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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

H ταχύτατη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και των νέων τεχνολογιών δημιούργησε 
πληθώρα καινούριων επαγγελμάτων και νέες επιστημονικές ειδικότητες στην αγορά εργασίας. Ο χώρος 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έσπευσε να καλύψει την ανάγκη παραγωγής εξειδικευμένου 
επιστημονικού δυναμικού με τη δημιουργία νέων Τμημάτων, αλλάζοντας ριζικά το χάρτη της Ανώτατης 
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.  

Στην Ελλάδα ή μεγέθυνση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ έγινε, ως συνήθως, χωρίς 
προηγούμενη σοβαρή μελέτη της αγοράς εργασίας, αλλά με κριτήρια συχνά τοπικιστικά και 
μικροπολιτικά. Δίπλα στις παραδοσιακές ειδικότητες, οι οποίες συνήθως έχουν κατοχυρωμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα και –λίγο ή πολύ- καθορισμένο επαγγελματικό αντικείμενο, δημιουργήθηκαν  
νέες ειδικότητες χωρίς ξεκαθαρισμένο επαγγελματικό περίγραμμα (Job Profile) και χωρίς  εξασφαλισμένα 
τα εργασιακά τους δικαιώματα.  

Η ακριβής περιγραφή των επαγγελμάτων είναι ένας τομέας στον οποίο ολόκληρη η Ευρώπη 
υστερεί, πολύ περισσότερο η Ελλάδα, διαπίστωση στην οποία συμφωνούν και οι αρμόδιοι φορείς της 
Πολιτείας, (ΕΚΕΠΙΣ, Υπουργείο Εργασίας, κλπ). 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τα 
νέα Τμήματα να «βρουν τον εαυτό τους» και να προσδιορίσουν το ακριβές στίγμα τους στην αγορά 
εργασίας, ανέλαβε να εκπονήσει επτά “Οδηγούς επαγγελμάτων” για ισάριθμες νέες ειδικότητες. Μεταξύ 
αυτών συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. 

Η σύνταξη του παρόντος Οδηγού βασίστηκε στην επεξεργασία πολλών πληροφοριών, η 
συλλογή των οποίων συνάντησε αρκετές δυσκολίες λόγω της μεγάλης διασποράς των απαιτούμενων 
στοιχείων, αλλά και της παντελούς έλλειψης ανάλογων προσπαθειών μέχρι σήμερα. Αυτό οφείλεται 
φυσικά και στο γεγονός ότι σε όλη τη χώρα υπάρχει μόνο ένα Τμήμα με την ειδικότητα Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης. 

Ένα επιπλέον εμπόδιο για τη σύνταξη του Οδηγού ήταν η έλλειψη αξιόπιστων μηχανισμών 
παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μηχανισμών που είναι  απαραίτητοι για τη 
χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, τεκμηριωμένης σε  συγκεκριμένα στοιχεία της αγοράς εργασίας. 

Ας σημειωθεί τέλος ότι, παρά την προσπάθεια να καλυφθούν όλοι οι τομείς επαγγελματικής 
απασχόλησης  και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, πιθανόν να υπάρχουν πληροφορίες  που δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στον παρόντα Οδηγό. Για το λόγο αυτό είναι ευπρόσδεκτες προσθήκες, τροποποιήσεις 
ακόμη και ενστάσεις, από όλους τους ενδιαφερομένους: εκπαιδευτικούς, αποφοίτους, φοιτητές και  
επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς.  

Μόνον έτσι ο Οδηγός επαγγέλματος του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης θα παραμείνει 
ένα ζωντανό και χρήσιμο εργαλείο για τους πτυχιούχους του Τμήματος κι όχι μόνο.  

 
Δρ. Λ. Τσικριτζής, 

Επίκουρος καθηγητής,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος  

του Γραφείου Διασύνδεσης  του ΤΕΙ ΔΜ 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

 

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  (Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας ανήκουν στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο 2916/01. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αυτοδιοικούνται στα 

πλαίσια του ιδρυτικού τους νόμου. Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών 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 ως στελέχη εφαρμογής στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.  

Σήμερα σπουδάζουν στα Ελληνικά Τ.Ε.Ι. περί τους 200.000 σπουδαστές, σε διάφορες 

Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα 

γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία αφενός μεν του σωστού 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 αγοράς.  

Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός 

στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη 

ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το 

σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  

Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγέλματος είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και 

σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

σε σημαντικά θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και τις 

τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το επάγγελμά τους.  

Παρέχει βασικά στοιχεία, αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών πληροφόρησης 

και ενημέρωσης, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει περισσότερο 

εξειδικευμένα θέματα.  
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2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με 

το ΠΔ 200/99 (ΦΕΚ 179 Α'/6-9-99), ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και η 

λειτουργία του ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2000 – 2001. Στελεχώθηκε σταδιακά με μόνιμο 

εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) από το 2003 και σήμερα αριθμεί επτά (7) μέλη Ε.Π. Από το 

Νοέμβριο του 2004 άρχισε η αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών του Τμήματος. Η 

αναζήτηση και υλοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό 

τομέα, η προσπάθεια των πτυχιούχων του Τμήματος για εξεύρεση εργασίας, η ερευνητική 

δραστηριότητα των Εκπαιδευτικού Προσωπικού και η δραστηριότητα του ίδιου του Τμήματος 

να προβάλει τη νέα ειδικότητα του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (Helleco ’04) 

έκαναν γνωστό το Τμήμα στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Από την ημερομηνία της 

ορκωμοσίας των πρώτων αποφοίτων μέχρι και σήμερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αναζητούν 

μια θέση στην αγορά εργασίας ή/και επιπλέον εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο που έχουν 

σπουδάσει. 

