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες
όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και
πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.



Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και
αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής.



Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και
ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του
εσωτερικού ή του εξωτερικού και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του
ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.

Σήμερα σπουδάζουν στα 4ετή Προγράμματα Σπουδών των ελληνικών Τ.Ε.Ι. περί τους 330.000
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 αφενός μεν του ορθού επαγγελματικού
προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., αφετέρου δε, η δημιουργία από πλευράς των Ιδρυμάτων
γνωστικών αντικειμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις παρούσες και τις μελλοντικές
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
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2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ–Ε

2.1. Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών.
Με την Υ.Α. 40512/Ε5 (ΦΕΚ 537/Β/28-4-2006) καθορίζεται, ότι το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος
«καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο εφαρμογής του Τεχνολογικού, Οικονομικού, Διαδικαστικού,
Θεσμικού και Δεοντολογικού πλαισίου, στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση
περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης οικοδομικών έργων,
περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του
υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της
τεχνολογίας των οικοδομικών υλικών και της ενσωμάτωσής τους στα οικοδομικά έργα. Τέλος την
αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια». Η αποστολή του Τμήματος
είναι «η παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων στον επιστημονικό χώρο των Δομικών
Έργων».
Το 4ετές πρόγραμμα σπουδών (Ν. 1404/83 & Ν.2916 – ΦΕΚ 114/Α/11-6-2001) του Τμήματος
Πολιτικών Δομικών Έργων (8 εξάμηνα) είναι τέτοιο, ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να καλύπτουν
κυρίως το επιστημονικό και ερευνητικό φάσμα των επαγγελματικών εφαρμογών του δομικού πεδίου
σε επίπεδο μελέτης και διαδικασιών εφαρμογής, όπως αυτό καταγράφεται στο κατασκευαστικό
πεδίο της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση στα κτιριακά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά έργα
μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας). Η έμφαση στο πεδίο της τεχνολογικής έρευνας και
εφαρμογής αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των σπουδών του Τμήματος και – βέβαια – προβλέπεται
νομοθετικά, τόσο από τις γενικές κατευθύνσεις του ιδρυτικού Νόμου Πλαισίου 1404/1983 (ΦΕΚ
173/Α/24-11-1983) για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) όσο και από την ως άνω Υ.Α.
40512/Ε5/2006, που οριοθετεί το γενικό πλαίσιο των σπουδών του Τμήματος.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του προγράμματος (τρέχοντος και παλαιότερων), που το διαφοροποιεί –
ήδη από τη δεκαετία του `80 – από συγγενή τμήματα της υπόλοιπης τριτοβάθμιας είναι, ότι το
παρεχόμενο διδακτικό αντικείμενο (35 υποχρεωτικά μαθήματα και 8 κατ` επιλογή υποχρεωτικά)
καλύπτει όλο το εύρος του επιστημονικού πεδίου, που απαιτείται για να έχει ο απόφοιτος γνώση ή
εποπτεία του συνόλου της μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας από τη φάση της
προμελέτης μέχρι την εφαρμογή και ολοκλήρωση του τελικού παραγόμενου έργου.
Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος δίνει έμφαση στην κριτική διερεύνηση πραγματικών
προβλημάτων της εφαρμογής, μέσω των θεωρητικών εργαλείων και των επιστημονικών αρχών
που διέπουν τα επιμέρους αντικείμενα της διδασκόμενης γνώσης. Χαρακτηριστικό αυτής της
κριτικής προσέγγισης, είναι η ευρύτατη ανάπτυξη ασκήσεων πράξης και εργαστηριακών
ασκήσεων, που συνιστούν εφαρμογή της διδασκόμενης θεωρίας σε συνθήκες που
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προσομοιάζουν στις ρεαλιστικές καταστάσεις της τρέχουσας εφαρμογής και απαιτούν συνδυασμό
θεωρητικών γνώσεων και κριτική κατανόησή τους.

2.1.1. Πτυχιακή Εργασία
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα (κυρίως έρευνα πεδίου και πηγών
ή πειραματική έρευνα) και περιλαμβάνει επαφή με επιστημονικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες,
εμβάθυνση στους κώδικες της επιστημονικής αναζήτησης και σύνθεσης των διαθέσιμων στοιχείων
καθώς και σε αυτούς της ερευνητικής τεκμηρίωσης και διατύπωσης μιας μελέτης, αναζήτηση της
καινοτομίας, συνεργασία με άλλα άτομα (επιβλέποντα καθηγητή, άλλους σπουδαστές κ.ά.),
ανταπόκριση στο όρους μιας προγραμματικής συμφωνίας με δημόσιο φορέα και – σε κάθε
περίπτωση – οφείλει να ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικές τεχνολογικές, παραγωγικές και κοινωνικές
ανάγκες. Σημειώνεται δε, ότι στο Τμήμα Πολιτικών Δ–Ε πολλές πτυχιακές εκπονούνται στα πλαίσια
προγραμματικών συμφωνιών που έχουν υπογράψει ενδιαφερόμενοι Δήμοι με το «Αστικό
Παρατηρητήριο Βιομηχανικών Περιοχών Αττικής», επιστημονικό φορέα που δραστηριοποιείται στον
Τομέα Α (Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού) του Τμήματος με συγκεκριμένους καταστατικούς στόχους και
με σκοπό τη διασύνδεση της ερευνητικής πράξης του σπουδαστή με τις πραγματικές ανάγκες και τα
προβλήματα των μελετώμενων πολεοδομικών ενοτήτων.
Επομένως, τόσο σε επίπεδο
επιστημονικής ανάλυσης και σύνθεσης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, η πτυχιακή εργασία
προετοιμάζει τους σπουδαστές για τις ρεαλιστικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος.

2.1.2. Πρακτική Άσκηση
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απασχόληση στα πλαίσια της 6μηνης πρακτικής άσκησης, η οποία δεν
συναντάται σε Τμήματα μηχανικών του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. και εισάγει άμεσα τον
σπουδαστή στο πεδίο του επαγγέλματος, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει και να επιλύσει
ρεαλιστικά προβλήματα επαγγελματικών εφαρμογών (π.χ. προμελέτη, μελέτη και κατασκευή ενός
κτιριακού έργου, εμπειρία διαχείρισης εργοταξίου, επαφή με ζητήματα νομικού και κανονιστικού
πλαισίου ή με δημόσιες υπηρεσίες, κατανόηση και χειρισμός ειδικών προδιαγραφών, διαχείριση
οικονομικών και ποσοτικών παραμέτρων της κατασκευής – π.χ. έρευνα αγοράς, επιμετρήσεις
υλικών και εργασιών κ.λπ.). Επισημαίνεται, ότι στο οικείο Τμήμα η πρακτική άσκηση, σε πολλές
περιπτώσεις, έχει αποτελέσει την αφετηρία περαιτέρω συνέχισης της εργασιακής απασχόλησης και
μετά το πέρας της εξάμηνης διάρκειάς της και – υπό αυτή την έννοια – συνιστά βασικό εργαλείο για
την ταχεία ένταξη του απόφοιτου στην αγορά εργασίας και για τη διασύνδεση σπουδών και
επαγγέλματος.
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2.2. Βασικές συνιστώσες και ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Προγράμματος Σπουδών.
Πέρα από τη δομοστατική συνιστώσα, που κατέχει την αναλογικά σημαντικότερη θέση στις
σπουδές του Τμήματος, το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνόλου
της κατασκευαστικής διαδικασίας, η οποία υποστηρίζεται από μαθήματα του αρχιτεκτονικού τομέα
και μαθήματα που σχετίζονται με τις εργοταξιακές, επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές παραμέτρους
του σχεδιασμού και της κατασκευής. Αναλυτικότερα, οι ουσιώδεις και διακριτές συνιστώσες του
Προγράμματος Σπουδών είναι οι ακόλουθες:
Α. Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα καλύπτει το δομοστατικό πεδίο του Πολιτικού Δομικών Έργων με
ικανό εύρος μαθημάτων και μεγάλο αριθμό θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών. Περιλαμβάνει
έντεκα (11) μαθήματα ειδικότητας («Στατική» Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, «Σκυρόδεμα» Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, «Θεμελιώσεις»,
«Επισκευές και Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών», «Σύμμεικτες Κατασκευές»,
«Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές», «Αντισεισμικές Κατασκευές») και τρία (3) μαθήματα ειδικής
υποδομής («Μηχανική Ι», «Μηχανική ΙΙ» και «Εδαφομηχανική»). Η θεωρητική ανάλυση, η εμπέδωση
και η κριτική κατανόηση των εννοιών που πραγματεύονται τα μαθήματα του Δομοστατικού Τομέα
υποστηρίζεται από μαθήματα γενικής ή ειδικής υποδομής, όπως «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ»,
«Φυσική», «Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών», «Υδραυλική» και «Τεχνική
Γεωλογία» με πολλές θεωρητικές και εργαστηριακές ώρες ανά μάθημα.
Β. Όμως, το Πρόγραμμα Σπουδών δεν εστιάζει μόνο σε μια εκτεταμένη κάλυψη του –
επικρατέστερου στις σπουδές πολιτικού μηχανικού – δομοστατικού πεδίου αλλά καλύπτει αναλυτικά
τις λοιπές κρίσιμες κατασκευαστικές συνιστώσες για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την παραγωγή
ενός κτιριακού έργου («Οικοδομικές» Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, «Τεχνικό Σχέδιο» και «Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο»,
«Αρχιτεκτονική», «Πολεοδομία και Εφαρμογές Αστικού Σχεδιασμού», «Σχέδιο με Η/Υ», «Βιοκλιματικές
Κατασκευές», «Μονώσεις – Πυροπροστασία», «Εγκαταστάσεις Κτιρίων», «Τεχνική Νομοθεσία»,
«Ιστορία Κατασκευών», «Κοστολόγηση Κατασκευών», «Επιχειρησιακή Έρευνα», «Οργάνωση και
Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού», «Τοπογραφία», «Μηχανήματα Δομικών Έργων», «Έλεγχος
Ποιότητας και Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών», «Υδραυλική», «Τεχνική Γεωλογία», «Περιβαλλοντική
Χημεία», «Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού»).
Ας σημειωθεί, ότι, πέραν της βασικής δομοστατικής κατεύθυνσης, αυτή ακριβώς η γνώση των
λοιπών συνιστωσών της κατασκευαστικής διαδικασίας – και ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με την
αρχιτεκτονική τεχνολογία, το σχεδιασμό και την εργοταξιακή εφαρμογή – επεκτείνει και
διαφοροποιεί ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε σχέση με άλλα συγγενή
Τμήματα, καλύπτει τα γνωστικά κενά της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και
– κυρίως – αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος του φυσικού αντικειμένου του επαγγέλματος του
πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα, στα ισχύοντα και τα επιζητούμενα επαγγελματικά του
δικαιώματα καθώς και στις ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες που του αποδίδονται από το
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νομοθέτη για κάθε στάδιο παραγωγής ενός έργου (ιδιαίτερα στον τομέα των ιδιωτικών
κατασκευών).1
Η σημασία αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης (δομοστατικό πεδίο σε συνδυασμό με το
αρχιτεκτονικό – οικοδομικό πεδίο), η σαφής ανταπόκρισή της στις ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας και ο διακριτός ακαδημαϊκός της ρόλος επισημαίνονται και στην Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Τμήματος (2012) από τους πέντε (5) Πολιτικούς Μηχανικούς – μέλη της αρμόδιας
επιτροπής της Α.ΔΙ.Π. που συνέταξαν την Έκθεση.

2.3. Οι ειδικοί στόχοι των Σπουδών και του Τμήματος
Στους ειδικούς μαθησιακούς και επαγγελματικούς στόχους για τους αποφοίτους του Τμήματος
περιλαμβάνονται:


Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την σύνταξη των μελετών που συνδέονται
με τα δομικά έργα (αρχιτεκτονική, στατική, τοπογραφική, περιβαλλοντική κ.λπ.), με βάση τους
κανόνες της επιστήμης, τις ισχύουσες διατάξεις και τις αντίστοιχες ειδικές προδιαγραφές.



Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για τη σύνταξη μελετών που σχετίζονται με
αυτοτελείς απλές τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης οικοπέδων και γηπέδων και με
αυτοτελείς μελέτες διαμόρφωσης ελεύθερων – κοινόχρηστων χώρων (βλ. μαθήματα στο
πρόγραμμα σπουδών και θέματα πτυχιακών εργασιών).



Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για τη μελέτη, την εποπτεία, τη γενική επίβλεψη
και την εργοταξιακή εφαρμογή των κατασκευών που εμπίπτουν στο μελετητικό τους αντικείμενο,
ως αυτοαπασχολούμενοι ή ως στελέχη ιδιωτικών γραφείων, κατασκευαστικών εταιρειών και
υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υ.Π.Ε.Κ.Α., Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων,
Οργανισμών, Ο.Τ.Α. κ.λπ.).

1

Βλ. και Βαρελίδης Κ., «Γενικά Θέματα Πειθαρχικής και Ποινικής Ευθύνης των Μηχανικών», Δελτίο Σ.Π.Μ.Ε., 1985. Η
κατασκευή στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τεχνικές έντασης εργασίας και όχι από τυποποίηση και
προκατασκευή (όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες), γεγονός που αυξάνει τη σημασία του ρόλου του μηχανικού –
ιδιαίτερα του επιβλέποντος – και διευρύνει κατά πολύ τις γνώσεις που απαιτούνται για τη συνολική εποπτεία – επίβλεψη
της διαδικασίας παραγωγής ενός έργου. Πόσο μάλλον, όταν στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευών το μόνο
πιστοποιημένο πρόσωπο από τους κύριους συντελεστές της όλης παραγωγικής διαδικασίας – και μάλιστα με βαριές
ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες – είναι ο μηχανικός (δεν υπάρχει «γενικός εργολάβος», «ειδικός εργολάβος»
«μηχανικός εργοταξίου» ή «τεχνίτης» και δεν πιστοποιείται κανένα από τα λοιπά πρόσωπα που αναλαμβάνουν
παραγωγικούς ρόλους στην κατασκευή, πλην υδραυλικού και ηλεκτρολόγου).
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Διατύπωση ερευνητικής μεθοδολογίας, ικανότητα συλλογής, αξιολόγησης, ανάλυσης και
σύνθεσης των δεδομένων, ικανότητα διαμόρφωσης και διατύπωσης υπεύθυνης γνώμης,
εξοικείωση με την ομαδική παραγωγική δουλειά.



Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών.



Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών.



Ποιοτικός έλεγχος, οργάνωση παραγωγής, εκμετάλλευση, συντήρηση των δομικών υλικών.



Εκτίμηση και αξιολόγηση μελετών και οικοδομικών έργων, καθώς και των συντελεστών
παραγωγής τους.



Στελέχωση μεγάλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως τράπεζες,
ασφαλιστικοί φορείς κ.ά., σε σχέση με την κτιριακή υποδομή, τα δημόσια έργα και την ακίνητη
περιουσία τους.



Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για δραστηριοποίησή τους ως ενεργειακών
επιθεωρητών ή ως ελεγκτών δόμησης (βλ. σχετ. μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών και
πτυχιακές εργασίες).



Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών (μεθοδολογία, επιστημονικοί κώδικες) για
σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, τεχνικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσυνών.



Θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν σε περαιτέρω
μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Έμφαση στους κώδικες της επιστημονικής τεκμηρίωσης
και έρευνας.



Διασύνδεση των φοιτητών με τις κοινωνικές και τεχνολογικές ανάγκες καθώς και με την αγορά
εργασίας (μέσω πρακτικής άσκησης, πτυχιακής εργασίας, μέσω προγραμματικών συμφωνιών
και άλλων συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μέσω διοργάνωσης ημερίδων,
σεμιναρίων, διαλέξεων κ.λπ.).

Στους ειδικούς κοινωνικούς,
περιλαμβάνονται:

τεχνολογικούς

και

ακαδημαϊκούς

στόχους

του

Τμήματος



Συνεργασία με – μη ακαδημαϊκούς – δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή ειδικούς επιστήμονες και
εμπειρογνώμονες πάνω σε θέματα σχεδιασμού, τεχνολογικής εφαρμογής και σχετικής
νομοθεσίας (προγραμματικές συμφωνίες – βλ. και δράση «Αστικού Παρατηρητηρίου
Βιομηχανικών Περιοχών Αττικής», διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων
κ.λπ.). Διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις
εξελίξεις της τεχνολογίας.



Συνεργασία με Τμήματα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας ή
του εξωτερικού σε επίπεδο έρευνας ή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.
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Παραγωγή τεχνολογικής, εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας.
Σύνταξη ερευνητικών
προτάσεων και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων (αυτοτελώς ή – κυρίως – σε συνεργασία
με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. και ειδικούς επιστήμονες), προώθηση συνεργασιών για έρευνα σε
επίπεδο διδακτορικού ή μεταπτυχιακής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις, προώθηση της
πρωτοτυπίας και καινοτομίας πτυχιακών εργασιών που δύνανται να καταλήξουν σε
επιστημονική δημοσίευση του τελειόφοιτου.



Οργάνωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αποφοίτων σχετικά με ισχύουσες ή νέες
πολεοδομικές διατάξεις, κατασκευαστικούς κανονισμούς κ.ά.
Επιμόρφωση μέσω του
Ινστιτούτου διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).



Διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), είτε αυτοδύναμα είτε σε
συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ιδρύματα της αλλοδαπής.

2.4.

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
α. Γενικής Υποδομής
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαθηματικά Ι
Φυσική
Περιβαλλοντική Χημεία
Μαθηματικά ΙΙ
Τεχνικό Σχέδιο
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Έργων Πολιτικού Μηχανικού
7. Έλεγχος Ποιότητας &
Τεχνολογία Δομήσιμων
Υλικών
8. Παραστατική Γεωμετρία
9. Τεχνική Νομοθεσία

β. Ειδικής Υποδομής

γ. Ειδικότητας

1. Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

1. Οικοδομική Ι

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

Μηχανική Ι
Μηχανική ΙΙ
Τοπογραφία
Υδραυλική

Στατική Ι
Οικοδομική ΙΙ
Στατική ΙΙ
Οικοδομική ΙΙΙ

6. Σχέδιο με Η/Υ

6. Στατική ΙΙΙ

7. Εγκαταστάσεις κτιρίων

7. Σκυρόδεμα Ι

8. Οργάνωση και Διαχείριση Έργων
Πολιτικού Μηχανικού
9. Πολεοδομία και Εφαρμογές

8. Αρχιτεκτονική
9. Σύμμεικτες Κατασκευές
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10. Τεχνική Γεωλογία

Αστικού Σχεδιασμού
10. Εδαφομηχανική

10. Σκυρόδεμα ΙΙ
11. Θεμελιώσεις
12. Σιδηρές & Ξύλινες
Κατασκευές
13. Σκυρόδεμα ΙΙΙ
14. Αντισεισμικές
Κατασκευές
15. Επισκευές-Ενισχύσεις
Παραδοσιακών και
Σύγχρονων Κατασκευών

ΙΙ. ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
α. Γενικής Υποδομής
1. Πολιτική Οικονομία
2. Ξενόγλωσση Τεχνική
Ορολογία
3. Κοστολόγηση Κατασκευών
4. Επιχειρησιακή Έρευνα
Μηχανικού

β. Ειδικής Υποδομής
1. Ιστορία Κατασκευών
2. Μηχανήματα Δομικών Έργων

γ. Ειδικότητας

3. Μονώσεις – Πυροπροστασία
4. Βιοκλιματικές κατασκευές

ΙΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ξένη Γλώσσα Ι
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
Ειδικές Εφαρμογές Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνολογία Υλικών
Χρήση Η/Υ
Προγραμματισμός Η/Υ
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ι *
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα ΙΙ *

* Σημείωση: Τα μαθήματα αυτά υποστηρίζονται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος και
παρέχονται με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ
Τα μαθήματα κατανέμονται στα οκτώ (8) εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών (4 ακαδημαϊκά έτη), ως κάτωθι:

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η

Γενικό Σύνολο

Μαθήματα
Υποχρεωτικά (Υ)
+
Πτυχιακή Εργασία &
Πρακτική Άσκηση
(υποχρεωτικά)
5
5
5
6
4
4
6
Πτυχιακή Εργασία
και
Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα Κατ’
Επιλογήν
Υποχρεωτικά
(ΕΥ)

Σύνολο
Μαθημάτων
(Υ) + (ΕΥ)

Μαθήματα
Προαιρετικά
(ΠΡ)

2
2
-

5
5
5
6
6
6
6

1
1
2
1
1
1
1

39 + Πτυχιακή
Εργασία &

35 + Πτυχιακή
Εργασία &

4

Πρακτική Άσκηση

Ώρες Θεωρητικής Διδασκαλίας:
Ώρες Ασκήσεων Πράξης:

Πρακτική
Άσκηση

8

Θ = 91
ΑΠ = 25

Ώρες Εργαστηριακής Διδασκαλίας:

Ε = 62
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3.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
[βλ. Παράρτημα 3, «Μεταπτυχιακές Σπουδές»]

Η ελληνική νομοθεσία έχει από το 1995 προβλέψει την απευθείας δυνατότητα πρόσβασης των
αποφοίτων Τ.Ε.Ι. σε μεταπτυχιακά προγράμματα (Π.Μ.Σ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. (βλ. Ν. 2327/1995)
ενώ το 2001 διατυπώνει εκ νέου αυτήν τη δυνατότητα (Ν. 2916, αρθ. 5, παρ. 12), προβλέπει τη
δυνατότητα συνδιοργάνωσης διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
Πανεπιστήμια (αρθ. 5 παρ. 13), εντάσσει τα Τ.Ε.Ι. στα Α.Ε.Ι. (ως «Τεχνολογικό Τομέα» της ενιαίας
«Ανώτατης Εκπαίδευσης» – Ν. 2916, αρθ. 1) και επιπλέον, το 2008 (Ν. 3685) αναγνωρίζει τη
δυνατότητα αυτοδύναμης ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από Τμήματα
Τ.Ε.Ι., κατ` αντιστοιχία με τις προϋποθέσεις που τίθενται για τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. (του Πανεπιστημιακού
Τομέα).
Η εθνική νομοθεσία δηλαδή, έχει πλήρως υιοθετήσει τη δυνατότητα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. να
παρακολουθούν κύκλους σπουδών, οι οποίοι σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων – Ε.Π.Ε.Π. (μεταπτυχιακά δηλαδή επιπέδου
“master”) καθώς και τη δυνατότητα των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. να διοργανώνουν αυτοδύναμα Π.Μ.Σ.
επιπέδου “master” (επίπεδο 7 του Ε.Π.Ε.Π.).
Επισημαίνεται, ότι η απευθείας πρόσβαση σε μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η
δυνατότητα ίδρυσης αυτοδύναμων Π.Μ.Σ. συνιστά ένα ακόμα αμάχητο τεκμήριο για την
αντιστοίχιση των προπτυχιακών σπουδών των Τ.Ε.Ι. με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.), όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη για τις σπουδές επιπέδου
bachelor. Καθιστά δηλαδή θεσμικά και ακαδημαϊκά έωλη οποιαδήποτε πιθανή προσπάθεια των
4ετούς φοίτησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων για διαφοροποίησή τους από τα Τ.Ε.Ι. κατά την
διαδικασία αντιστοίχισης των σπουδών τους στο Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
(Ε.Π.Ε.Π.). Η κατάταξη στο Ε.Π.Ε.Π. θα έχει μελλοντικά μεγάλη σημασία στο ζήτημα της απόδοσης
μισθολογικών, βαθμολογικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Ας σημειωθεί, ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η απευθείας πρόσβαση αποφοίτων Τ.Ε.Ι. σε Π.Μ.Σ. της
αλλοδαπής γίνεται ευρύτατα πολύ πριν από τη νομική δυνατότητα που δίνεται το 1995 στην Ελλάδα
(Ν. 2327) – ήδη δηλαδή από τη δεκαετία του `80.
Ειδικότερα δε για τους Πολιτικούς Δ–Ε, στον τομέα των Π.Μ.Σ., οι απόφοιτοι του Τμήματος (όπως και
οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.) έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος («Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών»), που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Δ–Ε
στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε σύμπραξη με το Kingston University και απονέμει
μεταπτυχιακά διπλώματα (επιπέδου “master”), αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Ταυτόχρονα, το
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Τμήμα έχει υποβάλλει δύο (2) – εγκεκριμένες από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά – προτάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 3685/2008. Η πρώτη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πειραιά) και η δεύτερη αυτοδύναμη.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν στα ευρύτερα πεδία
ενδιαφέροντος του μηχανικού παρουσιάζονται στο αντίστοιχο Παράρτημα 3 για τις Μεταπτυχιακές
Σπουδές.

4.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ–Ε

4.1. Επαγγελματικά Δικαιώματα μελέτης και επίβλεψης Ιδιωτικών Έργων.
Ιστορικό και κριτική θεώρηση
Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αποδίδει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα
σε πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. Πολιτικούς Δομικών Έργων στους επιμέρους τομείς άσκησης του
επαγγέλματός τους, παρά μόνο μία γενική πρόβλεψη στο Π.Δ. 318/94 που προσδιορίζει αορίστως
ότι έχουν δικαιώματα σε «τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους» (βλ. ενότητα 4.2. &
Παράρτημα 1). Ως επαγγελματικά δικαιώματα, με τα οποία συνήθως (ανάλογα με την υπηρεσία)
δραστηριοποιούνται οι πτυχιούχοι ΤΕΙ (σ.σ.: τα ΤΕΙ ιδρύθηκαν το 1983), εφαρμόζονται καταχρηστικά
τα όσα αναφέρονται σε μη ισχύον Βασιλικό Διάταγμα του 1972 (Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72),
που ανταποκρίνεται στο προ μισού αιώνα πεδίο του επαγγέλματος και ρυθμίζει δικαιώματα για
άλλους αποφοίτους, ουσιωδώς διαφορετικών σχολών και προγραμμάτων σπουδών (ως προς τα
έτη, το περιεχόμενο, τις υποδομές, τους στόχους), οι οποίοι αποφοίτησαν από σχολές με
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) τελείως διαφορετικών τυπικών (νομοθετημένων) ακαδημαϊκών
προσόντων σε σχέση με το «προσοντολόγιο» των Τ.Ε.Ι. του ιδρυτικού Ν. 1404/1983 και – ακόμα
περισσότερο – σε σχέση με αυτό των Τ.Ε.Ι. του Ν. 2916/2001 που τα προσδιορίζει ως «Τεχνολογικό
Τομέα» των Α.Ε.Ι. Σημειώνεται, ότι η εφαρμογή του μη ισχύοντος Β.Δ. γίνεται τελείως αυθαίρετα από
τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που το εφαρμόζουν, δηλαδή δεν υπάρχει καμία νομική διάταξη,
γνωμοδότηση διοικητικού ή απόφαση δικαστικού οργάνου ή – έστω – υπηρεσιακό έγγραφο, που
να ερμηνεύει τα προβλεπόμενα στο Β.Δ. ως «δικαιώματα» για τους Πολιτικούς Δομικών Έργων.
Το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πολιτικών Δ–Ε Τ.Ε.Ι. επιχειρήθηκε να επιλυθεί για
πρώτη φορά με το Π.Δ. 318/1994 (ΦΕΚ 167/Α/7-10-94) του Υπουργείου Παιδείας. Δεκατέσσερις (14)
ημέρες μετά τη νομοθετική ρύθμιση εκδίδεται έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (11639/21-10-94), που
αποστέλλεται στα πολεοδομικά γραφεία της χώρας και τους δίνει ρητή εντολή να παραβιάσουν τη
νομοθεσία, μη εφαρμόζοντας το Π.Δ., γιατί «απαιτεί περισσότερη μελέτη και ολοκληρωμένο
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εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους Κοινωνικούς Φορείς».
Η εντολή παραβίασης της
νομοθεσίας προκαλεί εύλογα ερωτήματα από τα πολεοδομικά γραφεία και ακολουθεί δεύτερο
έγγραφο (8151/20-6-95) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που επαναλαμβάνει την αρχική εντολή. Η παράνομη
αναστολή εφαρμογής εφαρμόστηκε από ορισμένα πολεοδομικά γραφεία για έντεκα (11) χρόνια
ενώ άλλες νομαρχίες, κυρίως της περιφέρειας, αγνόησαν – ως όφειλαν – τις εντολές του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συνέχισαν να εφαρμόζουν το Π.Δ. 318/94 μέχρι το 2005.
Το 2005 η ολομέλεια του ΣτΕ (678/2005) ακυρώνει την παρ. 2 (αρθ. 1) του Π.Δ. 318/1994, που
περιλάμβανε τον κύριο κορμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων του πτυχιούχου. Έκτοτε και λόγω
του κενού ως προς τον ειδικό προσδιορισμό δικαιωμάτων, εφαρμόζεται καταχρηστικά μέχρι
σήμερα το μη ισχύον Β.Δ. 769/72 (βλ. Παράρτημα 1), που ρυθμίζει δικαιώματα αποφοίτων από
άλλα τυπικά προγράμματα σπουδών, σε τελείως διαφορετικά ιδρύματα και βέβαια, για ένα άλλο
επαγγελματικό και τεχνολογικό πεδίο, που υπήρχε πριν από 40 – 60 χρόνια. Ενδεικτικό του πόσο
άσχετο είναι το Β.Δ. του 1972 με την πραγματικότητα είναι, ότι, ήδη από το 1982, οι προβλέψεις του
κρίνονται τόσο παρωχημένες για τους πολιτικούς υπομηχανικούς (τους οποίους αφορά) ώστε το
Υπουργείο εκδίδει ερμηνευτική εγκύκλιο (Υπ. Δημοσίων Έργων – ΕΔ5/06/138/66/16-2-82) και εν
συνεχεία δεύτερη εγκύκλιο (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΔ5/22173/3914/7-4-87), στην προσπάθειά του να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα εφαρμογής που έχουν – από τότε – ανακύψει (βλ. σχετ. εγκυκλίους
στο Παράρτημα 1).
Σημειώνεται τέλος, ότι στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ (678/2005) υπάρχουν οι
εξής δύο κρίσιμες επισημάνσεις για τη μελλοντική νομική τεκμηρίωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων:
Α. Επισημαίνεται η ανάγκη ειδικότερου και αναλυτικού προσδιορισμού του επαγγελματικού
αντικειμένου του Πολιτικού Δ–Ε και παράλληλα, τεκμηρίωση του αντικειμένου με βάση το
πρόγραμμα σπουδών. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος της ακυρωτικής απόφασης, δεδομένου ότι η
παρ. 2 του Π.Δ. 318/1994 δεν εξειδίκευε δικαιώματα για την κάθε ειδικότητα (Πολιτικούς Δ–Ε,
Πολιτικούς Έργων Υποδομής και Τοπογράφους Τ.Ε.Ι.). Αντίθετα, για κάθε τομέα δραστηριοτήτων,
ανέφερε αορίστως, ότι το επαγγελματικό αντικείμενο θα είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ειδικότητα
του πτυχιούχου. Σημειώνεται, ότι η μη τεκμηρίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα
προγράμματα σπουδών καταδεικνύει την προχειρότητα και την πελατειακή λογική με την οποία
συντάχθηκε το Π.Δ. 318/94, δεδομένου ότι η αοριστία στον προσδιορισμό του επαγγελματικού
αντικειμένου προφανώς ήταν ευκολότερη από τον ορισμό και την τεκμηρίωση ενώ – βεβαίως –
έδειχνε επωφελής για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., αφού μπορούσε να ερμηνευθεί με πολλούς
(διευρυμένους) τρόπους.
Β. Σε πολλές παραγράφους του σκεπτικού του ΣτΕ διατυπώνεται ως αυτονόητη προϋπόθεση (και
αποτελεί πλέον πάγιο στοιχείο της νομολογίας) η σαφής διασύνδεση του περιεχομένου των
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σπουδών με τα αποδιδόμενα στον πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (Τεχνολογικού ή Πανεπιστημιακού Τομέα)
επαγγελματικά δικαιώματα.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι τα προβλήματα στο κρίσιμο ζήτημα των δικαιωμάτων έχουν ένα
μακρύ ιστορικό, αφορούν όλες τις σχετικές με την οικοδομή ειδικότητες των Μηχανικών (Πολιτικούς
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανικούς Τ.Ε.Ι., Τοπογράφους, Μηχανολόγους κ.ά.),
συνδέονται – όχι με τις σπουδές – αλλά με το «συνωστισμό» επαγγελματικών συντεχνιών γύρω από
το πεδίο της οικοδομής και νομοθετούνται ή εφαρμόζονται από την πολιτεία – όχι απαραίτητα με
βάση την επιστήμη και τις παραγωγικές ανάγκες – αλλά συχνά με βάση την πρόσβαση
συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων ή λίγων ατόμων στους μηχανισμούς άσκησης πολιτικής
και εφαρμογής του νομοθετικού έργου (κοινοβούλιο, δημόσια διοίκηση). Οι συνθήκες αυτές
επηρεάζουν καθοριστικά το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.
Για να γίνει πληρέστερα κατανοητό το πόσο δεν συνδέονται οι σπουδές Μηχανικού με τα ισχύοντα
σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι για τους διπλωματούχους
Πολιτικούς Μηχανικούς ισχύει ο Νόμος 4663 του 1930 (ΦΕΚ 149/Α/1930), βάσει του οποίου, κατά την
άσκηση του επαγγέλματός τους «νοείται ως συνυπάρχουσα και η άσκηση του επαγγέλματος του
Αρχιτέκτονος», δηλαδή μπορούν, ως Πολιτικοί Μηχανικοί, να ασκήσουν σε όλο το εύρος του το
επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Πράγματι δε, πριν το 1930 και μέχρι τη δεκαετία του `70 οι
σπουδές τους και το τεχνολογικό πεδίο της κατασκευής αντιστοιχούσαν εν μέρει σε αυτόν τον
ορισμό. Ιστορικά δε, ίσχυε και το αντίστροφο, δηλαδή ο Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως αρχιμηχανικός
των έργων (και αρχαιότερο επάγγελμα από τον Πολιτικό Μηχανικό), ήταν αυτός που μελετούσε και
επόπτευε το σύνολο της κατασκευής (δηλαδή και το δομοστατικό μέρος της).
Ωστόσο, τα τελευταία τριάντα (30) τουλάχιστον χρόνια, βάσει των σπουδών τους, οι παρεχόμενες
γνώσεις των Πολιτικών Μηχανικών επί θεμάτων αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και σχεδιασμού είναι
από στοιχειώδεις και απολύτως ανεπαρκείς έως τελείως ανύπαρκτες. Όσοι μάλιστα εγγράφονται
στο Τ.Ε.Ε. ως Πολιτικοί Μηχανικοί και αποκτούν τα ως άνω επαγγελματικά δικαιώματα,
προερχόμενοι από Τμήματα της αλλοδαπής, έχουν παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών, στα
οποία ο όρος «αρχιτεκτονική» δεν υπάρχει ως έννοια. Συνήθως δε, δεν γνωρίζουν ούτε την βασική
γλώσσα έκφρασης του σχεδίου. Για αυτό άλλωστε το λόγο, οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν εκ των
πραγμάτων (λόγω σπουδών) περιορίσει αισθητά την ενασχόλησή τους με την αρχιτεκτονική μελέτη,
παρότι αντιστοιχεί στο σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αμοιβής μελέτης.
Επίσης, οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί – πέραν των συμβατικών στατικών μελετών για πολυώροφα
κτίρια – έχουν δυνατότητα σύνταξης και υπογραφής πολλών ειδικών στατικών μελετών (μέχρι
προεντεταμένο σκυρόδεμα, πλαισιωτές κατασκευές με ανοίγματα πέραν των 9 μέτρων, κελυφωτές
κατασκευές, σιδηρές και ξύλινες κατασκευές άνω των 8 μέτρων), παρότι οι σπουδές τους (στο
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δομοστατικό πεδίο), για διάστημα πέραν των 30 ετών, δεν περιέχουν καθόλου τον αντισεισμικό
σχεδιασμό και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν μαθήματα δομοστατικού
περιεχομένου ή υπάρχουν ένα ή δύο μαθήματα σε επίπεδο στοιχειώδους κατανόησης βασικών
αρχών (π.χ. ισοστατικοί φορείς). Για αυτό άλλωστε, σπανίως ασχολούνται με στατικές μελέτες.
Αντίστοιχα οξύμωρα ζητήματα παρατηρούνται και στα δικαιώματα των Τοπογράφων.

4.2. Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
Σύμφωνα με τα μοναδικά ισχύοντα νομικά δεδομένα για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. (βλ. και θέση της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στο «Τεχνικό Βήμα», τευχ. 18, 2009, σελ. 8), μετά την ακύρωση της παρ. 2 του αρθ. 1 του
Π.Δ. 318/94 από το ΣτΕ, εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του αρθ. 1, η οποία αναφέρει, ότι «οι
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών 'Έργων,
Πολιτικών Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές
γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε
σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους» (βλ. Παράρτημα 1).
Παραμένει δηλαδή (προφανώς) σε ισχύ, η γενική ρύθμιση της παρ. 1 του αρθ. 1, που δεν
ακυρώθηκε από το ΣτΕ και συνεπώς, η «μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε
σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους» συνιστά τη μόνη
ισχύουσα ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. (αφού το Β.Δ. 769/72 δεν
αφορά τα Τ.Ε.Ι.). Ο προσδιορισμός αυτός περιλαμβάνει ως επαγγελματικό πεδίο οτιδήποτε
προσδιορίζεται από τη νομοθεσία ως αντικείμενο («τομέας») της ειδικότητάς τους (βλ. το αντικείμενο
της ειδικότητας στους Ν. 3549/2007, Ν. 2916/2001 και κυρίως στην Υ.Α. 40512/Ε5 – ΦΕΚ 537/Β/28-42006). Άρα, περιλαμβάνει τους ακόλουθους «τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους» (βλ.
τους σχετικούς ορισμούς της Υ.Α. 40512/Ε5 στην ενότητα 2.1. του παρόντος Οδηγού):


Στατικές εργασίες (μελέτη – επίβλεψη), για φέροντα οργανισμό κτιρίου και ειδικά τεχνικά έργα.



Αρχιτεκτονικές εργασίες κτιριακών έργων (μελέτη – επίβλεψη).



Τοπογραφικές εργασίες που εμπίπτουν στα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού
(αποτυπώσεις οικοπέδων, γηπέδων, ιδιωτικών ή δημόσιων έργων κ.λπ.).



Ειδικές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εργασίες (μελέτη – επίβλεψη), όπως διαμόρφωση
ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων.
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Περιβαλλοντικές μελέτες για τα τεχνικά έργα εν γένει (έχουν ήδη το δικαίωμα όλες οι ειδικότητες
μηχανικών).



Οικονομοτεχνικές μελέτες για τα έργα που εμπίπτουν στο μελετητικό τους αντικείμενο.



Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.



Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.



Γεωτεχνικές – εδαφολογικές μελέτες για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.

Η απόδοση των ως άνω ειδικότερων επαγγελματικών πεδίων στον Πολιτικό Δομικών Έργων έχει
νομική αφετηρία, δηλαδή βασίζεται σε ερμηνεία της γενικής νομικής περιγραφής του αντικειμένου
των σπουδών, όπως αυτή διατυπώνεται στην ως άνω Υ.Α. 40512/Ε5, και είναι – εκ των πραγμάτων
– ευρεία, αφού δεν μπορεί από την ισχύουσα νομοθεσία να προσδιοριστεί κάποια άλλη ειδικότερη.
Ωστόσο, αντιστοιχεί – ούτως ή άλλως – σε μεγάλο βαθμό στο περιεχόμενο του Προγράμματος
Σπουδών και όχι μόνο στους γενικούς ορισμούς της νομοθεσίας για τα αντικείμενα σπουδών του
Τμήματος.