Ο παρόν οδηγός δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους αποφοίτους του Τμήματος να 

προσανατολιστούν στην εύρεση εργασίας ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο σε γνωστικά αντικείμενο σχετικά με το πρώτο τους πτυχίο. 

Οι έως τώρα απόφοιτοι Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης σε ποσοστό που 

αντιστοιχεί στο 60% περίπου είναι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι, ενώ αρκετοί είναι και 

εκείνοι που σπουδάζουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση 20514/Ε5/13-3-2006 (ΦΕΚ 297 Β'/06) καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο της μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και εξέλιξης μεθόδων, συστημάτων και 

εγκαταστάσεων ελέγχου και διαχείρισης ρύπων, που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη 

δραστηριότητα.  

Ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές 

γνώσεις και δεξιότητες, που του επιτρέπουν να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του 

γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος 

επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.  

Στα οκτώ εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές 

ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών, 

πρακτική άσκηση και ενδεχομένως συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται 

στα εργαστήρια του τμήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών είναι δομημένα στις 
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κατηγορίες των Μαθημάτων Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής και Ειδικότητας και 

μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης–Οικονομίας–Νομοθεσίας–Ανθρωπιστικών Σπουδών).  

 

 2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει καταρτιστεί 

με βάση τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις των επιστημών περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για καθαρή παραγωγή και «πράσινα» προϊόντα, όπως και τις ανάγκες 

της ελληνικής αγοράς εργασίας.  

Το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών εστιάζεται κυρίως στις τεχνολογίες μέτρησης, 

καταγραφής και αξιολόγησης της ρύπανσης, στην εφαρμογή, μελέτη και εξέλιξη μεθόδων 

αντιρρύπανσης και στη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση κατάλληλων αντιρρυπαντικών 

εγκαταστάσεων.   

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Κατά τα πρώτα 7 εξάμηνα οι σπουδές 

περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, 

επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών κλπ. Σημαντική βαρύτητα δίνεται στις 

εργαστηριακές εφαρμογές, οι οποίες καλύπτουν κατά μέσο όρο το 38%  των ωρών 

διδασκαλίας. 

Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική άσκηση και εκπονείται η 

Πτυχιακή εργασία. Η Πρακτική γίνεται σε χώρους παραγωγής, εργαστηρίων, τεχνικών 

γραφείων, κλπ. Η Πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει την 

εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μελέτης, που σχετίζεται με ένα θέμα της ειδικότητας και μπορεί 

να είναι θεωρητική ή πειραματική, ή σύνθεση και των δύο.  

Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών είναι δομημένα στις κατηγορίες των 

Μαθημάτων Γενικής Υποδομής, Ειδικής Υποδομής και Ειδικότητας και μαθήματα ΔΟΝΑ.  

Πιο συγκεκριμένα τα αντικείμενα αυτά καλύπτουν τις περιοχές : 

• Επιστημονικό υπόβαθρο μηχανικού 

• Επιστημονικό υπόβαθρο στις περιβαλλοντικές επιστήμες 

• Τεχνολογικό υπόβαθρο στη μέτρηση-αξιολόγηση-διαχείριση των συμβατικών ρύπων 

(αερίων, υγρών, στερεών), αλλά και των νέων μορφών (θόρυβος, ακτινοβολίες)  

• Πλήρη εκπαίδευση στο σχεδιασμό συστημάτων αντιρρύπανσης  

• Κατάρτιση στις σύγχρονες αντιλήψεις που αφορούν στην πρόληψη της ρύπανσης και στις 

νέες μορφές της (θόρυβος, ακτινοβολίες, κλπ) 

• Ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας, κανονισμών και περιβαλλοντικής πολιτικής 

 

Τα μαθήματα ειδικότητας επιλέγονται από το Τμήμα με βάση 

• τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις,  

• τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, 

• τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
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Η Πρακτική Άσκηση διαρκείας ενός εξαμήνου, πραγματοποιείται σε χώρους 

παραγωγής, εργαστηρίων, τεχνικών γραφείων, επιχειρήσεων και άλλους χώρους εργασίας της 

ειδικότητας. Στόχος η εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, η ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και πνεύματος συνεργασίας, καθώς και η βελτίωση της ικανότητας για 

αντιμετώπιση - επίλυση πραγματικών τεχνικών προβλημάτων.   

 
Πίνακας 1 : Πρόγραμμα σπουδών 

Α'  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΓΥ 3 - 3 Υ 5,5 
 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΓΥ 3 2 5 Υ 6 
 ΧΗΜΕΙΑ ΜΓΥ 3 2 5 Υ 6 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΜΓΥ 1 3 4 Υ 4 
 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΥ 2 - 2 Υ 4 
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΥ 1 4 5 Υ 4,5 

                                   Σύνολο        13 11 24   30 
 

 
 

B'  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΓΥ 3 - 3 Υ 5 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΓΥ 2 2 4 Υ 5 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΜΓΥ 1 3 4 Υ 4 
 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΓΥ 2 2 4 Υ 5 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι ΜΕΥ 2 2 4 Υ 5 
 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΥ 3 3 6 Υ 6 

                                     Σύνολο   13 12 25   30 
 
 
 
 

Γ'  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΓΥ 3 2 5 Υ 7 
 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΓΥ 3 - 3 Υ 6 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΓΥ 3 - 3 Υ 6 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΥ 2 3 5 Υ 6 
 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΥ 2 2 4 Υ 5 

                                      Σύνολο   13 7 20   30 
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Δ'  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΜΕΥ 2 2 4 Υ 5,5 
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ &  
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΥ 3 2 5 Υ 6,5 
 ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΕΔΑΦΩΝ  ΜΕΥ 3 2 5 Υ 7 
 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΥ 3 2 5 Υ 7 

επιλογή ενός εκ των δύο : 
 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ &   
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΔΟΝΑ 2 - 2 ΕΥ 4 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ &  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΝΑ 2 - 2 ΕΥ 4 

Σύνολο      13 8 21   30 
 

 

Ε'  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
 ΚΑΥΣΙΜΑ, ΚΑΥΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
  ΡΥΠΩΝ ΜΕΥ 2 2 5 Υ 6 
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ  
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 3 3 6 Υ 7 
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 3 2 5 Υ 7 
  επιλογή ενός εκ των δύο : 
  ΘΟΡΥΒΟΣ & ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 2 2 4 ΕΥ 5 
  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ &    
  ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 2 2 4 ΕΥ 5 
  επιλογή ενός εκ των δύο : 
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΟΝΑ 3 - 3 ΕΥ 5 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΝΑ 3 - 3 ΕΥ 5 

                                      Σύνολο   13 9 22   30 
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ΣΤ'  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΕ 3 2 5 Υ 6,5 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 3 2 5 Υ 6,5 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 3 2 5 Υ 6,5 
 επιλογή δύο εκ των τεσσάρων : 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 3,5 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ 
  & ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 3,5 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 3,5 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
  & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 3,5 
  επιλογή ενός εκ των δύο : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΟΝΑ 2 - 2 ΕΥ 3,5 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΝΑ 2 - 2 ΕΥ 3,5 

                                      Σύνολο   15 6 21   30 
 
 

Ζ'  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ - 3 3 Υ 3 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
& ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ   
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ 3 2 5 Υ 5,5 

  επιλογή δύο εκ των τριών :  

  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 4 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ &  
ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 4 
 ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 2 - 2 ΕΥ 4 

  επιλογή δύο  εκ των τριών :  

  ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΥ 3 - 3 ΕΥ 5 
 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
 ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΥ 3 - 3 ΕΥ 5 
  ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΥ 3 - 3 ΕΥ 5 

  επιλογή ενός εκ των δύο :  

  ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΝΑ 2 - 2 ΕΥ 3,5 

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΟΝΑ 2 - 2 ΕΥ 3,5 

                                      Σύνολο   15 5 20   30 
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Η'  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διδακτικές 
μονάδες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΜ Θ Ε Σ ΕΜ (ECTS) 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - - - - Υ  15 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - - - - Υ 15 
 

 
 
2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Πίνακας 2 : Ποσοτικά στοιχεία Σπουδαστών – Αποφοίτων του Τμήματος 

Τμήμα 
Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 
(έως 

31/12/06) 
Εγγεγραμμένοι 182 193 200 199 193 192 47 

Ενεργοί Φοιτητές 95 143 168 163 173 171 47 

Σύνολο Ενεργών 
φοιτητών 95 238 406 569 742 913 960 

Σύνολο 
Πτυχιούχων       93 

 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

3. 1  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Ο πτυχιούχος του Τμήματος φέρει τον τίτλο του Μηχανικού Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης και ουσιαστικά είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Διαθέτει τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, που του 

επιτρέπουν να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, 

είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών, είτε 

και ως εκπαιδευτικός. 

Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, τα μελετητικά γραφεία και η Εκπαίδευση μπορούν 

να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές δυνατότητες του Τεχνολόγου Αντιρρύπανσης, οι οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια και κατατάσσονται  με βάση  το αντικείμενο του κάθε 

επαγγελματικού πεδίου. 

 

3.1.1 Βιομηχανία 

 

• Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση μετρήσεων των παραγόμενων ρύπων. 

• Συντήρηση συστημάτων μέτρησης και ελέγχου της ρύπανσης 

• Έκδοση περιβαλλοντικών αδειών 



 16

• Τήρηση βιβλίων και αρχείων  

• Σχεδίαση και βελτιστοποίηση μεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου 

της ρύπανσης. 

• Παρακολούθηση των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων και 

σχεδιασμός της περιβαλλοντικής και ενεργειακή πολιτικής  

• Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και προγραμματισμός αναβάθμισης 

των συστημάτων αντιρρύπανσης. 

• Παραγωγή βιοκαυσίμων 

 

3.1.2 Εμπόριο 

 

• Προβολή και προώθηση προϊόντων 

• Αντιπροσώπευση ξένων οίκων  

 

3.1.3 Μελέτες 

 

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

• Μελέτες ενεργειακών εγκαταστάσεων 

• Μελέτες επαγγελματικού κινδύνου 

• Οικονομοτεχνικές μελέτες 

• Αδειοδοτήσεις επικινδύνων αποβλήτων 

• Σχεδιασμός και μελέτη μονάδων αντιρρύπανσης 

 

3.1.4 Κατασκευαστικός τομέας 

 

• Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αέριας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας 

• Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 

(βιολογικός καθαρισμός) 

• Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία έργων προστασίας περιβάλλοντος 

• Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας – διαχείρισης 

επικινδύνων αποβλήτων 

 

3.1.5 Δημόσιες Υπηρεσίες  

 

Υπουργεία, Νομαρχίες, ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις 

• Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση μετρήσεων. 

• Έλεγχος εφαρμογής της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας. 
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• Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. 

• Διαμόρφωση γενικότερων στρατηγικών, σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ή 

παραγωγικών τομέων, για αποτελεσματικό περιορισμό της ρύπανσης. 

• Έλεγχος και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Μελέτη, επίβλεψη κατασκευής και λειτουργία αντιρρυπαντικών έργων (ΧΥΤΑ, βιολογικός 

καθαρισμός κλπ.).  