4.3. Τα – μη ισχύοντα αλλά συνήθως – εφαρμοζόμενα ως ρυθμίσεις Επαγγελματικών
Δικαιωμάτων στα Ιδιωτικά Έργα. Νομοτεχνικός σχολιασμός τους
Επί του παρόντος και σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 318/94 (αρθ. 1, παρ. 1), οι
καταχρηστικά εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις, με βάση τις οποίες (συνήθως) δραστηριοποιούνται οι
πτυχιούχοι του οικείου Τμήματος στα ιδιωτικά έργα, είναι αυτές του μη ισχύοντος Β.Δ. 769/1972 (βλ.
σχετ. και το «Πολεοδομικές Εφαρμογές», Βαρελίδης Κ., Γάρδος Αθ., Λεμπέση Ελ., Ξυνομηλάκη Ελ.,
Τσιώτας Δ., εκδ. ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, copyright: infocus ε.π.ε., Αθήνα 2004, σελ. 86-91).
Σημειώνεται, ότι, επειδή δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία ότι οι διατάξεις αυτές δύνανται –
έστω με κάποια ερμηνεία – να έχουν εφαρμογή για τον Πολιτικό Δ–Ε, υπάρχουν πολεοδομικές
υπηρεσίες που δεν τις εφαρμόζουν και ερμηνεύουν κατά την κρίση τους, ως δικαιώματα, τα
αορίστως προβλεπόμενα από την ισχύουσα παρ. 1 (αρθ. 1) του Π.Δ. 318/94.
Παράλληλα, επισημαίνονται διάφορες άλλες ρυθμίσεις ή παρεμβάσεις (παράνομες ή νομικά
προβληματικές), που έχουν ως στόχο τον περαιτέρω περιορισμό των ήδη μετέωρων δικαιωμάτων
άσκησης του επαγγέλματος. Το συνολικό πλαίσιο των εφαρμοζόμενων – νόμιμων ή παράνομων –
ρυθμίσεων και παρεμβάσεων (εκτός του Π.Δ. 318/94) συνοψίζεται στα ακόλουθα:
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4.3.1. Αρχιτεκτονικές Εργασίες (βλ. το μη ισχύον Β.Δ. 769/72, παρ. 3 και 4 όπως και τις σχετικές
με αυτό ερμηνευτικές Εγκυκλίους & επίσης το αρθ. 8 του Ν. 4030/2011 στο Παράρτημα 1)

Α. Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης: Κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια
(συμβατικής κατασκευής), γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια, μέχρι τρεις (3) το πολύ ορόφους,
χωρίς πρόβλεψη άλλων ορόφων (βλ. τα μη ισχύοντα Β.Δ. 769/72 – ΦΕΚ 223/Α/12-12-72 και τις μη
ισχύουσες ερμηνευτικές Εγκυκλίους ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 και ΕΔ5/22173/3914/7-4-87).
Πρέπει εδώ να τονισθεί, ότι με το άρθ. 8 (παρ. 2) του πρόσφατου Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ-249/Α/25-1111) για τον τρόπο έκδοσης αδειών, με ισχύ από 1-3-2012, επιχειρείται περαιτέρω δραστικός
περιορισμός των ως άνω δικαιωμάτων αλλά και των μελλοντικών (για τα μελλοντικά βλ. και το
Σχέδιο Π.Δ. – Παράρτημα 1). Συγκεκριμένα, «για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε
παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης ….», «οι αρχιτεκτονικές μελέτες
εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς».
Όμως, «ιστορικά τμήματα πόλης», από τα οποία επιχειρείται να αποκλειστούν πλήρως οι
πτυχιούχοι του Τμήματος (και οι Πολιτικοί Μηχανικοί), είναι – για παράδειγμα – το κηρυγμένα με
ΦΕΚ ως Ιστορικά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και περιλαμβάνουν αστικές περιοχές, όπου
κατοικεί και εργάζεται πάνω από το 10% του πληθυσμού της χώρας, όπως τα Εξάρχεια, η
Νεάπολη, τμήμα του Παγκρατίου, όλο το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, τα Πετράλωνα, το Θησείο,
η περιοχή Ψυρρή, το Μεταξουργείο, το Μετς, η οδός Πειραιώς (με διαδοχικά ΦΕΚ), το κέντρο του
Πειραιά κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κτιρίων είναι τα τυπικά κτίρια της αντιπαροχής
των δεκαετιών `50 - `80 (πολυώροφα κτίρια κατοικίας ενίοτε μικτών χρήσεων) και συνεπώς δεν
χρειάζεται η ειδική γνώση του αρχιτέκτονα μηχανικού για να προστατευτεί η πιθανή αρχιτεκτονική
αξία τους από μία νέα άδεια δόμησης, δεδομένου ότι δεν έχουν τέτοια αξία (ως αυτοτελή κτίρια ή ως
κτιριακά σύνολα).
Επίσης, σε αυτές τις περιοχές, οι μελέτες υφίστανται ούτως ή άλλως το διπλό (και συνήθως άνευ
νοήματος) έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ως προς τα
πιθανά θέματα ένταξης στο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό περιβάλλον. Περιττό να αναφερθεί, ότι,
σε επίπεδο χώρας, τα ακίνητα (κτίρια και οικόπεδα) που βρίσκονται μόνο στα «παραδοσιακά ή
ιστορικά τμήματα πόλης» ανέρχονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες.
Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους (έλεγχοι Σ.Α.) δεν τίθεται θέμα ειδικής γνώσης ούτε στους
παραδοσιακούς οικισμούς (πέραν του ότι η ειδική γνώση θα μπορούσε να πιστοποιείται από
προπτυχιακά μαθήματα και από μεταπτυχιακές σπουδές επί αυτών των θεμάτων). Πρέπει ακόμα να
σημειωθεί, ότι στους εκατοντάδες ανά την Ελλάδα παραδοσιακούς οικισμούς συναντάται ένα
σημαντικό μέρος του επαγγελματικού αντικειμένου του πτυχιούχου, δεδομένου ότι εκεί τα κτίρια είναι
συνήθως μέχρι διώροφα και άρα εμπίπτουν πλήρως στις – μη ισχύουσες αλλά – παρανόμως
εφαρμοζόμενες διατάξεις του Β.Δ. 769/72.
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Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με όλες τις άλλες διατάξεις περί επαγγελματικών
δικαιωμάτων που εξακολουθούν να ισχύουν, δεδομένου ότι ο Ν.4030/11 δεν καταργεί τις
προγενέστερες διατάξεις (Πολιτικών Δ–Ε, Πολιτικών Μηχανικών κ.λπ.). Βρίσκεται επίσης, σε πλήρη
αντίθεση και με την κοινή λογική, αφού – για παράδειγμα – Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο δημοσίου
Γ` τάξης στις αρχιτεκτονικές μελέτες μπορεί να είναι μέλος ομάδας μελέτης για την ανάπλαση των
όψεων π.χ. του Θησείου ενώ την ίδια στιγμή ο Ν. 4030/11 θεωρεί, ότι δεν είναι κατάλληλος για να
μελετήσει ούτε μια άδεια προσθήκης σε οποιοδήποτε υφιστάμενο κτίριο της περιοχής. Σημειώνεται,
ότι η διάταξη έχει καθολικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορά ανέγερση κτιρίων επί αδόμητων οικοπέδων
καθώς και τις πάσης φύσεως προσθήκες επί όλων των υπαρχόντων κτισμάτων.
Μέχρι το τέλος του 2012 που ολοκληρώθηκε ο Οδηγός, το όλο θέμα δεν φαινόταν (μέσω διαδικτύου
ή άλλων πηγών) να έχει γίνει αντιληπτό και χρήζει ειδικής νομικής διερεύνησης για την αντιμετώπισή
του.
Πάντως, αυτήν τη στιγμή, τα πολεοδομικά γραφεία είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα
εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη διάταξη, χωρίς οποιεσδήποτε περαιτέρω νομικές ανησυχίες ως προς
την ισχύουσα ή την εφαρμοζόμενη έως σήμερα νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.
[Σημ.: Το μη ισχύον Β.Δ.769/72, οι σχετικές με αυτό μη ισχύουσες Εγκύκλιοι και το αρθ. 8 του Ν. 4030/2011
παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα 1 του παρόντος Οδηγού]

Β. Επίβλεψη αρχιτεκτονικής εργασίας: Κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια
(συμβατικής κατασκευής), γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια, μέχρι τρεις (3) το πολύ ορόφους,
χωρίς πρόβλεψη άλλων ορόφων (βλ. όπως προηγουμένως, το μη ισχύον αλλά καταχρηστικά
εφαρμοζόμενο Β.Δ. 769/72 και τις σχετικές – μη ισχύουσες – εγκυκλίους στο Παράρτημα 1).

4.3.2. Στατικές Εργασίες (βλ. την ίδια μη ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους στο Παράρτημα 1)
Α.

Εκπόνηση στατικής μελέτης: Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφους και με τους λοιπούς
περιορισμούς της παρ. 3 του μη ισχύοντος Β.Δ. 769/72 και της σχετικής με αυτό Εγκυκλίου
ΕΔ5/06/138/66/16-2-82. Η αντισεισμική πρόβλεψη γ` ορόφου συντάσσεται από Πολιτικό Μηχανικό.
Και σε αυτήν την περίπτωση παρεμβαίνει το ίδιο εδάφιο του Ν.4030/2011 (αρθ. 8, παρ. 2), ορίζοντας
ότι σε «παραδοσιακό οικισμό και ιστορικό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης» οι στατικές μελέτες
εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά «από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς». Στην
προκειμένη περίπτωση, το στοιχείο–κλειδί είναι η νοηματικά ακαθόριστη έκφραση «αρμόδιοι
πολιτικοί μηχανικοί», που επιβεβαιώνει την ευρύτερη νομοτεχνική προχειρότητα – χαρακτηριστική του
όλου νομοθετήματος. Κατ` αρχήν, μία ανάγνωση θα μπορούσε να είναι, ότι, αφού υπάρχουν οι
«αρμόδιοι», συνεπάγεται, ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι οι «αναρμόδιοι» (χωρίς να
ξεκαθαρίζεται ποιος ανήκει στην κάθε κατηγορία). Μία άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι, ότι
η έκφραση «αρμόδιοι» συνδέεται με το επιστημονικό πεδίο του πολιτικού μηχανικού που ενυπάρχει
στις σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού και του Πολιτικού Δομικών Έργων. Μια τρίτη ανάγνωση
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είναι, ότι αναφέρεται στους έχοντες τον ακριβή ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τίτλο του Πολιτικού
Μηχανικού και άρα αποκλείονται πλήρως οι Πολιτικοί Δ–Ε. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της
διάταξης θα γίνει είτε μέσω ερμηνευτικής εγκυκλίου είτε κατά την προσωπική κρίση του κάθε
υπαλλήλου.
Επί της ουσίας, η διάταξη – στην εξαιρετικά πιθανή εκδοχή της προσπάθειας αποκλεισμού του
πτυχιούχου ΤΕΙ – δεν έχει κανένα επιστημονικό έρεισμα για τη διατύπωσή της. Η ιστορικότητα
δηλαδή του κέντρου της Αθήνας και ο παραδοσιακός χαρακτήρας ενός οικισμού δεν έχει καμία
σχέση με το εάν ο Πολιτικός Δομικών Έργων θα κάνει τη στατική μελέτη για ένα νέο διώροφο κτίριο,
ή για μία καθ` ύψος (ή κατ` επέκταση) προσθήκη ή για στατική αποκατάσταση και ενίσχυση ενός
υφιστάμενου κτιρίου. Εάν δεν του επιτρέπεται να κάνει τη στατική μελέτη στα Εξάρχεια (ιστορικό
κέντρο), τότε γιατί του επιτρέπεται στην Κυψέλη; Πως η ιστορικότητα του κέντρου υπεισέρχεται ως
παράμετρος στη στατική μελέτη που γίνεται στα Εξάρχεια και τη διαφοροποιεί από τη μελέτη που
γίνεται από την άλλη πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας;
Από νομική άποψη η εφαρμογή της διάταξης χρήζει ειδικής διερεύνησης, δεδομένου ότι δεν
καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν (δεν καταργούνται) οι γενικές διατάξεις του Π.Δ. 318/94
και αυτές του μη ισχύοντος για Πολιτικούς Μηχ. Τ.Ε. αλλά εφαρμοζόμενου Β.Δ. 769/72 (κατ`
εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 4564/10-10-66). Από ουσιαστική άποψη, το θέμα συνιστά προσπάθεια
σοβαρής περιστολής των ισχυόντων και των μελλοντικών επαγγελματικών δικαιωμάτων ενώ το
εργασιακό αντικείμενο που διακυβεύεται σε όλη την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο (όπως ήδη
επισημάνθηκε).

Β. Επίβλεψη στατικής εργασίας: Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφους και με βάση στατική μελέτη που
μπορεί να προβλέπει γ` όροφο με τους λοιπούς περιορισμούς της εφαρμοζόμενης παρ. 3 του μη
ισχύοντος Β.Δ. 769/72 και της – επίσης μη ισχύουσας για Πολιτικούς Μηχ. Τ.Ε. (Δομικών Έργων,
Έργων Υποδομής) – Εγκυκλίου ΕΔ5/06/138/66/16-2-82 – βλ. Παράρτημα 1.

4.3.3. Τοπογραφικές Εργασίες (βλ. Παράρτημα 1 – το μη ισχύον Β.Δ. 769/72, παρ. 5)
Α. Όλες οι τοπογραφικές εργασίες που σχετίζονται με τα έργα, τα οποία οι πτυχιούχοι μελετούν και
επιβλέπουν, σύμφωνα με τις μη ισχύουσες αλλά συνήθως εφαρμοζόμενες διατάξεις του Β.Δ.
769/72, δηλαδή κυρίως τα οικοδομικά έργα των παρ. 3 και 4.

Β. «Απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις πόλεων μέχρις εκτάσεως 150 στρεμμάτων και απλών επίσης
τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως 1500 στρεμμάτων», με εξαίρεση τις
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων με τη μέθοδο
των ελαχίστων τετραγώνων (βλ. το μη ισχύον Β.Δ. 769/72, παρ. 5).
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Επί του θέματος των τοπογραφικών, παρατίθεται αυτούσιο στο Παράρτημα 1 το υπ` αρ. 20955/277-2010 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., που υιοθετήθηκε και απεστάλη από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (24-9-2010) στα
πολεοδομικά γραφεία της χώρας, προκαλώντας – σε σειρά εγγράφων – την αντίδραση της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Η ουσία του εγγράφου είναι, ότι επιχειρείται να περιοριστεί ή να καταργηθεί τελείως το
δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ι., αποσιωπώντας το γεγονός,
ότι η εξαίρεση του αυτοτελούς τριγωνισμού και της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων αφορά τις
«απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις πόλεων μέχρις εκτάσεως 150 στρεμμάτων και απλών επίσης
τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως 1500 στρεμμάτων» και δεν αφορά τις
λοιπές τοπογραφικές εργασίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του μη ισχύοντος Β.Δ. (δηλαδή τις
συνδεόμενες με τα οικοδομικά έργα των παρ. 2 και 3 του μη ισχύοντος Β.Δ.769/72).
Επίσης, στο έγγραφο του Τ.Ε.Ε. παρουσιάζει ενδιαφέρον η ανακριβής αναφορά, ότι ο Ν. 2916/2001
«εξισώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τοπογράφων Τ.Ε.Ι. με αυτά των Πολιτικών
Υπομηχανικών, σε θέματα αποτυπώσεων». Κάτι τέτοιο όμως, δεν υπάρχει πουθενά στο Ν.
2916/2001. Η ανακριβής αναφορά του εγγράφου γίνεται προφανώς για να αποδοθούν – με
ανύπαρκτο νομικό ακροβατισμό – στους Τοπογράφους Τ.Ε.Ι. τα περιορισμένα δικαιώματα των
Πολιτικών Υπομηχανικών του μη ισχύοντος Β.Δ.769/1972 (στους Πολιτικούς Υπομηχανικούς της
δεκαετίας του 1960 αναφέρεται μόνο το Β.Δ.769/72) και να μην φανεί, ότι αποκλείονται τελείως από
οποιαδήποτε δικαιώματα οι Τοπογράφοι ΤΕΙ, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να υιοθετηθεί από
τον αποδέκτη του εγγράφου (δηλ. το Υπουργείο).
Όμως, δεν επιχειρείται αντίστοιχη διασύνδεση των Πολιτικών Δομικών Έργων με τις διατάξεις του μη
ισχύοντος Β.Δ. 769/72 (ούτε βεβαίως με την ισχύουσα διάταξη του Π.Δ. 318/94), γιατί, στην
περίπτωσή τους, επιδιώκεται να αποκλειστούν τελείως από οποιαδήποτε δικαιώματα επί
οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών. Σημειώνεται, ότι ο συντάκτης του εγγράφου (το Τ.Ε.Ε.),
που – στο εν λόγω έγγραφο του 2010 – αποκλείει τους Πολιτικούς Δ–Ε από όλα τα τοπογραφικά, το
2004, ως εκδότης βιβλίου προς τους μηχανικούς, ανέφερε, ότι οι Πολιτικοί Δ–Ε έχουν επί των
τοπογραφικών τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους Πολιτικούς Υπομηχανικούς στο (μη
ισχύον) Β.Δ. 769/72 χωρίς βέβαια καμία σχετική νομική τεκμηρίωση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει
καμία νομική βάση – έμμεση ή άμεση – για μια οποιαδήποτε διασύνδεση του Π.Δ. 769/72 με τα
δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού πτυχιούχου ΤΕΙ. (βλ. «Πολεοδομικές Εφαρμογές», Βαρελίδης Κ.,
Γάρδος Αθ., Λεμπέση Ελ., Ξυνομηλάκη Ελ., Τσιώτας Δ., εκδ. ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, copyright: infocus ε.π.ε.,
Αθήνα 2004, σελ. 86-91).
Η ουσία του θέματος είναι κατά πολύ ευρύτερη, γιατί δεν επιχειρείται απλώς να αποκλειστούν οι
Πολιτικοί Δομικών Έργων αλλά – κατά σαφή παραβίαση της νομοθεσίας – αποκλείονται από τα
τοπογραφικά όλες οι ειδικότητες μηχανικών, πλην διπλωματούχων Τοπογράφων και Πολιτικών
Μηχανικών, δηλαδή όλοι οι μηχανικοί των ακόλουθων έξη (6) Σχολών και Τμημάτων:
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α) «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών». β) «Πολιτικών Δ–Ε». γ) «Πολιτικών Έργων Υποδομής». δ) «Πολιτικών
Υπομηχανικών». ε) «Τοπογραφίας» Τ.Ε.Ι. στ) «Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» Τ.Ε.Ι.
Ακόμα δηλαδή και οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο που υιοθετήθηκε από το
Υ.Π.Ε.Κ.Α., είναι πρακτικά αποκλεισμένες από το πεδίο των τοπογραφικών, αφού – λόγω των
ισχυουσών προδιαγραφών – σχεδόν όλα τα τοπογραφικά είναι εξαρτημένα (και τα εντός σχεδίου)
και συνδέονται με τη μεθοδολογία «αυτοτελούς τριγωνισμού» και «ελαχίστων τετραγώνων», που
αναφέρεται στο Β.Δ.769/72. Το όλο ζήτημα σχετίζεται με χιλιάδες ετησίως τοπογραφικά, εξαρτημένα
από τα σταθερά σημεία του Εθνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. `87), σε όλη την
επικράτεια.

4.3.4. Περιβαλλοντικές Μελέτες
Την εποχή που έγινε το – καταχρηστικά εφαρμοζόμενο και μη ισχύον – Β.Δ. 769/1972 δεν υπήρχαν
περιβαλλοντικές μελέτες και βέβαια στο Β.Δ. δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε αυτές. Συνεπώς,
το μη ισχύον Β.Δ., ακόμα και με την καταχρηστική εφαρμογή του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
αποκλείει τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. από μελετητικό αντικείμενο που δεν υπήρχε και ούτε, βεβαίως, ότι
προσδιορίζει επαγγελματικό δικαίωμα για αυτές.
Δεδομένου ότι το μόνο νομοθέτημα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων που απομένει, είναι οι μη
ακυρωθείσες διατάξεις του Π.Δ. 318/94, είναι σαφές, ότι στο δικαίωμα για μελέτες πάνω «σε ειδικούς
τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους» (αρθ. 1, παρ. 1 του Π.Δ. 318/94) περιλαμβάνονται
και οι περιβαλλοντικές μελέτες. Συγκεκριμένα, η Υ.Α. 40512/Ε5 (ΦΕΚ 537/Β/28-4-2006) για το
περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δ–Ε προσδιορίζει ρητώς «τον έλεγχο και τη
διαχείριση περιβάλλοντος», ως ένα από τα γνωστικά αντικείμενα («τομείς») της ειδικότητας του
Πολιτικού Δομικών Έργων ενώ στο Πρόγραμμα Σπουδών υπάρχουν τουλάχιστον 5 – 6 μαθήματα
συναφή με το ευρύτερο πεδίο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Σημειώνεται δε, ότι δικαίωμα
υπογραφής περιβαλλοντικών μελετών έχουν όλες οι ειδικότητες μηχανικών. Επομένως, τόσο
από άποψη νομοθεσίας όσο και από άποψη ουσίας, το δικαίωμα αυτό προβλέπεται και
αντιστοιχεί στους Πολιτικούς Δομικών Έργων.
Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό, ότι με Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είχε οριστεί παρανόμως, ότι για τις περιβαλλοντικές μελέτες των ιδιωτικών έργων
απαιτείται το μελετητικό πτυχίο των δημόσιων έργων (κατηγορία 27). Όμως, οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. δεν
μπορούσαν να έχουν μελετητικό πτυχίο δημοσίου, γιατί δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα του
Ν. 3316/2005 (άρθ. 39, παρ. 1), που θα προβλέπει τους όρους της εγγραφής τους στο Μητρώο
Μελετητών Δημοσίου (βλ. και ενότητα 4.5.1. του παρόντος). Συνεπώς, ήταν – παρά τη νομοθεσία –
αποκλεισμένοι εν μέρει από ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας που εμπίπτει πλήρως στις
σπουδές του Πολιτικού Δ–Ε. Βέβαια, αρκετές υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν
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εφάρμοζαν την προδήλως παράνομη εγκύκλιο (σημ.: πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση μελέτης
ιδιωτικών έργων για την οποία έχει ποτέ ζητηθεί πτυχίο μελετών δημοσίου, αφού κάτι τέτοιο είναι – εξ`
ορισμού – νομικά αδιανόητο). Η παράνομη εγκύκλιος δεν εφαρμόζεται πλέον από τις αδειοδοτικές
αρχές και το πεδίο των περιβαλλοντικών μελετών στα ιδιωτικά έργα είναι πλέον «ανοιχτό» για τους
αποφοίτους του Τμήματος (αλλά και άλλων τμημάτων μηχανικών στα ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα).

4.4. Άλλα πεδία εργασιών
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, κατόπιν πιστοποίησης με σύστημα εξετάσεων (ως «ενεργειακός
επιθεωρητής»), ο έλεγχος των κατασκευών με βάση το Ν. 4030/2011 επίσης κατόπιν εξετάσεων (ως
«ελεγκτής κατασκευών») και οι ρυθμίσεις – «τακτοποιήσεις» αυθαιρέτων κατασκευών ή οι βεβαιώσεις
περί μη ύπαρξης αυθαίρετης κατασκευής, που συνοδεύουν κάθε – σχετική με ακίνητο –
συμβολαιογραφική πράξη με βάση το Ν. 4014/2011, αποτελούν μερικά ακόμα από τα πεδία
απασχόλησης που δύνανται να δραστηριοποιηθούν (και δραστηριοποιούνται) οι πτυχιούχοι του
Τμήματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες πρόσφατες νομοθεσίες.

4.5. Άλλες δυνατότητες πρόσβασης σε Επαγγελματικά Δικαιώματα σε Ελλάδα και Ε.Ε.
Όλοι οι πτυχιούχοι ευρωπαϊκών Τμημάτων Μηχανικών (κάθε ειδικότητας), τριετούς ή τετραετούς
φοίτησης (δηλαδή επιπέδου Bachelor), σε όλη την Ε.Ε., εγγράφονται στον – αντίστοιχο με το Τ.Ε.Ε. –
ενιαίο επαγγελματικό φορέα των μηχανικών της κάθε χώρας και παίρνουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος μηχανικού, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις για τη λήψη της άδειας που τίθενται
ανά χώρα. Έχοντας την άδεια άσκησης σε χώρα της Ε.Ε. και λόγω των ευρωπαϊκών συνθηκών για
την ελευθερία εγκατάστασης και άσκησης επαγγέλματος εντός της Ε.Ε. (Κοινοτική Οδηγία 89/48),
εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού στην Ελλάδα με
πλήρη δικαιώματα ανά ειδικότητα. Αυτό σημαίνει για τους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε.Ι., ότι
μπορούν να πάρουν άδεια άσκησης σε χώρα της Ε.Ε. (π.χ. Κύπρος), σύμφωνα με τις ειδικές
προϋποθέσεις της χώρας – μέλους της Ε.Ε. (π.χ. εξετάσεις, επαγγελματική εμπειρία) και εν συνεχεία
να εγγραφούν στο Τ.Ε.Ε. και να πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού,
εφόσον θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

4.6.

Επαγγελματικά Δικαιώματα μελέτης και κατασκευής Δημόσιων Έργων.

4.6.1. Ανάληψη Μελετών Δημοσίου
Παρότι ο Ν. 3316/2005 (άρθ. 39, παρ. 1) προβλέπει την εγγραφή των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. στο Μητρώο
Μελετητών Δημοσίου, δεν έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων το Προεδρικό

30

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Διάταγμα που προβλέπεται στο Νόμο και το οποίο θα καθορίζει για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. τους
όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα μελετητών.
Σήμερα, στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι διπλωματούχοι
μηχανικοί, καθώς και κάποιες άλλες κατηγορίες επιστημόνων (με σπουδές 4ετούς φοίτησης), όπως
οι Οικονομολόγοι, οι Κοινωνιολόγοι, οι Φυσικοί, οι Χημικοί, οι Γεωτεχνικοί και οι Περιβαλλοντολόγοι.
Οι μηχανικοί εγγράφονται σε έως δύο (2) κατηγορίες μελετών από αυτές που κατ` αρχήν ορίζονται
για κάθε ειδικότητα. Για παράδειγμα, για τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, οι κατ` αρχήν οριζόμενες
ειδικότητες είναι στις κατηγορίες 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και
Ρυμοτομικές Μελέτες), 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές
Μελέτες), 8 (Στατικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
Σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες του Τ.Ε.Ε., η αναφορά των κατηγοριών στις οποίες
εγγράφεται ο κάθε μελετητής, δεν είναι δεσμευτική και δεν ορίζεται από το νόμο. Μηχανικοί
μπορούν να εγγραφούν και σε άλλες κατηγορίες, αν αποδειγμένα έχουν σπουδές ή εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο αυτών.
Όλες οι ειδικότητες μηχανικών δύνανται να αποκτήσουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες).
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του πτυχιούχου Πολιτικού Δομικών Έργων και τη γενική λογική
με την οποία εγγράφονται σε κατηγορίες οι διπλωματούχοι μηχανικοί από τη Διεύθυνση Μητρώων
και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), οι κατ` αρχήν κατηγορίες μελετών δημοσίου, στις οποίες θα
μπορούσαν να εγγράφονται οι πτυχιούχοι του Τμήματος στο μελλοντικό Π.Δ. που θα εκδοθεί (κατ`
εφαρμογή του Ν. 3316/2005), θα πρέπει να είναι – τουλάχιστον – οι ακόλουθες (με δυνατότητα
εγγραφής και σε άλλες κατηγορίες, ανάλογα με ειδικότερες σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία):


Κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες).



Κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων).



Κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες – μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών
τεχνικών έργων).



Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Σημειώνεται, ότι για τους διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, που έχουν (βάσει σπουδών)
πλήρη άγνοια του αρχιτεκτονικού αντικειμένου, θεωρείται ότι η κατηγορία 6 («Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Κτιριακών Έργων») είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν κατά τεκμήριο να έχουν μελετητικό πτυχίο
(βλ. στο διαδίκτυο σχετ. ενημερωτικά έντυπα της Δ/νσης Δ15). Επίσης, για τους Αρχιτέκτονες
Μηχανικούς, που δεν διδάσκονται αντισεισμικό σχεδιασμό και η δομοστατική τους κατάρτιση (βάσει
σπουδών) είναι από στοιχειώδης έως ανύπαρκτη, τους αποδίδεται η κατά τεκμήριο δυνατότητα να
έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 8 («Στατικές Μελέτες – μελέτες φερουσών κατασκευών
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κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων»). Τέλος, στην κατηγορία 27 («Περιβαλλοντικές
Μελέτες») δύνανται να αποκτήσουν μελετητικό πτυχίο όλες οι ειδικότητες μηχανικών και άρα, είναι
προφανές, ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται και στους Πολιτικούς Δ–Ε, που έχουν στο
Πρόγραμμα Σπουδών τους τουλάχιστον 5 – 6 μαθήματα συναφή με το ευρύτερο αντικείμενο του
περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

4.6.2. Ανάληψη κατασκευής Έργων Δημοσίου
Σύμφωνα με το Π.Δ. 472/1985, οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Δομικών Έργων του Τεχνολογικού Τομέα των
Α.Ε.Ι. μπορούν να εγγραφούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων του Μητρώου Εμπειρίας
Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.):


Οικοδομικά



Βιομηχανικά – Ενεργειακά (δομικό μέρος)

Μετά το πέρας 3ετίας από την κτήση του πτυχίου και χωρίς εμπειρία σε τεχνικά έργα, οι πτυχιούχοι
Πολιτικοί Δομικών Έργων μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα
Εργοληπτών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας (ΔΤΥΝΑ) που ανήκουν,
προκειμένου να συμμετέχουν σε δημοπρασίες μικρών έργων της Νομαρχίας (προϋπολογισμού
μέχρι 47.000 ευρώ) καθώς και σε ένα γειτονικό νομό. Η ρύθμιση αυτή συνιστά γεωγραφικό
περιορισμό (άνευ νοήματος) και έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα πρόσφατων ρυθμίσεων για την
άρση των περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος.
Προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τεχνικών έργων μεγαλύτερου
προϋπολογισμού, οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Δομικών Έργων πρέπει να εγγραφούν στα Μητρώα
Εμπειρίας Κατασκευαστών του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. («Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων») –
Γ.Γ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) – Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων
(Δ15, Ιπποκράτους 196-198) – Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών.
Προϋποθέσεις εγγραφής και εξέλιξης στις βαθμίδες Μ.Ε.Κ. είναι:


Για την κατάταξη στην Α΄ βαθμίδα εμπειρίας (Α’ τάξη) απαιτείται 5ετία από την άδεια άσκηση του
επαγγέλματος και εμπειρία σε έργα (επίβλεψη, κατασκευή, μελέτη). Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η απευθείας κατάταξη στην Β’ τάξη Μ.Ε.Κ., ανεξαρτήτως εμπειρίας.



Για την εξέλιξη στις βαθμίδες του Μ.Ε.Κ. απαιτείται τρία (3) χρόνια σε κατασκευή, ή οκτώ (8)
χρόνια σε επίβλεψη. Ειδικότερα για την εξέλιξη από την Γ΄ στην Δ΄ βαθμίδα απαιτείται
απασχόληση τριών (3) χρόνων σε κατασκευή.

[βλ. σχετ. Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τμ. Επαγγελματικών Θεμάτων), Παλιεράκη Ειρ.,
«Μελέτη και Κατασκευή Δημόσιων Έργων», 2009]
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4.7. Δραστηριοποίηση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ως Τεχνικών Ασφαλείας
Γενικά, απαιτούνται πέντε (5) έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου (Ν. 1568/1985, άρθ. 5 –
«υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») ή δύο (2) έτη, εφόσον έχουν παρακολουθήσει κάποιο
εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών (Ν.
3144/2003, άρθ. 9).
Επιπλέον, απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους και τις εταιρείες
στις οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας,
κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λπ.), σύμφωνα με το Π.Δ. 294/1988.

4.8. Τα επιζητούμενα Επαγγελματικά Δικαιώματα με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών.
Τα προβλήματα του τελευταίου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος
Από το 2003 είχε σταλεί – για νομοτεχνική επεξεργασία – στο ΣτΕ, υπογεγραμμένο από τους
συναρμόδιους υπουργούς, το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα
διαφόρων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και – μεταξύ αυτών – και για τους πτυχιούχους του οικείου Τμήματος (βλ.
στο Παράρτημα 1 το Σχέδιο Π.Δ/τος).
Το ΣτΕ επέστρεψε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο Π.Δ., προκειμένου αυτό να τροποποιηθεί με βάση
τις νομοτεχνικές παρατηρήσεις του και να είναι συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ΣτΕ εστιάζει
κυρίως στις ρυθμίσεις περί «διευρυμένων επιμελητηρίων», «τεχνικής ευθύνης» κ.λπ. των σχεδίων Π.Δ.,
οι οποίες δεν απορρέουν από εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμου (βλ. αναλυτικότερη ενημέρωση από
την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. – www.eetem.gr).
Το Σχέδιο Π.Δ. εμφανίζει, κατά την επιστημονική γνώμη και εμπειρία του συντάκτη του παρόντος
Οδηγού, τα ακόλουθα σοβαρά προβλήματα (από άποψη νομοτεχνική και ουσιαστική):
Α. Η πιο βασική διάταξη για τα δικαιώματα (παρ. 2.4) παραπέμπει σε τελείως άστοχες περιγραφές
του Ν.Ε.Α.Κ., δηλαδή αναφέρει, ότι οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται «στη μελέτη ή επίβλεψη
μελέτης οικοδομικών – κτιριακών έργων και εργασιών που εμπίπτουν στην κατηγορία των
Κατοικιών, Καταστημάτων ή Γραφείων ή κατηγορία κτιρίων Ν.Ε.Α.Κ. Σ1, Σ2, όπως αυτή ορίζεται
σήμερα».
Η κατηγορία κτιρίων Σ1 του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.) περιλαμβάνει –
κατά λέξη – «κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, π.χ. αγροτικά
οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι κ.λπ.». Όμως, οι ως άνω περιγραφές χρήσεων και κτιρίων του
Ν.Ε.Α.Κ. είναι νομικά και πραγματολογικά εντελώς ανυπόστατες, δηλαδή δεν έχουν νομικό ούτε καν
επιστημονικό ορισμό. Σε ολόκληρη την – δαιδαλώδη – πολεοδομική νομοθεσία και βέβαια στο
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Ν.Ε.Α.Κ. δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ορίζει τις έννοιες «αγροτικό οίκημα», «υπόστεγο»,
«στάβλος» (νομοθεσία χρήσεων γης, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Π.Δ. 24-5-85 για την εκτός σχεδίου
δόμηση ή οτιδήποτε άλλο). Ο δε όρος «αγροτικό οίκημα» είναι και νοηματικά οξύμωρος, δεδομένου
ότι, είτε το κτίσμα είναι «οίκημα» (δηλαδή κατοικία) και άρα περιλαμβάνεται στην κατηγορία Σ2 (που
περιέχει τις κατοικίες) είτε το κτίσμα είναι συνοδευτικό κάποιας αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ.
αποθήκη), οπότε δεν είναι «οίκημα». Περιττό βέβαια να αναφερθεί, ότι το «κ.λπ.» του Ν.Ε.Α.Κ. μπορεί
να περιλαμβάνει από τα πάντα έως τίποτα. Τέλος, δεν υπάρχει νομικός ή επιστημονικός
προσδιορισμός για την – λογοτεχνικού ύφους – έκφραση περί «μικρής» ή μεγάλης «σπουδαιότητας»
«ως προς την ασφάλεια του κοινού».
Η κατηγορία κτιρίων Σ2 περιλαμβάνει «συνήθη κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικά κτίρια,
ξενοδοχεία κ.λπ.». Όμως, οι όροι «συνήθη κτίρια κατοικιών» ή «συνήθη κτίρια γραφείων» είναι
επιστημονικά πρωτοφανείς, νομικά ανυπόστατοι και νοηματικά αόριστοι ενώ επιπλέον, θέτουν τη
Διοίκηση στον πειρασμό να αποφασίσει εκείνη για το «σύνηθες» ή το «ασύνηθες» των εκάστοτε
κτιρίων. Το «κ.λπ.» – βεβαίως – περιέχει τα γνωστά προβλήματα ερμηνείας που προαναφέρθηκαν.
Εάν σε όλη αυτή τη νομοτεχνική προχειρότητα του Ν.Ε.Α.Κ., προστεθεί το γεγονός, ότι τις νομικά και
νοηματικά ανυπόστατες προβλέψεις θα τις ερμηνεύσει με εγκυκλίους – κατά το δοκούν – η Διοίκηση
και θα τις εφαρμόσουν κατά την κρίση τους οι αρμόδιοι μηχανικοί – υπάλληλοι των πολεοδομικών
γραφείων, τότε γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος που θα προκύψει.
Β. Αναφέρεται σε «… μελέτες που εμπίπτουν στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού, μόνο για τα
κτιριακά – οικοδομικά έργα …» (παρ. 2.4). Όμως, το ορθό θα ήταν «μελέτες που εμπίπτουν στα
μέχρι σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού, για τα κτιριακά – οικοδομικά
έργα» (χωρίς τη λέξη «μόνο»). Η «ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού» θα μπορούσε εύκολα να
ερμηνευθεί – όχι ως όρος που αντιστοιχεί σε επαγγελματικό πεδίο – αλλά ως όρος επιστημονικός
και ακαδημαϊκός, ο οποίος (με βάση και τη νομολογία του ΣτΕ 678/2005) οφείλει να συνδέεται με
περιεχόμενο σπουδών. Όμως, στην Ελλάδα (και διεθνώς) το περιεχόμενο των σπουδών του
Πολιτικού Μηχανικού (και άρα η «ειδικότητά» του) δεν έχει σχεδόν – ή απολύτως – καμία σχέση με το
αρχιτεκτονικό πεδίο. Η αρχιτεκτονική μελέτη δηλαδή, δεν εμπίπτει πλέον στην (ακαδημαϊκή και
επιστημονική) «ειδικότητα» του Πολιτικού Μηχανικού. Άρα, με μία ερμηνεία, που θα αποδώσει στον
όρο «ειδικότητα» το πραγματολογικό της περιεχόμενο, ο Πολιτικός Δομικών Έργων θα μπορούσε
να αποκλειστεί από τα δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών, παρότι η αρχιτεκτονική
τεχνολογία και ο σχεδιασμός, ως πεδίο σπουδής, αποτελούν τη δεύτερη βασικότερη συνιστώσα
του Προγράμματος Σπουδών του (δεδομένου ότι οι σπουδές έχουν άλλον προσανατολισμό σε
σχέση με αυτές του Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημιακού Τομέα των ΑΕΙ).
Επίσης, θα έπρεπε να έχει προστεθεί ο ως άνω προσδιορισμός «μέχρι σήμερα», γιατί στο μέλλον,
τόσο τα δικαιώματα όσο και η «ειδικότητα» του Πολιτικού Μηχανικού μπορεί να αποκτήσουν
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διαφορετικό νομικό περιεχόμενο που – όντως – θα αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα
και με τη νομολογία του ΣτΕ. Τέλος, η λέξη «μόνο» («… μόνο για τα κτιριακά – οικοδομικά έργα») δεν
θα έπρεπε να υπάρχει στη διάταξη για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. Δ, Ε, ΣΤ και Ζ).
Ας σημειωθεί, ότι στην αρχιτεκτονική μελέτη αντιστοιχεί το σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό της
ελάχιστης εκτιμώμενης (από το Τ.Ε.Ε.) συνολικής αμοιβής και όλες οι υπόλοιπες αμοιβές της
συνολικής κτιριακής μελέτης (στατικά, τοπογραφικά, μηχανολογικά, πυροπροστασία κ.λπ.)
υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αρχιτεκτονικής. Παρότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι
δεσμευτικός, είναι ωστόσο ενδεικτικός της σημασίας της αρχιτεκτονικής μελέτης ως εργασιακού και
ως φυσικού αντικειμένου (βλ. σχετ. και το «Πολεοδομικές Εφαρμογές», Βαρελίδης Κ., Γάρδος Αθ.,
Λεμπέση Ελ., Ξυνομηλάκη Ελ., Τσιώτας Δ., εκδ. ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, copyright: infocus ε.π.ε., Αθήνα 2004).
Γ. Δεν παρέχει ειδικότερη τεκμηρίωση – συσχέτιση των δικαιωμάτων της παρ. 2.4 με το
περιεχόμενο των σπουδών αλλά αναφέρεται αορίστως σε «… μελέτες που εμπίπτουν στην
ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού, μόνο για τα κτιριακά – οικοδομικά έργα …» ενώ το ίδιο ισχύει και
σε όλες τις επιμέρους προβλέψεις του. Όμως, η ειδική τεκμηρίωση και αντιστοίχιση με τις σπουδές
απαιτείται από την ακυρωτική απόφαση για το Π.Δ. 318/94 (ΣτΕ 678/2005) και η απουσία της
ενδέχεται να καταστήσει ευάλωτες τέτοιου τύπου διατάξεις στον πιθανό μελλοντικό έλεγχο του ΣτΕ.
Το γεγονός δε, ότι το ΣτΕ, κατά το νομοτεχνικό έλεγχο του σχεδίου Π.Δ., δεν έκανε αυτή την
επισήμανση, δεν σημαίνει ότι δεν θα την κάνει στο μέλλον με μία άλλη σύνθεση (κατόπιν
προσφυγής). Άλλωστε, νομοτεχνικός έλεγχος (αρ. γνωμ. ΣτΕ 490/94) είχε γίνει και κατά την
επεξεργασία του σχεδίου για το ακυρωθέν – τελικά – Π.Δ. 318/94 (αρθ. 1 παρ. 2).
Δ. Στα δικαιώματα που αποδίδονται επί των τοπογραφικών, περιλαμβάνονται μόνο τοπογραφικές
εργασίες Πολιτικού Μηχανικού που συνδέονται με κτιριακά – οικοδομικά έργα (παρ. 2.4). Δεν
περιλαμβάνονται δηλαδή, οι εφαρμοζόμενες «απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις» «πόλεων» (μέχρι
150 στρ.) ή «υπαίθρου» (μέχρι 1500 στρ.) του Β.Δ. 769/72 (παρ. 5), εφόσον αυτές δεν συνδέονται με
κτιριακά – οικοδομικά έργα. Αυτό σημαίνει, ότι (εφόσον διατυπωθεί μια τέτοια ρύθμιση) θα δύναται
να αφαιρεθεί από τα εφαρμοζόμενα σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα ένα σημαντικό πεδίο
εργασιών, που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχει αποδοθεί προ πολλού (και
κατά πολύ διευρυμένο) σε Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς με αντίστοιχες
σπουδές επί της Τοπογραφίας και στο οποίο απασχολούνται ήδη πολλοί Πολιτικοί Δ–Ε, ιδιαίτερα
στην περιφέρεια (έχοντας αγοράσει και τον κατάλληλο ακριβό εξοπλισμό). Σημειώνεται δε, ότι το
πεδίο αυτό δεν έχει επηρεαστεί τόσο από την κρίση του κατασκευαστικού τομέα, γιατί περιλαμβάνει
εργασίες που δεν συνδέονται άμεσα με την κατασκευή (μεταβιβάσεις, σύσταση τίτλων για εκ
χρησικτησίας ακίνητα, οριοθετήσεις, στοιχεία για το κτηματολόγιο, τακτοποιήσεις κ.λπ.).
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Ε. Δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη δυνατότητα του πτυχιούχου για αυτοτελείς εργασίες και
έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και ελεύθερων χώρων, τα οποία δεν συνδέονται με
οικοδομικά έργα (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή), παρότι αυτό είναι πεδίο μάθησης που
περιλαμβάνεται στις σπουδές του. Επισημαίνεται, ότι πολλοί πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν
απασχοληθεί και συνεχίζουν να απασχολούνται στην επίβλεψη και κατασκευή τέτοιων έργων ενώ
εκπονούνται ετησίως και πολλές πτυχιακές επί αυτών των θεμάτων (π.χ. πεζοδρομήσεις, πλατείες,
παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, πάρκα, γήπεδα, πίστες, εφαρμογή προδιαγραφών για ΑμεΑ σε
υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους, παρόχθιες – παραλίμνιες – παραθαλάσσιες κοινόχρηστες
εκτάσεις, δίκτυα μονοπατιών, προσβάσεις και δίκτυα κίνησης εντός αρχαιολογικών χώρων,
αναπλάσεις λατομικών εκτάσεων, λόφοι, υπαίθριες αγορές κ.λπ.).
ΣΤ. Δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο δικαίωμα του πτυχιούχου για περιβαλλοντικές μελέτες εν
γένει (και όχι «μόνο για τα κτιριακά – οικοδομικά έργα», όπως με την παρούσα διατύπωση).
Ωστόσο, το γενικό αυτό δικαίωμα (για κάθε έργο ή δραστηριότητα) παρέχεται σε όλες ανεξαιρέτως
τις ειδικότητες μηχανικών και η μη πρόβλεψή του είναι ουσιώδης παράληψη και ασύμβατη με το
ισχύον καθεστώς απόδοσης αυτού του δικαιώματος. Πόσο μάλλον, όταν στο Πρόγραμμα
Σπουδών του πτυχιούχου υπάρχουν τουλάχιστον 5 – 6 μαθήματα ταυτόσημα ή συναφή προς το
πεδίο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Τέλος, η διατύπωση «μόνο για τα κτιριακά – οικοδομικά
έργα» θα δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα στην εγγραφή του πτυχιούχου στην κατηγορία 27
(περιβαλλοντικές μελέτες) των μελετών δημοσίου, γιατί η κατηγορία 27 είναι γενική και αφορά κάθε
έργο.
Ζ. Δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη δυνατότητα εκπόνησης πραγματογνωμοσυνών και
συμμετοχής σε διαιτησίες με εγγραφή σε αντίστοιχα μητρώα (και με πιθανό προσδιορισμό
προϋποθέσεων), όπως προβλεπόταν – μόνο για πραγματογνωμοσύνες – στο ακυρωθέν Π.Δ.
318/94 (αρθ. 1, παρ. 2, περιπτ. ζ).

5.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ–Ε

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων των Τ.Ε.Ι. δραστηριοποιούνται σε ένα
ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά,
όπως:


Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.λπ.)



Ιδιωτικός Τομέας (με εξαρτημένη σχέση εργασίας).



Ελεύθερο

επάγγελμα,

είτε

με

προσωπικές

ή

εταιρικές

επιχειρήσεις,

είτε

ως
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αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε με συνδυασμό των παραπάνω
τρόπων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Πολιτικοί Δομικών Έργων, παρότι υπάρχουν πολλές Σχολές και Τμήματα
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. με παρόμοιες ή ίδιες ειδικότητες,
εξακολουθούσαν μέχρι το 2010 να έχουν καλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας σε
σχέση με άλλες συναφείς ειδικότητες, δεδομένου ότι απασχολούνται σε πολλούς τομείς και κλάδους
της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα, τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:

5.1. Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. δημοσίου συμφέροντος)
[βλ. και ενότητα 5.5. «Συνθήκες εξαρτημένης εργασίας και αποδοχές»]
Οι πτυχιούχοι Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν να απασχοληθούν στην ειδικότητά τους σε:


Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.



Δημόσιους Οργανισμούς.



Δημόσιες Επιχειρήσεις.



Υπηρεσίες Περιφερειών



Υπηρεσίες Νομαρχιών.



Υπηρεσίες Δήμων.



Δημοτικές Επιχειρήσεις.



Επιμελητήρια.



Αναπτυξιακές Εταιρείες των Ο.Τ.Α. και άλλων δημόσιων φορέων.

5.2. Ιδιωτικός τομέας (με εξαρτημένη σχέση εργασίας)
[βλ. και ενότητα 5.5. «Συνθήκες εξαρτημένης εργασίας και αποδοχές»]


Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.



Επιχειρήσεις, εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και φορείς (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικοί
φορείς) του ιδιωτικού τομέα.
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5.3. Εκπαίδευση


Σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα (Δευτεροβάθμια, Μετα-Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ
κ.ά.).



Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ερευνητικοί Φορείς, Ιδρύματα και
Ινστιτούτα).

5.4. Ελεύθερο Επάγγελμα
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων μπορούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες να
δραστηριοποιηθούν ως εξής:


Δημιουργώντας δική τους προσωπική επιχείρηση ή εταιρεία (ως φυσικά πρόσωπα ή ως Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε., Α.Ε.). Αντιστοιχεί στην τρέχουσα έννοια του «γραφείου» του μηχανικού και το σύνηθες
επαγγελματικό αντικείμενο μπορεί να είναι ο τομέας της μελέτης – επίβλεψης – επιστασίας –
κατασκευής των ιδιωτικών κτιριακών έργων καθώς και της κατασκευής των δημόσιων έργων
του αντικειμένου τους. Ως «επιστασία» ορίζεται το προσδιορισμένο από ειδική συμφωνία
αναθέτοντος – μηχανικού αντικείμενο συντονισμού και επίβλεψης της κατασκευής, το οποίο είναι
κατά πολύ ευρύτερο από την νομοθετημένη «επίβλεψη» εφαρμογής της μελέτης και αμείβεται με
ποσοστό (10% - 15%) επί του τελικού κατασκευαστικού κόστους. Δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα ο
τρόπος ανάληψης μελετών δημοσίου για τον πτυχιούχο, γιατί εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού
Π.Δ. (βλ. ενότητα 4.5.1.) και – στα πλαίσια ενός «γραφείου» – το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί με
συνεργάτη με μελετητικό πτυχίο δημοσίου. Παρότι δεν αποκλείεται η επαγγελματική εξειδίκευση
σε συγκεκριμένο τομέα (π.χ. αγροτικές βιομηχανίες, σχεδιασμός καταστημάτων, ξενοδοχεία,
μόνο στατικές μελέτες ή μόνο κατασκευές κ.λπ.), τα περισσότερα γραφεία δεν ασχολούνται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με κάποιο ειδικό μελετητικό ή κατασκευαστικό αντικείμενο, λόγω
της μικρής επιφάνειας και της μεγάλης κοινωνικής διασποράς της ιδιοκτησίας και κυρίως λόγω
του μικρού μεγέθους και των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς.



Ως αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η μορφή της αυτο-απασχόλησης είναι
συνήθης στους νέους μηχανικούς που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία και δεν μπορούν να
συντηρήσουν επαγγελματική έδρα – «γραφείο» ή δεν έχουν αποκτήσει ικανό πελατολόγιο.
Προτιμάται επίσης από πολλά μελετητικά γραφεία (ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης), γιατί η σχέση
εργασίας είναι ευέλικτη, αφού δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας. Ενίοτε, όταν η παροχή υπηρεσιών με δελτίο, ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε μια
σταθερή, μακροχρόνια συνεργασία «αυτοαπασχολούμενου» και «εργοδότη», οι ασφαλιστικές
εισφορές συνεκτιμώνται και συμπεριλαμβάνονται εν όλω ή εν μέρει στην αμοιβή του
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«αυτοαπασχολούμενου», προκειμένου να έχει οικονομικό νόημα η σταθερή εργασιακή του
απασχόληση.


Αναλαμβάνοντας κυρίως κατασκευή έργων δημοσίου με Εργοληπτικό Πτυχίο, μετά από
παρέλευση 5 ετών από τη λήψη του πτυχίου (ή 3 ετών για εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα).

5.4.1. Κύρια χαρακτηριστικά του Ελεύθερου Επαγγέλματος
Οι συνθήκες άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του μηχανικού, ιδιαίτερα στον κτιριακό τομέα, συνοψίζονται στα
ακόλουθα:

Α.

Απασχόληση που προϋποθέτει ευρύ γνωστικό πεδίο, ποικιλία εφαρμογών και σπανίως
επαγγελματική αποκλειστική ειδίκευση. Η επιστημονική εξειδίκευση έχει νόημα στο ελεύθερο
επάγγελμα ως ένα επιπλέον τυπικό και ουσιαστικό προσόν για έναν μηχανικό, ο οποίος έχει ήδη
καλή συνολική γνώση του τρέχοντος κτιριακού αντικειμένου. Δεν έχει συνήθως νόημα ως προσόν
που θα προσδιορίσει ένα ειδικό και αποκλειστικό επαγγελματικό αντικείμενο, γιατί δεν υπάρχει ικανός
κύκλος εργασιών γύρω από ειδικότερα επαγγελματικά πεδία της οικοδομής, προκειμένου να είναι
αποδοτική η άσκηση του επαγγέλματος. Με άλλα λόγια, μπορεί – για παράδειγμα – η εξειδίκευση
στις αγροτικές βιομηχανίες να είναι χρήσιμη και να έχει και επαγγελματικό αντικείμενο αλλά είναι
μάλλον απίθανο το επάγγελμα του αντίστοιχου ειδικού μηχανικού να είναι βιώσιμο έχοντας ως
μοναδικό αντικείμενο τις αγροτικές βιομηχανίες, γιατί – απλούστατα – η ελληνική αγορά δεν έχει π.χ.
το μέγεθος της αμερικάνικης ή της αντίστοιχης γερμανικής αγοράς.
Πέραν της μικρής αγοράς, που αναγκαστικά οδηγεί σε ποικιλία επαγγελματικών εφαρμογών,
υπάρχουν και άλλοι ουσιωδέστατοι λόγοι για τους οποίους απαιτείται ευρύτητα γνώσεων (και
εμπειρίας). Οι λόγοι αυτοί σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μελέτης και κατασκευής
κτιρίων στην Ελλάδα που είναι – επιγραμματικά – τα ακόλουθα:

I.

Ο υπεύθυνος μηχανικός της οικοδομής, δηλαδή αυτός στον οποίο απευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή ο
κατασκευαστής για την έκδοση άδειας δόμησης, είναι ουσιαστικά ο γενικός μηχανικός –
συντονιστής της όλης μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας και οι γνώσεις του πρέπει να
είναι αντιστοίχως ευρείες και όχι επιστημονικά οριοθετημένες σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα αντικείμενα μελετητικής ενασχόλησης ενός μηχανικού δύνανται να είναι
αρκετά και βέβαια, η ανάληψή τους αυξάνει τη συνολική αμοιβή του μηχανικού επί του
συνολικού μελετητικού έργου. Αναφέρονται ενδεικτικά οι μελέτες στατικών, αρχιτεκτονικών,
μελέτη ενεργειακής απόδοσης, περιβαλλοντικές μελέτες και η σύνταξη τοπογραφικών. Είναι δε
ουσιώδες επαγγελματικά αλλά και για την ποιότητα και το συντονισμό του κτιριακού έργου ο
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υπεύθυνος μηχανικός να είναι και συντάκτης της αρχιτεκτονικής μελέτης, για τους εξής
λόγους:
1ον, γιατί η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί το σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της συνολικής
αμοιβής για τις μελετητικές εργασίες μηχανικού.
2ον, γιατί η συζήτηση και προσωπική επαφή με τον «πελάτη» – χρηματοδότη της κατασκευής
γίνεται επί των στοιχείων της αρχιτεκτονικής μελέτης, αφού οι ανάγκες του εκφράζονται κυρίως
μέσω των χώρων, της χρήσης και της λειτουργίας του κτιρίου.
3ον, γιατί όλες οι υπόλοιπες μελέτες οφείλουν – στο μέτρο του οικονομικά και τεχνικά εφικτού –
να υπηρετήσουν τα προβλεπόμενα από την αρχιτεκτονική μελέτη. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
προσδιορίζει τους χώρους, την ιεράρχησή τους και τις μεταξύ τους σχέσεις (λειτουργική
διάρθρωση), προσδιορίζει τις κινήσεις και τις ροές δραστηριοτήτων και εν τέλει εξυπηρετεί τις
πρωταρχικές χρηστικές ανάγκες για τις οποίες δομείται το κτίριο.
4ον, γιατί η σειρά των μελετητικών εργασιών αρχίζει με την αρχιτεκτονική μελέτη, αφού χωρίς το
φυσικό αντικείμενο του κτιρίου δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής των άλλων μελετών (στατική,
μηχανολογική κ.λπ.). Άρα, είναι ουσιώδες ο υπεύθυνος μηχανικός να εκπονεί την αρχιτεκτονική
μελέτη, προκειμένου να έχει πλήρη έλεγχο του κτιρίου πάνω στο οποίο θα υλοποιηθούν όλες οι
επόμενες μελετητικές εργασίες. Προφανώς όμως, θα πρέπει να είναι γνώστης τουλάχιστον των
γενικών τεχνικών απαιτήσεων και των άλλων μελετών (στατικών, μηχανολογικών κ.λπ.),
προκειμένου οι ειδικές προδιαγραφές τους να μπορούν να εφαρμοσθούν με τεχνικά εφικτό
τρόπο και με εύλογο κόστος αλλά κυρίως, προκειμένου να μην αναγκάζεται από τους ειδικούς
μελετητές σε αλλαγή της αρχιτεκτονικής μελέτης για λόγους που εμφανίζονται από αυτούς ως
«τεχνικοί» ή λόγοι «προδιαγραφών» ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν προφάσεις που
διευκολύνουν τον ειδικό μελετητή.
5ον, γιατί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός καθορίζεται από πολλές και σύνθετες παραμέτρους
(ποσοτικές, ποιοτικές, νομικές, κοινωνικές, τεχνικές) και θα ήταν εξαιρετικά δυσχερές το να
αναθεωρείται με βάση τις υπόλοιπες μελέτες. Πέραν αυτού, οι λοιπές μελέτες είναι πολύ πιο
ευέλικτες στη εξεύρεση τεχνικών λύσεων που θα προσαρμόζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη ενώ
το αντίθετο δεν ισχύει.
6ον, επειδή η αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζει τη σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον του, υπόκειται
στο χαοτικό πλέγμα νομικών ρυθμίσεων και γραφειοκρατίας που σχετίζονται με τους
οικοδομικούς κανονισμούς και τον τρόπο αδειοδότησης (βλ. ενότητα 5.4.2.) και συνεπώς, κάθε
αλλαγή σε αυτήν μπορεί να επηρεάσει τη νομιμότητα, το χρόνο και τη διαδικασία της
αδειοδότησης (για αυτό άλλωστε, υπάρχει η διαδικασία της «προέγκρισης» της αρχιτεκτονικής
μελέτης από τις Υπηρεσίες Δόμησης – Υ.ΔΟΜ., προκειμένου δηλαδή να μπορεί να κατοχυρωθεί
το νομικό πλαίσιο της προτεινόμενης δόμησης και εν συνεχεία να προχωρήσει με κάποια
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ασφάλεια η εκπόνηση των λοιπών μελετών). Συνεπώς, ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου
πρέπει να είναι καλός γνώστης όλων των προϋποθέσεων έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης,
για να έχει το συνολικό έλεγχο της εξέλιξης της μελετητικής διαδικασίας και των πιθανών
επιπλοκών κατά την αδειοδότηση και την κατασκευή.

II.

Η κατασκευή στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από μικρή κλίμακα οικοδομικών
έργων και ένταση εργασίας (αυξημένη συμμετοχή εργατοτεχνικού προσωπικού) και όχι από
τυποποίηση και προκατασκευή, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αυξάνει τη
σημασία του ρόλου του μηχανικού – ιδιαίτερα του επιβλέποντος – και διευρύνει κατά πολύ τις
γνώσεις που απαιτούνται για τη συνολική εποπτεία – επίβλεψη της διαδικασίας παραγωγής
ενός έργου.

III.

Πόσο μάλλον δε, όταν στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευών το μόνο πιστοποιημένο πρόσωπο
από τους κύριους συντελεστές της όλης παραγωγικής διαδικασίας – και μάλιστα με βαριές
ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες – είναι ο μηχανικός (δεν υπάρχει «γενικός εργολάβος»,
«ειδικός εργολάβος» «μηχανικός εργοταξίου» ή «τεχνίτης» και δεν πιστοποιείται κανένα από τα
λοιπά πρόσωπα που αναλαμβάνουν παραγωγικούς ρόλους στην κατασκευή, πλην
υδραυλικού και ηλεκτρολόγου). Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε επιμερισμός αρμοδιοτήτων και
ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων στις ιδιωτικές κατασκευές ούτε πιστοποίησή
τους (με Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων – ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) κατ` αντιστοιχία με τα δημόσια
έργα, με αποτέλεσμα όλη η ευθύνη – σε περίπτωση αστοχιών ή ατυχημάτων – να αποδίδεται
από τα δικαστήρια στον επιβλέποντα μηχανικό. Η σχεδόν ολοκληρωτική ευθύνη του μηχανικού,
έτσι όπως του αποδίδεται από αποφάσεις δικαστηρίων, είναι σαφές ότι απαιτεί μεγάλη ευρύτητα
γνώσης εκ μέρους του επιβλέποντος, για το σύνολο της κατασκευαστικής διαδικασίας.

Β.

Ταχύτητα λήψης αποφάσεων και εξεύρεση λύσεων στη μελέτη και την κατασκευαστική
εφαρμογή. Η καθυστερήσεις στη μελέτη και κατασκευή ενός κτιριακού έργου συνεπάγονται πολλές
φορές (ιδιαίτερα στην κατασκευή) αύξηση του κόστους του έργου και συνεπώς αύξηση του ρίσκου
της όλης διαδικασίας. Για παράδειγμα, όταν η χρηματοδότηση της κατασκευής (ή και της αγοράς
οικοπέδου) έχει βασιστεί σε τραπεζικό δανεισμό, ο δανειοδοτούμενος ελπίζει στην κατά το δυνατόν
ταχύτερη αποπεράτωση του έργου, προκειμένου να έχει γρηγορότερα αποσβέσεις, να μπορεί να
ανταπεξέλθει στις δόσεις του δανείου ή να αποπληρώσει νωρίτερα το δάνειο, περιορίζοντας έτσι το
ολικό κόστος του δανεισμού του. Επίσης, καθυστερήσεις στο εργοτάξιο συνεπάγονται αυξήσεις
του κόστους (λόγω περισσότερων ημερομισθίων, κόστους ενοικίασης τεχνικού εξοπλισμού,
πιθανής αύξησης των υλικών, πιθανής κλοπής υλικών κ.λπ.). Επομένως, ο μηχανικός πρέπει ανά
πάσα στιγμή να δίνει λύσεις και οδηγίες – μελετητικές ή τεχνικές – για να μην αναστέλλεται η ομαλή
εξέλιξη του έργου (υπό την προϋπόθεση της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του έργου).
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Γ.

Επαφές και συνεννοήσεις με πολλά πρόσωπα διαφορετικού επιπέδου μόρφωσης, που
απαιτούν διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας και ικανότητα συντονισμού μιας σύνθετης,
πολυπρόσωπης και μη αυτοματοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας (μελέτη και κατασκευή).
Κατά την άσκηση του επαγγέλματος, ο γενικός μηχανικός του κτιριακού έργου θα πρέπει να δώσει
σαφείς εντολές στον μάστορα στην ειδική τεχνική γλώσσα που μπορεί να κατανοήσει, θα πρέπει να
πείσει το εργοταξιακό προσωπικό για τη γνώση του επί της κατασκευής και για την ικανότητά του να
τη συντονίζει και να λύνει τεχνικά προβλήματα, θα πρέπει να συντονίσει (χρονικός και τεχνικός
προγραμματισμός) διαφορετικά συνεργεία κατασκευής με ειδικές τεχνικές ανάγκες το καθένα,
οφείλει να συνεργαστεί με άλλους μηχανικούς στη βασική τεχνική ορολογία που αντιστοιχεί στις
ειδικότητές τους, θα πρέπει να διερευνήσει και να «μεταφράσει» σε έργο τις λογικές απαιτήσεις του
χρηματοδότη ή του χρήστη της κατασκευής (ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτες, κατασκευαστής, συγγενής
που συμμετέχει στις αποφάσεις κ.ά.) ενώ, αντίθετα, οφείλει να μην εφαρμόσει τις λανθασμένες,
παράλογες ή παράνομες απαιτήσεις του. Θα πρέπει επίσης να συνεννοηθεί και να επιλύσει
πλήθος ζητημάτων που θα προκύψουν κατά τη γραφειοκρατική διεκπεραίωση και τις επαφές με
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ είναι αναγκαίο να κατανοεί την ειδική γλώσσα και νοοτροπία
του υπαλλήλου (γραφειοκράτη ή μη) και να γνωρίζει πως θα απευθυνθεί στη Διοίκηση, δηλαδή να
γνωρίζει τις διαδικασίες και τα βασικά κατά νόμο δικαιώματά του (βλ. σχετικά το Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ
45/Α/99, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»).

Δ. Μεγάλες ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ε υ θ ύ ν ε ς για το σύνολο της κατασκευαστικής
διαδικασίας, που αποδίδονται είτε από τη νομοθεσία (ορισμένες) είτε από τη δικαστηριακή πρακτική
(οι περισσότερες). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους του μηχανικού που υπογράφει την
επίβλεψη του έργου, προκειμένου να αποφευχθούν οι σημαντικές τεχνικές αστοχίες και να
περιοριστούν οι λιγότερο σημαντικές, να μην υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις της εγκεκριμένης
αρχιτεκτονικής μελέτης (π.χ. παραβίαση υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης δ ή Δ, παραβίαση
ύψους, υπέρβαση Συντελεστή Δόμησης ή Ποσοστού Κάλυψης, δόμηση επί της πρασιάς κ.λπ.) και
να περιοριστεί κατά το δυνατόν η πιθανότητα ατυχήματος στο χώρο του εργοταξίου με τήρηση των
κατά το νόμο μέτρων ασφαλείας.
Το ατύχημα εντός του εργοταξίου αποτελεί το χειρότερο ενδεχόμενο της κατασκευαστικής
διαδικασίας, γιατί αφορά την ανθρώπινη ζωή και σωματική ακεραιότητα και γιατί – στην περίπτωση
αυτή – η πρακτική των δικαστηρίων είναι να αποδίδεται ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον
επιβλέποντα μηχανικό, ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στη νομοθεσία. Η καθολική απόδοση
ευθυνών στο μηχανικό γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στην ιδιωτική κατασκευή, οι
οποίοι να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν θεσμικό ρόλο και εκ του νόμου αρμοδιότητα για την
ασφάλεια του εργοταξίου, όπως αντίστοιχα στις δημόσιες κατασκευές (π.χ. «υπεύθυνος
εργοταξίου»), ενώ γενικότερα – εκτός του μηχανικού, του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου – δεν
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υπάρχει κανείς άλλος πιστοποιημένος συμμετέχων στο εργοτάξιο ενός ιδιωτικού έργου (π.χ.
«εργολάβος», «τεχνίτης» ή «ειδικός εργολάβος»). Αποτελεί πάγιο αίτημα του Τ.Ε.Ε. τα τελευταία είκοσι
(20) χρόνια η δημιουργία Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.). και ο επιμερισμός
των ευθυνών στην κατασκευή ανάμεσα σε πιστοποιημένα και νομικά προσδιορισμένα πρόσωπα
που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αντιστοιχεί, κατά τα πρότυπα εφαρμογής άλλων
χωρών.
Σημειώνεται, ότι – ανεξάρτητα από την πρακτική των δικαστηρίων – η νομοθεσία προβλέπει ρητά,
πως καθήκον του επιβλέποντος μηχανικού της αδείας είναι η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης
και τίποτα πέραν αυτού. Άλλα καθήκοντα, όπως η προάσπιση των συμφερόντων του ιδιοκτήτη
έναντι του εργολάβου (όσον αφορά τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατασκευής)
καθώς και ο έλεγχος των μέτρων ασφαλείας, δεν περιλαμβάνονται στα καθήκοντα του
επιβλέποντος και επομένως από νομική άποψη πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ειδικής
συμφωνίας, στην οποία θα περιγράφονται τα πέραν των νομικά προβλεπόμενων καθηκόντων είτε
με τον ίδιο μηχανικό (τον επιβλέποντα) είτε με άλλο μηχανικό της επιλογής του ιδιοκτήτη.

Ε. Δαιδαλώδες, αόριστο και αντιφατικό νομικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την κατασκευή, που
αριθμεί πολλές δεκάδες χιλιάδες σελίδες νομοθεσίας και διοικητικών εγγράφων, δεν είναι
κωδικοποιημένο και ενίοτε είναι τόσο πρόχειρο ή παρωχημένο που καθίσταται μη εφαρμόσιμο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα προχειρότητας ο πρόσφατος Ν. 4030/2011 για τον τρόπο έκδοσης
αδειών και ο νέος ΓΟΚ (ΝΟΚ – Ν. 4067/2012), όπου κατά τους πρώτους – μόνο – μήνες από την
έναρξη ισχύος τους και με την οικοδομική δραστηριότητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, έχουν
υποβληθεί εκατοντάδες ερωτήματα επί βασικών νομοθετικών διατάξεων από τις Υπηρεσίες
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) προς το Υπουργείο, έχουν υποβληθεί από μηχανικούς προς τις Υ.ΔΟΜ. και
προς το Υπουργείο άλλες εκατοντάδες ερωτημάτων, έχουν τεθεί χιλιάδες ερωτήματα σε διάφορα
sites και διαδικτυακά (και μη) forum μηχανικών και έχουν εκδοθεί άνω των τριάντα (30) εγκύκλιοι,
ερμηνευτικά έγγραφα, Υπ. Αποφάσεις, τεχνικές οδηγίες, υποδείγματα κ.ά. στην προσπάθεια να
καταστούν στοιχειωδώς εφαρμόσιμοι οι δύο Νόμοι. Πολλές δε από τις νεοεκδοθείσες ερμηνευτικές
ρυθμίσεις, περιέχουν διατάξεις παράνομες, δηλαδή διαφορετικές από τα όσα προβλέπονται στους
δύο νόμους. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι νόμοι περιέχουν διατάξεις αντικρουόμενες με ισχύουσες έννοιες
και ρυθμίσεις άλλων νόμων ενώ παράλληλα, διατυπώνουν ρυθμίσεις προδήλως προβληματικές
και αντισυνταγματικές (όπως π.χ. το αρθ. 32 του ΝΟΚ/2012 που παραβιάζει ευθέως το αρθ. 17 του
Συντάγματος, παρακάμπτοντας την υποχρέωση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων οικοπέδων!).

ΣΤ. Πλήρης αδυναμία χρονικού προγραμματισμού της μελέτης και της διαδικασίας αδειοδότησης.
Στη συνήθη ερώτηση του χρηματοδότη της κατασκευής για το «πόσο χρόνο θα χρειαστεί η άδεια»,
δεν υπάρχει απάντηση για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παρ. Ε και κυρίως
στο επόμενο κεφάλαιο 5.4.2. (δαιδαλώδης νομοθεσία, δυσλειτουργία & διαφθορά Δημόσιας
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Διοίκησης, γραφειοκρατία) ενώ μία ακόμα αστάθμητη παράμετρος μπορεί να είναι και οι μεταβολές
των απόψεων του ενδιαφερόμενου (κατασκευαστή, ιδιώτη) ως προς το τι ακριβώς θέλει ή η
αδυναμία του σε χρηματική ρευστότητα. Σκόπιμο είναι να εξηγηθεί εξ` αρχής, ότι η γραφειοκρατία
είναι τόσο μεγάλη και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι τόσες πολλές, ώστε να είναι αδύνατη η
προεκτίμηση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης.

5.4.2. Δημόσια Διοίκηση και Ελεύθερο Επάγγελμα.
Γραφειοκρατία, δυσλειτουργία και διαφθορά Δημόσιας Διοίκησης
Η πολλαπλή εμπλοκή του μηχανικού με τη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί σημαντική παράμετρο της
άσκησης του επαγγέλματος και είναι δυσανάλογα μεγάλη (μη συγκρίσιμη) σε σχέση με άλλα
ελεύθερα επαγγέλματα (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, λογιστές κ.λπ.), δημιουργώντας ένα εξαιρετικά
αντιπαραγωγικό πλαίσιο – τροχοπέδη για την ανάπτυξη μελετητικής και κατασκευαστικής
δραστηριότητας.
Επισημαίνεται, ότι η γραφειοκρατία της Δημόσιας Διοίκησης είναι συνυφασμένη με τη διαφθορά και
δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους φαινόμενα. Η γραφειοκρατία δηλαδή, δεν είναι μόνο
παρενέργεια της οργανωτικής διάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης αλλά αποτελεί και βασικό
αυτοσκοπό της ενώ δημιουργείται είτε για να προωθηθεί η αθέμιτη συναλλαγή είτε για άλλους
λόγους που επισημαίνονται στη συνέχεια.
Γενικότερα δε, η συναλλαγή κράτους – πολίτη και το γραφειοκρατικό μοντέλο Διοίκησης, μέσα στο
οποίο δραστηριοποιείται ο μηχανικός – ελεύθερος επαγγελματίας, χαρακτηρίζονται από τα εξής:


Γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο για ανάπτυξη αθέμιτης
συναλλαγής.
Μέσω αυτής, αποκτούν λόγο ύπαρξης ολόκληροι φορείς ή υπηρεσίες,
χρεώνονται «αρμοδιότητες» οι υπάλληλοι, αποκτά νόημα η υπηρεσιακή τους θέση και κυρίως
αυξάνεται ο αριθμός των προσώπων που δύνανται να εμπλακούν σε συναλλαγή με τον πολίτη
(μηχανικό ή ιδιώτη), μέσω της «αρμοδιότητάς» τους. Η κατοχύρωση «αρμοδιότητας» δηλαδή,
αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για να μπορέσει να προωθηθεί η αθέμιτη συναλλαγή.



Ελεγκτικοί μηχανισμοί που επικεντρώνονται αποκλειστικά στον έλεγχο εγγράφων,
γραφειοκρατικών διαδικασιών και μελετών και όχι στο τελικό παραγωγικό αντικείμενο (κτίριο).
Ποτέ δεν υπήρξε μηχανισμός ελέγχου των κατασκευών (παρά μόνο της μελετητικής
αναπαράστασής τους) ενώ τα τμήματα «ελέγχου κατασκευών» που υπάρχουν στις Υπηρεσίες
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) ασχολούνται ως επί το πλείστον με ανούσιο έλεγχο καταγγελιών μεταξύ
γειτόνων για άνευ πολεοδομικής σημασίας ζητήματα ή – συνήθως – με καταγγελίες τελείως
ανυπόστατες.
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Ο πρόσφατος θεσμός των πιστοποιημένων (μετά από εξετάσεις) ιδιωτών «ελεγκτών
δόμησης» παρουσιάζει τρία – τουλάχιστον – σοβαρά προβλήματα:
1ον, περιλαμβάνει μόνο τις αδειοδοτημένες κατασκευές κατά τις φάσεις ανοικοδόμησής τους.
Οτιδήποτε κατασκευαστεί μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου, χωρίς διαδικασία αδειοδότησης,
δεν καλύπτεται από κάποιο συστηματικό μηχανισμό ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος.
2ον, δεν περιλαμβάνει τις εξ` ολοκλήρου παράνομες κατασκευές εκτός διαδικασίας
αδειοδότησης, που συνιστούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση για το περιβάλλον και την οικονομία
(περιβαλλοντική υποβάθμιση, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή). Δεν καλύπτει δηλαδή τα
εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα που έχουν οικοδομηθεί (και συνεχίζουν να οικοδομούνται).
3ον, δεν οριοθετεί το αντικείμενο του ελέγχου, αφήνοντας τον «ελεγκτή δόμησης» να έχει άποψη
για άνευ σημασίας ζητήματα ή για το εάν η (εγκεκριμένη) μελέτη είναι σύμφωνη ή όχι με το
σύνολο της χαοτικής πολεοδομικής νομοθεσίας. Η μη οριοθέτηση του ελέγχου – και μάλιστα
μέσα σε καθεστώς νομικού χάους – δημιουργεί πεδίο πρόσφορο για αθέμιτη συναλλαγή του
ιδιώτη ελεγκτή με τον ελεγχόμενο, θέτοντας τις ανεπαρκέστατες Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
στο ρόλο του «μεσάζοντα» - ρυθμιστή.
Το πρώτο και το δεύτερο από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν αμβλύνονται εν μέρει από την
– πρόσφατα θεσπισμένη – υποχρέωση βεβαίωσης του νομίμου της κατασκευής από ιδιώτη
μηχανικό σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης.


Συνεχείς παραβιάσεις της νομοθεσίας, πλήρης άγνοια ή ερμηνεία της κατά την κρίση της κάθε
υπηρεσίας ή του κάθε υπαλλήλου, είτε μέσω διοικητικών εγγράφων (εγκυκλίων, ερμηνειών,
οδηγιών κ.λπ.) είτε – κυρίως – μέσω εσωτερικών ρυθμίσεων και ενεργειών της κάθε υπηρεσίας
ή του κάθε υπαλλήλου.
Τα όσα επισημαίνονται αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι σε πολεοδομικά γραφεία (ιδιαίτερα στην περιφέρεια), έχει
παρατηρηθεί, μετά από προσφυγές, καταγγελίες και ερωτήματα προς τα διοικητικά δικαστήρια,
το Τ.Ε.Ε., τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προς το Συνήγορο του Πολίτη, προς το
Υπουργείο κ.ά., η εφαρμογή σαφέστατων διατάξεων (ΓΟΚ, ειδικών διαταγμάτων, τρόπου
έκδοσης αδειών κ.λπ.) κατά τρόπο τελείως διαφορετικό από τον ισχύοντα. Επίσης, κοινή
πρακτική αποτελεί η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών κ.λπ., οι οποίες
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία ή
προδήλως παράνομες και αντισυνταγματικές. Επιπλέον, ευρύτατα διαδεδομένο είναι το να
εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο από περιοχή σε περιοχή οι ίδιες νομικές ρυθμίσεις για τα
ίδια ακριβώς θέματα (διατάξεις ΓΟΚ, έκδοσης αδειών κ.λπ.) ενώ το φαινόμενο αυτό είναι
σύνηθες και μεταξύ υπαλλήλων της ίδιας πολεοδομικής υπηρεσίας (Υ.ΔΟΜ.).