 

3.1.6 Εκπαίδευση, Εφαρμοσμένη Έρευνα και Ανάπτυξη 

 
Δευτεροβάθμια, Μετα-δευτεροβάθμια (ΙΕΚ), Τριτοβάθμια, Σχολές Μαθητείας, Ερευνητικοί 

Φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα 

• Διδασκαλία προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας στη 

δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Διδασκαλία στον σχεδιασμό τεχνολογιών αντιρρύπανσης και προστασία του 

περιβάλλοντος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

• Έρευνα και ανάπτυξη νέων συστημάτων και τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τεχνολογιών παραγωγής/χρήσης 

εναλλακτικών καυσίμων και συστημάτων παραγωγής-εξοικονόμησης ενέργειας σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 

3.1.7 Ενέργεια (Ανανεώσιμες Μορφές – Βιοκαύσιμα) 

• Εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

• Σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μονάδων παραγωγής 

εναλλακτικών καυσίμων 

 
3.2 Απασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα ( Ως μισθωτός) 

 
Υπάρχουνε δύο βασικές κατηγορίες του ιδιωτικού τομέα όπου μπορεί να εργαστεί ο  

Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. Πρώτη κατηγορία είναι ως υπάλληλος σε εταιρείες 

και βιομηχανίες και δεύτερη κατηγορία είναι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Στην συνέχεια 

αναλύονται εκτενέστερα όλοι οι επιμέρους τομείς εργασίας που αφορούν τον απόφοιτο του 

Τμήματος ως ιδιωτικό υπάλληλο, ενώ στο Κεφάλαιο 3.4 περιγράφονται οι πιθανές 

επαγγελματικές του δραστηριότητες, ως αυτοαπασχολούμενου (επιχειρηματία ή ελεύθερου 

επαγγελματία). 

 

3.2.1 Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στην Βιομηχανία 

 

Η βιομηχανία είναι ένα σημαντικό πεδίο ενασχόλησης γα τους  πτυχιούχους 

Μηχανικούς Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. Η απασχόληση σε αυτόν τον τομέα εστιάζεται 
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κυρίως στον τομέα περιβάλλοντος, όσον αφορά την λήψη μέτρων προστασίας από την 

περιβαλλοντική ρύπανση, την συντήρηση συστημάτων αντιρρύπανσης και την βελτιστοποίηση 

λειτουργίας αυτών, καθώς και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων και συμβατικών ή μη 

πηγών ενέργειας για την χρήση εντός και εκτός των βιομηχανικών μονάδων. 

Η εργασία στον τομέα αυτό μπορεί να είναι είτε ως τεχνικός υπάλληλος είτε ως 

ελεύθερος επαγγελματίας.  

Τα πεδία δραστηριότητας ως τεχνικός υπάλληλος είναι τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνος Τμήματος περιβάλλοντος και αντιρρυπαντικών τεχνολογιών 

• Υπεύθυνος συντήρησης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

• Υπεύθυνος χημικών εργαστηρίων 

• Απασχόληση στο Τμήμα μελετών – νέων έργων 

• Απασχόληση στο Τμήμα έρευνας 

• Υπεύθυνος για την τήρηση βιβλίων και αρχείων σχετικά με τα παραγόμενα απόβλητα - 

ρύπους 

• Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 

• Υπεύθυνος συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

• Συντηρητής αντιρρυπαντικών συστημάτων  

 

Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας  

- Υπεύθυνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος 

- Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας 

- Συντήρηση συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης, καθώς και βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

των υπαρχόντων συστημάτων 

- Έρευνα και σύνταξη μελετών για την αγορά νέων συστημάτων αντιμετώπισης της ρύπανσης, 

συστημάτων διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και συστημάτων παραγωγής 

ενέργειας  από ανανεώσιμες ή μη πηγές 

- Έκδοση αδειών συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης και αποθήκευσης επικινδύνων και μη 

αποβλήτων 

- Έκδοση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο απασχόλησης  

- Τήρηση βιβλίων, αρχείων και σύνταξη αναφορών για τους παραγόμενους ρύπους, και τα 

παραγόμενα απόβλητα 

- Χημική ανάλυση των παραγόμενων ρύπων και των αποβλήτων 

- Σχεδιασμός ενεργειακής πολιτικής και μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης 

 

Συνθήκες εργασίας 

Οι αποδοχές συνήθως ξεκινούν με τον βασικό μισθό των συλλογικών συμβάσεων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις προσφέρεται μισθός ανάλογος των προσόντων.  Συνηθίζετε αρχικά να 

γίνεται εξάμηνη σύμβαση με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις προτείνεται σύμβαση αορίστου χρόνου. Όταν ως έδρα απασχόλησης είναι 
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απομακρυσμένες βιομηχανικές μονάδες, παρέχεται επιπλέον στέγαση, μετακίνηση και 

υψηλότερος μισθός. Το σύνηθες ωράριο εργασίας αρχίζει στις 7:00 και διαρκεί ένα 8ωρο 

ημερησίως και η περαιτέρω απασχόληση αμείβεται υπερωριακά, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 

συμφωνία 

 

Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

Προϋπηρεσία (κατά προτίμηση σε σχετική δραστηριότητα) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών). 

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Γνώση χρήσης Η/Υ 

 

Απαιτούμενη επιμόρφωση 

Επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών  δεξιοτήτων.   

 

Συνήθεις εργοδότες 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες όλων των κλάδων με άδεια περιβαλλοντικών 

όρων για διαχείριση των παραγόμενων ρύπων  ή αποβλήτων, μονάδες παραγωγής 

εναλλακτικών καυσίμων και χρήσης διαφόρων πηγών ενέργειας, εταιρείες διαχείρισης 

επικινδύνων αποβλήτων και εταιρείες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. 