Συνειδητή παραβίαση της νομοθεσίας από τη Διοίκηση, είτε – κυρίως – προκειμένου να
προωθηθεί η αθέμιτη συναλλαγή του κράτους με τον πολίτη είτε για να προστεθούν

45

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

γραφειοκρατικές απαιτήσεις είτε απλώς, επειδή ο υπάλληλος (ή η υπηρεσία) πιστεύει ότι πρέπει
να εφαρμόζεται αυτό που εκείνος (ή η υπηρεσία) θεωρούν ως «σωστό» και όχι αυτό που είναι
νόμιμο. Η διαφθορά ή η δυσλειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης δηλαδή, βασίζεται πολύ συχνά
στη «διαπραγμάτευση» για την εφαρμογή του νόμιμου και όχι τόσο στη συναλλαγή με στόχο την
παράβαση – όπως εν γένει πιστεύεται.


Συνεχής αύξηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων (έγγραφα, βεβαιώσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις, παράλληλες – όμοιες διαδικασίες και εγκρίσεις, συναρμόδιοι φορείς, αδειοδοτήσεις
κ.λπ.), του συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης και των τυπικών προδιαγραφών για μία κτιριακή
άδεια τα τελευταία 40 χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια. Αντίθετα με ότι εν γένει
πιστεύεται, η χρήση του υπολογιστή προώθησε τη σημαντική επαύξηση της γραφειοκρατίας,
γιατί έδωσε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες και στους μηχανικούς να διαχειρίζονται πολλαπλάσιο
όγκο άχρηστων γραφειοκρατικών δεδομένων που, αν υπήρχαν προηγουμένως, χωρίς τον Η/Υ,
θα ήταν μη διαχειρίσιμα. Τα τελευταία δύο χρόνια προστέθηκε και το πρόβλημα της πλήρους
διάλυσης ή υποστελέχωσης των συν-αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην έκδοση μιας
άδειας.
Τέλος, μεγάλη ώθηση στην επαύξηση της γραφειοκρατίας και του χρόνου αδειοδότησης έχει
δώσει ο Ν. 4030/2011 για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών (με όλο το πλέγμα των ρυθμίσεων και
ερμηνειών που έχουν εκδοθεί – και συνεχίζουν να εκδίδονται – για την εφαρμογή του) καθώς και
το ηλεκτρονικό σύστημα οργάνωσης των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), γνωστό και ως “epoleodomia”. Και τα δύο έχουν προβληθεί ως πρωτοποριακά – καινοτόμα συστήματα που θα
περιόριζαν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το χρόνο έκδοσης της Άδειας Δόμησης. Στο μεν
πρώτο (τρόπος έκδοσης αδειών) η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω παρεμβάσεων
υπηρεσιακών παραγόντων κατά τη σύνταξη των εφαρμοστικών ρυθμίσεων (Υπουργική
Απόφαση για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία της αδειοδότησης, ερμηνείες, εγκύκλιοι) με
στόχο την διασφάλιση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών ενώ στο δεύτερο (“e-poleodomia”) το
οργανόγραμμα – διάγραμμα ροής (flowchart) των ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών συντάχθηκε
κατόπιν ανάθεσης σε ιδιώτες – μη γνωρίζοντες το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης μιας
άδειας (σε εταιρεία) και εν συνεχεία διαβιβάστηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου στις κατά
τόπους Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) για να υλοποιηθεί, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.



Εμπλοκή πολλών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, που συνεπάγεται αύξηση του
χρόνου διεκπεραίωσης, αβεβαιότητα τελικής έκβασης της αδειοδότησης, άγνωστο συνολικό
χρόνο της όλης διαδικασίας και εν τέλει αδυναμία χρονικού προγραμματισμού ενός έργου ή
μιας επένδυσης.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όταν απαιτείται για κάποιο κτιριακό
έργο, μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 3-6 μήνες (με βάση την πρόσφατη νομοθεσία που
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απλοποίησε τις σχετικές διαδικασίες) και μέχρι τις αρχές του 2012 ο ένας χρόνος ήταν ένας
αισιόδοξος μέσος χρόνος αναμονής (ανάλογα και με την κατηγορία της περιβαλλοντικής
μελέτης). Η παντελώς ανούσια έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού για αλλαγή χρήσης από
κατοικία σε – π.χ. – γραφείο, που γίνεται σε διαμέρισμα μιας συνήθους πολυκατοικίας της δεκ.
του `70 σε ιστορικό κέντρο πόλης (π.χ. Εξάρχεια), μπορεί – υπό κανονικές συνθήκες – να
χρειαστεί μερικούς μήνες, προκειμένου η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων να διαπιστώσει εάν το
γραφείο συνιστά κίνδυνο για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Εννοείται βεβαίως, ότι,
πριν προχωρήσει η καθ` αυτό διαδικασία αδειοδότησης από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.),
θα πρέπει να αποφανθεί και το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για το ίδιο ακριβώς
θέμα (δηλαδή για το εάν συνιστά πολιτιστικό κίνδυνο η αλλαγή χρήσης) ενώ, εάν η επιτρεπόμενη
χρήση δεν ήταν γραφείο αλλά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόριο), θα είχε
τουλάχιστον μία ακόμα έγκριση για τη λειτουργία του από τον αρμόδιο φορέα.
Ιδιαίτερα οι νομοθεσίες περί δασικών εκτάσεων και αρχαιοτήτων επιτρέπουν στις αντίστοιχες
υπηρεσίες την παρέμβασή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μελέτης και κατασκευής
ενός έργου και ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις
τους. Επιπλέον δε, η νομοθεσία περί αρχαιοτήτων έχει εύρος εφαρμογής τόσο μεγάλο ώστε
δύναται να καλύψει κάθε κατασκευή σε οποιαδήποτε θέση ανά την ελληνική επικράτεια,
ανάλογα με την κατά περίπτωση επιστημονική γνωμοδότηση των υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού ως προς την έννοια της «έμμεσης» (αισθητικής ή άλλης) ή «άμεσης βλάβης» προς
κάποιο προστατευόμενο πολιτιστικό στοιχείο («μνημείο», «αρχαιολογικό χώρο», «διατηρητέο»
κ.ά.) και ανάλογα με το πώς προσδιορίζεται κάθε φορά – κατά τη κρίση των αρμόδιων
οργάνων – η έννοια «πλησίον αρχαίου», βάσει της οποίας το εξεταζόμενο έργο εμπίπτει (εφόσον
βρίσκεται «πλησίον») στην αρμοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Είναι προφανές, ότι η έννοια του «πλησίον» δεν έχει αντικειμενικό προσδιορισμό και ορίζεται κάθε
φορά από τη γνωμοδότηση των οργάνων του Υπουργείου. Έχει δε κατά καιρούς προσδιοριστεί
σε αποστάσεις που κυμαίνονται από το μηδέν (0,00 m) έως μερικά χιλιόμετρα (km).
Τόσο για το θέμα του δάσους όσο και για αυτό των παρεμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού
το κύριο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι, ότι δεν υπάρχει ένα προδιαγεγραμμένο πλαίσιο όρων
και περιορισμών, γνωστό εκ των προτέρων, βάσει του οποίου να μπορεί με ασφάλεια να κινηθεί
η αδειοδότηση της κατασκευής. Δεν υπάρχουν δηλαδή δασικοί χάρτες και δασολόγιο, για να
είναι γνωστό που είναι το «δάσος» και συνεπώς που απαγορεύεται η δόμηση (ή υπό ποιους
όρους και τι επιτρέπεται) και η σχετική απάντηση του Δασαρχείου επί του θέματος δίνεται μετά
από μήνες (ή και χρόνια). Δεν υπάρχουν επίσης – παρά λίγες – θεσμοθετημένες αρχαιολογικές
ζώνες προστασίας (εντός και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία), προκειμένου ο
μηχανικός να γνωρίζει τους πιθανούς περιορισμούς και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις δόμησης
εντός αυτών των ζωνών και η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού κατόπιν σχετικού
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ερωτήματος του μηχανικού μπορεί να δοθεί μετά από αρκετούς μήνες ενώ, όταν δοθεί, θα είναι
συνήθως αόριστη και, αφού δοθεί, δύναται – χωρίς κανένα νομικό κώλυμα και μετά από
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (μήνες, χρόνια) – να αλλάξει εκ νέου και να γίνει αντίθετη από
την πρώτη απάντηση (κατόπιν ένστασης, κατόπιν αλλαγής της επιστημονικής γνώμης του
γνωμοδοτούντος οργάνου, κατόπιν «νέων στοιχείων» ή «ευρημάτων», κατόπιν «αναπομπής»
από τον Υπουργό κ.λπ.). Τέλος, δεν υπάρχει ακόμα ένας πλήρης κατάλογος, αναρτημένος στο
διαδίκτυο, των κηρυγμένων ως «μνημείων» ή άλλων κηρυγμένων ως «διατηρητέων» στοιχείων
(μεμονωμένων όψεων, αρχιτεκτονικών μελών, υπαίθριων διαμορφώσεων, χρήσεων, φυσικών
σχηματισμών κ.λπ.), προκειμένου να είναι γνωστή η γειτνίαση με «διατηρητέο» και συνεπώς
ενδεχόμενη η απαίτηση έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης (ή και άλλων μελετών) από το
αρμόδιο Υπουργείο.


Αόριστες και δυσερμήνευτες νομικές διατάξεις, οι οποίες «ερμηνεύονται» από την υπηρεσία ή
τον αρμόδιο υπάλληλο, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για συναλλαγή. Πολλές διατάξεις
δε, είναι μεθοδικά διατυπωμένες με αόριστο τρόπο από στελέχη της Διοίκησης με στόχο να είναι
ασαφείς, ώστε η εφαρμογή τους να επαφίεται στην «ερμηνεία» της Διοίκησης και του
«αρμόδιου» υπαλλήλου, προκειμένου να είναι εφικτή η συναλλαγή τους με τον πολίτη.



Ανοχή και συμμετοχή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, των κατασκευαστών και των
μηχανικών στη διαδικασία συναλλαγής με τη Διοίκηση. Τα όσα επισημάνθηκαν δεν τίθενται ως
προβλήματα ούτε καν από συλλογικούς φορείς των μηχανικών οποιουδήποτε επιπέδου (Τ.Ε.Ε.,
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., επαγγελματικοί σύλλογοι), γεγονός ενδεικτικό της ευρύτερης κοινωνικής ανοχής που
υπάρχει απέναντι στα φαινόμενα δυσλειτουργίας και διαφθοράς.



Κατακόρυφο ιεραρχικό σύστημα πολλαπλών υπογραφών από πολλά πρόσωπα για την
έγκριση ενός και μόνο αντικειμένου (υπάλληλος, συναρμόδιος υπάλληλος, τμηματάρχης,
διευθυντής, νομάρχης, περιφερειάρχης ή υπουργός κ.λπ.) ή από πολλές υπηρεσίες και ακόμα
περισσότερα πρόσωπα (επίσης για ένα και μόνο αντικείμενο).
Σε αντίθεση με το προσωποκεντρικό μοντέλο ανάληψης ευθύνης στη Διοίκηση των
αγγλοσαξονικών χωρών, το γαλλικής προέλευσης σύστημα Δημόσιας Διοίκησης του ελληνικού
κράτους διαχέει την ευθύνη σε πολλά πρόσωπα, μεταθέτει την ευθύνη από το φυσικό
πρόσωπο (υπάλληλος) στο νομικό πρόσωπο (υπηρεσία), παρέχει – για τους υπαλλήλους –
εγγυήσεις ατιμωρησίας σε περίπτωση λανθασμένων, καθυστερημένων, παράνομων και
ζημιογόνων αποφάσεων έναντι του πολίτη και εν τέλει εγγυάται για τον υπάλληλο τη δυνατότητα
να είναι ανεύθυνος. Η κατοχύρωση της ανευθυνότητας των υπαλλήλων αποτελεί έναν από
τους κύριους στόχους της Δημόσιας Διοίκησης και οδηγεί σε αύξηση της γραφειοκρατίας
(υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις για άχρηστα, προφανή ή ήδη βεβαιωμένα θέματα, επιπλέον
έγγραφα πέραν των προβλεπομένων από τη νομοθεσία, πρόσθετες υπογραφές, επιπλέον
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διαδικασίες κ.λπ.) και σε μεταβίβαση ευθυνών στο μηχανικό (υπεύθυνες δηλώσεις, νομοθετικές
ρυθμίσεις και διαδικασίες για μεταβίβαση κάθε ευθύνης στο μηχανικό κ.λπ.).


Δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη χρόνου και χρήματος – σε σχέση με άλλες χώρες – για τη
διεκπεραίωση και γραφειοκρατική διαχείριση του επαγγελματικού αντικειμένου.



Αθέτηση πληρωμών κυρίως για τους κατασκευαστές εκ μέρους του Κράτους και της
Διοίκησης. Το φαινόμενο αυτό έχει οδηγήσει πολλούς κατασκευαστές και εργοληπτικές εταιρείες
είτε σε κλείσιμο είτε σε χρεοκοπία – ιδιαίτερα όσες επιχειρήσεις ήταν εκτεθειμένες σε μεγάλο
ποσοστό τραπεζικού δανεισμού σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους.



Συνεχής και χρονοβόρα προσωπική εμπλοκή του μηχανικού σε όλες τις επαφές με το σύστημα
διοίκησης (με μοναδική εξαίρεση το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των αυθαιρέτων του Ν.
4014/2011 από το site του Τ.Ε.Ε.). Πέρα από την ενίσχυση της γραφειοκρατίας και τη συνεχή
επαύξηση των απαιτήσεων για τη μελέτη και έκδοση μιας άδειας, η χρήση του υπολογιστή, το
internet και η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε κάποιο
θετικό παραγωγικό αποτέλεσμα ως προς τη γραφειοκρατική διαχείριση μιας μελέτης ή ως προς
τον έλεγχο και την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος (του κτιρίου). Σημειώνεται, ότι
η προσωπική επαφή του επαγγελματία με τη Διοίκηση αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για
ανάπτυξη διαφθοράς ενώ η απεμπλοκή από αυτήν και η κατά το δυνατόν αποστασιοποιημένη
ηλεκτρονική διαχείριση της αδειοδότησης συνιστά μία από τις αναγκαίες συνθήκες για τον
περιορισμό της.

5.4.3. Οικονομικό πλαίσιο άσκησης του Ελεύθερου Επαγγέλματος (αμοιβές κ.ά.)
Η αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού (Δομικών Έργων, Πολιτικού
Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Τοπογράφου κ.λπ.) είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης
μεταξύ του αναθέτοντος (ιδιώτη, κατασκευαστή κ.λπ.) και του μηχανικού στον οποίο ανατίθεται η
μελέτη ή η επίβλεψη. Ως «επίβλεψη» εν προκειμένω νοείται από τη νομοθεσία η επίβλεψη εφαρμογής
της εγκεκριμένης μελέτης και όχι οποιεσδήποτε άλλες εργασίες επίβλεψης που οφείλουν να
προσδιορίζονται με ειδική συμφωνία μηχανικού και αναθέτοντος (βλ. 5.4.1. παρ. Δ). Μέχρι το 2011
υπήρχε η έννοια της «ελάχιστης νόμιμης αμοιβής», επί της οποίας φορολογείτο ο μηχανικός και
συνεπώς δεν ήταν εύκολο να εισπραχθεί αμοιβή μικρότερη από αυτήν, αφού η φορολόγηση του
μηχανικού θα γινόταν – ούτως ή άλλως – επί της ελάχιστης νόμιμης. Προφανώς, μπορούσε να
εισπραχθεί αμοιβή, κατόπιν συμφωνίας, που θα ήταν μεγαλύτερη από την «ελάχιστη νόμιμη».
Βέβαια, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, υπήρχαν αρκετές αμοιβές που ήταν κάτω από την
«ελάχιστη νόμιμη», με άτυπη συμφωνία αναθέτοντος και μηχανικού, παρά την αυξημένη
φορολόγηση που αυτό συνεπαγόταν για το μηχανικό. Τέλος, η «επιστασία» αποτελεί μια
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διευρυμένη μορφή συντονισμού και επίβλεψης της κατασκευής, το αντικείμενό της καθορίζεται με
ειδική ελεύθερη συμφωνία αναθέτοντος – μηχανικού και η αμοιβή της γίνεται με ποσοστό επί του
τελικού κόστους του όλου έργου (10% - 15%).
Από το 2011, υπό την πίεση των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, καθιερώθηκε η
προεκτιμώμενη ως ελάχιστη (εύλογη) αμοιβή, που υπολογίζεται από το «Σύστημα Αμοιβών» του ΤΕΕ
(όπως υπολογιζόταν και η «ελάχιστη νόμιμη»), στο οποίο κάθε μηχανικός έχει δική του καρτέλα και
«μπαίνει» με προσωπικό user name και password (που εκδίδεται από το ΤΕΕ) και χειρίζεται τις αμοιβές
των έργων του, εκδίδοντας τα σχετικά έντυπα. Η προεκτιμώμενη ως ελάχιστη (εύλογη) αμοιβή δεν
είναι υποχρεωτική αλλά ενδεικτική και η τελική συμφωνηθείσα αμοιβή μπορεί να προσδιοριστεί από
την έγγραφη συμφωνία αναθέτοντος και μηχανικού. Υπολογίζεται δε, μέσα από το ειδικό λογισμικό
που παρέχει η ιστοσελίδα του ΤΕΕ («Σύστημα Αμοιβών»), με βάση παραμέτρους, όπως ο
προϋπολογισμός του έργου, ο συντελεστής «λ», η επιφάνεια της κατασκευής, η χρήση της, τα έτη
εμπειρίας του μηχανικού από κτήσεως της άδειας άσκησης επαγγέλματος, τα είδη της εργασίας
που παρέχει ο μηχανικός κ.ά.
Η ελάχιστη (εύλογη) αμοιβή, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΤΕΕ, ανταποκρίνεται κατά κανόνα στην
παραχθείσα εργασία του μηχανικού και είναι σχετικά αξιοπρεπής στις περισσότερες περιπτώσεις.
Έχει υπολογιστεί με στόχο να είναι ρεαλιστική και όχι με στόχο να είναι κατώτερη της πραγματικής,
όπως έχει γίνει σε άλλους κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών που υιοθετούσαν συμβολικές
ελάχιστες αμοιβές σε σχέση με τις πραγματικά εισπραχθείσες, προκειμένου να αποκρύψουν
ευκολότερα τα πραγματικά εισοδήματα. Είναι δε προφανές, ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής
«ελάχιστης νόμιμης αμοιβής» έχει διευρύνει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής.
Βασικό στοιχείο που διασφαλίζει την είσπραξη της αμοιβής (και τη φορολόγησή της) – ήδη από τη
δεκαετία του 1980 – είναι, ότι η αμοιβή κατατίθεται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του κάθε
μηχανικού και το αποδεικτικό κατάθεσης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας από την
Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).
Πέρα από την ελάχιστη προεκτιμώμενη αμοιβή από το «Σύστημα Αμοιβών» του ΤΕΕ, θα πρέπει εδώ
να σημειωθεί, ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του μηχανικού διαφέρει από την
αντίστοιχη άσκηση άλλων επαγγελμάτων, γιατί περιλαμβάνει πολλές εργασίες που συνιστούν
«επαγγελματική δραστηριότητα», αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του δαπανώμενου
επαγγελματικού χρόνου αλλά πολλές φορές δεν καταλήγουν σε αμειβόμενο μελετητικό ή
κατασκευαστικό έργο ή είναι μη αμειβόμενες, όπως – π.χ. – επαφές με εργολάβους ή ιδιοκτήτες για
σύνταξη μιας αρχιτεκτονικής προμελέτης, διερεύνηση της νομοθεσίας για να εξεταστεί η δυνατότητα
ή μη της δόμησης καθώς και οι όροι δόμησης, αρχιτεκτονικές προμελέτες που ουδέποτε
καταλήγουν σε άδεια ή σε οποιαδήποτε μορφή αμοιβής, συμμετοχές σε προκηρύξεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για ένα δημόσιο έργο, τεχνικές συμβουλές, ενστάσεις προς τη διοίκηση ή
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γνωμοδοτήσεις – συνήθως μη αμειβόμενες, γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις φακέλων αδείας –
όλες πέραν των αμειβόμενων νομοθετημένων υποχρεώσεων του μηχανικού, Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. (Σχέδιο
& Φάκελος Ασφάλειας-Υγείας) – επίσης μη αμειβόμενα, προμετρήσεις, προεκτιμήσεις κόστους και
επιμετρήσεις υλικών και εργασιών κ.λπ.
Όλες οι ως άνω εργασίες με το δαπανώμενο χρόνο τους πρέπει να συνεκτιμώνται και να
ενσωματώνονται στις συμφωνηθείσες αμοιβές (όταν υπάρχει συμφωνία ανάθεσης), προκειμένου
να είναι οικονομικά εφικτή η άσκηση του επαγγέλματος.
Με άλλα λόγια, «επάγγελμα» δεν είναι μόνο ο χρόνος που χρειάζεται για να παραχθεί το φυσικό
αντικείμενο μιας – για παράδειγμα – μελέτης κατοικίας αλλά, η συμφωνηθείσα αμοιβή της μελέτης
θα πρέπει να συν-διαμορφώνεται από το πλήθος των αντιπαραγωγικών και χρονοβόρων
περιορισμών που θέτουν η νομοθεσία και η δημόσια διοίκηση για την έγκριση και διαχείριση μιας
μελέτης (γραφειοκρατία, άχρηστες διαδικασίες, παραβιάσεις της νομοθεσίας, μη λειτουργική
δημόσια διοίκηση), από τις ώρες που θα δαπανηθούν για να διερευνηθεί η χαοτική, αόριστη και
μεταβαλλόμενη πολεοδομική νομοθεσία, από το χρόνο που απαιτείται για να διερευνηθούν οι
ανάγκες του χρήστη ή του χρηματοδότη του έργου (συζητήσεις, προσχέδια, εναλλακτικές λύσεις)
και από πολλές άλλες – αστάθμητες ή προβλέψιμες – παραμέτρους που (κάποιες) αναφέρθηκαν
ενδεικτικά στην προηγούμενη παράγραφο.
Ακόμα περισσότερη προσοχή απαιτείται στο πεδίο της κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων έργων,
γιατί τα δαπανώμενα ποσά εκ μέρους του μηχανικού – κατασκευαστή είναι πολλαπλάσια σε σχέση
με τη μελέτη (και πολλαπλάσιο το προσδοκώμενο κέρδος). Επομένως, διάφοροι παράγοντες κατά
την εξέλιξη ενός έργου (προβλέψιμοι ή αστάθμητοι), όπως π.χ. καθίζηση της κατασκευής, πτώση ή
καθίζηση μέρους του γειτονικού κτιρίου, παρέμβαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, εμπλοκή της
αδειοδότησης, διακοπή εργασιών κατόπιν καταγγελίας γείτονα, δικαστικές προσφυγές ή αθέτηση
πληρωμών εκ μέρους του Δημοσίου κ.λπ., μπορούν να έχουν καταστρεπτικά οικονομικά
αποτελέσματα για τον μηχανικό – κατασκευαστή, δεδομένου μάλιστα ότι συνήθως αυτά τα έργα
βασίζονται σε σημαντικό ποσοστό στον τραπεζικό δανεισμό σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. Θα
πρέπει εν προκειμένω ο δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, να είναι
τέτοιος ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτων (αλλά όχι απίθανων) καθυστερήσεων να έχει τη
δυνατότητα η επιχείρηση να εξυπηρετήσει τις δανειακές υποχρεώσεις της και τον υπόλοιπο κύκλο
εργασιών της, χωρίς να οδηγηθεί σε έλλειψη ρευστότητας ή κατάρρευση (χρεοκοπία).
Επισημαίνεται τέλος, ότι – για το νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας και γενικά για τον ελεύθερο
επαγγελματία – υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια ενίσχυσης της απασχόλησης ή της
επιχειρηματικότητας, που σχετίζονται με επιδότηση αμοιβής ασκουμένων μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ 2007–2013, επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προγράμματα προώθησης της απασχόλησης,
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προγράμματα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων και
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, προγράμματα προώθησης και στήριξης της
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών στο πλαίσιο των
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013, ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού κ.ά.
Τα προαναφερθέντα πλαίσια ενίσχυσης έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής,
ορισμένα από αυτά έχουν ήδη καταστεί ανεπίκαιρα κατά το τρέχον έτος και κάποια δεν θα
υφίστανται στα αμέσως επόμενα χρόνια κατά τα οποία θα χρησιμεύσει ο παρών Οδηγός (μέχρι την
επικαιροποίησή του). Η δε λεπτομερής και πολυσέλιδη καταγραφή των προβλέψεων και των
προδιαγραφών τους θα καθιστούσε λιγότερο εύχρηστο τον Οδηγό. Επομένως, εκτιμήθηκε ότι οι
σχετικές περιγραφές εκφεύγουν των στόχων του Οδηγού. Ωστόσο, για όσους ενδέχεται να
αναζητήσουν περαιτέρω επίκαιρη πληροφόρηση επί των ως άνω θεμάτων, εύκολα βρίσκονται με
διαδικτυακή αναζήτηση οι σχετικές ιστοσελίδες (με τις λέξεις και φράσεις – κλειδιά που
αναφέρθηκαν).
Σημειώνεται, ότι, μετά το τέλος του ΕΣΠΑ 2007–2013, θα ακολουθήσει άλλο αντίστοιχο πλαίσιο
ενίσχυσης με νέες προδιαγραφές και προτεραιότητες.

5.5. Συνθήκες εξαρτημένης εργασίας και αποδοχές
Οι αποδοχές συνήθως αρχίζουν από το βασικό μισθό των συλλογικών συμβάσεων. Σε μερικές
περιπτώσεις προσφέρεται μισθός που συναρτάται με τα προσόντα. Συνήθως γίνεται αρχικά
εξάμηνη σύμβαση με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
προτείνεται κατευθείαν σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Όταν η απασχόληση είναι σε
απομακρυσμένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται μακριά από αστικά κέντρα, σε δύσβατες περιοχές
ή στο εξωτερικό, παρέχονται επιπλέον δαπάνες μετακίνησης ή στέγασης και υψηλότερος μισθός.
Το ωράριο εργασίας μπορεί να αρχίζει από τις 07:00 ή 7:30 π.μ. (π.χ. σε εργοτάξια) έως τις 09:00
π.μ. (π.χ. σε γραφεία μελετών), ανάλογα με τις ανάγκες του εργασιακού αντικειμένου, διαρκεί ένα
8ωρο ημερησίως (υπό κανονικές συνθήκες) και περαιτέρω απασχόληση πρέπει να αμείβεται
υπερωριακά, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Παρατίθενται εν συνεχεία Πίνακες Κατωτάτων Ορίων Αποδοχών με βάση την πρόσφατα (2012)
αναθεωρημένη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) για ηλικίες έως 25 ετών και για
ηλικίες άνω των 25 ετών και Πίνακας για τις εισαγωγικές (κατώτατες) αποδοχές του Δημοσίου.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012
(με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΑΠΟ 14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΑΠΟ 14/2/2012

0-3

26,18

0,00

2,62

26,18

28,80

3-6

26,18

1,31

2,62

27,49

30,11

6-9

26,18

2,62

2,62

28,80

31,42

9-12

26,18

3,93

2,62

30,11

32,73

12-15

26,18

5,24

2,62

31,42

34,04

15-18

26,18

6,55

2,62

32,73

35,35

15-18

26,18

6,55

2,62

32,73

35,35

18-ΑΝΩ

26,18

7,85

2,62

34,03

36,65
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012

0-3

586,08

0,00

58,61

586,08

644,69

3-6

586,08

58,61

58,61

644,69

703,30

6-9

586,08

117,22

58,61

703,30

761,91

9-ΑΝΩ

586,08

175,82

58,61

761,90

820,51

ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΑΠΟ 14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012
ΑΠΟ 14/2/2012

0-3

22,83

0,00

2,28

22,83

25,11

3-6

22,83

1,14

2,28

23,97

26,25

6-ΑΝΩ

22,83

2,28

2,28

25,11

27,39
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 14/2/2012

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
ΑΠΟ 14/2/2012

0-3

510,95

0,00

51,10

510,95

562,05

3-ΑΝΩ

510,95

51,10

51,10

562,05

613,15

Σημείωση: Ως προϋπηρεσία νοείται, κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το μισθωτό σε οποιονδήποτε εργοδότη
και με οποιαδήποτε ειδικότητα για τους εργατοτεχνίτες, για δε τους υπαλλήλους σε θέση παρεμφερή και
ανάλογη, μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18 ου) ή του δεκάτου ενάτου (19ου) έτους της ηλικίας
τους, αντίστοιχα.
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Οι αντίστοιχοι εισαγωγικοί μηνιαίοι και οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί στο Δημόσιο είναι οι ακόλουθοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (2012)
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5.6. Τυπικές – συνήθεις απαιτήσεις για εύρεση θέσης εργασίας


Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες.



Βιογραφικό Σημείωμα.



Προϋπηρεσία σε σχετική δραστηριότητα. Εμπειρία ή ικανότητα γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης
του επαγγελματικού αντικειμένου (ανάλογα με την εργασία). Σε αρκετές περιπτώσεις τίθεται άνω
όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών).



Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις διεθνείς σχέσεις της επιχείρησης.
Συνήθως ζητούνται Αγγλικά.



Γνώση χρήσης Η/Υ και των τρεχουσών λογισμικών σχεδίασης ή στατικών υπολογισμών (για
γραφεία που η θέση εργασίας σχετίζεται με στατικές μελέτες). Ενδεχομένως, γνώση άλλων
ειδικότερων λογισμικών στο ευρύτερο πεδίο του μηχανικού.



Σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.



Συστατικές επιστολές.



Σπανιότερα, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ευελιξία σε μετακινήσεις και ταξίδια, εξειδικευμένες
γνώσεις.



Σε κάθε περίπτωση, θέματα δυνατότητας συνεργασίας και θέματα εργατικότητας, συνέπειας
κ.λπ. είναι αυτονόητο ότι συνιστούν βασικά κριτήρια επιλογής στον ιδιωτικό τομέα.

5.7. Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας
Για τους πτυχιούχους Πολιτικούς Δομικών Έργων υπάρχουν αρκετές προοπτικές επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και εκτός της χώρας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό (Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες, Ε.Ε., αραβικές χώρες κ.λπ.) ζητούν αποφοίτους Τ.Ε.Ι.
της ειδικότητας του Πολιτικού Δομικών Έργων για τις δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας (κυρίως
σε εργοτάξια), είτε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες συγκεκριμένου έργου είτε
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Επίσης, ζήτηση διατυπώνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις μέσα στα
σύνορα της Ε.Ε., στις διάφορες υπηρεσίες της, καθώς επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές είναι πιο απαιτητικές ως προς τα προσόντα και συνήθως
καλύπτονται μέσα από σύστημα εξετάσεων και συνεντεύξεων.
Για αναλυτικές πληροφορίες, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Πύλη EURES για την
Επαγγελματική Κινητικότητα (http://www.eures.gr) ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://www.europa.eu.int).
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Σε κάθε περίπτωση, μεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του τόπου προορισμού ή της
αγγλικής (ή γαλλικής) γλώσσας, για χώρες όπου είναι διαδεδομένη η χρήση τους.

6.

ΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Α.

Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Ο θεσμός του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους σπουδαστές και
αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και
εξειδίκευση.
Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί η διευκόλυνση των σπουδαστών και
αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην μετάβασή τους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία
και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης προετοιμάζει και καθοδηγεί του σπουδαστές και πτυχιούχους σε θέματα
σταδιοδρομίας καθώς παρέχει πληροφόρηση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, για
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, κατατακτήριες εξετάσεις, υποτροφίες, προγράμματα
κατάρτισης, την αγορά εργασίας κ.λπ. Τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας που αφορούν τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, την σύνταξη του
βιογραφικού σημειώματος, την συνέντευξη επιλογής.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος και τα στελέχη του Γραφείου εργάζονται συστηματικά για να επιτευχθεί:


Η δημιουργία ενός σταθερού και δυναμικού διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας
(πληροφόρησης, συστηματικής ενημέρωσης και ανατροφοδότησης) μεταξύ των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων (οικονομικών και παραγωγικών φορέων).



Η διευκόλυνση συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής και παραγωγικής κοινότητας.



Η προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.



Η μεθοδική και συστηματική πληροφόρηση προς τους σπουδαστές για την αγορά εργασίας και
τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.



Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες
εξετάσεις, πρακτική άσκηση, προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευση εξ αποστάσεως (distance
learning) και για δια βίου εκπαίδευση.
Αναλυτικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
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Προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους σπουδαστές και αποφοίτους κατά τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας, παροχή συμβουλευτικής στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος,
συνοδευτικών επιστολών, συμπλήρωση αιτήσεων, στην προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής
κ.λπ.).



Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους σπουδαστές και αποφοίτους για την αγορά εργασίας με
στοιχεία που συγκεντρώνει από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, από επαγγελματικούς και
εργοδοτικούς φορείς, κοινοποιώντας τα τόσο στους χώρους του Τ.Ε.Ι. σε ειδικούς πίνακες
ανακοινώσεων, όσο και στην ιστοσελίδα (ή δημιουργώντας ειδικά links).



Διαθέτει συγκεντρωμένες τις αγγελίες για νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις καθώς
και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα



Ενημερώνει τους σπουδαστές και αποφοίτους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό



Πληροφορεί για τις παρεχόμενες υποτροφίες, για κατατακτήριες εξετάσεις.



Παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.



Ενημερώνει μέσω εκδηλώσεων που οργανώνει (ή συμμετέχει) για το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών του καθώς και για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτών.
Το Γραφείο Διασύνδεσης απευθύνεται:



Στα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων.



Στους σπουδαστές και πτυχιούχους του Ιδρύματος.



Στο εκπαιδευτικό προσωπικό.



Σε όλες τις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικούς Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες,
Κοινωνικούς και Οικονομικούς Φορείς.

Β. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Πτυχιούχων Μηχανικών)
H E.E.T.E.M. αποτελεί τον Επιστημονικό και Επαγγελματικό ενιαίο φορέα οργάνωσης και
εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και ισοτίμων
σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.
Η οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και
αποτελείται από 47 περιφερειακά τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας ενώ τα μέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ανέρχονται σε 47.000.
Ι. Οι σκοποί της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., μεταξύ των άλλων, είναι (σύμφωνα με τις διατυπωμένες θέσεις της):


Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο μέσο.
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Η προάσπιση της επιστημονικής ειδικότητας των μελών της, ιδιαίτερα στους τομείς της
εφαρμοσμένης έρευνας και της τεχνολογίας.



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

ΙΙ. Βασικές δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είναι οι ακόλουθες:


Διατηρεί αρχείο μελών και εκδίδει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου Μηχανικού.



Εκδίδει το επιστημονικό και τεχνικό περιοδικό "Τεχνικό Βήμα".



Παρέχει βεβαιώσεις που ζητούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες.



Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα μέλη δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα κατά την
άσκηση του επαγγέλματος, προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου.



Ορίζει εκπροσώπους στα Περιφερειακά ΣΧΟΠΑΔ με βάση το αρθ. 33, παρ. 3ζ του Ν.1404/2011.



Συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), ως αρμόδια
επαγγελματική οργάνωση με βάση το άρθρο 56 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 278/25-05-2010).



Συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Ν. 3665/2008 – πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στην επιτροπή του
Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στην επιτροπή του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων.



Συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών Γ.ΕΠ.Ε.Ε., με βάση το (Π.Δ.
100/2010 άρθ. 11, παρ. 1 ε).



Συμμετέχει στην Επιτροπή Εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.Δ. 100/2010 άρθ. 9, παρ.
6β.).



Συμμετέχει με εκπροσώπους σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας όπως το Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) κ.λ.π.



Συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με το άρθ. 10 (παρ. 2) του Νόμου
3982/2011.



Συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ν. 3748/2009, άρθ. 3Β, παρ.
4).



Συμμετέχει σε κρατικές επιτροπές για την επεξεργασία σχεδίων νόμων για τα Τεχνικά Έργα.



Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημερίδες, συνέδρια και
επιμορφωτικά σεμινάρια



Παρέχει κατόπιν αιτήσεως, συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα (επαγγελματικά,
εκπαιδευτικά κ.λπ.) της αρμοδιότητάς της.
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Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με όλα τα Ιδρύματα του
Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι.

Γ. Άλλοι φορείς πληροφόρησης
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς, από τους οποίους οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Δομικών
Έργων μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση για θέματα που αφορούν το επάγγελμα και την
εργασία:


Ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι κατά τόπους υπηρεσίες του.



Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τα παραρτήματά του σε όλη τη χώρα.



Επαγγελματικοί Σύλλογοι Μηχανικών, όπως ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών (Σ.Π.Μ.Ε.), ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.) κ.ά.



Τα Κέντρα Επιχειρηματικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.), με γραφεία σε όλες τις
πρωτεύουσες των νομών.



Το Υπουργείο Παιδείας.



Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (et.gr) για ελεύθερη αναζήτηση Φύλλων Εφημερίδας
Κυβερνήσεως – Φ.Ε.Κ. (πλήρη κείμενα νομοθεσίας, χωρίς κωδικό εισόδου).



Σημαντική δομή πληροφόρησης και υποστήριξης όλων των πτυχιούχων και των Πολιτικών
Δομικών Έργων αποτελούν τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν σε όλα τα Τ.Ε.Ι. της
χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους.
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Πίνακας Γραφείων Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.

ΙΔΡΥΜΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

e-mail

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα & Μήλου
Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω

210-5385180-3

career@teiath

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

4ο χλμ Ιωαννίνων - Αθηνών
Τ.Κ. 110-47100, Άρτα

2365-1067610

career@teiep.gr

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Κ. 140 Σταυρωμένος
71100 Ηράκλειο Κρήτης

2810-379335-7

career@career.teicrete.gr

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ.Θ. 1456
Τ.Κ. 54101

2310-791480-1

career@admin.teithe.gr

Τ.Ε.Ι.
ΚΑΒΑΛΑΣ

Αγ. Λουκάς,
Τ.Κ. 65404

2510-462198
2510-462204
462204

gd@philippos.teikav.edu.gr

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αντικάλαμος,
Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα

27210-69393

career@teikal.gr

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

24610-40161-5

career@kozani.teikoz.gr

Τ.Ε.Ι.
ΛΑΜΙΑΣ

3ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Τ.Κ. 35100 Λαμία

22310-52640

career@teilam.gr

Τ.Ε.Ι.
ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Κ. 41110 Λάρισα
Νέα Κτίρια,

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.

2410-611995
2410-618098

26310-58276

Θεοτοκοπούλου Τ.Κ. 26334

2610-318927

Κουκούλι Πάτρα

2610-317110

Ράλλη

& Θηβών 250, Τ.Κ.

12244 Αιγάλεω

210-5381294-6

career@teilar.gr

Career@teimes.gr

career@career.gr

dy@gdias.teipir.gr

Τέρμα Μαγνησίας,

23210-49228

Τ.Κ. 62124 Σέρρες

23210-37744

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ. 34400

22980-99706

papkon@teihal.gr

Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.

Ν. Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121

210-2896763

Gdaspete@aspete.gr

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

liaisof@teiser.gr

Πηγή: Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
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7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κυριότερο επαγγελματικό ζήτημα των πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων είναι
το γεγονός, ότι τριάντα (30) χρόνια μετά την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83) δεν έχει γίνει ειδικός
νομικός προσδιορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς Τ.Ε.Ι. στα ιδιωτικά έργα.
Στην πράξη δε, δραστηριοποιούνται με δικαιώματα που καταχρηστικά (ή παρανόμως)
προσδιορίζονται από τον κάθε υπάλληλο, την κάθε υπηρεσία, τον κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή
τον κάθε υπουργό, ανάλογα με την άποψη του καθενός ή τις πιέσεις που ασκούνται για προώθηση
συντεχνιακών συμφερόντων στο πεδίο του σχεδιασμού και των κατασκευών.
Κατά την εκτίμηση του συντάκτη του Οδηγού, λόγω των ισχυουσών και των επικείμενων
ευρωπαϊκών συνθηκών που οφείλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική νομοθεσία, το ζήτημα
αυτό βρίσκεται κοντά στην μερική επίλυσή του είτε μέσω της νομοθετικής είτε μέσω της δικαστικής
οδού.
Επίσης, σημαντική παράμετρος για την διευθέτηση του θέματος είναι το ότι οι
ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι από τη δεκαετία του `80 μέχρι σήμερα είναι πλέον πολλές δεκάδες
χιλιάδες και – μέσα στο υφιστάμενο πελατειακό πολιτικό σύστημα – αποτελούν υπολογίσιμη ομάδα
συμφερόντων απέναντι σε άλλες προϋφιστάμενες των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχες ομάδες, οι οποίες υπήρξαν
πολύ πιο αποτελεσματικές στην προσπάθειά τους για αποκλεισμό του πτυχιούχου. Συνιστούν
δηλαδή επαγγελματικό σύνολο, ικανό να προωθήσει τουλάχιστον ορισμένα νόμιμα, δίκαια και
αυτονόητα αιτήματα, που σχετίζονται με το δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματός τους κατ`
αντιστοιχία με τις σπουδές τους, από το οποίο είναι εν μέρει αποκλεισμένοι στην Ελλάδα (ιδιαίτερα
όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα) ενώ αντίθετα, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν σε όλη την
Ευρώπη (υπό τις προϋποθέσεις λήψης άδειας άσκησης επαγγέλματος που τίθενται στην κάθε
χώρα).
Είναι σαφές, ότι ο αποκλεισμός αυτός προσδίδει χαρακτηριστικά «κλειστού» επαγγέλματος στις
πολυτεχνικές ειδικότητες μηχανικών έναντι των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Πρέπει δε να
επισημανθεί, ότι το «κλείσιμο» αυτό είναι το μοναδικό ουσιαστικά που υπάρχει στο πεδίο
απασχόλησης του μηχανικού, δεδομένου ότι δεν παρατηρούνται άλλες – συνήθεις στα ελεύθερα
επαγγέλματα – μορφές «κλεισίματος», όπως γεωγραφικοί περιορισμοί, όριο επαγγελματικών
αδειών, ωράριο εργασίας, αυστηρή οριοθέτηση επιστημονικών αρμοδιοτήτων κ.λπ.
Είναι
χαρακτηριστικό, ότι μεταξύ των τριών κύριων πολυτεχνικών ειδικοτήτων της κατασκευής (Πολιτικοί,
Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι) οι αλληλοεπικαλύψεις αντικειμένου είναι πολύ μεγάλες και ενίοτε είναι
τελείως άσχετες με τις σπουδές.
Ως προς τις λοιπές παραμέτρους άσκησης του επαγγέλματος, δεν είναι εύκολο να γίνουν
εκτιμήσεις, λόγω των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων των τελευταίων ετών. Επί του παρόντος, η
μακροχρόνια συνεχής πτώση του τομέα της κατασκευής από το 2007 έως σήμερα είναι η
μεγαλύτερη στην ιστορία του κατασκευαστικού κλάδου μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο (απώλεια
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περίπου 200.000 θέσεων εργασίας μόνο την τριετία 2009-2011) και αυτό τείνει να αλλάξει τη μορφή
του επαγγέλματος των τελευταίων δεκαετιών.
Οι διαδικασίες ένταξης στις ρυθμίσεις για την αυθαίρετη δόμηση, μέσω του μηχανογραφικού
συστήματος του Τ.Ε.Ε., αποτελούν ένα εργασιακό πεδίο – ίσως το κυριότερο – που υπάρχει αυτή τη
στιγμή για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα
της έκδοσης αδειών, με ελεύθερή διαπραγμάτευση αμοιβών, που στην πράξη κυμαίνονται γύρω
στα 1000 ευρώ (με στοιχεία 2012), ένα πολύ χαμηλό μέσο όρο για το χρόνο απασχόλησης, την
ευθύνη, τις αποτυπώσεις, τη συλλογή και αξιολόγηση πλήθους στοιχείων καθώς και την πολύ
σοβαρή τεχνική και νομική τεκμηρίωση που απαιτεί η ορθή εκπόνηση αυτών των μελετών. Επίσης,
μέσω του ίδιου συστήματος για τα αυθαίρετα, δίνονται από μηχανικό οι βεβαιώσεις νομιμότητας
των υφιστάμενων κτιρίων, για κάθε συμβολαιογραφική πράξη, με ελεύθερες αμοιβές που
κυμαίνονται στην πράξη από τα 150 έως τα 300 ευρώ (συνήθως) ανά συμβόλαιο (ανάλογα με την
περίπτωση).
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων για απόδοση ενεργειακής κλάσης από
πιστοποιημένους επιθεωρητές στα νέα και στα υφιστάμενα κτίρια που ενοικιάζονται ή
μεταβιβάζονται είναι επίσης ένας άλλος τομέας απασχόλησης, όχι καλά αμειβόμενος (ελεύθερα
διαπραγματευόμενες αμοιβές της τάξης των 300 ευρώ με τάση συνεχούς μείωσης) σε σχέση με την
απαιτούμενη εργασία της όλης μελέτης του μηχανικού. Τέλος, το σώμα ελεγκτών δόμησης είναι ένα
ακόμα νέο-εφαρμοζόμενο πεδίο εργασίας για τον πτυχιούχο.

ΠΗΓΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ομάδα εργασίας, «Πιλοτικός Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.», 2005.



Τ.Ε.Ι. Σερρών, «Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων»,
2012 (υπό έκδοση) και αντίστοιχος Οδηγός του 2006.



Ιδρυτικός Νόμος – Πλαίσιο (Ν. 1404/83 – ΦΕΚ 173/Α/24-11-1983 για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).



Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/11-6-2001).



Υ.Α. 40512/Ε5 (ΦΕΚ 537/Β/28-4-2006) – Περιεχόμενο Σπουδών Πολιτικών Δ–Ε.



Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά, «Οδηγός Σπουδών», 2011



Ν. 2327/1995 – Μεταπτυχιακά.



Ν. 3685/2008 – Μεταπτυχιακά.
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Βαρελίδης Γ., Δημάκος Κ., «Τεκμηρίωση Επιπέδου 6 για την αντιστοίχιση του Ε.Π.Ε.Π. του
Τμήματος Πολιτικών Δ–Ε της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά», υπόμνημα υπ` αρ. πρωτ. Σ.Τ.Ε.Φ./166/309-2010.



Βαρελίδης Κ., «Γενικά Θέματα Πειθαρχικής και Ποινικής Ευθύνης των Μηχανικών», Δελτίο
Σ.Π.Μ.Ε., 1985.



Π.Δ. 318/1994, αρθ. 1, παρ. 1, 3, 4 (ΦΕΚ 167/Α/7-10-94) – Επαγγελματικά Δικαιώματα.



Υ.Α. 40512/Ε5 (ΦΕΚ 537/Β/28-4-2006) – το Περιεχόμενο Σπουδών, ως στοιχείο ερμηνείας των
δικαιωμάτων του πτυχιούχου «σε τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς του» (Π.Δ. 318/94).



Β.Δ. 769/72 (ΦΕΚ 223/Α/12-12-72) – Εφαρμοζόμενα (εν γένει) ως Επαγγελματικά Δικαιώματα.



Υπ. Δημοσίων Έργων – ΕΔ5/06/138/66/16-2-82, Εγκύκλιος (1η) ερμηνευτική για το Β.Δ. 769/72.



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΕΔ5/22173/3914/7-4-87, Εγκύκλιος (2η) επί του Β.Δ. 769/72.



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Έγγραφο 11639/21-10-94, Εντολή παραβίασης της νομοθεσίας (Π.Δ. 318/1994).



ΣτΕ 678/2005 – Ακυρωτική Απόφαση της παρ. 2 του αρθ. 1 του Π.Δ. 318/1994.



Νόμος 4663/1930 (ΦΕΚ 149/Α/1930) – Δικαιώματα Πολιτικών Μηχανικών να ασκούν πλήρως το
επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και του Τοπογράφου.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ, τεύχος 18, 2009, σελ. 8 – θέσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για τα ισχύοντα δικαιώματα.



Βαρελίδης Κ., Γάρδος Αθ., Λεμπέση Ελ., Ξυνομηλάκη Ελ., Τσιώτας Δ., «ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας – Προδιαγραφές Μελετών –
Φορολογικά», εκδ. ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, copyright: infocus ε.π.ε., Αθήνα 2004.
Διασύνδεση των
δικαιωμάτων με το Β.Δ. 769/72 και αμοιβές μηχανικών.



Ν. 4030/2011, αρθ. 8 (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11) – Αποκλεισμός από ιστορικά ή παραδοσιακά
τμήματα πόλης και από παραδοσιακούς οικισμούς (αρθ. 8).



Τ.Ε.Ε., έγγραφο υπ` αρ. 20955/27-7-2010 – Προσπάθεια αποκλεισμού από όλα τα τοπογραφικά
[απεστάλη από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (24-9-2010) στις πολεοδομικές υπηρεσίες].



Ν. 3316/2005 (άρθ. 39, παρ. 1) – Εξουσιοδοτική διάταξη για το μη εκδοθέν ακόμα Π.Δ., που θα
ρυθμίζει τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών Δημοσίου.



Οδηγία 89/48 – ελευθερία εγκατάστασης και άσκησης επαγγέλματος εντός της Ε.Ε.



Π.Δ. 472/1985 – εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).
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Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τμ. Επαγγελματικών Θεμάτων), Παλιεράκη Ειρ., «Μελέτη και
Κατασκευή Δημόσιων Έργων», 2009.



Ιστοσελίδα Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) – Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ.,
κατηγορίες μελετών δημοσίου ειδικοτήτων μηχανικού.



Ν. 1568/1985, άρθ. 5 («υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων») – Τεχνικοί Ασφαλείας.



Π.Δ. 294/1988 – Τεχνικοί Ασφαλείας.



Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Επαγγελματικά Δικαιώματα, 2003.



Ν.Ε.Α.Κ. (Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΦΕΚ 534/Β/1995) – Ανυπόστατες νομικά
περιγραφές χρήσεων.



Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (www.eetem.gr).



Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr).



Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – www.tee.gr).



Τ.Ε.Ε., Γραφείο Νέων Μηχανικών, Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, «Επαγγελματικός Οδηγός
για Νέους Μηχανικούς», Αθήνα, 2004.



«Δομική Πληροφορική» – ειδική τράπεζα πληροφοριών για μηχανικούς (νομοθεσία, νομολογία,
ερμηνευτικά έγγραφα & εγκύκλιοι, οδηγίες, προδιαγραφές κ.λπ.).



Βαρελίδης Κ., Βαρελίδης Γ., «Κατευθύνσεις για την Εφαρμογή των Προδιαγραφών Σύνταξης
Μελετών Ιδιωτικών Έργων», Αθήνα 2011 (διανέμεται στο οικείο Τμήμα).



Βαρελίδης Κ., Εμμανουήλ Δ., Σελιανίτης Χρ., «Η Στέγαση στην Ελλάδα – Μελέτη Πηγών,
Βιβλιογραφίας, Θεσμικού Πλαισίου», ομάδα εργασίας Τ.Ε.Ε., έκδ. Τ.Ε.Ε., 1979.



Βαρελίδης Κ., α) «Έλεγχος των Κατασκευών», εισήγηση σε Διημερίδα Τ.Ε.Ε. για την «Οργάνωση
και Λειτουργία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών της Χώρας», 28-29 Ιουνίου 1990. β) «Έλεγχος
Μελετών και Κατασκευών Ιδιωτικών Έργων» (συνεργ.), ΤΕΕ–ΣΑΔΑΣ, 1999.
γ) «Έλεγχος
Κατασκευών – Αυθαίρετη Δόμηση», εισήγηση στην Α` προσυνεδριακή ημερίδα του ΣΑΔΑΣ (12-32010) για το 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, 2010.



Ο.Α.Ε.Δ.



Υπουργείο Παιδείας.



Υπουργείο Ανάπτυξης.



Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013.
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http://www.eures.gr



http://www.europa.eu.int
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι ισχύουσες ρυθμίσεις του Π.Δ. 318/94
ΠΔ-318/94 (ΦΕΚ-167/Α/7-10-94)
[ΙΣΧΥΕΙ από 7-10-94]
[ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρ.2 του Αρθ-1 του παρόντος διατάγματος ακυρώθηκε με την ΣτΕ-678/05]
Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των Τμημάτων:
α) Πολιτικών Δομικών 'Εργων, β) Πολιτικών 'Εργων Υποδομής,
γ) Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).
(Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγων Μηχανολόγων)
'Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του εδαφ.γ της παρ.2 του Αρθ-25 του Ν-1404/83 (Α/173).
2. Τη διάταξη του Αρθ-29Α του Ν-1558/85, όπως προσετέθη με το Αρθ-27 του Ν-2081/92
(Α/154).
3. Τις διατάξεις του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) αρ.πρακτ. 10/9-5-89, 12/123-92 και 13/11-1-94).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την αρ.Γνωμ-490/94 του ΣΤΕ με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων 'Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟΝ-1.
Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων των Τμημάτων:
α) Πολιτικών Δομικών Έργων,
β) Πολιτικών Έργων Υποδομής,
γ) Τοπογραφίας.
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1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών
Δομικών 'Εργων, Πολιτικών 'Εργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία
με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή
της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς
τους.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι
δραστηριότητες.

έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα

εξής

ειδικότερα

αντικείμενα

και

(Σ.Σ. ΠΡΟΣΟΧΗ: η παρ.2 ακυρώνεται σύμφωνα με την ΣτΕ-678/05 )
α) Στην κατασκευή ιδιωτικών έργων της ειδικότητάς τους.
β) Στην κατασκευή δημοσίων έργων της ειδικότητάς τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την
εκτέλεση δημοσίων έργων νομοθεσίας.
γ) Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους για λογαριασμό (ή με εντολή)
υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι
επιβλέποντες τεχνικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.
δ) Στη μελέτη, ή επίβλεψη μελέτης έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους και ειδικότερα:
i) Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν
και υπογράφουν, τη σύνταξη, τον έλεγχο και ασκούν την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημοσίων έργων και
εργασιών της ειδικότητάς τους, που γίνονται με την ευθύνη της Υπηρεσίας ή του Γραφείου Μελετών.
ii) Ως μέλη μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου
με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
(α) Μία μονάδα μετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου.
(β) Δύο μονάδες μετά δεκαετή αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Τρεις μονάδες μετά δεκαπενταετή αποδεδειγμένη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
ε) Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι
τεχνικοί και ειδικότερα:
i) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α' τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο ΠΔ-798/78 (ΦΕΚ-185/Α) από τη λήψη του
πτυχίου.
ii) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β' τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο ΠΔ-798/78 (ΦΕΚ-185/Α) μετά πενταετή
αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
iii) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ' τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο ΠΔ-798/78 (ΦΕΚ-185/Α) μετά δεκαετή
αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
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iv) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, πέραν των
προσδιοριζομένων στις περιπτώσεις i), ii) και iii) της παρούσας παραγράφου ορίων, μετά δεκαπενταετή
αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
στ) Στην εκπόνηση ή επίβλεψη μελέτης δημοσίων έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους ως
μεμονωμένοι τεχνικοί και ειδικότερα:
i) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Α' τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο ΠΔ-798/78 (ΦΕΚ-185/Α) μετά πενταετία από τη
λήψη του πτυχίου.
ii) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Β' τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο ΠΔ-798/78 (ΦΕΚ-185/Α) μετά δεκαετή
αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
iii) Συντάσσουν ή επιβλέπουν μελέτες έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η αμοιβή
μελέτης αντιστοιχεί σε πτυχίο Γ' τάξης μελετητή (όπως ορίζεται στο ΠΔ-798/78 (ΦΕΚ-185/Α) μετά δεκαπενταετή
αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
ζ) Εκτελούν εργασίες ή συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης
προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.

3. Οι πτυχιούχοι των αναφερομένων στην παρ.1 του Αρθ-1 του παρόντος διατάγματος τμημάτων
εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών των σχετικών με
τον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που
προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών
της ειδικότητάς τους.
4. Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της
ειδικότητάς τους.
ΑΡΘΡΟΝ-2.
Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 1994

71

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Τα μη ισχύοντα αλλά εφαρμοζόμενα ως επαγγελματικά δικαιώματα (σε αρκετές πολεοδομίες) –
Β.Δ. 769/72
ΒΔ-769/72 (ΦΕΚ-223/Α/12-12-72)
"Περί καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Πολιτικών Υπομηχανικών".

'Εχοντες υπ' όψιν:
1) Τας διατάξεις των Αρθ-3 παρ.1 και 4 παρ.4 του ΝΔ 4564/10-10-66"περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού
Συμβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περί ρυθμίσεως θεμάτων των
Δημοσίων Σχολών Υπομηχανικών". 2) Τας υπ'αρ.1,2,3,4 και 5 του 1972 Πράξεις του, κατά τας αυτάς ως άνω διατάξεις,
Συμβουλίου, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια της υπ'αρ.95293/10-9-67 τριμερούς Υπ. Αποφ.
3) Την υπ'αρ.761/30-11-72 γνωμοδότησιν του ΣτΕ προτάσει των Ημετέρων επί των Δημοσίων Εργων και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Αρθρον μόνον.
Εις τους πτυχιούχους των Ανωτέρων Σχολών Υπομηχανικών και τους εξομοιουμένους προς αυτούς κατά τας διατάξεις
του Αρθ-3 παρ.1 του ΝΔ-4564/66,επιτρέπεται η εκπόνησις μελετών μετά αυτοδυνάμου υπογραφής τούτων,ως και η
επίβλεψις έργων ως ακολούθως:
1. Συγκοινωνιακών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
δραχμών (1500000) και εφ' όσον πρόκειται περί:
α. Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών
τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων, πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος οκτώ (8) μέτρων και τοίχων αντιστηρίξεως
ύψους μέχρι πέντε (5) μέτρων.
β. 'Εργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων, υπό την
προϋπόθεσιν ότι, δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται
ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.
2. Υδραυλικών 'Εργων, προϋπολογιζομένης συνολικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
δραχμών (1500000), εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι'
αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών
δικτύων υδρεύσεως, άνευ αντλιοστασίων.
3. Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα ή Γραφεία:
α. Μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων και άνευ προβλέψεως
μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι δύο (2) επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β1
60, αμφιερείστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε τα στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα πέντε και
ήμισυ (5,50) μέτρα και εδραζομένων επί φερόντων στοιχείων τοιχοποιίας ή υποστηλωμάτων, εξ ωπλισμένου
σκυροδέματος, θεμελιουμένων επί μεμονωμένων πεδίλων και ουχί πεδιλοδοκών με διαστάσεις πλακών εν κατόψει
μέχρι τριάκοντα πέντε (35) μέτρων και υπό την προϋπόθεσιν ότι η αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και
εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου η μελέτη, οσάκις απαιτείται
δέον να συντάσσηται και υπογράφηται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον
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υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό, ορόφου, δεν
υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλεόν του ενός (1) μέτρου.
β. Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διωρόφου οικοδομής δια ξυλίνης στέγης αντί πλακός εξ
ωπλισμένου σκυροδέματος, οι υπομηχανικοί δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου
επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις οκτώ (8) μ.
4. Αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν προβλέψεως εν τη μελέτη,
προσθήκης ενός επί πλεόν ορόφου, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθή και υπογραφή
παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.
5. Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα, κατά τας προηγουμένας παραγράφους μελετώμενα υπό των περί ων το
παρόν άρθρον πολιτικών υπομηχανικών έργα, ως και απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων Πόλεων μέχρις εκτάσεως
εκατόν πεντήκοντα (150) στρεμμάτων και απλών επίσης τοπογραφικών αποτυπώσεων υπαίθρου μέχρις εκτάσεως
χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή
διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Εις τους αυτούς επί των Δημοσίων 'Εργων και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Διατ/τος.
Εν Αθήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1972

Εγκ-6899/1779/82. (Εγκ-ΕΔ5/06/138/66/82 Εγκ-66/82 Ε-66/82) - ερμηνευτική του Β.Δ.769/72
Αρμοδιότητες Πολιτικών Υπομηχανικών.
Σας κοινοποιούμε την με αρ.Ε-66/4-6-81 εγκύκλιο του ΥΔΕ σχετικά με τις αρμοδιότητες Πολιτικών Υπομηχανικών στις
οικοδομικές εργασίες για να την έχετε υπ' όψη σας.
Εγκ-ΕΔ5/06/138/66/16-2-82. Εγκ-66/82. Ε-66/82.
"Αρμοδιότητες πολιτικών υπομηχανικών στις οικοδομικές εργασίες". Συχνά μας γίνονται ερωτήματα μετά από
αμφισβητήσεις γύρω από τις αρμοδιότητες των Πολιτικών υπομηχανικών στις οικοδομικές εργασίες που
περιγράφονται από τις παρ.3 και 4 του Αρθρου μόνου του ΒΔ-769/72. 'Ομοια ερωτήματα γίνονται και για τις
αρμοδιότητες των Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ΚΑΤΕΕ (ειδικότητας Δομικών Εργων) που κατά νόμο είναι
αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες στις οικοδομικές εργασίες των Πολιτικών Υπομηχανικών. Τέλος, οι ίδιες αμφισβητήσεις
δημιουργούνται και για τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς που στις οικοδομικές εργασίες έχουν τις ίδιες
αρμοδιότητες με τους Πολιτικούς Υπομηχανικούς (Ν-4663/30 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν-6434/34, Εγκ.αρ.51502/67
του τότε Προϊσταμένου Πολεοδομίας Αθηνών και εγκ.αρ.πρωτ.Ε.20523/13-7-77 Δ/νσεως Ε3/α τέως Υπηρ.Οικισμού).
Απ' ότι φαίνεται, αφορμή στις παραπάνω αμφισβητήσεις και ενδεχομένως παρερμηνείες τόσο από μέρους των
κρατικών υπηρεσιών που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις όσο βέβαια και από τους ενδιαφερόμενους τεχνικούς
δίνεται κυρίως από την διατύπωση του κειμένου των σχετικών διατάξεων και από το γεγονός ότι το ΒΔ-769/72 ήταν
προσαρμοσμένο στις τότε συνθήκες (τεχνολογικά δεδομένα, προβλεπόμενοι ή εφαρμοζόμενοι τότε τρόποι κατασκευής
και σχετικοί κανονισμοί, συσχετισμός της τεχνικής εκπαιδεύσεως διαφόρων βαθμίδων, μεταβολές νομοθετικές στις
ορολογίες π.χ. ΓΟΚ). Για να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο τα σχετικά προβλήματα και επειδή το θέμα ανάγεται
στην εποπτεία ασκήσεως επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου που ασκείται
αποκλειστικά απ' το Υπουργείο Δημ. 'Εργων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα κατά περίπτωση:
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1. Προορισμός κτιρίων: Ο αναφερόμενος προορισμός των οικοδομικών κατασκευών για οικίες, καταστήματα ή γραφεία
προφανώς είναι ενδεικτικός. Μέσα στην ευρύτερη έννοια του όρου "καταστήματα" αναντίρρητα περιλαμβάνονται και
οικοδομήματα προοριζόμενα για αποθήκες, βουστάσια, στάβλους, πτηνοτροφεία και οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός
από εργοστάσια, στην ειδική βέβαια περίπτωση που τα εργοστάσια απαιτούν ειδικό τρόπο κατασκευής. Αυτά
περιλαμβάνει και η εγκύκλιος αρ.Α.41/77 (αρ.πρωτ.Δ2β/07/34/Φ.Ν.192/2-3-77) στις τρεις τελευταίες παραγράφους της.
2. Ποιότητα σκυροδέματος: Για το οπλισμένο σκυρόδεμα ορίζεται ότι πρέπει να είναι κατηγορία Β 160: Ο περιορισμός
αυτός στην κατηγορία του σκυροδέματος είναι φανερό ότι έγινε ενόψη των τότε (1970-1972) συνθηκών κατά τις οποίες
κυριαρχούσε η ανάμειξη του σκυροδέματος στον τόπο των έργων ενώ αντίθετα σήμερα έχει κυριαρχήσει στην
κατασκευή η χρήση του ετοίμου σκυροδέματος που παράγεται στα εργοστάσια. Έτσι, η χρησιμοποίηση οπλισμένου
σκυροδέματος Β225 στην σύνταξη της μελέτης πρέπει να υπόκειται στην κρίση του μελετητού και συνεπώς να μη
αποκλείεται η χρήση τέτοιου σκυροδέματος και στην περίπτωση που τη μελέτη την έχει κάνει υπομηχανικός (σύμφωνα
βέβαια κατά τα λοιπά με τα αναγνωριζόμενα στον υπομηχανικό όρια).
3. Υπόγειο: Με το ως άνω 769/72 Δ/γμα ορίζεται ότι: "Τυχόν προβλεπόμενον ή υπάρχον υπόγειο δεν προσμετρείται
εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδόν του, υπέρ αυτό, ορόφου δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης
του περιβάλλοντος εδάφους πλέον του ενός (1) μέτρου". Σήμερα όμως μετά την ισχύ του νέου ΓΟΚ με τον οποίο έχουν
ανακαθορισθεί τα ισόγεια, τα ύψη, ο όγκος, ο αριθμός ορόφων κλπ των κτιρίων, υπόγειο (που δεν προσμετρείται στον
αριθμό των ορόφων) να πρέπει να θεωρείται εκείνο που καθορίζεται κατά περίπτωση συστήματος δομήσεως από τις
σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ (Αρθ-15, 31, 32).
4. Βοηθητικοί χώροι: Οι βοηθητικοί χώροι υπεράνω του μεγίστου ύψους του κτιρίου (στην ταράτσα) οπωσδήποτε δεν
αποτελούν όροφο και δεν προσμετρώνται στον αριθμό των δύο ορόφων. Ως όροφοι αναντίρρητα νοούνται οι
περιλαμβάνοντες τους χώρους κυρίας χρήσεως του κτιρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (ΓΟΚ).
5. Πρόβλεψη τρίτου ορόφου: 'Οπως προκύπτει απ' τις αναφορές των αρμοδίων υπηρεσιών και τις διαμαρτυρίες των
ενδιαφερομένων τεχνικών το θέμα της κατά την παρ.4 του Αρθρου μόνου του Δ/τος προβλέψεως ενός επί πλέον
(τρίτου) ορόφου είναι το πιο επίμαχο. Για το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Από τη διάταξη της παρ.4 με αναφορά στην παρ.3α του ως άνω άρθρου του Δ/τος αλλά και από τα Πρακτικά του
Συμβουλίου που μνημονεύεται στο προοίμιο του Δ/τος, προκύπτει σαφώς ότι: α) Με την παρ.3α επιτρέπεται στους
Πολιτ. Υπομηχανικούς η πλήρης εκπόνηση μελετών (Αρχιτεκτονικά - Στατικά) ως και η επίβλεψη οικοδομικών
κατασκευών μέχρι δύο (2) το πολύ ορόφων, χωρίς πρόβλεψη μελλοντικών ορόφων και υπό τις ειδικώτερες
προϋποθέσεις και περιορισμούς που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή.
β) Με την παρ.4 καθορίζεται ότι στην περίπτωση που στην παραπάνω μελέτη προβλέπεται προσθήκη ενός επί πλέον
(δηλαδή τρίτου) ορόφου, τότε στους Υπομηχανικούς επιτρέπεται μόνο η αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη, υπό την
προϋπόθεση βέβαια ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από Πολιτικό Μηχανικό.
γ) Από τα ανωτέρω προκύπτει επίσης ότι αν στην μελέτη υπάρχοντος διωρόφου προβλέπεται προσθήκη τρίτου
ορόφου και τα στατικά έχουν μελετηθεί από Πολ. Μηχανικό τότε και στην περίπτωση αυτή οι Υπομηχανικοί έχουν τα
αρχιτεκτονικά του τρίτου ορόφου.
6. Τέλος σας επισημαίνουμε ότι αυτό το τεχνικό δυναμικό (Υπομηχανικοί, απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ) είναι ωφέλιμο για τη
χώρα να χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια βέβαια που καθορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Έτσι, θα πρέπει να
αποφεύγονται να μπαίνουν αντίθετες ρήτρες στις διακηρύξεις, στις συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.
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Εγκ-22173/3914/7-4-87 - ερμηνευτική του Β.Δ.769/72
Επαγγελματικά Δικαιώματα Πολιτικών Υπομηχανικών.
Σας στέλνουμε για ενημέρωση και εφαρμογή το υπ' αρ. ΕΔ 5/15/17/20-3-87 έγγραφο της Δ/νσης ΕΔ 5 του ΥΠΕΧΩΔΕ
σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Υπομηχανικών.
Εγγρ-ΕΔ 5/15/17/20-3-87.
Επαγγελματικά Δικαιώματα Πολιτικών Υπομηχανικών.
Απαντώντας σε αίτησή σας σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Υπομηχανικών καθορίζονται ρητά στο αρ.769/72 ΒΔ/γμα. Με την
Εγκύκλιο Ε.66/82 του ΥΔΕ δόθηκαν Γενικές Οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν
κατά καιρούς από την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω Διατάγματος και πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις
αρμοδιότητες στις οικοδομικές εργασίες. Εν όψει τούτων και δεδομένου ότι η περιπτωσιακή απαρίθμηση δεν είναι
δυνατή ούτε και σκόπιμη, έχουμε τη γνώμη ότι οι Πολιτικοί Υπομ/κοί μπορούν να υπογράφουν κάθε μελέτη που
βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων (ποιοτικών και ποσοτικών) του ΒΔ-769/72 όπως έχουν διευκρινιστεί με
την αρ.Ε.66/81 Εγκύκλιο. Η εκτίμηση για το αν κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στις πιο πάνω ρυθμίσεις
πρέπει να γίνεται από τα όργανα της Υπηρεσίας που χορηγεί την απαιτούμενη άδεια εν όψει βέβαια των σχετικών
διατάξεων και της υποβαλλομένης μελέτης, των καταστατικών σχεδίων κλπ., που είναι καθοριστικής σημασίας
στοιχεία".
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Έγγραφο Τ.Ε.Ε.–20955/27-7-10 για τα δικαιώματα επί των Τοπογραφικών
(απεστάλη στις 24-9-2010 από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες)
Κύριοι,
Διαπιστώνουμε συχνά το γεγονός εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα κατατίθενται σε
Υπηρεσίες του Δημοσίου υπογεγραμμένα από ειδικότητες τόσο Διπλωματούχων Μηχανικών όσο και
Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τους οποίους από την ισχύουσα νομοθεσία περί
επαγγελματικών δικαιωμάτων, δεν προκύπτει δικαίωμα αντίστοιχης υπογραφής.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν
οι:
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, σύμφωνα με το Ν-4663/30 . Στο Αρθ-3 του Νόμου αυτού,
καθορίζεται ότι "η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του Τοπογράφου επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ εις τους
κεκτημένους Δίπλωμα Τοπογράφους της Ανώτατης Σχολής Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου ή ομοταγών Σχολών της αλλοδαπής".
Πολιτικοί Μηχανικοί, σύμφωνα με το Ν-4663/30 . Στο Αρθ-4, καθορίζεται ότι ο Πολιτικός
Μηχανικός μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και του Τοπογράφου.
Πολιτικοί Υπομηχανικοί, υπό τους περιορισμούς που ορίζει το ΒΔ-769/72 . Συγκεκριμένα έχουν
δικαίωμα σύνταξης απλών τοπογραφικών αποτυπώσεων:
- Πόλεων μέχρι έκταση 150 στρεμμάτων
- Υπαίθρου μέχρι έκταση 1500 στρεμμάτων
Ορίζεται σαφώς ότι δεν έχουν δικαίωμα σύνταξης αυτών των τοπογραφικών διαγραμμάτων όταν
απαιτείται αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων
τετραγώνων.
Κατά συνέπεια μπορούν να συντάξουν, εξαρτημένα τοπογραφικά, τα προηγούμενα διαγράμματα,
μόνο εφόσον είναι στην περιοχή εγκατεστημένο τριγωνομετρικό δίκτυο ή μόνιμο πολυγωνομετρικό
δίκτυο και είναι δυνατή η άμεση σύνδεσή τους με το πολυγωνομετρικό δίκτυο της αποτύπωσης.
Πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ. Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα καθορίζονται με το Αρθ1.2 του ΠΔ-318/94 , το οποίο όμως ακυρώθηκε με την απόφαση ΣτΕ-678/05 .
Επομένως ισχύει ο Ν-2916/01 , που εξισώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με αυτά των
Πολιτικών Υπομηχανικών, σε θέματα αποτυπώσεων.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
χωρίς περιορισμούς έχουν οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί και, με τους
αναφερθέντες περιορισμούς του ΒΔ-769/72, οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Τοπογραφίας
των ΤΕΙ.
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Ν-4030/11 – τρόπος έκδοσης αδειών (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11)
[ΙΣΧΥΕΙ από 1-3-2012],
εκτός από την περιπτ.ε της παρ.4 του αρθ-6 που ισχύει από 25-11-11]

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α Έκδοση αδειών δόμησης
ΑΡΘΡΟΝ-1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης
ΑΡΘΡΟΝ-2 Αρμόδια όργανα χορήγησης
ΑΡΘΡΟΝ-3 Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες
ΑΡΘΡΟΝ-4 Υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟΝ-5 Έλεγχος δικαιολογητικών στοιχείων
ΑΡΘΡΟΝ-6 Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση
(εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε ημιτελή κτίρια,
αποπεράτωση όψεων κτιρίων, περιπτ.ε παρ.4 – ισχύει από 25-11-11)
ΑΡΘΡΟΝ-7 Έλεγχος των εργασιών δόμησης
(Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ))
ΑΡΘΡΟΝ-8 Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και καθήκοντα
ΑΡΘΡΟΝ-9 Ειδικές Διατάξεις
(προδιαγραφές τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα δόμησης,
βεβαίωση υψομέτρου, έννοια των οικοδομικών εργασιών)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α
Έκδοση αδειών δόμησης
ΑΡΘΡΟΝ-8
Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών και καθήκοντα
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρείται μητρώο στο οποίο
παρέχεται δημόσια πρόσβαση, με τα στοιχεία των μηχανικών. Αυτό περιλαμβάνει τα επαγγελματικά
προσόντα μηχανικού, τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης και τα ειδικά
επαγγελματικά δικαιώματα. Ο αριθμός του μητρώου(*) είναι μοναδικός για κάθε μηχανικό, ενώ η
δήλωσή του και ο έλεγχος του στοιχείου από την ΥΔΟΜ αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της
έγκρισης και της άδειας δόμησης.
2. Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό,
παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι
αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες
μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς.
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ
(επί του οποίου έγιναν οι παρατηρήσεις του ΣτΕ)
[σημ.: Το σχέδιο είναι ανενεργό επί του παρόντος και γίνονται συζητήσεις για νέο σχέδιο –
βλ. και http://siachos.blogspot.com/p/blog-page.html και
http://siachos.blogspot.com/2010/05/httpwww.html]

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ)
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 1
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών
του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τμήματος
Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους,
ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες,
με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Δομικών
Έργων, ήτοι οικοδομικών – κτιριακών έργων και των συναφών με αυτά εργασιών.
2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 μπορούν να απασχολούνται στους εξής ειδικότερους τομείς και δραστηριότητες:
2.1 Στην κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ήτοι κατασκευή κτιρίων για κάθε χρήση και συναφείς
εργασίες.
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δημοσίων
έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα του Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων.
2.3 Στην επίβλεψη εφαρμογής των μελετών, ειδικότερα, οικοδομικών – κτιριακών έργων, για λογαριασμό ή
με εντολή υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε
ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης (επίβλεψη κάθε οικοδομικούδομικού έργου).
2.4 Στη μελέτη ή επίβλεψη μελέτης οικοδομικών – κτιριακών έργων και εργασιών που εμπίπτουν
στην κατηγορία των Κατοικιών, Καταστημάτων ή Γραφείων ή κατηγορία κτιρίων ΝΕΑΚ ΣΙ, Σ2,
όπως αυτή ορίζεται σήμερα. Ειδικότερα, μελετούν και υπογράφουν μελέτες που εμπίπτουν στην
ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού, μόνο για τα κτιριακά – οικοδομικά έργα, υπό τους περιορισμούς
των κατηγοριών κτιριακών έργων, όπως αυτές αναγράφονται ανωτέρω.
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2.5 Οι Μηχανικοί Πολιτικών Δομικών Έργων, ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου
τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη
μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομικών-κτιριακών έργων και εργασιών, που γίνονται με την ευθύνη
της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.6 Ως μέλη ιδιωτικού u956 μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του
μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων, ως ακολούθως:
(α) Mισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
2.7 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ιδιωτικών οικοδομικών-κτιριακών
έργων και εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.
2.8 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών
οικοδομικών-κτιριακών έργων του δημοσίου τομέα ως μέλη της ομάδας μελέτης, με δυναμικό μονάδων ίσο
με το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη τάξη πτυχίου της μελέτης. Το υπόλοιπο του
δυναμικού των μονάδων μιας συγκεκριμένης μελέτης καλύπτεται απαραίτητα με τη συμμετοχή
Διπλωματούχου Μηχανικού. Οι προϋποθέσεις χορήγησης σχετικών αδειών εκπόνησης μελετών είναι οι
αντίστοιχες με αυτές των Διπλωματούχων Μηχανικών.
2.9 Κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Ν. 3316/2005.
3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που
διεξάγονται κατ’ έτος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Π.Δ. 27.11/14.12.1926, κατ’ αντιστοιχία με τις
εξετάσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών.
4. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων έχουν
δικαίωμα αναβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους στην κατηγορία των οικοδομικών –
κτιριακών έργων, με τα αντίστοιχα των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, μετά τριετή συμμετοχή
στην ΄Γ τάξη πτυχίου, όπως αυτή ορίζεται σήμερα, στην κατηγορία των οικοδομικών-κτιριακών έργων, και
μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αναβάθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας, που
διεξάγονται κατ’ έτος, οι οποίες είναι αντίστοιχες των u949 εξετάσεων των Διπλωματούχων Πολιτικών
Μηχανικών, στον τομέα των οικοδομικών-κτιριακών έργων μόνο, και εγγράφονται στην αντίστοιχη
ειδικότητα Μηχανικών του ΤΕΕ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης πιστοποιείται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος με βεβαίωση.
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Βασική Νομοθεσία για Σπουδές – Απασχόληση
(επιπλέον της προαναφερθείσας)
(πηγή: ιστοσελίδα Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)

Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) Ν.1404, ΦΕΚ 173Α'/24-11-1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

Α. Θέματα Σπουδών - Φυσιογνωμία Τ.Ε.Ι., N.2916, ΦΕΚ 114/Α/11-6-2001
«Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»

Τροποποιεί κυρίως διατάξεις του ιδρυτικού νόμου των Τ.Ε.Ι Ν.1404 και του ιδρυτικού νόμου
των Πανεπιστημίων Ν.1268 (ΦΕΚ 87Α'/16-6-1982) όπως επίσης και των νόμων
(Ν.2817/2000, Ν.2621/1998). Αποσαφηνίζει το ρόλο των Τ.Ε.Ι και των αποφοίτων τους στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός τομέας) άρθρο 1.
Υποχρεωτικά 4ετής διάρκεια σπουδών – πρακτική άσκηση – διπλωματική εργασία.
Διέπονται από το άρθρο 5 παρ.12β του Ν. 2916.