 
3.2.2 Εμπόριο    

 

Περιγραφή της θέσης εργασίας 

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να απασχοληθεί στην 

αντιπροσώπευση ξένων εταιρειών (προώθηση–προβολή και πώληση προϊόντων, εξοπλισμού 

και εγκαταστάσεων). Συνήθως τα στελέχη τεχνικών πωλήσεων έχουν και την ευθύνη της 

τεχνικής υποστήριξης των συγκεκριμένων προϊόντων (after sales service). Υπάρχει η 

δυνατότητα ο απόφοιτος Μηχανικός να εργασθεί ως τεχνικός υπάλληλος σε διάφορες εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 

 

Τυπικές Δραστηριότητες της θέσης εργασίας 

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης όταν εργάζεται ως υπάλληλος μπορεί να 

απασχοληθεί σε εταιρείες εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρύπανσης, οργάνων 

μέτρησης ρύπανσης και χημικών αντιδραστηρίων, όπως και εξοπλισμού εργαστηρίου.  

 

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

- Ανάπτυξη δικτύου πελατών, επικοινωνία, ενημέρωση, τήρηση σχετικών αρχείων και 

προώθηση των προδιαγραφών των προϊόντων 
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- Παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τους πελάτες πριν και μετά την 

πώληση του προϊόντος. 

- Προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων του / των προϊόντων, για τα οποία έχει την ευθύνη.  

- Συμμετοχή στη βελτίωση των προϊόντων και την ανάπτυξη νέων. 

- Κοστολόγηση προϊόντων. 

- Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής 

 

Εάν ασχοληθεί με το ελεύθερο επάγγελμα μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως εξής: 

- Αντιπροσώπευση εταιριών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μετρητικών οργάνων, ανανεώσιμων 

συστημάτων παραγωγής ενέργειας, μηχανημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων καθώς ολόκληρων οίκων π.χ. Hewlett Packard, Siemens, Toshiba κ.α.  

- Εξουσιοδότηση για επισκευή των μηχανημάτων διαφόρων εταιρειών και οίκων 

- Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων  

- Συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων 

 

Συνθήκες εργασίας 

Οι αρχικές αποδοχές συνήθως ακολουθούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Το ωράριο εργασίας είναι κατά κανόνα εκείνο των εμπορικών καταστημάτων. 

 

Ανάλογα με το μέγεθος, το αντικείμενο της εταιρείας και την απόδοση του εργαζόμενου μπορεί 

να παρέχονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:  

Ιδιωτική ασφάλιση.  

Διαρκής εκπαίδευση.  

Προοπτικές εξέλιξης. 

Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό.   

Bonus ή ποσοστό επί των πωλήσεων πλέον του μισθού.  

Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή κλπ.  

Πολλές φορές αναφέρεται ρητά ότι η θέση προορίζεται μόνο για άνδρες.  

 
Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας  

Σε πολλές περιπτώσεις η θέση εργασίας αναφέρεται σε πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  

Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας 

Χειρισμός Η/Υ (τουλάχιστον MSOffice, Βάσεων Δεδομένων και Εμπορικών Πακέτων). 

Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης.  

Οργανωτικό πνεύμα.  

Αυτονομία δράσης.  

Υψηλού επιπέδου διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.  

Σχετική προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση συνήθως είναι απαραίτητη 

Απαραίτητη είναι η δυνατότητα μετακίνησης εκτός της έδρας 

Συστάσεις από προηγούμενη εργασία 
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Δίπλωμα οδήγησης 

 
Απαιτούμενη επιμόρφωση 

Επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών  δεξιοτήτων.  

  
Συνήθεις εργοδότες  

Βιομηχανικές μονάδες.   

Εταιρείες κατασκευής αντιρρυπαντικών τεχνολογιών (ΧΥΤΑ, βιολογικών καθαρισμών, αέριας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κλπ). 

Εταιρείες ενεργειακού εξοπλισμού – ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Πωλήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Εταιρείες τεχνικού εξειδικευμένου λογισμικού.  

Εταιρείες πώλησης υλικών. 

 

Στο παράρτημα Ι αναφέρονται ορισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

έχουν ως αντικείμενο δράσης σχετικό με αυτό του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.  

 

3.2.3 Μελέτες   

 

Περιγραφή της θέσης εργασίας  

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί είτε ως 

τεχνικός υπάλληλος σε ένα μελετητικό γραφείο είτε να ανοίξει δικό του γραφείο μελετών. Τα 

αντικείμενα μελέτης είναι τα ακόλουθα 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Μελέτες επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων 

Αδειοδοτήσεις διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 

Αδειοδοτήσεις διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων 

Μελέτες ενεργειακών εγκαταστάσεων 

Μελέτες επαγγελματικού κινδύνου 

Οικονομοτεχνικές μελέτες 

Σχεδιασμός και μελέτη μονάδων αντιρρύπανσης  

 

Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας 

Κοστολόγηση έργων και συστημάτων εξοπλισμού 

Σχεδιασμός και υπολογισμοί απόδοσης τεχνολογιών αντριρρύπανσης 

Μελέτες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 

Χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD, 4M) 
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Συνθήκες εργασίας  

Ανάλογα με το μέγεθος και το αντικείμενο της εταιρεία, διαφοροποιούνται οι συνθήκες 

εργασίας ως προς την εργασιακή σχέση (εξαρτημένη ή ελεύθερου επαγγελματία), το μισθό (με 

βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας ή αναλόγως προσόντων), το εργασιακό περιβάλλον. 

Πρόσθετες παροχές αναφέρονται σε ιδιωτικής ασφάλιση, bonus, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Οι δυνατότητες εξέλιξης και η παρεχόμενη εκπαίδευση επίσης εξαρτώνται από το 

μέγεθος και το αντικείμενο της εταιρείας.      

 

Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας  

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής ή /και 

Γερμανικής γλώσσας Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η γνώση MsOffice. Επίσης 

ζητείται γνώση εργαλείων λογισμικού, όπως το AutoCAD, 4M ή συγκεκριμένων 

προγραμμάτων λογισμικού. Πιθανόν να απαιτείται εμπειρία στο συγκεκριμένο τεχνικό 

αντικείμενο. Μεταπτυχιακοί τίτλοι  σπουδών επιθυμητοί (MSc). 