Τροποποιούνται οι διατάξεις των: Π.Δ.174 (άρθ. 2, ΦΕΚ 59Α΄/ 29-3-1985) & Π.Δ.
227 (130Α΄/20-6-1995) καθώς και η παρ.5 του Άρθρου 57 του Ν.2413 (ΦΕΚ 124Α΄/17-61996 )
«Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.»
διέπονται από τις διατάξεις των Άρθρων 4 και 5 του Ν.2916, καταργούνται οι διατάξεις του Άρθρου
1 παρ.26 του Ν.2621 (ΦΕΚ 136Α'/ 23-6-1998).
N.3549 ΦΕΚ 69’Α/20-03-2007

"Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι"
Άρθρα 1 και 2. Τα Τ.Ε.Ι συνδέονται άμεσα με την παρ.5 του Άρθρου 16 του Συντάγματος για
τα Α.Ε.Ι.
Ν.3794 ΦΕΚ 156Α’/4-09-2009
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«Ρύθμισης θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα»
Άρθρο 18: Καθορισμός του τρόπου έκδοσης των Π.Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Ν.4009 ΦΕΚ 195Α’/06-09-2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
Ενοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η δομή και λειτουργία των Πανεπιστήμιων και των Τ.Ε.Ι, χωρίς όμως
να επιτυγχάνεται πλήρως η ενιαία δομή και λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Ν.3404 ΦΕΚ 260Α΄/17-10 -2005. «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Καθιερώνεται η εφαρμοσμένη έρευνα στα Τ.Ε.Ι, ενισχύονται τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά
των Ιδρυμάτων
Ν.3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28 β) & Άρθρο 4.
Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

"Ρύθμιση Θεμάτων Οργανισμού

α. Καταργείται το ισχύον καθεστώς των κατατακτηρίων εξετάσεων από Τ.Ε.Ι σε Πανεπιστήμια.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 το καθεστώς κατάταξης θα είναι κοινό για όλους τους αποφοίτους
Ανώτατης Εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους είτε προέρχονται από Πανεπιστήμια είτε από Τ.Ε.Ι.

β. Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)
Β. Μεταπτυχιακά

Ν.3685 ΦΕΚ 148Α'/16-7-2008.
Δίδεται η δυνατότητα αυτοδύναμης διοργάνωσης
Μεταπτυχιακών στα Τ.Ε.Ι., αφού προηγηθεί η διαδικασία αξιολόγησης (Άρθρο 1)
Ν.2916 Άρθρο 5 παρ.13. Οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ των
Πανεπιστημίων με τους ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους και
διπλωματούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα,
Ν.2909 ΦΕΚ 90Α'/2-5-2001, άρθρο 7. «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις»
Δίνεται το δικαίωμα Πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα
και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα Πτυχία Τ.Ε.Ι τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με
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τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ των ήδη αποκτηθέντων
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής
Καταργείται το Άρθρο 16 του Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α΄/31-7-1995
Υπουργική Απόφαση 60671/Ε5 ΦΕΚ 771Β΄/21-6-2002
«Σύμπραξη των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του
εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.»

Γ. Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
Ν. 3174 ΦΕΚ 205Α΄/28-08-2003, Άρθρο 9 παρ. 6.

Καταργείται ο κλάδος «Τεχνολογικών Εφαρμογών», και μετονομάζεται σε «Κλάδο Τ.Ε.
Μηχανικών» και αφορά τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι και τους ισοτίμους με αυτούς.
Ν. 2470 ΦΕΚ 40Α΄/21-3-1997. «Αναμόρφωση Μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και
άλλες διατάξεις».
Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 ΦΕΚ 110Α'/17-5-2002 άρθρο13 (§1, 2), όπου όλοι οι Πτυχιούχοι
του Τεχνολογικού Τομέα και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο
εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.
Ν.3848 ΦΕΚ 71Α'/19-5-2012 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…» Άρθρο 13 «Αποτίμηση
κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων» όμοια μοριοδότηση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι με Πανεπιστημίων
για το δεύτερο τίτλο Σπουδών.
Ν.3839 ΦΕΚ 51Α'/29-3-2010 «Σύστημα επιλογής προϊστάμενων στο Δημόσιο», ενιαία μοριοδότηση
Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι για την κατάληψη θέσεων ευθύνης (Άρθρο 85), και συμμετοχή
Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στα υπηρεσιακά Συμβούλια (Άρθρο 159).
Ν.2190 ΦΕΚ 28Α'/3-3-1994 κεφ. Η', Άρθρο 34 παρ.5 περιπτώσεις γ & δ, Άρθρο 36 παρ.7 &
8, Ν.2683 ΦΕΚ 19Α΄/9-2-1999 Άρθρο 79
«Εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι στην Δημόσια Διοίκηση»
Ν.2527/97 ΦΕΚ 206 Α΄/8-10-1997. «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94».
Ν.2503/97 ΦΕΚ 107 Α΄/ 30-5-1997, άρθρο 8.
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

«Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
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Δ. Θέματα ισοτιμίας Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών τίτλων

Ν.298/17-4-76 ΦΕΚ 89 Α΄ άρθρο 1, παρ. α, β, άρθρο 3 παραγ.1
«περί ισοτιμίας των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. - Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. με τα Πτυχία των Α.Σ.Υ.-Ε.Μ.Π.» &
Ν.1865/28-9-89 ΦΕΚ 210 Α΄
«Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού - εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα
Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 5 παρ.1 (σελ.
4500).
Π.Δ. 388, ΦΕΚ 169 Α'/16-6-1989. «Τίτλος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων προς αυτούς»

Ε. Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Εγκύκλιοι: ΔΟΑ/Φ01.6/16948/8-8-1996.
Διοίκηση»

«Περί χρησιμοποίησης αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στην Δημόσια

ΔΟΑ/Φ01.7/18009/16-8-96. «Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. – Ονομασία τίτλου σπουδών στη Δημόσια
Διοίκηση»
Π.Δ. 165 ΦΕΚ 149Α΄/ 28-6-2000 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 373 ΦΕΚ 251Α΄/22-10-2001

«Προσαρμογή της 89/48 οδηγίας της Ε.Ε. για την ελεύθερη διακίνηση αποφοίτων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη»
Ν.2916 Άρθρο 6 παρ. 6 β & Άρθρο 5 παρ.12 α) ,β) ,γ)
Με τον παραπάνω νόμο διασφαλίζεται η ακαδημαϊκότητα των πτυχίων, η συνέχεια των Ιδρυμάτων,
η ισοτιμία των Πτυχίων των ήδη αποφοίτων και όσων αποφοιτήσουν από τα Τ.Ε.Ι, και
κατοχυρώνονται ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα για παλαιούς και νέους αποφοίτους Τ.Ε.Ι
Ν.2454 ΦΕΚ 7 Α΄/30-1-1997
«Κατάταξη αποφοίτων Τ.Ε.Ι. ως Εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κατατακτήριες
εξετάσεις από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια (Άρθρο 5, τροποποίηση του Ν.1865/89, Άρθρο 3) και όπως
καταργήθηκε με τον νόμο Ν. 3027 ΦΕΚ 152Α'/28-6-2002 Άρθρο 3 παρ.28β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

84

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Π2.1 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπάρχει πλήθος πηγών όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με
θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ημερήσιος ή περιοδικός
τύπος, περιοδικά επαγγελματικών φορέων και συλλόγων και ενώσεων, εταιρείες παροχής
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι.
Πιο συγκεκριμένα τα Γραφεία Διασύνδεσης απευθύνονται στους σπουδαστές και πτυχιούχους των
ιδρυμάτων και δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
 Διευκολύνουν και συστηματοποιούν την επικοινωνία σπουδαστών και πτυχιούχων με
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και για την
εύρεση θέσεων εργασίας αντίστοιχα.
 Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών ή
προγραμμάτων επιμόρφωσης, υποτροφίες και συνέδρια.
 Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των προσπαθειών
επαγγελματικής αποκατάστασης.
 Διοργανώνουν Ημέρες Σταδιοδρομίας, Σεμινάρια και Συναντήσεις, με ενδιαφέροντα θέματα
που προωθούν τους στόχους τους και καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά πηγές πληροφοριών για θέσεις εργασίας καθώς
και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση:
ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.Ι : Πηγές πληροφόρησης
ΠΗΓΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εφημερίδα ΔημοσιογραφικάΠροσλήψεις στο Δημόσιο
Εθνικό Τυπογραφείο-Αναζήτηση
Φ.Ε.Κ.
Α.Σ.Ε.Π.-Πληροφορίες για
διαγωνισμούς, προσλήψεις στο
δημόσιο, αποτελέσματα, μελλοντικοί
διαγωνισμοί
Ο.Α.Ε.Δ.

http://www.gspa.gr

Εργασία στο Εξωτερικό με το
Πρόγραμμα EURES του Ο.Α.Ε.Δ.
Γραφείο Ενημέρωσης ανέργων και
επιχειρήσεων του Ε.Β.Ε.Α.
ΚΕ.Π.Ε.Α. Κέντρο Πληροφόρησης
Εργαζομένων και Ανέργων Γ.Σ.Ε.Ε.
Ε.Κ.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

http://www.eures.gr

http://www.et.gr
http://www.asep.gr

http://www.oaed.gr

http://www.acci.gr/bie/
http://www.kepea.gr
http://www.ekep.gr
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Τ.Ε.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας
Πολυεθνική υπηρεσιών

http://www.tee.gr
http://www.manpower.gr
http://www.adecco.gr

Μερική απασχόληση-part time
εργασίες
Επαγγέλματα, Επιμελητήρια,
Πληροφόρηση
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

http://www.bestjobs.gr
http://www.chambernet.gr
http://www.eie.gr

Αγορά εργασίας-Πληροφόρηση και
στήριξη Κοινωνικών Ομάδων
Αναζήτηση εργασίας

Προσφορά εργασίας, καριέρας,
θέσεις εργασίας στο εξωτερικό
Πληροφορίες για μερική ή ολική
απασχόληση από το σπίτι
Εφημερίδες

Ε.Ε.ΤΕ.Μ.

http://www.mitnet.gr
http://www.jobshop.gr
http://www.kariera.gr
http://www.skywalker.gr
http://www.agoraergasias.gr
http://www.manwork.gr
http://www.telejob.ch/home-greece.html
http://www.jobmarkrt.gr
http://www.injobs.gr
http://www.jobseeker.gr/index1.ihtml
http://www.jobseeker.gr
http://www.intrajobs.com
http://www.infojob.gr
http://www.jobs.gr
http://www.justjobs.gr
http://www.e-ergasia.gr
http://www.ipjobs.tk
http://www.e-workinhome.gr
http://www.ethnos.gr/ergasia/ergasia.htm
http://www.enet.gr/xe/home.htm
http://www.ta-nea.dolnet.gr/ma/ztypal/plaisia/plaisia.htm
http://www.superaggelies.gr

http://www.eetem.gr
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Π2.2 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Π2.2.1 Μηχανές Αναζήτησης
1. http://www.google.com
2. http://www.yahoo.com
3. http://www.av.com
4. http://www.hotbot.com
5. http://www.plantis.gr
6. http://www.askjeeves.com
Π2.2.2 Πύλες
1. http://www.in.gr
2. http://www.flash.gr
3. http://www.eone.gr
Π2.2.3 Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
http://www.auth.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://www.duth.gr
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://www.uoa.gr
Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.ntua.gr
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
http://www.aueb.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
http://www.uch.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://www.aegean.gr
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
http://www.uth.gr
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
http://www.uoi.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
http://www.upatras.gr
Πανεπιστήμιο Πάτρας

http://www.tuc.gr
Πολυτεχνείο Κρήτης
http://www.asfa.gr
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
http://www.aua.gr
Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Μακεδονίας
http://www.hua.gr
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
http://www.unipi.gr
Πανεπιστήμιο Πειραιά
http://www.eap.gr
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
http://www.teiath.gr
ΤΕΙ Αθηνών
http://www.teithe.gr
TEI Θεσσαλονίκης
http://www.teipat-gw.teipat.gr
ΤΕΙ Πάτρας
http://www.teipir.gr
ΤΕΙ Πειραιά
http://www.teilar.gr
ΤΕΙ Λάρισας
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http://www.cs.teiher.gr/
ΤΕΙ Κρήτης
http://www.teikoz.gr
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
http://www.teiep.gr
ΤΕΙ Ηπείρου
http://www.teikal.gr
ΤΕΙ Καλαμάτας
http://www.teilam.gr
ΤΕΙ Λαμίας
http://www.teihal.gr
ΤΕΙ Χαλκίδας
http://www.teikav.edu.gr
ΤΕΙ Καβάλας
Π2.2.4 Υποτροφίες
http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Ypo/Ypotrofies.gr.htm
Μηχανή αναζήτησης υποτροφιών για τα ΑΕΙ εσωτερικού & εξωτερικού
http://www.career.uth.gr/scholar/index.cfm
Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
http://www.cim.mcgill.ca/’egpapado/hsf/awards96.html
To site του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών στο Κεμπέκ του Καναδά
http://www.theasis.gr/fulbright/default.htm
Το site του Ιδρύματος Fullbright στην Αθήνα
http://www.matalas-foundation.gr/
Γενικές πληροφορίες υποτροφιών
http://www.iky.gr
Γενικές πληροφορίες για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
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http://www.onassis.gr
Γενικές πληροφορίες, προγράμματα υποτροφιών
http://orizontia.career.teith.gr/main.asp?Code=040000&Lang=1&Cmd=SchShips
Αναζήτηση προγραμμάτων υποτροφιών στα ΤΕΙ της χώρας
http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis
Πρόγραμμα Υποτροφιών Σωκράτης Κόκκαλης
http://www.daad.de
Πληροφορίες για υποτροφίες στη Γερμανία
http://www.cbie.ca/awsc.html
Πληροφορίες για υποτροφίες στoν Καναδά

Π2.2.5 Σπουδές στο Εξωτερικό
ΑΥΣΤΡΙΑ
1. http://www.oead.ac.at
2. http://www.bmbwk.gv.at
ΒΕΛΓΙΟ
http://www.expatica.com/belgium.asp
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Education UK
1. http://www.educationuk.org
2. http://www.britishcouncil.org
Αξιολόγηση Βρετανικών Πανεπιστημίων (μεταπτυχιακά προγράμματα)
http://www.rae.ac.uk/results
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Μεταπτυχιακές σπουδές
1. http://www.postgrad.hobsons.com
2. http://www.prospects.csu.ac.uk/student/pgdir

Διαμονή
http://www.ish.org.uk
Yποτροφίες
http://chevening.fco.gov.uk/main.html
Oικονομική Υποστήριξη
http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/students_eu.cfm
Χάρτης αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Βρετανία
http://www.scit.wlv.ac.uk./ukinfo/uk.map.html
ΓΑΛΛΙΑ
1. http://www.edufrance.fr
2. http://www.letudiant.fr
3. http://www.cnous.fr

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατάλογος με τις Διευθύνσεις των σχολών όλων των ΑΕΙ
http://www.hochschulkompass.de
Πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία, Αίτηση για εισαγωγή στα ΑΕΙ, Έντυπα Δικαιολογητικών
http://www.daad.de
Πληροφορίες για όλους τους κλάδους & τόπους σπουδών στη Γερμανία, για δυνατότητες
εκπαίδευσης εκτός Πανεπιστημίου
http://www.studienwahl.de
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Πληροφορίες για διαμονή, συνθήκες διαβίωσης, ασφάλιση, πακέτο υπηρεσιών για αλλοδαπούς
φοιτητές, για φοιτητικές εστίες και διαθέσιμες θέσεις
http://www.studentenwerke.de
Έρευνα για πολλούς δημοφιλείς κλάδους σπουδών από διαφορετικούς τομείς
http://www.stern.de/hochschulranking
Όλες οι προϋποθέσεις, προθεσμίες και πληροφορίες για κλάδους με περιορισμένο αριθμό
εισακτέων
http://www.zvs.de
ΔΑΝΙΑ
1. http://www.ciriusonline.dk
2. http://www.undervisningsministerdiet.dk
Η.Π.Α.
Χρήσιμες ιστοσελίδες για αναζήτηση πληροφοριών για σπουδές στις ΗΠΑ
1. http://educationusa.stage.gov
2. http://www.petersons.com
3. http://www.gradschools.com
Αιτήσεις και πληροφορίες για τα τέστ
1. http:// www.toefl.org
2. http://www.gre.org
3. http:// www.mba.com
ΙΣΠΑΝΙΑ
1. http://www.mec.es
2. http://www.universia.es
ΙΤΑΛΙΑ
Χρήσιμες διευθύνσεις
1. http://www.miur.it
2. http://www.universo.miur.it
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3. http://www.studenti.it
4. http://www.asfor.it
5. http://www.cesop.it
6. http://www.orientativamente.gr
7. http://www.uninettuno.it
Εξ’αποστάσεως προγράμματα
http://www.uninettuno.it
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.iebi.ie/index.htm
KANAΔΑΣ
Λίστα όλων των Πανεπιστημίων του Καναδά
http://www.aucc.ca
Πληροφορίες & συμβουλευτική για σπουδές στον Καναδά
1. http://www.studyincanada.com
2. http://www.GradSciEng.com
3. http://www.GraduateBusiness.com
4. http://www.canadian-universities.net
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
http://www.dep.no
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
www.studying.nl
http://www.nuffic.nl
ΣΟΥΗΔΙΑ
http://www.si.se
http://www.hsv.se
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
http://www.cimo.fi

Π.2.2.6 TΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
http://www.hobsons.com
Π2.2.7 Βιβλιοθήκες
http://www.libraries.gr/
Iστορικά στοιχεία για τις βιβλιοθήκες
http://www.lib.uoa.gr
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.bibliothikes.gr/
Πληροφορίες για τις δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα
http://www.ypepth.gr/bibl1.htm
Σελίδα του υπουργείου στην οποία βρίσκονται καταχωρημένες οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα
όλων των δημόσιων βιβλιοθηκών.
http://www.eie.gr/Library/library.htm
Βιβλιοθήκη Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
http://library.iesl.forth.gr
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Τεχνολογικής Έρευνας της Κρήτης
Π2.2.8 Εργαστήρια - έρευνα
http://www.eee.gr
Εθνική Εστία Επιστημών
http://www.ilsp.gr
Ινστιτούντο Επεξεργασίας Λόγου
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http://www.otenet.gr/kemete
Κέντρο Μελετών & τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ
http://www.kee.gr/
Iστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας
http://www.di.uoa.gr/ippodamos
Πειραματικά προγράμματα εκπαίδευσης
Π2.2.9 Ηλεκτρονική εκπαίδευση
http://www.eap.gr
Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
http://www.distance.csd.auth.gr
Eκπαίδευση από απόσταση
http://www.telemathos.uom.gr
Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης
http://www.e-learning
Εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής
http://www.universitystudies.com
http://www.distancelearning.gr

Π2.2.10 Επιστήμη
http://www.demokritos.gr/
Ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος
http://www.gein.noa.gr/Greek/home-gr.html
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
http://www.noa.gr/
Εθνικό Αστεροσκοποείο Αθηνών
http://www.fri.gr
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη
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http://www.statistics.gr
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
http://www.ekt.gr
Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης
http://www.kethi.gr
Kέντρο ερευνών για θέματα ισότητας
http://www.elot.gr
Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης
http://www.symvouli.gr
Παροχή νομικών, φορολογικών & φοροτεχνικών συμβουλών
Π2.2.11 Υπουργεία – Πρεσβείες
http://www.ypepth.gr
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
http://www.neagenia.gr
Γενική γραμματεία νέας γενιάς
http://www.environment.gov.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
http://www.greekembassy.org
Πρεσβεία της Ελλάδος
http://www.usisathens.gr
Πρεσβεία ΗΠΑ
http://www.dutchembassy.gr
Ολλανδική Πρεσβεία
http://www.british-embassy.gr
Bρετανική Πρεσβεία
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http://www.ambafrance.gr
Γαλλική Πρεσβεία
http://www.germanembassy.gr
Γερμανική Πρεσβεία
Π2.3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.ΙΙ :Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αμερικής 5,
10564 Αθήνα

210-3246853
210-310923

Μητροπόλεως 15,
10185 Αθήνα

210-3220290
210-3225102

Ερμού 15,
Αθήνα

210-3225329

Παπαφλέσσα & Υψηλάντη,
26222 Πάτρα

2610-361411
2610-361488
210-6756368
210-6756179

ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης)
ΓΓΝΓ (Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς)

Μεσογείων 223,
11525 Αθήνα
Συγγρού 56,
11742 Αθήνα
Αχαρνών 417,
11143 Αθήνα

ΙΚΥ (Ίδρυμα κρατικών
υποτροφιών)

Λυσικράτους 14,
10558 Αθήνα

210-3254385
210-3234192
210-3726352

ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού)
ΥΠΕΠΘ
Υπηρεσία Μεταπτυχιακών
Σπουδών & Έρευνας
Γραφείο ενημέρωσης κοινού του
ΥΠΕΠΘ
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

210-9216587
210-2599500

Βασ. Σοφίας 2,
10674 Αθήνα
Λεωφ. Αμαλίας 8,
105567 Αθήνα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εθνικό ΤυπογραφείοΚεντρική υπηρεσία πώλησης
Φ.Ε.Κ. Αθηνών

210-7272100
210-3311541-7

Σολωμού 51,
10432 Αθήνα

210-5239762

Γούναρη & Εθνικής
Αντίστασης,18531

210-4135228

Βασ.Όλγας 227, 54100

2310-423956

Κορίνθου 327, 26223

2610-638109

Περιφερειακά γραφεία πώλησης Φ.Ε.Κ. :
Πειραιά
Θεσσαλονίκης
Πάτρας
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Ιωαννίνων

Διοικητήριο, 45044

26510-87215

Κομοτηνής

Δημοκρατίας 1, 69100

25310-22858

Λάρισας

Διοικητήριο, 41110

24510-597449

Κέρκυρας

Σαμαρά 13, 49100

26610-89127

Ηρακλείου

Πλ. Ελευθερίας 1, 71110

2810-396223

Πλ. Κωνστ/πόλεως, 81100

22510-46888

Λέσβου

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.ΙΙΙ :Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνης12210 Αιγάλεω

210-5385180-183

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τ.θ. 110-47100 Άρτα

26810-26880

Τ.Θ. 140 Σταυρωμένος-71500
Ηράκλειο Κρήτης

2810-379335-7

Τ.Θ. 14561-54101

2310-791480-1

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αγ. Λουκάς,
Τ.Θ. 1194-65404
Αντικάλαμος,
24100 Καλαμάτα

2510-240314-5
27210-69393

Κοίλα, 50100 Κοζάνη

24610-40161-5

ο

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

3 χλμ. Π.Ε.Ο.
35100 Λαμία

22310-52640

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

41110 Λάρισα

2410-611995
2410-618098

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΠΑΙΤΕ

Νέα Κτίρια,
30200 Μεσολόγγι
Μ. Αλεξάνδρου 1,
26334 Κουκούλι Πάτρα
Π. Ράλλη & Θηβών 250,
12244 Αιγάλεω
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες
Ν. Ηράκλειο Αττικής, 14121

26310-58276
2610-318927
2610-317110
210-5381294-6
23210-49228
210-2896763

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.VΙ: Γραφεία Διασύνδεσης A.Ε.Ι.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Πανεπιστημιούπολη-15771
Ζωγράφου
Πολυτεχνειούπολη, 15780

210-7275220
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ζωγράφου
Πανεπιστημιούπολη, 54006
Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ

Πατησίων 76, 10434 Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ

Ιερά οδός 75, 10434 Αθήνα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

210-7721089
2310-995314-5
210-8203220
210-5294884
210-3801120

Λεωφ. Συγγρού 136, 17671
Αθήνα
Καραολή & Δημητρίου 80,
18534 Πειραιάς
Εγνατία 156, 54001
Θεσσαλονίκη

210-4142265-8

26100 Πάτρα

2610-996220-2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πανεπιστημιούπολη, 45110
Ιωάννινα

26510-98454

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

Βας. Σοφίας 1,67100 Ξάνθη

25410-79552

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Περιβόλια Ρέθυμνο 74100

28310 -77726

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Καραντώνη 17, 81100 Μυτιλήνη

28210 -37330
22510- 36117
2610-40750

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

210-9220051

2310-891221

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.VΙ : (συνέχεια)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δεληγιώργη 55-59, 10437
Αθήνα
Πεδίο Άρεως 38, 38334 Βόλος

210 -5229770
24210- 74140-1

Ελ. Βενιζέλου 70, 17671
Καλλιθέα

210- 9577061

ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 26

210-7257270

ΒΕΛΓΙΟΥ

Σέκερη 3

210-3617886

Ακαδημίας 12

210-6478105

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 7

210-3611663

Βασιλίσσης Σοφίας

210-7285111

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 106

210-7774344

ΔΑΝΙΑΣ

Πλατ.Φιλικ. Εταιρείας15

210-7256440

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.VΙΙ: Πρεσβείες

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΓΑΛΛΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
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ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Ιασίου 2

210-7230364-6

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 91

210-7212951

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 7

210-7232771-2

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 29

210-3634180

ΙΤΑΛΙΑΣ

Σέκερη 2

210-3617260

ΚΑΝΑΔΑ

Ιωάν. Γεναδίου 4

210-7273400

ΚΥΠΡΟΥ

Ηροδότου 16

210-7237883

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Πλουτάρχου 1

210-7236211

ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 7

210-7246173

ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 7

210-7254900-910-920

ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Κάλβου 16

210-6752400

ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 7

210-7266100

Ερατοσθένους 1

210-7255860

Η.Π.Α.
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.VΙΙΙ : Επαγγελματικοί φορείς
Ε.Ε.ΤΕ.Μ. (Επιστημονική Ένωση
Τεχνολόγων Μηχανικών)

Μάρνης 44-10438

210-5227276
210-5227812

Π.Ε.ΤΕ.Τ. (ΠανελλήνιαΈνωση
ΤεχνολόγωνΤροφίμων)

Ιερά Οδός 27, Ελευσίνα

210-5541411

Κουμουνδούρου 37, Αθήνα

210-5245841

Σωκράτους 73, 10432, Αθήνα

210-5220330

Ιερά Οδό 27, Ελευσίνα

210-5282100
210-8200700

Π.Ε.Τ.Ι.Ε. (Πανελλήνια Ένωση
Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων)
Π.Σ.Α.Τ.Τ.Ε.Τ.(Πανελλήνια
Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων
Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ)
Σύλλογος Πτυχιούχων
Εφαρμοσμένης Λογιστικής

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2.ΙΧ : Εκπαιδευτικοί φορείς - Ινστιτούτα
Βρετανικό Συμβούλιο

Φιλικής Εταιρείας 17, 10673
Αθήνα

210-3692333
210-3692360

100

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Σίνα 31, 10680 Αθήνα

210-3398600
210-3398653

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Τένεδου 27, 11361 Αθήνα

210-8665186-7

Μορφωτικό Τμήμα Ισπανικής
Πρεσβείας

Σόλωνος 26, 10673 Αθήνα

210-3634180

Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα

210-3661000

Βασ. Σοφίας 6, 10674 Αθήνα

210-7241811-2

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Goethe Institut

Fulbright Foundation
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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Π3.1 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο μπορεί να παρακολουθήσει κάθε
υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και τηρεί κατά περίπτωση ορισμένες
προϋποθέσεις.
Τα περισσότερα ελληνικά Α.Ε.Ι. και – μεταξύ αυτών – αρκετά Τ.Ε.Ι. προσφέρουν προγράμματα
εξειδίκευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε όλους σχεδόν τους κλάδους.
Πολλά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται μέχρι σήμερα από τα Ελληνικά
Πανεπιστήμια είναι διατμηματικά, συμμετέχουν δηλαδή στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους
διαφορετικά Τμήματα του Πανεπιστημίου ή, σε πολλές περιπτώσεις, και περισσότερα από ένα
Πανεπιστήμια.
Η διάρκεια των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο κυμαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισμένα
μεταπτυχιακά προγράμματα παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα μερικής παρακολούθησης. Το
κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ποικίλει ανά Πανεπιστήμιο ή ανά Τομέα εξειδίκευσης και
φτάνει μέχρι 9000 Ευρώ. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών που απευθύνονται στο ευρύτερο πεδίο ενδιαφερόντων του μηχανικού.
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Παρατίθενται παρακάτω μεταπτυχιακά που ενδιαφέρουν μηχανικούς, χωρίς να αποκλείεται ότι υπάρχουν
και άλλα στα οποία γίνονται δεκτοί μηχανικοί και δεν παρουσιάζονται εδώ.
1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Συντονίζουσα Σχολή:Πολιτικών Μηχανικών
Δ/ντής Θ. Ξανθόπουλος, τηλ. Γραμ. 210-772-2265
2. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών
Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Δ/ντής Α. Κουνάδης, τηλ. Γραμ. 210-772-3450
3. Συστήματα Αυτοματισμού
Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών
Δ/ντής Α. Κανάραχος, τηλ. Γραμ. 210-772-2330
4. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών
Δ/ντής Γ. Κοσμετάτος, τηλ. Γραμ. 210-772-3695
5. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Δ/ντής Γ. Κονταξής, τηλ. Γραμ. 210-772-3655
6. Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (MBA)
Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Δ/ντής E. Πρωτονοτάριος, τηλ. Γραμ. 210-772-2552
7. Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου
Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δ/ντρια Α. Βρυχέα, τηλ. Γραμ. 210-772-3830
8. Προστασία των Μνημείων
Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δ/ντής Ν. Καλογεράς, τηλ. Γραμ. 210-772-3931
9. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών
Δ/ντής Ι. Σιμιτζής, τηλ. Γραμ. 210-772-3178
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10. Υπολογιστική Μηχανική
Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών
Δ/ντής Ν. Μαρκάτος, τηλ. Γραμ. 210-772-1502
11. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Συντονίζουσα Σχολή: Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών
Δ/ντής Δ. Ρόκος, τηλ. Γραμ. 210-772-2780
12. Γεωπληροφορική
Συντονίζουσα Σχολή: Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών
Δ/ντής Δ. Μπαλοδήμος, τηλ. Γραμ. 210-772-2724
13. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων ΄Εργων
Συντονίζουσα Σχολή: Μηχ. Μεταλ. Mεταλλουργών
Δ/ντής Χ. Τσουτρέλης, τηλ. Γραμ. 210-772-2064
14. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ.
Δ/ντής Σ. Μαυράκος, τηλ. Γραμ. 210-772-1105
15. Μαθηματική Προτυποποίηση σε σύγχρονες τεχνολογίες και στην οικονομία
Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Δ/ντής Ν. Σταυρακάκης, τηλ. Γραμ. 210-772-1748
16. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Δ/ντής Δ. Τσουκαλάς, τηλ. Γραμ. 210-772-3034
Εκτός από τα παραπάνω, το ΕΜΠ συμμετέχει και στα παρακάτω Διεπιστημονικά – Δια-πανεπιστημιακά
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων ΑΕΙ με τις αντίστοιχες Σχολές του. Συγκεκριμένα:
1. Βιοϊατρική Τεχνολογία, του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών.
Συμμετέχουν από το ΕΜΠ οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
Μηχανολόγων Μηχανικών.
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2. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, του Τμήματος Μεθοδολογίας,
Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
3. Λογική και θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού, του Τμ. Μαθηματικών ΕΚΠΑ.
Συμμετέχουν από το ΕΜΠ οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
4. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
5. Γλωσσική Τεχνολογία (Τεχνογλωσσία) του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας
ΕΚΠΑ.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
6. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Χημικών Μηχανικών.
7. Βιοανόργανη Χημεία, του Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Χημικών Μηχανικών.
8. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων του Τμ. Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής του Παν/μίου Πειραιώς με δύο κατευθύνσεις:
α. Logistics (Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων)
β. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Χημικών Μηχανικών.
9. Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική, της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και φυσικών Επιστημών.
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Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (www.asja.gr)


Ψηφιακές μορφές τέχνης.
τηλ. 2104801228,

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.aueb.gr).


Διοίκηση επιχειρήσεων Μ.Β.Α.
τηλ. 2108203642.



Διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη executive M.B.A.
τηλ. 2108828474.



Επιστήμες των αποφάσεων (για στελέχη επιχειρήσεων).
τηλ. 2108203660.



Marketing και επικοινωνία με νέες τεχνολογίες.
τηλ. 2108203432.

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.uoa.gr).


Μικροηλεκτρονική – Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών, νέες τεχνολογίες
πληροφορικής Επικοινωνιών, Τηλ. 2107275181.



Τεχνολογία Περιβάλλοντος – Χημεία.
τηλ. 2107242906.



Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις:
α. Πολιτική οικονομία & Οικονομική πολιτική.
β. Διεθνείς Οικονομική Ανάπτυξη.
γ. Εφαρμοσμένη Οικονομική Επιχειρήσεων και Αγορών.
τηλ. 2103223187.

Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.aua.gr )


Αξιοποίηση φυσικών πόρων & Γεωργικής Μηχανικής τηλ. 2105294044.



Αρχιτεκτονική τοπίου, τηλ. 2105294891.
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Πανεπιστήμιο Πειραιώς (www.unipi.gr)


Χρηματοοικονομική ανάλυση για στελέχη επιχειρήσεων, τηλ. 2104142323.



Διοίκηση επιχειρήσεων, τηλ. 2104142112.



Διοίκηση ολικής ποιότητας, τηλ. 2104142111.



Εφοδιασμός & Διακίνηση προϊόντων, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος,
τηλ. 2104142094.

Πάντειο Πανεπιστήμιο (www.panteion.gr)


Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη, τηλ. 2109229312.

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιοο ( www.eap.gr)


Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής.



Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων.



Διασφάλιση ποιότητας.



Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα



Διαχείριση Αποβλήτων



Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος



Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
Τηλ.: 2610 367336 - 2610 367355 - 2610 367340 - 2610 367327
Fax: 2610 361420
E-Mail: info@eap.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (www.auth.gr)


Φυσική υλικών – Φυσική του Περιβάλλοντος – Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών
Τηλ. 2310998120.
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Αντισεισμικός σχεδιασμός Τεχνικών έργων – Προστασία Περιβάλλοντος – Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τηλ.2310995698.



Γεωπληροφορική – Σχεδιασμός & Διαχείριση της Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τηλ. 2310996112.



Αρχιτεκτονική Τοπίου, τηλ. 2310995565-6.



Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων- Φυσική Χημεία Υλικών & Ηλεκτροχημεία, τηλ. 2310997680.



Συντήρηση προστασία , Αποκατάσταση Μνημείων-Πολιτισμού, τηλ. 2310995559.



Μουσειολογία. Τηλ. 2310995559.



Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, τηλ. 2310996017.



Σχεδιασμός οργάνωση και διαχείριση συστημάτων και μεταφορών.

Πανεπιστήμιο Πατρών (www.upatras.gr)


Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, τηλ. 2610993469.



Μεταπτυχιακό τμήματος Ηλεκτ. Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, τηλ. 2610997555.



Περιβαλλοντικές Επιστήμες, τηλ. 2610997538.



Έργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού, τηλ. 2610997643.



Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμήματος Χημικών Μηχανικών, τηλ. 2610997580.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ( www.uoi.gr )


Aειφορική διαχείριση προστατευμένων περιοχών.



Γεωτεχνολογία και περιβάλλον, τηλ. 2821037657.



Έλεγχος ποιότητας και διαχείρησης περιβάλλοντος, τηλ. 2821037474.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.uth.gr )


Γεωργική μηχανική και διαχείριση φυτικής και ζωικής παραγωγής, τηλ. 2421093006.



Χωροταξία Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη, τηλ. 2421074444.



Σύγχρονοι μέθοδοι συστημάτων ενέργειας, διεργασιών & Αντιρρύπανσης – Σύγχρονοι μέθοδοι
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών στη βιομηχανία – Σύγχρονοι μέθοδοι Παραγωγής & βιομηχανικής
διοίκησης, τηλ. 2421074014.

109

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω

(+30)210 5381294–5

(+30)210 5381296

secre@gdias.teipir.gr

http://gdias.teipir.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (www.aegean.gr.)


Διοίκηση επιχειρήσεων, τηλ. 2271035115.



Περιβαλλοντική πολιτική & Διαχείριση – Εφαρμοσμένη επιστήμη περιβάλλοντος, τηλ. 2251036252.



Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, τηλ. 2271035262.



Σχεδίαση διαδραστικών & βιομηχανικών προϊόντων & συστημάτων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (www.uion.gr)


Ιστορία της πόλης & κτιριοδομία μετά τον 16ο αιώνα, τηλ. 2661022817.

Πολυτεχνείο Κρήτης ( www.tuc.gr)


Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον, τηλ. 2821037657.



Έλεγχος Ποιότητας & Διαχείριση περιβάλλοντος, τηλ. 2821037423.



Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, τηλ. 2821037217.



Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Γενικού τμήματος για Τεχνολογικές επιστήμες, τηλ. 2821037303.



Περιβαλλοντική & υγειονομική μηχανική.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (www.uom.gr)


Διοίκηση επιχειρήσεων, τηλ. 2310891530.



Διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων, τηλ. 2310891530.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π3.I : Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

1

Επιστήμη των Υλικών

2

Κατάλυση και Εφαρμογές της

3

4

ΙΔΡΥΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Μ.Δ.Ε. στους τομείς: 1. Χημεία Υλικών
Προηγνμένης Τεχνολογίας, 2. Εφαρμοσμένη
Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία, 3. Ειδίκευση στην
Περιβαλλοντική Ανάλυση
Μ.Δ.Ε. στους τομείς: 1. Χημικές και Βιοχημικές
Τεχνολογίες, 2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής
Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Χημείας

5

Διασφάλιση Ποιότητας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

6

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

7

Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία

8

9

Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α) Επιχειρησιακής
Έρευνας, β) Συστημάτων Παραγωγής, γ)
Οργάνωσης και Διοίκησης
Βιώσιμη Ανάπτυξη (1. Τοπική Ανάπτυξη, 2.
Διαχείριση Περιβάλλοντος, 3. Αγωγή του
Καταναλωτή)

10

Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

11

Μετεωρολογία - Κλιματολογία και Φυσική του
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

12

Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική

13

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

14

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη
Ανάπτυξη

15

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές
Κατασκευές

Πολυτεχνείο Κρήτης
Γενικό Τμήμα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας &
Οικολογίας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
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16

Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση,
Σχεδιασμό και Διαχείριση του χώρου με
κατευθύνσεις: 1. Kτηματολόγιο και διαχείριση
χωρικών δεδομένων, 2. Xαρτογραφική
παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση, 3.
Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων
ανάπτυξης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων
Μηχανικών

17

Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3.Ι (συνέχεια)
18

Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

19

Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

20

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Πλήρους
και Μερικής φοίτησης)

21

Διοίκηση Επιχειρήσεων

22

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

23

Διοίκηση και Οικονομική των
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

24

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

25

Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών

26

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της
Πληροφορίας

27

Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και
Υπολογισμού

28

Μ.Δ.Ε. με κατευθύνσεις: α. στα Μαθηματικά
(Θεωρητικά Μαθηματικά), β. Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά, γ. Στατιστική και Επιχειρησική
Έρευνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φυσικής
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
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29
30

31

Μαθηματικά και Εφαρμογές τους
Μαθηματικά των Υπολογιστών και των
Αποφάσεων
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών
Συστημάτων (1. Logistics, 2. Συστήματα
Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος)

32

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

33

Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

34

Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

35

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (E-M.B.A.)

36

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Επιχειρήσεων

37

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και
Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικεύσεις: 1.
Διοίκηση Επιχειρησιακών ΛειτουργιώνΠανεπιστήμιο Αιγαίου
Παραγωγής, 2. Λογιστική - Ελεγκτική, 3.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ Π3.Ι (συνέχεια)

38

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

39

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες
Τεχνολογίες (1. Μάρκετινγκ. 2. Επιικοινωνία)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

40

Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Πανεπιστήμιο Πατρών

41

Οικονομικά της Παραγωγής και των
Διακλαδικών Σχέσεων

42

Διεθνείς Σπουδές

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών

43

Μ.Δ.Ε. στους εξής τομείς: α.Φυσική των
Υλικών, β.Πυρηνική Φυσική και Φυσική
Στοιχειωδών Σωματιδίων, γ.Αστροφυσική,
Αστρονομία και Μηχανική, δ.Φυσική
Περιβάλλοντος)

Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής
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44

45

Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α. Ηλεκτρονική και
Υπολογιστές, β. Εφαρμοσμένη Φυσική, γ.
Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και
Αστροφυσική, δ. Φυσική των Υλικών, ε.
Φωτονική - Lasers
Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α. Μαγνητικών υλικών Οπτοηλεκτρονικής, β. Πολυμερών Κολλοειδών, γ. Νανοτεχνολογίας, δ.
Βιοϋλικών
Μ.Δ.Ε. Φυσικής στους τομείς: α. Φωτονικής,
β. Επιστήμης Υλικών

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών

Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική
της Φυσικής
Φυσική και Μηχανική Προβλέψεων και
Ανάλυσης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ

1

Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία

Πολυτεχνείο Κρήτης
Γενικό Τμήμα

46
47
48
49

2

3

Μικροηλεκτρονική - Οπτοηλεκτρονική

Μ.Δ.Ε. στις περιοχές: 1. Επιστήμη και
Τεχνολογία Υλικών, 2. Ενέργεια και
Περιβάλλον, 3. Φυσικές, Χημικές και
Βιοχημικές Διεργασίες, 4. Προσομοίωση,
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών
Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α) Επιχειρησιακής
Έρευνας, β) Συστημάτων Παραγωγής, γ)
Οργάνωσης και Διοίκησης

5

Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

6

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Πλήρους και
Μερικής φοίτησης)

7

Διοίκηση Επιχειρήσεων

8

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
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9

Διοίκηση και Οικονομική των
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

10

Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών

13

Μ.Δ.Ε. με κατευθύνσεις: α. στα Μαθηματικά
(Θεωρητικά Μαθηματικά), β. Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά, γ. Στατιστική και Επιχειρησική
Έρευνα

14

Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

15

Μαθηματικά των Υπολογιστών και των
Αποφάσεων

18

Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

19

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (E-M.B.A.)

20

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Επιχειρήσεων

21

Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικεύσεις: 1.
Διοίκηση Επιχειρησιακών ΛειτουργιώνΠαραγωγής, 2. Λογιστική - Ελεγκτική, 3.
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φυσικής
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3.II (συνέχεια)
24

Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

25

Οικονομικά της Παραγωγής και των
Διακλαδικών Σχέσεων

26

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

33

Φυσική και Μηχανική Προβλέψεων και
Ανάλυσης

34

Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά
Συστήματα

36

Πληροφορική (1. Υπολογιστικά Συστήματα, 2.
Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών, 3. Λογισμικό,

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και
Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Πληροφορικής
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4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί, 5. ΤεχνολογίεςΕφαρμογές

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ

6

Διασφάλιση Ποιότητας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

7

Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία

8

Μ.Δ.Ε. στους τομείς: α) Επιχειρησιακής
Έρευνας, β) Συστημάτων Παραγωγής, γ)
Οργάνωσης και Διοίκησης

Πολυτεχνείο Κρήτης
Γενικό Τμήμα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης

Επίσης στον Πίνακα Π3.VΙ που ακολουθεί παρατίθενται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που αποτελούν συμπράξεις
των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων Εξωτερικού αλλά λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π3.VΙ : Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συμπράξεις
Τ.Ε.Ι. – Πανεπιστήμιων εξωτερικού

Α/Α

Τίτλος Προγράμματος

Τ.Ε.Ι.

Τμήμα T.E.I.

Πανεπιστήμιο
Εξωτερικού

ΦΕΚ

1

MSc Data Communication
Systems
Συστήματα Επικοινωνιών
Δεδομένων

Τ.Ε.Ι.
Αθήνας

Ηλεκτρονικής

Brunel
University, UK

ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004

2

MSc in Information Technology
Πληροφορική Τεχνολογία

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Αυτοματισμού

University of
Paisley, UK

ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004

ΠΙΝΑΚΑΣ Π 3.VΙ (συνέχεια)
Paisley
University, UK

ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004
ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004
ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004
ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004
ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004

3

MSc in Quality Management
Διαχείριση Ποιότητας

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Αυτοματισμού

4

MSc Data Communications
Επικοινωνίες Δεδομένων

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Αυτοματισμού Kingston
& Ηλεκτρονικής University, UK

5

MSc in Electronic Commerce
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Γενικό Τμήμα
Μαθηματικών

6

MSc in Management in
Τ.Ε.Ι.
Construction
Διαχείριση και
Πειραιά
διοίκηση κατασκευών

Πολιτικών
Kingston
Δομικών Έργων University, UK

7

MSc in International Marketing
Διεθνές Μάρκετινγκ

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Διοίκησης
Επιχειρήσεων

University of
Paisley, UK

8

MSC Advanced Industrial and
Manufacturing Systems
Προηγμένα Βιομηχανικά
Συστήματα Παραγωγής

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Μηχανολογίας

Kingston
University, UK

ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004

9

MBA
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τ.Ε.Ι.
Πειραιά

Λογιστικής

University of
Kentucky

ΦΕΚ ΤΒ
738/18-52004

10

MSc in Finance and Financial
Information Systems
Χρηματοοικονομικά και
Χρηματοοικονομικά
Πληροφοριακά Συστήματα

Τ.Ε.Ι.
Διοίκησης
Καβάλας Επιχειρήσεων

University of
Greenwich, UK

ΦΕΚ ΤΒ
1160/30-704

Kingston
University, UK
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11

MBA
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τ.Ε.Ι.
Λάρισας

12

MSc in Management
Επιστήμη της Διοίκησης

Τ.Ε.Ι.
Λάρισας

13

MSc in Computer Science
Επιστήμη της Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι.
Λάρισας

14

MSc Produzioni Zootecniche e
Vegetali di Qualita’ in Ambiente
Mediterraneo
Τ.Ε.Ι.
Παραγωγή Ζωοτεχνικών και
Λάρισας
Φυτικών Προϊόντων Ποιότητας σε
Μεσογειακό Περιβάλλον

Διοίκησης και
Διαχείρισης
Έργων
Διοίκησης και
Διαχείρισης
Έργων
Τεχνολογίας
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιώ
ν
Ζωικής
Παραγωγής
και
Γεωργικών
Μηχανών

University of
ΦΕΚ ΤΒ
Staffordshire, UK 1197/4-8-04
University of
ΦΕΚ ΤΒ
Staffordshire, UK 1197/4-8-04
ΦΕΚ ΤΒ
University of
1788/3-12Staffordshire, UK
04

ΦΕΚ ΤΒ
University of Bari 1866/ 1512-04

* Στους παραπάνω πίνακες αναφέρονται όλα τα Μ.Π.Σ που δέχονται πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Π3.2 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η Μ. Βρετανία έχει το μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου μεταπτυχιακών σπουδών είναι
πολλοί. Αρχικά η αναγνώριση των πτυχίων των Βρετανικών πανεπιστημίων μέσω του Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Ο.Α.Τ.Α.Π.) – που αντικατέστησε το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
Η μεγάλη ποικιλία των προγραμμάτων και τέλος η ευρύτατα διαδεδομένη στην Ελλάδα αγγλική γλώσσα.

Π3.2.1 Τα Βρετανικά πανεπιστήμια
Το ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα στην Μ. Βρετανία βασίζεται στα 100 περίπου κρατικά
πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε όλους τους
τομείς. Το 1992 η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε ώστε τα μέχρι τότε Πολυτεχνικά Ινστιτούτα
(Polytechnic Institutes), να μετονομασθούν σε Πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν περίπου το 50% των
σημερινών ιδρυμάτων. Ορισμένα πανεπιστήμια είναι διαρθρωμένα σε κολέγια όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου που αποτελείται από 50 περίπου κολέγια και Ινστιτούτα, το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ
που αποτελείται από 31 κολέγια και το Πανεπιστήμιο της Ουαλλίας. Το Πανεπιστήμιο του Buckingham
είναι το μοναδικό ιδιωτικό ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.
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Π3.2.2 Είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα
μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου Ph.D., MPhil,
Master, Diploma, Certificate.
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, LL.M-Master in Law) είναι 12
μήνες. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Οι πρώτοι εννέα μήνες
περιλαμβάνουν διδασκαλία, σεμινάρια και εξετάσεις. Οι υπόλοιποι τρεις μήνες είναι αφιερωμένοι στην
εκπόνηση διατριβής (dissertation) που κατά κύριο λόγο είναι υποχρεωτική. Η κύρια διαφορά του Master
και του Diploma είναι ότι, στο τελευταίο δεν απαιτείται η εκπόνηση διατριβής, ενώ παράλληλα η
απόκτηση του Diploma μπορεί να απαιτεί την παρακολούθηση λιγότερων μαθημάτων από το Master.
Όσον αφορά τα προγράμματα MBA, κατά κύριο
λόγο, απαιτούν δύο έτη σπουδών.
Εκτός από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που με παρακολούθηση μαθημάτων (taught masters),
υπάρχουν τίτλοι Master που απονέμονται μετά από έρευνα, αντί μαθημάτων, και υποβολή διατριβής
(research masters). Ο τίτλος που απονέμεται δεν προσδιορίζει τη μέθοδο σπουδών που προϋποθέτει.
Οι σπουδές επιπέδου MPhil (Master of Philosophy), ακολουθούν την διαδικασία του Ph.D. Έχουν διάρκεια
δύο ετών, είναι σπουδές ερευνητικού χαρακτήρα και θεωρείται ανώτερος τίτλος σπουδών από τα
υπόλοιπα Master δηλαδή ενδιάμεσα μεταξύ Master και Ph.D και οδηγούν σε τίτλο υποδυέστερο του
Ph.D. Το Ph.D. διαρκεί 2-4 έτη και βασίζεται σε πρωτότυπη επιστημονική έρευνα η οποία δημοσιεύεται σε
μορφή διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Συνήθως δεν απαιτείται παρακολούθηση
μαθημάτων αλλά ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την
πρόοδό του.

Π3.2.3 Τρόποι παρακολούθησης
Για τα περισσότερα προγράμματα σπουδών προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι παρακολούθησης. Έτσι,
πέρα από τον κλασσικό τρόπο 12μηνης συνεχούς παρακολούθησης (full-time) προσφέρεται και η
δυνατότητα για μερική παρακολούθηση του προγράμματος (part-time), που ακολουθούν συνήθως
σπουδαστές οι οποίοι ταυτόχρονα εργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστημα σπουδών
αυξάνεται από 12, σε 24 μήνες. Το MBA με part-time παρακολούθηση ολοκληρώνεται σε 36 μήνες.
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Πολλά Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν μεγάλο μέρος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους με
σύστημα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως (distance learning programs – e-learning). Στην περίπτωση της
εξ αποστάσεως παρακολούθησης κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του
προγράμματος, σε ότι αφορά διδασκαλία, διάρκεια, δίδακτρα, τρόπο εξέτασης κλπ. Βασική πηγή
πληροφοριών αποτελεί το International Centre for Distance Learning – http://icdl.open.ac.uk
Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων της Μ. Βρετανίας αναγνωρίζεται
με ισοτιμία τίτλου και αντιστοιχία μαθημάτων, από τον Ο.A.T.A.Π. Ειδικά όμως, για τα προγράμματα
παρακολούθησης εξ αποστάσεως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έλθει εκ των προτέρων σε επικοινωνία
με τον Ο.Α.Τ.Α.Π. για να διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο που θα λάβει θα τύχει αναγνώρισης.

Π3.2.4 Προσόντα εισαγωγής
Κάθε πανεπιστήμιο, καθώς και τμήμα πανεπιστημίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την αποδοχή
υποψηφίων. Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που προσφέρεται, τον αριθμό των
εισακτέων για κάθε πρόγραμμα, καθώς και το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων. Τα ειδικά κριτήρια
πρέπει να αναζητηθούν για κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές,
όμως, τα παρακάτω προσόντα συνήθως είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε Βρετανικό πανεπιστήμιο.
1. Βασικός Τίτλος Σπουδών με βαθμό πτυχίου / διπλώματος ως βασικό κριτήριο επιλογής και με σχετικό
αντικείμενο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο δηλώνεται υποψηφιότητα.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εισαγωγή στο ίδρυμα αλλά και
για να μπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. 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). Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις του IELTS μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να ζητήσει από το Βρετανικό Συμβούλιο, να βρεί στην ιστοσελίδα http://www.ielts.org
και για το TΟEFL στο Γραφείο Διασύνδεσης.
3. Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα του
υποψηφίου είναι επίσης απαραίτητες. Οι επιστολές αυτές είναι πιθανό να ζητηθεί να σταλούν απευθείας
από τους καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Μερικά πανεπιστήμια δέχονται συστατικές επιστολές και από
εργοδότες, ενώ παράλληλα για ορισμένα προγράμματα που είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει
επαγγελματική εμπειρία, η συστατική επιστολή από εργοδότη είναι απαραίτητη.
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Π3.2.5 Διαδικασία εισαγωγής
Δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι σε γενικές γραμμές σταθερός
και το εκάστοτε πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από όλο τον κόσμο, καλό θα ήταν ο υποψήφιος να
ξεκινήσει σχετικά νωρίς την διαδικασία επαφών με τα ιδρύματα που τον ενδιαφέρουν. Έτσι, ένα καλό
χρονικό σημείο για την πρώτη επαφή με τα ιδρύματα είναι 9-12 μήνες πριν από την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής. Με την απάντηση που θα λάβει ο υποψήφιος θα δεχτεί το ενημερωτικό
φυλλάδιο του πανεπιστημίου το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την πόλη, το πανεπιστήμιο,
τη φοιτητική ζωή και ειδικές πληροφορίες για την διάρθρωση των προγραμμάτων και τα προσόντα
εισαγωγής. Ταυτόχρονα εσωκλείονται έγγραφα αιτήσεων. Τα πανεπιστήμια θέτουν κάποια ημερομηνία
μέχρι την οποία δέχονται αιτήσεις για εισαγωγή (closing date), η οποία διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο
στο άλλο, και για τις περισσότερες περιπτώσεις είναι μέσα στον Απρίλιο. Υπάρχουν εξαιρέσεις
προγραμμάτων που δέχονται έως και τον Αύγουστο.
Όσοι κάνουν αίτηση για υποτροφίες πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν την αίτησή τους πολύ πιο νωρίς.
Για όσους ενδιαφέρονται για διδακτορικό δίπλωμα συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία
υποβολής αίτησης εφόσον το πρόγραμμα δεν ακολουθεί το ακαδημαϊκό έτος. Θα πρέπει αρχικά, ο
υποψήφιος να έχει ήδη συμφωνήσει για την διεξαγωγή έρευνας υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή
(academic supervisor). Επίσης πριν γίνει δεκτός για εγγραφή ένας υποψήφιος, πρέπει να είναι σε θέση να
παράσχει κάποιες εγγυήσεις ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για τα έξοδα σπουδών του.

Π3.2.6 Επιλογή πανεπιστημίων
Επίσημη κατάταξη των πανεπιστημίων δεν υπάρχει. Μόνο έρευνες επιμέρους τμημάτων των
πανεπιστημίων αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω του HERO (Higher Education & Research
Opportunities in the United Kingdom - http://www.hero.ac.uk ). Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι
σημαντικά, εστιάζουν αποκλειστικά στην ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού, οπότε
αποτελούν ένα από το πολλά κριτήρια της ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και όχι το
μοναδικό κριτήριο
επιλογής πανεπιστημίου.
Αξιολογήσεις πανεπιστημίων από το βρετανικό τύπο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://agrino.org/mcc/uniguide/index.htm, χωρίς όμως να αποτελεί επίσημη πηγή πληροφορίας. Οι
κατατάξεις (league tables) πρωτοδημοσιεύθηκαν στην Αγγλία από την εφημερίδα “The Times” το 1992 και
από τότε δημοσιεύονται κάθε χρόνο και από άλλες εφημερίδες. Σχετικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά
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κύριο λόγο οι κατατάξεις αυτές θεωρούνται προβληματικές, καθώς υπάρχει σημαντική διαφορά στους
δείκτες αξιολόγησης και στις σχετικές πληροφορίες που χρησιμοποιεί και διαθέτει η κάθε εφημερίδα.

Π3.2.7 Δίδακτρα
Ως πολίτες της Ε.Ε. οι Έλληνες φοιτητές στην Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους
Βρετανούς. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 τα δίδακτρα κυμαίνονται γύρω στις 3.000 Αγγλικές
λίρες/έτος . Παρατηρούνται μικρές διαφορές μεταξύ των Πανεπιστημίων στα δίδακτρα, ενώ υπάρχουν
αυξομειώσεις ανάλογα με την ειδικότητα. Για προγράμματα σπουδών σε κλάδους business τα δίδακτρα
διαφοροποιούνται σημαντικά και ειδικά για MBA μπορεί να φτάσουν έως και τις 18.000 Aγγλικές λίρες
ως συνολικό κόστος προγράμματος. Στο ποσό των διδάκτρων δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία της
διδακτέας ύλης.

Π3.2.8 Κόστος διαβίωσης
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι το κόστος της ζωής είναι σημαντικά μεγαλύτερο του
αντιστοίχου της Ελλάδας όσον αφορά τη στέγαση, τη διασκέδαση και τη μετακίνηση. Το ποσό που θα
πρέπει να υπολογίζει για έξοδα διαβίωσης ο φοιτητής κυμαίνεται γύρω στις 6.000 Αγγλικές λίρες/έτος
ανάλογα με τον τόπο σπουδών και οπωσδήποτε τον τρόπο ζωής. Από αυτή την άποψη το Λονδίνο είναι
πολύ ακριβότερο σε σχέση με τις άλλες πόλεις σε όλους τους τομείς της ζωής – ο μέσος όρος κόστους
διαβίωσης φτάνει τις 7.000 Αγγλικές λίρες/έτος. Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που
παρέχεται στους Έλληνες φοιτητές είναι ίδια με αυτή των Βρετανών φοιτητών, δηλαδή πλήρης και
δωρεάν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών από την υπηρεσία National Health Service (NHS). Συγκεκριμένα
στη Μ. Βρετανία ισχύει το σύστημα του προσωπικού ιατρού όπου κάθε φοιτητής επιλέγει και εγγράφεται,
χωρίς χρέωση, σε έναν παθολόγο (General Practitioner, GP) ο οποίος αποτελεί και τον ιατρό που θα τον
εξετάσει για έκτακτα περιστατικά ή θα του συστήσει τις περαιτέρω εξετάσεις που είναι αναγκαίες.

Π3.2.9 Στέγαση
Τα περισσότερα πανεπιστήμια διαθέτουν accomodiation offices, τα οποία παρέχουν βοήθεια στους
σπουδάστες όσον αφορά στο θέμα διαμονής τους. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των πανεπιστημίων
προσφέρει διαμονή σε φοιτητικές εστίες και επιπλωμένα δωμάτια σε εξοπλισμένα διαμερίσματα (halls of
residence, university flats) σε λογικές τιμές. Ενα δωμάτιο σε φοιτητική εστία στοιχίζει περίπου 60 Αγγλικές
λίρες/εβδομάδα. Επειδή όμως, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές πρώτου πτυχίου και επειδή τα
πανεπιστήμια δεν εγγυώνται την παροχή στέγης, η αίτηση για στέγαση πρέπει να γίνει το συντομότερο
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δυνατό. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αίτηση
για παροχή στέγης. Απαιτείται επιπλέον αίτηση που παρέχεται από το πανεπιστήμιο μόλις γίνει
αποδεκτός ο φοιτητής σε κάποιο τμήμα. Ανεξάρτητα πάντως από τη μέριμνα του πανεπιστημίου για
στέγη, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει και να νοικιάσει σπίτι μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση το
ενοίκιο είναι υψηλότερο από αυτό που θα πλήρωνε σε φοιτητική εστία.

Π3.2.10 Υποτροφίες
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 παρέχει κάθε
χρόνο υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας ενός έτους. Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από το τμήμα υποτροφιών του Βρετανικού Συμβουλίου, από το Γραφείο Διασύνδεσης
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 (ESRChttp://www.esrc.ac.uk) για οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, το Engineering & 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 που καλύπτουν
συνήθως μόνο τα δίδακτρα για τους υποψήφιους από χώρες μέλη της ΕΕ. Η υποστήριξη γίνεται μέσω των
διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων. Σχετικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιλογής δίδονται
απευθείας από τα Τμήματα που γίνεται η αίτηση.


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 (PhD studentships).
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Υποτροφίες Πανεπιστημίων

Οι υποτροφίες Πανεπιστημίων (institutional scholarships) παρέχονται συνήθως βάση ακαδημαϊκών
κριτηρίων. Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί αξιολόγηση των ακαδημαϊκών γνώσεων του υποψηφίου μέσω
τεστ, συνέντευξης ή γραπτής έκθεσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία υποβολής
αιτήσεως για υποψηφιότητα σε αυτές τις υποτροφίες. Οι προθεσμίες συνήθως είναι τον Απρίλιο, Ιούνιο ή
Ιούλιο. Η διαχείρηση των υποτροφιών γίνεται από κεντρικό γραφείο υποτροφιών του Πανεπιστημίου ή
αρκετές φορές από συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στο δικτυακό τόπο κάθε πανεπιστημίου.

Π3.2.11 Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στην Μ. Βρετανία
Οι φοιτητές από χώρες της Ε.Ε. μπορούν να εργαστούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των
ωρών ή τον τύπο εργασίας που κάνουν. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του National Insurance (ΝΙ)
Number, για το οποίο πρέπει να καταβάλετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εκδίδεται σε τοπικό
γραφείο Benefits Agency.

Π3.2.12 Πηγές πληροφόρησης
Πίνακας Π3.VΙΙ : Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στην Μ. Βρετανία
ΦΟΡΕΑΣ

Βρετανικό
Συμβούλιο
ΑΘΗΝΑ

Βρετανικό
Συμβούλιο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
-Πληροφορίες
για
σπουδές
στην Μ. Βρετανία
-Πληροφορίες
για
υποτροφίες
- Πληροφορίες για
σπουδές
στην Μ. Βρετανία
- Πληροφορίες για
υποτροφίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Πλατεία
Κολωνακίου 17,
106 73 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 36 92 333
Fax : 210 36 34 769
e-mail: educinfo@britcoun.gr
general.enquiries@britishcouncil.gr

Εθνικής Αμύνης
9,
540
13
ΘΕΣ/NIKH

Τηλ.
:
231
0
378
Fax : 231 0 282 498
e-mail:Educinfo.thess@britcoun.gr

300
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Π3.3. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
Το Γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το αντίστοιχο
Ελληνικό και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιακές σπουδές και στις σπουδές που
πραγματοποιούνται στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles). Στην Γαλλία υπάρχουν 90 δημόσια
πανεπιστήμια, πάνω από 450 Grandes Ecoles εκ των οποίων 240 είναι ανώτατες σχολές μηχανικών, 2000
ανώτατα ιδρύματα στον τομέα των καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικής και παραϊατρικών σπουδών, καθώς και
ερευνητικά κέντρα. Προσφέρουν σε τρεις κύκλους σπουδών εθνικά διπλώματα τα οποία είναι ισότιμα,
ανεξάρτητα από το ίδρυμα που τα απονέμει – πανεπιστήμιο ή Grande Ecole.
Π3.3.1 GRANDES ECOLES & Πανεπιστήμια
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει δύο (2) βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
με διαφορετικούς στόχους, δομή και προϋποθέσεις εγγραφής.
1. Οι Grandes Ecoles με 4 υποκατηγορίες: Ecoles Normales Superieures (ENS-Ανώτατες Παιδαγωγικές
Ακαδημίες), Ecoles de Commerce et de Gestion, Instituts d’ Etudes Politiques (IEP) και Grandes Ecoles
Scientifiques & Ecoles d’ Ingenieur – ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι διάσημες ανώτατες σχολές
Ecole Polytechnique, Ecole des Mines, Ecole des Ponts et Chaussees, ENSAM (Καλών Τεχνών). Παρέχουν
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση, όπως π.χ. εκπαίδευση
μηχανικών και εκπαίδευση στην διοίκηση επιχειρήσεων για ανώτατα στελέχη. Έτσι, τα διπλώματα που
απονέμονται από αυτές τις σχολές βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησης των επιχειρήσεων για την
κάλυψη θέσεων με αυξημένες ευθύνες και απαιτήσεις.
2. Σε σύγκριση με αυτές, τα πανεπιστήμια είναι περισσότερο προσανατολισμένα προς τη διαμόρφωση
ερευνητών και τη διάπλαση ειδικών της γνώσης, μια διαφορά που δείχνει να καλύπτεται με τη
δημιουργία ειδικοτήτων μηχανικών και καταρτίσεων προετοιμασίας επαγγελματικών διπλωμάτων. Τα
πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς (θετικές επιστήμες,
τεχνολογία κα).
Επίσης λειτουργούν 100 Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) που παρέχουν διετή γενική και
τεχνολογική εκπαίδευση στον τριτογενή τομέα και τον τομέα της βιομηχανίας και προετοιμάζουν τους
απόφοιτους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο
επίπεδο. Τα IUT παρέχουν εκπαίδευση σε περισσότερες από 20 ειδικότητες σε 500 περίπου τμήματα.
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Π3.3.2 Μεταπτυχιακές σπουδές
Μετά από 4 έτη πανεπιστημιακών σπουδών, όπως και στην Ελλάδα, οι φοιτητές μπορούν να
προσανατολιστούν είτε προς μια πρακτική εκπαίδευση, είτε προς την έρευνα. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, το γαλλικό σύστημα πλησιάζει περισσότερο το ελληνικό. Ο τρίτος κύκλος σπουδών διαρκεί
ένα έως πέντε έτη.

Π3.3.3 DESS (Diplôme d’ Etudes Superieures Specializes)
Ο βασικός μεταπτυχιακός τίτλος επαγγελματικής κατεύθυνσης που απονέμεται από τα Γαλλικά
πανεπιστήμια είναι το Δίπλωμα Ανωτάτων Ειδικευμένων Σπουδών DESS (Diplome d’ Etudes Superieures
Specialisees). Σε αυτό έχουν πρόσβαση όσοι έχουν ολοκληρώσει τους δύο κύκλους σπουδών και είναι
κάτοχοι Μaitrise ή διπλώματος μηχανικού. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μονοετούς
διάρκειας, απαιτείται πρακτική άσκηση τουλάχιστον τριών μηνών σε κάποια επιχείρηση. Για την
υποψηφιότητα σε αυτό τον τύπο μεταπτυχιακού συνεκτιμάται η ενδεχόμενη πρακτική ενασχόληση του
φοιτητή με το αντικείμενο μελέτης. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες DESS:
 Τα ‘‘εφαρμοσμένα’’ DESS, που αποτελούν συμπλήρωμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων
 Τα DESS υψηλής εξειδίκευσης και
 Τα DESS διπλής εξειδίκευσης που διευκολύνουν την επαγγελματική απο-κατάσταση (π.χ. διαχείρησης
και πληροφορικής).
Οι τομείς σπουδών περιλαμβάνουν μηχανική, επιστήμες διοίκησης, οικονομικές επιστήμες, πληροφορική,
βιομηχανικές επιστήμες και τεχνολογία κ.α.

Π3.3.4 DEA (Diplome d’Etudes Approfondies)
Το DEA - Diplome d’Etudes Approfondies (Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών) θεωρείται ότι
αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό, με τη διαφορά ότι το DEA επικυρώνει ένα έτος σπουδών και αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την προετοιμασία μιας διατριβής (these), η οποία, όπως το ελληνικό
Διδακτορικό, διαρκεί 3 ή 4 χρόνια. Γενικότερα, αυτός ο διαχωρισμός των κύκλων σπουδών, ο οποίος είναι
πιο έντονος στη Γαλλία απ’ ό,τι στην Ελλάδα, καθιστά το σύστημα πιο πολυσύνθετο. Επιτρέπει όμως
στους φοιτητές να μεταπηδήσουν, όχι μόνο από τον ένα κλάδο στον άλλο, αλλά και από το ένα ίδρυμα
στο άλλο ή, ακόμα, και από την θεωρητική στην πρακτική εκπαίδευση.
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Π3.3.5 CAAE (Certificat d’ Aptitude à 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).

Π3.3.6 Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές
Όπως ήδη αναφέρθηκε το δίπλωμα DEA αποτελεί το πρώτο στάδιο για τις διδακτορικές σπουδές. Η
διάρκειά του είναι μονοετής, οι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν με διαφορετικά θέματα έρευνας και
απονέμεται μετά από έλεγχο των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών και παρουσίαση σε επιτροπή ενός
ερευνητικού έργου που ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν.
Το διδακτορικό (Doctorat) διαρκεί 3 έως 4 έτη. Την οδό του διδακτορικού μπορούν να ακολουθήσουν οι
κάτοχοι DEA, κατά προτίμηση με βαθμό πτυχίου άριστα, ή κατ’ εξαίρεση σε όσους παρουσιάσουν
εξαιρετικό ερευνητικό έργο. Η προετοιμασία της διδακτορικής διατριβής, υπό την επίβλεψη κάποιου
καθηγητή, εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται από τα ερευνητικά
κέντρα των πανεπιστημίων.
Οι μεταδιδακτορικές σπουδές “απόκτησης ικανότητας” (Habilitation) αποτελούν το τελευταίο στάδιο που
πρέπει να περάσει κανείς προκειμένου να αποκτήσει την ικανότητα να διευθύνει εργασίες διδακτορικής
έρευνας στα πανεπιστήμια. Ο τίτλος αυτός απονέμεται μετά από προφορική δοκιμασία κατά την οποία ο
διδάκτορας παρουσιάζει το προσωπικό ερευνητικό του έργο ενώπιον κάποιας επιτροπής. Το δίπλωμα
αυτό αποτελεί το πρόκριμα για όποιον ενδιαφέρεται να φτάσει την βαθμίδα του καθηγητή στο
πανεπιστήμιο.

Π3.3.7 Διαδικασία εισαγωγής
1. Τα πανεπιστήμια θέτουν συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία δέχονται αιτήσεις για εισαγωγή,
η οποία διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, ενώ αυτές οι ημερομηνίες δεν γίνονται
γνωστές κάθε χρόνο εκ των προτέρων. Ο υποψήφιος πρέπει να ξεκινήσει σχετικά νωρίς (9-12 μήνες
πρίν την έναρξη των σπουδών του στην Γαλλία) τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και
προγραμμάτων, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ή του Γραφείου
Σπουδών του Γαλλικού Ινστιτούτου.
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2. Στείλτε μία απλή επιστολή ή e-mail για την πρώτη επαφή με τα ιδρύματα, ζητώντας το αναλυτικό
πρόγραμμα του τίτλου ειδικότητας που σας ενδιαφέρει, καθώς και το φάκελο υποψηφιότητας
(dossier) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η καλύτερη χρονική περίοδος για να επικοινωνήσετε με
τα πανεπιστήμια είναι τον Ιανουάριο-Απρίλιο.
3. Αφού λάβετε τις πληροφορίες από τα πανεπιστήμια και σας ενδιαφέρει να υποβάλλετε αίτηση,
ακολουθήστε την ακριβή διαδικασία που περιγράφεται στο φυλλάδιο του πανεπιστημίου. Μπορείτε
να δηλώσετε υποψηφιότητα σε όσα πανεπιστήμια επιθυμείτε παράλληλα. Συνιστάται
ανεπιφύλακτα να έλθετε σε επαφή με τον επιστημονικό υπεύθυνο του μεταπτυχιακού διπλώματος
που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να λάβετε την αναγκαία καθοδήγηση για την προετοιμασία και την
διαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας πριν την επίσημη αποστολή και παρουσίασή του στην
επιστημονική επιτροπή του ιδρύματος. Αν ο φάκελος προκριθεί από την επιστημονική επιτροπή, ο
υποψήφιος συνήθως καλείται σε συνέντευξη όπου και αποφασίζεται τελικά το αν θα γίνει δεκτός
στο επιθυμητό πρόγραμμα.

Π3.3.8 Φάκελος υποψηφιότητας
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. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καλή γνώση της
Γαλλικής γλώσσας (το DALF σας απαλλάσσει από κάθε εξέταση γλώσσας). Εάν δεν έχετε αποκτήσει
δίπλωμα γαλλικής γλώσσας, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε εξετάσεις. Επίσης υπάρχουν
περιπτώσεις προγραμμάτων που η εξακρίβωση γνώσης της γαλλικής γλώσσας μπορεί να γίνει στην
διάρκεια συνέντευξης από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού.
Επιστολή
παρουσίασης
κινήτρων
(lettre
de
motivation)
Στην επιστολή αυτή θα αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το
συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, πως πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσει,
με ποιον τρόπο σκέπτεστε να το αξιοποιήσετε μελλοντικά και τι θα συνεισφέρετε ο ίδιος στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιλογή.
Ενδεχομένως ένα σχέδιο έρευνας ή ένα σχέδιο πρακτικής άσκησης εάν επιλέξετε ένα DEA ή ένα
DESS αντίστοιχα.
Βιογραφικό Σημείωμα.
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Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται, ο φάκελος υποψηφιότητας να περιλαμβάνει προπτυχιακές
εργασίες, διπλωματική εργασία, αναλυτική αναφορά στην πρακτική άσκηση που έχει πραγματοποιήσει ο
υποψήφιος. Είναι καλό να ενημερωθείτε έγκαιρα απ’ ευθείας από την σχολή στην οποία θέτετε
υποψηφιότητα για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε να έχετε χρόνο να
προετοιμάσετε τον φάκελο υποψηφιότητας.

Π3.3.9 Δίδακτρα
Στα δημόσια ιδρύματα δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Υπάρχουν εκπαιδευτικά κόστη που αναφέρονται σε
έξοδα εγγραφής, τα οποία κυμαίνονται περίπου στα 140 €-900 € και στην κοινωνική ασφάλιση, το κόστος
της οποίας ανέρχεται γύρω στα 175 €. Οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να απαλλαγούν από την οικονομική
συμμετοχή τους για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης εάν παρουσιάσουν στις αρμόδιες αρχές το
ευρωπαϊκό έντυπο Ε 128 που δίδεται από το ΙΚΑ. Τα δίδακτρα στην ιδιωτική εκπαίδευση ποικίλλουν
ανάλογα με τις σχολές, με αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση στις Grandes Ecoles όπου τα δίδακτρα
κυμαίνονται μεταξύ 3,000 €- 7,000€ και φτάνουν έως και 22,000€ (στοιχεία 2004). Σχετικές πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cnous.fr/etrangers/ financement/cout.htm

Π3.3.10 Στέγαση
Σε γενικές γραμμές ο ελάχιστος μηνιαίος προϋπολογισμός κόστους ζωής στη Γαλλία κυμαίνεται στα 700€
στην επαρχία και στα 900€ στο Παρίσι. Ένας διαφοροποιητικός παράγοντας του κόστος είναι αναμφίβολα
το κόστος κατοικίας. Στην φοιτητική εστία το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 110€-260€. Επίσης ένα
πλήρες γεύμα στην φοιτητική λέσχη κοστίζει 2,5€. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα
http://www.cnous.fr/etrangers/financement/budget.htm

Π3.3.11 Κέντρα φοιτητικής μέριμνας CROUS - http://www.cnous.fr
Τα Περιφερειακά Κέντρα Φοιτητικής Μέριμνας είναι δημόσιοι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες για
τα ακόλουθα:
 Στέγαση: Η υπηρεσία στέγασης διαθέτει πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης
(δωμάτιο σε φοιτητική εστία, διαμέρισμα στην πόλη και
 Διατροφή: Ολοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα φοιτητικά εστιατόρια με την προσκόμιση της
φοιτητικής τους ταυτότητας.
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Επίσης τα CROUS διαθέτουν υπηρεσίες για απασχόληση φοιτητών, ψυχαγωγία, ταξίδια-συγκοινωνίες κ.α.
Συνολικά υπάρχουν 28 τέτοια κέντρα εγκαταστημένα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Π3.3.12 Πηγές χρηματοδότησης
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. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες αίτησης υποψηφιότητας για
υποτροφία τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την επιθυμητή έναρξη των σπουδών του. Επίσης ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες για υποτροφίες από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού
προγράμματος και μπορεί να συντάξει αίτηση υποτροφίας σε συνεργασία με αυτόν.

Π3.3.13 Πηγές πληροφόρησης
Ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για πληροφορίες σχετικά με μεταπτυχιακή εκπαίδευση και υποτροφίες
στην Γαλλία είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Πίνακας ΠΙ.VIΙΙ : Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στην Γαλλία
ΦΟΡΕΑΣ
Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών

Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Πληροφορίες για
σπουδές
στην
Γαλλία
- Πληροφορίες για
υποτροφίες
- Πληροφορίες για
σπουδές
στην
Γαλλία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Σίνα 31,
106 80 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 339 8600
Fax : 210 364 6873
e-mail:
etudesenfrance@ifa.gr
http://www.ifa.gr

Λεωφ.
Στρατού
2Α, Τ.Θ. 18103
546
40
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλ. : 2310 821231,
Fax: 2310 841283
http://www.ift.gr

Π3.4. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στην Γερμανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύματα Ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα
Γερμανικά Πανεπιστήμια προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ειδίκευσης που καλύπτουν
ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα. Ιδιαίτερη προτίμηση, τόσο από αλλοδαπούς όσο και από Γερμανούς
φοιτητές, παρατηρείται στις σπουδές τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που
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προσφέρονται από τις Ανώτατες Πολυτεχνικές Σχολές. Επίσης τα τελευταία χρόνια προτίμηση
εκδηλώνεται και στις σπουδές της αρχιτεκτονικής.
Ειδικά προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγών συνδέουν τα γερμανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα με
τον υπόλοιπο κόσμο. Η Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) αποτελεί τον βασικό
φορέα ακαδημαϊκών ανταλλαγών και υποτροφιών για τα πανεπιστήμια της Γερμανίας, προσφέροντας
παράλληλα υπηρεσίες σε αλλοδαπούς για ακαδημαϊκά θέματα (Akademisches Auslandsamt-AAA). Φορείς
πληροφοριών για σπουδές στην Γερμανία, εκτός από την DAAD, είναι η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα,
το Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη και τα Ινστιτούτα Γκαίτε.
Επίσης οι πρώτες βασικές πληροφορίες για σπουδές στην Γερμανία δίδονται από καθηγητές-συνδέσμους
που βρίσκονται στα Ελληνικά πανεπιστήμια και είναι εκπρόσωποι θεμάτων της Γερμανικής Υπηρεσίας
Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών.