 

Απαιτούμενη επιμόρφωση 

Συνήθως γνώσης συγκεκριμένου λογισμικού. 

 

Συνήθεις εργοδότες  

Εταιρείες μελετών τεχνικών έργων  

Εταιρείες τεχνικού λογισμικού.  

Εταιρείες εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Εταιρείες εμπορίας εξοπλισμού 

 

3.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
 

3.3.1 Προσοντολόγιο 

 

«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα 

διορισμού στο Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά 

κλάδους και ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 

του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν 

κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που 

αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού). 

Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την 

τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).  
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Με το νέο Π.Δ. 347/2003 ο τίτλος και ο υπότιτλος του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/2001 

αντικαθίσταται ως εξής: Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών. (από Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών 

Εφαρμογών). Στον Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (β) 

Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, 

τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων 

αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής.(παρ. 9 του άρθρου). 

Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την 

προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών μόνο σπουδών γενικώς 

ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το 

Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος 

είναι αμιγώς λογιστικός. (άρθρο 13) 

  Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού 

ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα 

αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) 

παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση 

συγκεκριμένου υπολογιστικού πακέτου (software) σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, 

αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.(παρ. 18 του άρθρου) 

Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη από το 

άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστωνόταν αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνω-

ρισμένα, ενώ χορηγούνταν από φορείς που εφαρμόζανε αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης. 

(παρ. 16 του άρθρου) 

Επειδή οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 347/2003 για την απόδειξη της γνώσης πληροφορικής 

απεδείχθησαν δυσλειτουργικές στην εφαρμογή τους, προωθήθηκε η ρύθμιση της παρ. 4 του 

άρθρου μόνου του Π.Δ. 44/2005, η οποία προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους απόδειξης της 

γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ:  

(α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς 

που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το 

λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία.  

(β) Τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 

του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (Βλ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ την 

απαρίθμηση των σχετικών τίτλων σπουδών), και  

(γ) Τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική 

βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα 

τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό 

προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής: 
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«9. Όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή 

διπλώματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι, και των Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της απαιτούμενης 

αντιστοιχίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10.Με την προκήρυξη 

πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή 

ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόν ή τους κανονισμούς ή 

τους οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι 

σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί(παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α’)». 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, 

η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί να 

καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα. (παρ.10 

άρθρο 10 Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)(παρ 18 του άρθρου) 

  

Για τους πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης 

Ελληνομάθειας προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται 

με πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996, 

Φ.Ε.Κ. 124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. (παρ 19 του 

άρθρου) 

Οι προσλήψεις στους δημόσιους φορείς γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο 

Επιλογής Προσωπικού) με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας. 

Στο παράρτημα 4 παραθέτονται όλα τα ΦΕΚ που αφορούν τους Μηχανικούς 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, όπως και συναφείς ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ που διορίζονται στον 

δημόσιο τομέα με διαγωνισμούς που ελέγχονται από τον ΑΣΕΠ, σε θέσεις που αφορούν άμεσα 

του απόφοιτους του Τμήματος.  

 
3.3.2 Μισθολόγιο 

 

Ο Νόμος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαμβάνει την αναμόρφωση του 

μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις. 

Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., 

Δ.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας εξελίσσονται 

σε δεκαοκτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο 

σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εισαγωγικό βαθμό το 21ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 4ο 

Μ.Κ.(άρθρο 3) 

Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο 

μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων, τα τακτικά επιδόματα, 

τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα επιδόματα και παροχές, για την αμοιβή για εργασία 
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πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα 

θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α. 

Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε με τον Ν.3016 Φ.Ε.Κ. 110Α 17-5-2002 άρθρο 13, 

παρ.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. 

Με τον Ν.3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 καθορίζονται οι μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 

και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 

Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Νόμος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, 

περιλαμβάνει την αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 

άλλες συναφείς διατάξεις. 

Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε. με 

πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής, Τ.Ε. με πτυχίο ή 

δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών 

ημεδαπής ή αλλοδαπής , Δ.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε κατηγορία και οι 

υπάλληλοι έκαστης κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και 

καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. (άρθρο 3) 

Στον παραπάνω νόμο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο 

μισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές μισθολογικών κλιμακίων, τα τακτικά επιδόματα, 

τα επιδόματα εορτών και αδείας, άλλα επιδόματα και παροχές, για την αμοιβή για εργασία 

πέρα από τα συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδομα 

θέσεως ευθύνης, τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α. 

Με σχετική απόφαση με αριθμ.οικ. 2/7093/0022 και Φ.Ε.Κ. 215/2004 επεκτείνονται οι 

διατάξεις του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 

απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

Με τον Ν.3212/03 Φ.Ε.Κ. 308 Α καθιερώνεται επίδομα 3ο/οο για τους μόνιμους και 

αορίστου χρόνου, Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και ισότιμους του κλάδου «Τ.Ε. Μηχανικών» ανάλογο σε 

απόδοση με εκείνο του 7ο/οο  για τους  Διπλ. Μηχανικούς. 

Με τον Ν.2190/94 Φ.Ε.Κ. 28 Α’/3-3-94 κεφ.Η’ άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ, 

άρθρο 36 παραγρ. 7 & 8 και με τον Ν.2683/99 ΦΕΚ 19 Α’ /9-2-1999 άρθρο 79 διαμορφώνεται 

η εξέλιξη των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Διοίκηση. 

Ο Ν.2527/97 Φ.Ε.Κ. 206 Α’/ 8-10-1997 αποτελεί την τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων του Ν.2190/94. 