Π3.4.1 Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι:
1. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που περιλαμβάνουν:
 Τα πανεπιστήμια (universitat) τα οποία δίνουν βάρος στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γνώσης.
 Τα τεχνικά πανεπιστήμια (technische universitat) που παρέχουν κατά κύριο λόγο σπουδές σε
τομείς αντίστοιχους με αυτούς των ελληνικών πολυτεχνείων.
 Άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα (ανώτατες σχολές, ενοποιημένα πανεπιστήμια κα).
2. Οι Ακαδημίες Καλών Τεχνών και μουσικής που προσφέρουν σπουδές αντίστοιχες με τον τίτλο τους.
Σπουδές καλών τεχνών και μουσικής προσφέρονται και από τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων. Η
δομή των σπουδών διαφέρει σημαντικά από αυτή των πανεπιστημίων.
3. Fachhochschulen - Universities of Applied Sciences, όπου επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη
κατάρτιση και έρευνα και έχουν μικρότερης διάρκειας χρόνο σπουδών σε σχέση με τα πανεπιστήμια.
Επισημαίνουμε ότι οι τίτλοι σπουδών αυτών των σχολών εν γένει δεν αναγνωρίζονται από τον Ο.Α.Τ.Α.Π.
ως ανώτατοι ακαδημαϊκοί τίτλοι.

Π3.4.2 Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Οι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
Γερμανία έχουν τρεις δυνατότητες:
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1. Να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης (Aufbaustudium,
Zusatzstudium, Erganzungsstudium) με διάρκεια σπουδών από 6 μήνες έως και δύο έτη. Με την
ολοκλήρωση αυτών των σπουδών ο απόφοιτος αποκτά ένα πιστοποιητικό (Zertifikat/Lizentiat) ή τον τίτλο
Magister (από σχολές Θεωρητικών και Κοινωνικών Επιστημών) ή τον τίτλο Diplom (από σχολές Θετικών,
Τεχνικών και Οικονομικών επιστημών).
2. Να αποκτήσουν τον τίτλο Master*- M.A., M.Sc., L.L.M., μέσω προγραμμάτων σπουδών γερμανικών
πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν κυρίως για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και είναι σε
συνεργασία με ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια.
3. Να ακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου με διάρκεια από 2 έως και 5 έτη και με κύριο
σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Βασική προϋπόθεση είναι η επίβλεψη της εργασίας από
καθηγητή (Doktorvater/Doktormutter). Για την απόκτηση διδακτορικού ο υποψήφιος πρέπει να δώσει και
προφορικές εξετάσεις (Rigorosum) στον τομέα που εκπονεί την διατριβή του. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν
ειδικά τμήματα (Graduiertenkollegs) που παρέχουν προγράμματα διδακτορικών σπουδών**. Με την
ολοκλήρωση της διατριβής απονέμεται ο τίτλος Promotion.

Π3.4.3 Προϋποθέσεις εισαγωγής
Κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων. Υπάρχουν βέβαια βασικές
προϋποθέσεις για την εισαγωγή Ελλήνων φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα γερμανικών
πανεπιστημίων τα οποία είναι:
1. Πτυχίο/δίπλωμα από Ελληνικό πανεπιστήμιο με βαθμολογία συνήθως πάνω 7/10
2. Ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά γνώσης της γερμανικής γλώσσας***
Μικρό ή μεγάλο πτυχίο γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε (Kleines/Gro?es Deutsches Sprachdiplom).
(*) Μερικοί απο τους ανωτέρω Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών έχουν πρόβλημα ισοτίμησης- κατά κανόνα δεν
αναγνωρίζονται ως ανώτατοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, για αυτό κανείς πρέπει να συμβουλευθεί και να ενημερωθεί σχετικά
από τον Ο.Α.Τ.Α.Π. προτού επιλέξει κάποιο από αυτά τα προγράμματα.
(**) Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ειδικό έντυπο της DAAD “ Undergraduate, Graduate and
Postgraduate Degree Programms in English and German ” και στην ιστοσελίδα http://www.daad.de/idp
(***) Για τους απόφοιτους γερμανικών σχολών της Ελλάδας δεν απαιτείται πιστοποιητικό γερμανικής γλώσσας.



Εξέταση Γερμανικής γλώσσας για την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων στα ΑΕΙ (DSH).
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Πτυχίο Γερμανικής γλώσσας της Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας (ΚΜΚ, Stufe ΙΙ).
Κεντρική Εξέταση Ανωτέρου Επιπέδου του Ινστιτούτου Γκαίτε (Zentrale Oberstufenprufung), ή (για
αρκετά πανεπιστήμια) Μέσου Επιπέδου (Zentrale Mittelstufenprufung).

3. Βιογραφικό Σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
4. Συστατικές Επιστολές.

Π3.4.4 Η αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απ΄ευθείας με το πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα με
την Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών (Akademisches Auslandsamt-ΑΑΑ) του πανεπιστημίου,
τουλάχιστον 9-10 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής, για πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια αποδοχής, όπως επίσης και τις φόρμες αιτήσεως. Η αποστολή των
αιτήσεων πρέπει να γίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια, έως τις 15 Ιουλίου ή τις 15 Ιανουαρίου εφόσον
η περίοδος εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι αντίστοιχα το χειμερινό ή το θερινό εξάμηνο.
Ειδικά για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Γερμανία, ο υποψήφιος πρέπει να ακολουθήσει τα
εξής βήματα:





Να συμβουλευτεί τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών που μπορεί να προμηθευτεί από την
σχολή που τον ενδιαφέρει,
Να έλθει σε επικοινωνία με καθηγητή του πανεπιστημίου στον κλάδο που τον ενδιαφέρει και ο
οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει ως επιβλέπων της διατριβής,
Να υποβάλλει μία άτυπη αίτηση (εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή του από το πανεπιστήμιο) για την
αναγνώριση του πτυχίου του, στην Επιτροπή Διατριβών που υπάρχει σε κάθε σχολή,
Να υποβάλλει αίτηση εισαγωγής με σκοπό την διατριβή στην Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών της
σχολής που θα πραγματοποιήσει την διατριβή.

Π3.4.5 Κόστος σπουδών και διαβίωσης
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για σπουδές στα δημόσια Γερμανικά πανεπιστήμια. Οι οικονομικές υποχρεώσεις
των φοιτητών περιλαμβάνουν μία εισφορά (Semesterbeitrag) για τη χρήση των εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου και του Οργανισμού Φοιτητικής Μέριμνας (Studentwerke) μέσου ύψους 33€ ανά
εξάμηνο. Σε μερικά πανεπιστήμια δίδεται, έναντι περίπου 50€, ένα φοιτητικό εισιτήριο (Semesterticket)
για χρήση δημόσιων μεταφορικών μέσων, μέσα και γύρω από την πανεπιστημιούπολη για ένα εξάμηνο.
Επιπλέον, στις περιοχές Βερολίνου και Baden-Wurttemberg υπάρχει κόστος εγγραφής ύψους περίπου
50€ το εξάμηνο. Όσον αφορά τα έξοδα διαβίωσης, σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2003 αυτά
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κυμαίνονται από 650€-750€ τον μήνα. Επίσης τα βιβλία αποτελούν σημαντικό επιπλέον έξοδο για τους
φοιτητές, που μπορεί να φτάσει μεταξύ 200€ - 300€ το εξάμηνο.
Π3.4.6 Ιατρική ασφάλιση
Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική με κόστος της τάξεως των 320€ το εξάμηνο για φοιτητές που είναι
έως και 30 ετών. Οι φοιτητές που έχουν ήδη ιατρική ασφάλιση από την Ελλάδα, πρέπει απλά να
προσκομίσουν τα αντίστοιχα έντυπα που τους δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτές τις
περιπτώσεις.

Π3.4.7 Στέγαση
Υπάρχουν φορείς του πανεπιστημίου που μπορούν να σας βοηθήσουν στην ανεύρεση στέγης, όπως το
γραφείο αλλοδαπών φοιτητών και ο σύλλογος φοιτητών (AstA) όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες
σχετικά με διαθέσιμα δωμάτια ή διαμερίσματα και την διαδικασία αίτησης για στέγαση στις αντίστοιχες
τοποθεσίες. Επίσης ο οργανισμός φοιτητικής μέριμνας (Studentenwerke), προσφέρει διαμονή σε
φοιτητικές εστίες σχεδόν σε όλες τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια. Βέβαια η διαθεσιμότητα σε
δωμάτια είναι μικρή. Η τιμή ενός δωματίου σε εστίες συμπεριλαμβανομένων των εξόδων θέρμανσης,
ηλεκτρικού και νερού κυμαίνεται μεταξύ 170€-350€ το μήνα (στοιχεία έτους 2003). Το μεγαλύτερο
ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στη Γερμανία νοικιάζουν δωμάτια ή διαμερίσματα σε ιδιωτικές
κατοικίες. Σε γενικές γραμμές η διαμονή στην Γερμανία είναι ακριβή και δυσεύρετη ιδιαίτερα στις
μεγάλες πόλεις όπως Μόναχο, Βερολίνο και Στουτγάρδη.

Π3.4.8 Υποτροφίες
Σε γενικές γραμμές τα Γερμανικά πανεπιστήμια δεν απονέμουν υποτροφίες που προέρχονται απ΄ευθείας
από τα ιδρύματα. Το κατ΄εξοχήν 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. Οι
υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος και κατά κανόνα δεν παίρνουν παράταση. Η σχετική
προκήρυξη βγαίνει συνήθως κάθε Σεπτέμβριο και μπορείτε να την αναζητήσετε στο Γραφείο
Διασύνδεσης. Επίσης η γερμανική πρεσβεία διαθέτει στους ενδιαφερόμενους το ειδικό ενημερωτικό
φυλλάδιο ‘‘Οι υποτροφίες της DAAD”. Τέλος στο έντυπο ‘‘Υποτροφίες και χρηματοδότηση για
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αλλοδαπούς φοιτητές’’ που εκδίδεται επίσης από την DAAD, υπάρχει λίστα ιδιωτικών φορέων που
παρέχουν χρηματοδότηση σε αλλοδαπoύς φοιτητές.
Π3.4.9 Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στην Γερμανία
Προκειμένου για την εύρεση εργασίας παράλληλα με τις σπουδές, η καλύτερη λύση είναι προσφερόμενες
θέσεις εργασίας μέσα στην πανεπιστημιούπολη, οι οποίες βέβαια είναι περιορισμένου αριθμού.
Πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς από το γραφείο υπηρεσιών φοιτητών ή κατ’ ευθείαν από το τμήμα
σας. Επίσης πληροφορίες για προσωρινή εργασία εκτός πανεπιστημιούπολης μπορεί να βρει μέσω του
γραφείου υπηρεσιών για φοιτητές. Οι Έλληνες φοιτητές σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται
στην ίδια νομοθεσία με τους Γερμανούς φοιτητές. Έτσι εφόσον κερδίζουν πάνω από ένα ορισμένο πόσο
τον μήνα υπόκεινται αυτόματα σε φορολογία.
Π3.4.10 Πηγές πληροφόρησης
Πίνακας Π3.ΙΧ: Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στην Γερμανία
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Καραολή & Δημητρίου 3,
106 75 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 728 5111, 728 5242
Fax : 210 722 9311
e-mail: boathens@compulink.gr

Καρόλου Ντηλ 4α,
541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. : 2310 236315
Fax : 2310 240393

- Ομήρου 10-12,
106 72 ΑΘΗΝΑ

- Tηλ : 210 360 8111
Fax : 210 3643518

- Πληροφορίες που αφορούν την
Γερμανία

- Λεωφ. Νίκης 15,
541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- Tηλ : 2310 272644
Fax : 2310 239169

Εκμάθηση
γλώσσας

-Αγ. Νικολάου 99,
262 25 ΠΑΤΡΑ

- Tηλ : 2610 273446
Fax : 2610 622177

- Διγενή Ακρίτα 1,
731 00 ΧΑΝΙΑ

- Tηλ : 28210 41874
Fax : 28210 56703

- Πληροφορίες για σπουδές
στην Γερμανία
Γερμανική Πρεσβεία

- Πληροφορίες για υποτροφίες
της DAAD
- Εντυπα της DAAD
- Πληροφορίες για σπουδές
στην Γερμανία

Γενικό Προξενείο της Ομοσπ.
Δημοκρατίας της Γερμανίας

- Πληροφορίες για υποτροφίες
- Εντυπα της DAAD

Ινστιτούτα GOETHE
Γερμανικής
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Π3.5. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήμια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράμματα
σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή μεταπτυχιακού
προγράμματος χρειάζεται χρόνο και συστηματική αναζήτηση στις κατάλληλες πηγές πληροφοριών.
Υπεύθυνοι φορείς στην Ελλάδα για πληροφορίες αποκλειστικά σχετικά με σπουδές στις Η.Π.Α. είναι το
Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ίδρυμα Fulbright) και η 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. Ο μέσος όρος εγγραφών στα
δημόσια Πανεπιστήμια που ανήκουν στην κατηγορία Research I (η υψηλότερη κατηγορία όσον αφορά την
διεξαγωγή έρευνας) είναι 36,000, σύμφωνα με στοιχεία του 2002, με ποσοστό εγγραφών 15-30% σε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Ιδιωτικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια (Private Research Universities), έχουν μέσο
όρο τον μισό αριθμό εγγραφών σε σχέση με τα Δημόσια, με ποσοστό φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
μεγαλύτερο του 50%. Υπολογίζεται ότι το 1/3 των διδακτορικών διπλωμάτων στις Η.Π.Α., προέρχεται από
απόφοιτους αυτής της κατηγορίας των Πανεπιστημίων.

Π3.5.1 Κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χωρίζονται σε 4
βασικές κατηγορίες :
1. Πανεπιστήμια (Universities) : Είναι τα ανώτατα ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα κολέγια.
2. Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Πολυτεχνεία (Institutes of Technology) : Περιλαμβάνονται στην κατηγορία
των Πανεπιστημίων αλλά διαφοροποιούνται στο ότι προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα μόνο σε
κλάδους μηχανικών (engineering) και σε άλλους κλάδους θετικών επιστημών.
3. Ιατρικές και νομικές σχολές (Medical & Law Schools) : Μόνο απόφοιτοι προ-ιατρικών και προ-νομικών
επιστημών αντίστοιχα μπορούν να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αυτών των σχολών.
Π3.5.2 Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέμουν τα πανεπιστήμια είναι οι εξής:
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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.S.) σε τομείς εφαρμοσμένων επιστημών και διπλώματα Master of Arts (M.A.) σε τομείς όπως
τέχνες, ανθρωπιστικές και άλλες επιστήμες. Το δίπλωμα Master of Business Administration (M.B.A)
απονέμεται για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων. Τα διπλώματα Master’s
έχουν ονομασίες και αρχικά που περιλαμβάνουν τον τομέα ή την ειδικότητα σαν μέρος του
μεταπτυχιακού τίτλου. Υπάρχουν πάνω από 700 μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται στα πανεπιστήμια
των Η.Π.Α.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctoral Degree/Doctorate). Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) είναι το ανώτατο
δίπλωμα που απονέμεται από τα πανεπιστήμια σε φοιτητές που συμπληρώνουν από 3 έως 4 έτη
σπουδών μετά τις σπουδές τους για το δίπλωμα Master’s. Βασίζεται σε πρωτότυπη επιστημονική έρευνα
η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διδακτορικής διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Ο
υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.

Π3.5.3 Εκπαιδευτικό σύστημα
Το ακαδημαϊκό έτος στις Η.Π.Α. διαρκεί 9 μήνες αρχίζοντας από τα τέλη Αυγούστου και τελειώνοντας τον
Μάιο. Τα πανεπιστήμια χωρίζουν το έτος σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (fall-spring semesters). Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν και την καλοκαιρινή περίοδο (summer semester). Τα
περισσότερα μαθήματα έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και με την ολοκληρωμένη
παρακολούθησή τους ο μαθητής συμπληρώνει μονάδες (credits/credit hours). Το σύστημα των μονάδων
βασίζεται στον αριθμό ωρών που διδάσκεται το μάθημα την εβδομάδα. Στα περισσότερα μαθήματα
αντιστοιχούν 3 μονάδες. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν την συμπλήρωση ελάχιστου
αριθμού credits.
Στο επίπεδο Master’s οι φοιτητές κάνουν υποχρεωτικά κάποια μαθήματα. Εναλλακτικά με την επιλογή
μικρότερου αριθμού μαθημάτων μπορούν να διεξάγουν έρευνα υπό την κατεύθυνση κάποιου καθηγητή
(major professor ή thesis advisor) και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μέσω της μεταπτυχιακής
εργασίας (master thesis). Για την απονομή του τίτλου χρειάζεται ένας μέσος όρος βαθμολογίας (GPA)
τουλάχιστον ‘‘Β’’.
Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται τα εξής:
1. Επιπλέον αριθμός μαθημάτων, από αυτόν που είναι απαραίτητος για την απόκτηση διπλώματος
Master’s.
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2. Εξετάσεις (Qualifying examination) που δίνονται από τους φοιτητές αφού συμπληρώσουν τα
απαραίτητα μαθήματα και μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές.
3. Η προετοιμασία και παρουσίαση πρωτότυπου ερευνητικού έργου (Doctoral Thesis / Dissertation).
Π3.5.4 Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής
Οι βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα είναι:
1) Ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Για να θεωρηθεί κατάλληλος ο υποψήφιος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4ετές πρόγραμμα προπτυχιακής κατάρτισης και να
του έχει απονεμηθεί το αντίστοιχο πτυχίο/δίπλωμα. Επίσης η καλή βαθμολογία και ιδιαίτερα στα
μαθήματα που είναι σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής, είναι απαραίτητη. Η πλειονότητα
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων απαιτεί μέσο όρο τελικής βαθμολογίας πάνω από 7.0-7.5/10. Η
απόδειξη ερευνητικής δραστηριότητας ή σχετικής εργασιακής εμπειρίας και γενικότερα ένα καλό
βιογραφικό σημείωμα, σαφώς αυξάνει την πιθανότητα επιλογής του υποψηφίου. Επίσης για την
υποψηφιότητα είναι απαραίτητη η εξέταση σε ένα τουλάχιστον από τα τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων
GRE/GRE subject test ή GMAT .
2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. είναι η
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το TOEFL είναι το επίσημο τεστ γλώσσας που δέχονται τα πανεπιστήμια.
3) Εξασφάλιση οικονομικών πόρων κατά την διάρκεια των σπουδών
Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, μέσω προσωπικών εξόδων ή υποτροφιών, των σπουδών στις Η.Π.Α. είναι
από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος. Η απόδειξη οικονομικής
υποστήριξης απαιτείται από τα πανεπιστήμια για να εκδώσουν τα σχετικά έγγραφα μετανάστευσης.

Π3.5.5 Η αίτηση
Είναι πολύ σημαντικό ο υποψήφιος να αρχίσει να συγκεντρώνει πληροφορίες νωρίς ώστε να μπορέσει να
στείλει τις αιτήσεις μέσα στις προθεσμίες. Οι περισσότεροι φοιτητές αρχίζουν την διαδικασία τουλάχιστον
ενάμιση χρόνο πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο. Οι περισσότερες
προθεσμίες αιτήσεων για εισαγωγή τον Αύγουστο (fall semester) είναι μεταξύ Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου. Για τους φοιτητές που θέλουν να εξασφαλίσουν θέση βοηθού (βλ. παράγραφο για πηγές
χρηματοδότησης) οι προθεσμίες είναι νωρίτερα, συνήθως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
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Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν ημερομηνίες εισαγωγής, εκτός τον Αύγουστο, και
τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο (spring semester) σε πολλά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Π3.5.6 Υποτροφίες του ιδρύματος Fulbright
Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους σπουδαστές όλων των κλάδων μεταπτυχιακών
σπουδών εκτός ιατρικής, οι οποίες καλύπτουν μέρος των εξόδων διαμονής και των διδάκτρων, τα
αεροπορικά εισιτήρια και την ιατρική ασφάλεια του υποτρόφου. Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή
με συνέντευξη των υποψήφιων υποτρόφων. Απαραίτητα προσόντα για υποψηφιότητα είναι η κατοχή
πτυχίου / διπλώματος με βαθμό τουλάχιστον 8/10 και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Π3.5.7 Δίδακτρα
Το κόστος διδάκτρων κυμαίνεται από $8,000-$18,000, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να φτάσει
και πάνω από $30,000 το ακαδημαϊκό έτος (9 μήνες). Το κόστος βιβλίων κυμαίνεται από $500-$1,000 το
ακαδημαϊκό έτος. Η διαμονή εκτός πανεπιστημιούπολης σε διαμέρισμα στοιχίζει μεταξύ $300-$600 το
μήνα, ποσό που μπορεί να αυξηθεί δραματικά ανάλογα με την τοποθεσία διαμονής. Επίσης το κόστος
διαβίωσης διαφέρει πολύ ανάλογα με την τοποθεσία διαμονής, με μέσο όρο $1,000 τον μήνα. Σύμφωνα
με στοιχεία του Ινστιτούτου Fulbright, το κόστος συνολικής διαβίωσης (στέγη, τροφή, καθημερινά έξοδα,
έξοδα μετακίνησης κλπ) κυμαίνεται από $14,500-$26,500 για ένα ακαδημαϊκό έτος (9 μήνες). Ακριβείς
πληροφορίες μπορεί να βρει ο υποψήφιος απ΄ευθείας από τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν
(συνήθωςαναφέρονται στους γενικούς οδηγούς).
Π3.5.8 Στέγαση
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει στέγαση εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης. Μέσα στην
πανεπιστημιούπολη μπορεί να μείνει σε φοιτητικές εστίες ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα.
Το συμβόλαιο διαμονής υπογράφεται συνήθως για ένα ακαδημαϊκό έτος και προϋποθέτει την καταβολή
ενοικίου για τους πρώτους μήνες. Πληροφορίες για τα σχετικά κόστη διαμονής στέλνει το πανεπιστήμιο
μαζί με άλλες πληροφορίες για την εγγραφή του υποψηφίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Για διαμονή εκτός πανεπιστημιούπολης, ο φοιτητής μπορεί να πάρει τις πρώτες πληροφορίες από το
διεθνές γραφείο φοιτητών του πανεπιστημίου ή να αναθέσει την αναζήτηση σε γραφεία με σχετικές
υπηρεσίες (apartment locator services) τα οποία χρεώνουν κάποια αμοιβή. Στην περίπτωση διαμονής
εκτός πανεπιστημιούπολης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαδρομές προς και από το πανεπιστήμιο,
καθώς οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι συνήθως αραιές. Η αγορά αυτοκινήτου λύνει το πρόβλημα και οι
τιμές είναι χαμηλές σε σχέση με αυτές της χώρας μας.
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Π3.5.9 Ιατρική ασφάλιση
Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα της ιατρικής τους ασφάλισης η οποία είναι υποχρεωτική.
Εφόσον ο φοιτητής κρίνει αναγκαίο μπορεί να έχει ιδιωτική ασφάλιση. Υπάρχουν εταιρείες που
προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης ειδικά για ξένους φοιτητές. Το καλύτερο μέρος για να πάρετε
σχετικές πληροφορίες είναι το διεθνές γραφείο φοιτητών (International Student Office). Εναλλακτικά, τα
πανεπιστήμια έχουν προγράμματα ιατρικής ασφάλισης με κόστος που κυμαίνεται μεταξύ $300-$600 το
ακαδημαϊκό έτος. Ο φοιτητής πρέπει να προσέξει αν το κόστος περιλαμβάνεται ή όχι στα δίδακτρα.
Συνήθως αυτά τα προγράμματα καλύπτουν μόνο απλά περιστατικά.
Π3.5.10 Έκδοση βίζας
Αφού ο υποψήφιος ειδοποιήσει το πανεπιστήμιο ότι αποδέχεται την θέση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
θα του σταλεί μαζί με άλλες πληροφορίες το έντυπο Ι-20 το οποίο είναι απαραίτητο για την έκδοση
φοιτητικής βίζας (κατηγορία F-1). Η βίζα χορηγείται από το προξενείο της αμερικανικής πρεσβείας στην
Αθήνα, μέσω προσωπικής συνέντευξης σε πρόξενο σχετικά με θέματα ακαδημαϊκά, αλλά και οικονομικά.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομικούς πόρους για να καλύψει τα
δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης στις Η.Π.Α. για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος. Για αυτό χρειάζεται
στο προξενείο μια επιστολή από τράπεζα που θα βεβαιώνει ότι η οικογένεια του υποψηφίου μπορεί να
τον στηρίξει οικονομικά. Επίσης για την έκδοση βίζας απαραίτητα είναι, το έντυπο Ι-20, το διαβατήριο και
μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας του υποψηφίου.
Π3.5.11 Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στις Η.Π.Α.
Οι φοιτητές με βίζα F-1 μπορούν να εργαστούν μέσα στην πανεπιστημιούπολη (on-campus employment)
με μερική απασχόληση έως 20 ώρες την εβδομάδα το περισσότερο. Σε περιόδους διακοπών και
καλοκαιρινού εξαμήνου δίνεται δικαίωμα για εργασία μέχρι και 35-40 ώρες την εβδομάδα. Η εργασία
στην πανεπιστημιούπολη περιλαμβάνει θέσεις βοηθών καθηγητών ή βοηθών ερευνητών, σε γραφεία και
υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Επίσης επιτρέπεται εργασία σε φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς εκτός
πανεπιστημίου, τα οποία όμως συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο.
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Π3.5.12 Πηγές πληροφόρησης
Πίνακας Π3.Χ : Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στις Η.Π.Α.
ΦΟΡΕΑΣ

Ιδρυμα Fulbright
ΑΘΗΝΑ

Ιδρυμα Fulbright
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Πληροφορίες για
σπουδές στις Η.Π.Α.
Προμήθεια
αιτήσεων των τεστ
TOEFL-GRE-GMAT
- Πληροφορίες για
σπουδές στις Η.Π.Α.
Προμήθεια
αιτήσεων των τεστ
TOEFL-GRE-GMAT
Διεξαγωγή
εξετάσεων των τεστ
TOEFL-GRE-GMAT

Εξεταστικό Κέντρο
Fulbright / Prometric
Test Center

Διεξαγωγή
εξετάσεων των τεστ
TOEFL-GRE-GMAT

Προξενείο
Αμερικανικής
Πρεσβείας

- Εκδοση Βίζας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Βασιλίσσης
Σοφίας 6,
106 74 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 7241811-12
Fax : 210 7226510
e-mail
adviser@compulink.gr

Ελευθερίου
Βενιζέλου 4
546
24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. : 2310 242904
e-mail:
edadthes@compulink.gr

Αβέρωφ 30 &
Αχαρνών,
4ος
όροφος
10433 ΑΘΗΝΑ,

Tηλ.
:
210
8846583
Fax.
:
210
8846584
e-mail:
edutest@ath.forthnet.gr

Ελευθερίου
Βενιζέλου
4
546
24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.
:
2310
242904
Fax
:
2310
257410
e-mail:
edadthes@fulbright.gr

Βασιλίσσης
Σοφίας 91,
ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 7212951

:

Π3.6. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Στον Καναδά κάθε μία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι
υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό σύστημα παιδείας. Τα πανεπιστήμια
χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από το δημόσιο με αποτέλεσμα να προσφέρουν υψηλή
ποιότητα σπουδών ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών ή την περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστήμιο. 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:
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1. Το Master’s, 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).
2. Το Διδακτορικό (Doctoral), με σπουδές διάρκειας 2-3 ετών για φοιτητές που έχουν ήδη το δίπλωμα
Master’s. Για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου απαιτείται η σύνταξη και η υποστήριξη διδακτορικής
διατριβής

Π3.6.1 Τα κριτήρια εισαγωγής
Τα κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης υποψηφίων είναι διαφορετικά σε κάθε πανεπιστήμιο. Ειδικά για
τους αλλοδαπούς φοιτητές υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά
προγράμματα:
1. Ο μέσος όρος βαθμολογίας πτυχίου/ διπλώματος από Ελληνικό πανεπιστήμιο πρέπει να είναι 6.57.0/10.
2. Απαραίτητη είναι η γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος. Το TOEFL και
σπανιότερα το IELTS είναι τα επίσημα τεστ γλώσσας που δέχονται τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Στα
γαλλόφωνα ιδρύματα δεν υπάρχει συγκεκριμένο τεστ γλώσσας και η αξιολόγηση των υποψηφίων για
αυτό το κριτήριο καθορίζεται από κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά.
3. Σε διάφορες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί βαθμολογία στο τεστ GRE, ενώ για μεταπτυχιακές σπουδές
στην διοίκηση επιχειρήσεων σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια χρειάζεται το τεστ GMAT.
Π3.6.2 Η αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απ΄ευθείας με το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών (Faculty
of Graduate Studies) του πανεπιστημίου από 6 έως και 12 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία
εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ζητώντας πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια αποδοχής, τα
δίδακτρα, όπως επίσης και τις φόρμες αιτήσεως. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις προθεσμίες αποστολής
της αίτησης που ορίζει κάθε πανεπιστήμιο. Οι ημερομηνίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια του Καναδά
γίνονται σε 3 περιόδους, τον Σεπτέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Μάιο. Επίσης στα περισσότερα
πανεπιστήμια υπάρχει χρέωση για την επεξεργασία της αίτησης. Όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται
στην αίτηση πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην γλώσσα του πανεπιστημίου στο
οποίο απευθύνεται ο υποψήφιος.
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Π3.6.3 Πηγές χρηματοδότησης
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.

Π3.6.4 Θέσεις βοηθών καθηγητών ή βοηθών ερευνητών
Τα τμήματα των πανεπιστημίων προσφέρουν περιορισμένο αριθμό θέσεων βοηθών καθηγητών ή
ερευνητών (assistantships). Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις, βασίζονται κυρίως στην
ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέσω των γραφείων οικονομικής
ενίσχυσης φοιτητών του πανεπιστημίου (financial aid offices), απ΄ευθείας μέσω του τμήματος φοίτησης ή
και μέσω συγκεκριμένου καθηγητή του οποία τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συμπίπτουν με αυτά του
υποψηφίου. Στην τελευταία περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να έλθει σε απ΄ευθείας επικοινωνία με τον
καθηγητή, ο οποίος θα ελέγξει αν υπάρχει πιθανότητα για υποτροφία ή θέση βοηθού.

Π3.6.5 Υποτροφίες του Ελληνο-Καναδικού συνδέσμου
Ο Ελληνο-Καναδικός σύνδεσμος προκηρύσσει υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη γίνει
δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του Καναδά. Προσφέρονται δύο υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε κλάδο, ύψους $3,000 Cdn η κάθε μία. Μαζί με την αίτηση ο
υποψήφιος πρέπει να στείλει (α) βιογραφικό σημείωμα, (β) την πιο πρόσφατη βαθμολογία μαθημάτων
και (γ) το γράμμα αποδοχής από το πανεπιστήμιο.
Π3.6.6 Υποτροφίες του ιδρύματος NSERC
Το ίδρυμα NSERC (Natural Sciences & Engineering Research) του Καναδά χρηματοδοτεί νέους
επιστήμονες/μηχανικούς που κάνουν διδακτορικό σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του Καναδά, για την
ερευνητική εργασία τους σε ομάδες εργαστηρίων της κυβέρνησης (Canadian government laboratories)
στον τομέα που σπουδάζουν. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής. Βασική
προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των υποψηφίων μέσα σε έξι μήνες από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
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Π3.6.7 Κόστος σπουδών & διαβίωσης
Το κόστος σπουδών και διαβίωσης διαφέρει πολύ ανάλογα με την επαρχία του Καναδά, το πανεπιστήμιο,
και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το ύψος διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 κυμαίνεται από
$2,845 Cdn έως $26,000 Cdn ετησίως, ενώ ο μέσος όρος εξόδων διαβίωσης είναι περίπου $18,840 Cdn .
Ο φοιτητής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι τα δίδακτρα αντιπροσωπεύουν μόνο το 25-35% των συνολικών
εξόδων. Ακριβείς πληροφορίες για τα έξοδα σπουδών αναφέρονται στους πανεπιστημιακούς οδηγούς.
Π3.6.8 Στέγαση
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει στέγαση εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης. Μέσα στην
πανεπιστημιούπολη μπορεί να μείνει σε φοιτητικές εστίες αφού υποβάλει σχετική αίτηση. Η διαμονή δεν
είναι δωρεάν και το κάθε ίδρυμα έχει τις δικές του τιμές. Πληροφορίες δίδονται απευθείας από το κάθε
πανεπιστήμιο. Για διαμονή εκτός πανεπιστημιούπολης, ο φοιτητής μπορεί να πάρει τις πρώτες
πληροφορίες από το γραφείο προσανατολισμού ξένων φοιτητών του κάθε πανεπιστημίου. Επίσης πολλά
πανεπιστήμια διαθέτουν ειδική υπηρεσία για ανεύρεση διαμονής εκτός πανεπιστημιούπολης. Το κόστος
για διαμονή με συγκατοίκηση ξεκινάει από $400 Cdn έως και $1,100 Cdn τον μήνα, ενώ για διαμέρισμα
κυμαίνεται στα $600 Cdn με $1,500 Cdn τον μήνα.
Π3.6.9 Ιατρική ασφάλιση
Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η κάθε επαρχία έχει δικούς της κανονισμούς για ιατρική
ασφάλιση και πολλές φορές υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε πανεπιστήμια της ίδιας επαρχίας. Ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει στο πανεπιστήμιο που σκοπεύει να εγγραφεί, αν υπάρχει ιατρική
ασφάλιση για αλλοδαπούς φοιτητές. Στις επαρχίες Alberta, British Columbia και Saskatchewan υπάρχουν
προγράμματα ιατρικής ασφάλισης για αλλοδαπούς φοιτητές τα οποία κοστίζουν μέσο όρο $35 Cdn
/μήνα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 7 επαρχίες, τα πανεπιστήμιά τους σε συνεργασία με ιδιωτικές
εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ειδικά για φοιτητές με κόστος $300 Cdn –$700 Cdn τον χρόνο.
Π3.6.10 Έκδοση φοιτητικής έγκρισης
Για σπουδές στον Καναδά που διαρκούν πάνω από 3 μήνες, οι φοιτητές πρέπει πριν φύγουν, να
προμηθευτούν το έγγραφο Φοιτητικής Έγκρισης (Student Authorization). Η αντίστοιχη αίτηση
αποστέλλεται για έγκριση στην Καναδική Πρεσβεία της Ρώμης. Για την έκδοση Φοιτητικής Έγκρισης
χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Η αίτηση συμπληρωμένη,
2. Φωτοτυπία διαβατηρίου,
3. 4 πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου,
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4. Έγγραφο π.χ. μια επιστολή από τράπεζα, που θα βεβαιώνει ότι η οικογένειά του υποψηφίου μπορεί να
τον στηρίξει οικονομικά κατά την διάρκεια των σπουδών του στον Καναδά,
5. Το γράμμα αποδοχής από το πανεπιστήμιο,
6. Το τρέχον χρηματικό ποσό για την επεξεργασίας της αίτησης.
Μόλις εγκριθεί η αίτηση ο φοιτητής θεωρείται ‘‘bona fide’’, θα του δοθεί ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να
δείξει στους υπεύθυνους της υπηρεσίας μετανάστευσης κατά την είσοδό του στον Καναδά και τότε θα
εκδοθεί η Φοιτητική Έγκριση.
Στην πρεσβεία του Καναδά δίδεται ένα πλήρες Φοιτητικό Πακέτο με σχετικές πληροφορίες για τους
Έλληνες φοιτητές που πρέπει να κάνουν αίτηση για την έκδοση των παραπάνω εγγράφων.
Π3.6.11 Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στον Καναδά
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εργασίας μόνο μέσα στην πανεπιστημιούπολη με μερική απασχόληση έως
και 20 ώρες την εβδομάδα. Άδεια για εργασία εκτός πανεπιστημιούπολης δίδεται μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις. Μετά την αποφοίτηση και για 12 μήνες αφού λήξει η Φοιτητική Έγκριση υπάρχει η
δυνατότητα εργασίας σε τομέα που σχετίζεται άμεσα με τις σπουδές που πραγματοποίησε ο φοιτητής
στον Καναδά.
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Π3.6.12 Πηγές πληροφόρησης
Πίνακας Π3.ΧΙ : Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στον Καναδά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Ιωάννου Γενναδίου
4,
115 21 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 727 3206
Fax : 210 727 3480
e-mail :
kathy.angelopoulou@intern
ational.gc.ca

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καναδική
Πρεσβεία Κέντρο
Πληροφόρισης
για
Σπουδές
στον Καναδά

- Πληροφορίες για
σπουδές
στον Καναδά
- Πληροφορίες για την
Φοιτητική Εγκριση

ΕλληνοΚαναδικός
Σύνδεσμος
Association
of
Universities and
Colleges
of
Canada

- Υποτροφίες
μεταπτυχιακές
σπουδές
- Πληροφρίες
μεταπτυχιακά
προγράμματα
πανεπιστήμια

Canadian Bureau
for International
Education

- Πληροφορίες για
μεταπτυχιακές
σπουδές,
υποτροφίες, εργασία
στον Καναδά.

Natural Sciences
&
Engineering
Research
Council (NSERC)

- Υποτροφίες για
προγράμματα
διδακτορικού
σε
συγκεκριμένους
τομείς έρευνας.

350 Albert Street,
Ottawa,
Ontario K1A 1H5,
CANADA

Tηλ : 001-613 995 4273
e-mail: webapp@nserc.ca

- Πληροφορίες για
ισοτιμίες
τίτλων
σπουδών

95
St.
Clair
Avenue
West,
Suite
1106
Toronto,
Ontario
M4V
1N6,
CANADA

Tηλ : 001-416 962-9725
Fax : 001-416 962-2800
e-mail: info@cicic.ca

Canadian
Information
Center
International
Credentials
(CICIC)

for

για
για
και

Καραγιώργη
Σερβίας 2,
105 62 ΑΘΗΝΑ
350 Albert Street,
suite 600, Ottawa,
Ontario K1R 1B1,
CANADA
220 Laurier Street
W/O,
Suite
1550,
Ottawa,
ON K1P 5Z9,
CANADA

Tηλ : 001-613 563 1236
Fax : 001-613 563 9745
e-mail: info@aucc.ca
Tηλ : 001-613 237 4820
Fax : 001-613 237 1073
e-mail: info@cbie.ca
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