Στον Ν.2503/97 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α’ 30-5-1997, άρθρο 8  υπάρχουν θέματα που 

αφορούν την διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 
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3.3.3 Ασφαλιστικό 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/92 οι χαρακτηριζόμενοι ως “νέοι 

ασφαλισμένοι” δηλαδή τα πρόσωπα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην παραγωγική 

διαδικασία από 1/1/93 και εφεξής έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας 

ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας 

και ένα φορέα ασφάλισης Πρόνοιας. 

Εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισης τους σε 

περισσότερους του ενός φορέα λόγω άσκησης περισσοτέρων της μίας δραστηριότητας, 

ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο πρέπει να επιλέξουν με δήλωση τους 

μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης 

Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξαμηνιαία προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα 

επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στο φορέα εκείνο, στον οποίο υπάγεται η 

πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία. 

Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλισθούν προαιρετικά και 

σε περισσότερους τους ενός φορέα, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα 

από σχετική δήλωση, που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της ίδιας ως άνω 

προθεσμίας, αλλά υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή στην καταβολή του συνόλου των 

ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους των προβλεπόμενων από τις 

ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα. 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταμεία ασφάλισης: 

Ι.Κ.Α.(www.ika.gr) 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., συστάθηκε με το 

Ν.6298/1934  και καλύπτει τους εργαζομένους που παρέχουν: 

1. Εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός Τομέας - 

Δημόσιος Τομέας , Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιο-Κοινωνικός Τομέας) και εφόσον για την εργασία 

τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

 2. Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα 

με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή 

να μην ανήκει στην Ε.Ο.Κ. 

 3. Την προσωπική τους εργασία με σύμβαση εκμίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο 

επάγγελμα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου 

άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης. 

 4. Τα μέλη οικογένειας 
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 5. Οι Αλλοδαποί 

 

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους 

σε μη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι που στερούνται επαγγελματικής 

στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, 

εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροπομποί, αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιοι και 

υπαίθριοι μικροπωλητές). 

Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών 

συνεταιρισμών. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η 

ασφάλιση δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την 

πρώτη μέρα εργασίας. 

Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το 

Ι.Κ.Α. όσο και από άλλους Οργανισμούς. 

 
ΟΑΕΕ (Τ.Ε.Β.Ε.)(www.tebe.gr) 

Ο ΟΑΕΕ είναι ο “Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων επαγγελματιών” που 

δημιουργήθηκε το 1999 έπειτα από συνένωση των ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ.  Άμεσο 

ενδιαφέρον για τον Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει το ΤΕΒΕ (Ταμείο 

Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος) στο οποίο  ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

και τα μέλη των οικογενειών τους.  

Αναλυτικότερα στον ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1027/80 

ασφαλίζονται οι Επαγγελματίες και Βιοτέχνες, που ασκούν επάγγελμα σε πόλεις, κωμοπόλεις 

και χωριά άνω των 2000 κατοίκων για την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός των νομών Αττικής, 

Θεσ/νικης, Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας και Ευβοίας που ισχύει για 1000 κατοίκους και άνω 

ανεξάρτητα από τη μορφή λειτουργίας της επιχείρησης, ατομικής ή εταιρικής.   

 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

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

υπάγονται υποχρεωτικά: 

 
 1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων οι οποίοι υπάγονται στη 

συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου. 

 2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μακεδονίας - 

Θράκης. Οι διοριζόμενοι μετά την 1-4-99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, 

τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω 

Ταμείου και όχι στην ασφάλιση του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

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

αυτού. 

http://www.tebe.gr/
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 4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 

(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). 

 5. Οι νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών Ιδρυμάτων, 

Δημοτικών Νομικών Προσώπων και του Ταμείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής 

στην ασφάλισή τους. 

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

 7. Οι Δήμαρχοι εκτός αν είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου και υποβάλλουν αίτηση 

εξαίρεσης τους από την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την εκλογή τους. 

 8. Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφόσον 

επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταμείο. 

 9. Οι Γενικοί Γραμματείς Δήμων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην 

ασφάλιση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από του διορισμού τους. 

10. Το προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το οποίο από 1-11-1972 

υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του 

Ταμείου. 

11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος(Τ.Ε.Δ.Κ.) εφ' 

όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑΔΚΥ 

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

 
 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.( http://www.tsmede.gr/ch6.asp) 

Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

εγγράφονται: 

 
1. Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λ.π.) 

καθώς και οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.  

2. Οι ελεύθερα απασχολούμενοι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν 

υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.Δ. 3971/59).  

3. Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.  

4. Οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την υπ' 

αριθμ. 1156/97 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

5. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε.  

6. Ο Διευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωματικός Διευθυντής ( επί θητεία ) του Κ.Υ.Τ. καθώς 

και οι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι.  

 

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

Στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) ασφαλίζονται:  
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1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι. 

2. Οι μηχανικοί μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωμα επιλογής 

ασφαλιστικού φορέα. 

3. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δήμαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι ανασφάλιστοι. 

4. Τα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ  

Η ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάγεται στις 

γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 
3.3.4 Πιθανές θέσεις εργασίας για  τον απόφοιτο 

 

Βάσει του ισχύοντος προσοντολογίου ο πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης Τ.Ε. μπορεί να εργασθεί σε όλες τις υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, όπου ζητούνται θέσεις ΤΕ και αφορούν ενασχόληση με το περιβάλλον 

(ειδικότερα με τις τεχνολογίες ελέγχου και ανάλυσης ρυπογόνων ουσιών) και γενικότερα με 

οτιδήποτε θεωρείται σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών του.  

Για την προκήρυξη θέσεων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, καθώς και κάθε 

άλλης ειδικότητας θα πρέπει, πέρα από την πρόβλεψη του προσοντολογίου η ενδιαφερόμενη 

υπηρεσία που προκηρύσσει τις θέσεις οφείλει να έχει προβλέψει υποχρεωτικά στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Υπηρεσιών της τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Για ειδικότητες που δεν προβλέπονται 

στον εσωτερικό κανονισμό κάποιας υπηρεσίας δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού 

παρότι προβλέπονται στο προσοντολόγιο.  Ο εσωτερικός κανονισμός κάθε υπηρεσίας 

εγκρίνεται από τη διοίκηση του δημόσιου φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. Επομένως, για να εργαστεί ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης σε 

υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει  : α) η ειδικότητά του να γίνει 

γνωστή στις διοικήσεις των φορέων, β) να πειστούν οι διοικήσεις για την ανάγκη απασχόλησης 

πτυχιούχων αυτής της ειδικότητας και γ) να τροποποιηθεί ο εσωτερικός κανονισμό αυτών των 

υπηρεσιών, έτσι ώστε να προβλέπεται η συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως και ο μέγιστος 

αριθμός υπαλλήλων που μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε μια από τις υπηρεσίες του φορέα.      

Συνεπώς, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις,  οι  δημόσιες υπηρεσίες που θα 

μπορούσαν να προκηρύξουν θέσεις για τους πτυχιούχους του Τμήματος είναι τα Υπουργεία, οι 

Περιφέρειες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Ο.Τ.Α. (Δήμοι/Κοινότητες) και οι Σύνδεσμοι 

των Ο.Τ.Α.. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι θα μπορούσαν να απασχοληθούν στις 

αναρίθμητες Δημοτικές Επιχειρήσεις (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων, Βιολογικού Καθαρισμού, Αναπτυξιακές εταιρίες κλπ), στις μεγάλες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ) ή  ακόμα σε Ερευνητικά Κέντρα  

και στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). 
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Στην συνέχεια παραθέτονται οι δημόσιες υπηρεσίες – επιχειρήσεις, που βάσει του 

αντικειμένου τους (στον τομέα του περιβάλλοντος) θεωρείται ότι ενδιαφέρουν άμεσα τον 

Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, με αναλυτική αναφορά στους τομείς και τις δ/νσεις, 

όπως και το αντικείμενο της κάθε Δ/νσης και Τομέα . 

 

3.3.5 Υπουργεία 

 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  (ΥΠΕΧΩΔΕ)(www.minenv.gr) 

Το συγκεκριμένο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τον τομέα του περιβάλλοντος και όλων 

των μεγάλων έργων που εκτελούνται σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ο Μηχανικός 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να εργασθεί στο συγκεκριμένο υπουργείο ως  υπάλληλος 

στα Τμήματα που ασχολούνται με το περιβάλλον. Αναλυτικότερα τα Τμήματα  και οι Δ/νσεις  

όπου μπορεί να εργασθεί ο απόφοιτος του Τμήματος είναι τα ακόλουθα: 

Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

• Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

• Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

• Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων 

• Τμήμα Εργαστηρίων 

• Τμήμα Εξοπλισμού και Ελέγχου 

• Γραφείο Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου και Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος  

• Γραφείο Έργων Υποδομών και Δικτύων 

• Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 

• Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 

 
Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβων 

• Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας 

• Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβων 

• Τμήμα Αυτοκινήτων και εξωτερικών Καύσεων 

• Τμήμα Βιομηχανιών 

• Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών 

• Τμήμα Καυσίμων 

 

Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε.) 

 Έχει συσταθεί προσωρινά (ΠΔ 269/01 ΦΕΚ 192 Α΄, ΠΔ 221/98 ΦΕΚ 174 Α΄) στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ η  Ε.Υ.ΠΕ. η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αντιστοιχεί σε 

επίπεδο Δ/νσης του Υπουργείου. 
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 Η αρμοδιότητα της ΕΥΠΕ ανάγεται γενικά στην εποπτεία εκπόνησης, αξιολόγησης 

και έγκρισης περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται α) με την εφαρμογή των ειδικών και σημαντικών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ιδίως από το 2ο και 3ο Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), το Ταμείο Συνοχής, INTEREG, όπως και από άλλα προγράμματα 

και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. ή και από εθνικούς πόρους δηλαδή από το ΠΔΕ, από το ΕΤΕΡΠΣ 

κλπ. ή με αυτοχρηματοδότηση και β) με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 

έτος 2004. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας 

και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων έχουν συσταθεί τα εξής Τμήματα : 
 
  Τμήμα Α': Δικτύων, Μεταφορών και Λοιπών Έργων, με αρμοδιότητα σε έργα οδοποιίας, 

σιδηροδρόμων, λιμενικών, αεροδρομίων, δικτύων (όπως μεταφοράς ενέργειας, θερμού νερού, 

καυσίμων, μετρό, τραμ κλπ), ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ολυμπιακών και 

συναφών έργων και κάθε άλλου έργου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β'. 

  Τμήμα Β: Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Στερεών Αποβλήτων, με αρμοδιότητα σε έργα 

υδραυλικά, υδροηλεκτρικά, διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών (επικινδύνων και μη) αποβλήτων. 

  Τμήμα Γ: Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα τα διοικητικά και 

οικονομικά θέματα της ΕΥΠΕ. 

Οι θέσεις προσωπικού της Ε.Υ.ΠΕ. καθορίζονται σε εκατόν τριάντα ένα (131) υπαλλήλους και 

από αυτούς προβλέπονται μόνον δύο (2) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 

 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) 

Βασική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Π. είναι η διενεργεί ελέγχους για να διαπιστώνει αν 

τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι στα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου, ευρύτερου 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και να εισηγείται την επιβολή 

κυρώσεων. Οι Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης είναι πλήρως καταρτισμένοι και 

μπορούν να εργασθούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

- Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την τήρηση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται από αυτή, για την 

εκτέλεση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

σε επίπεδο χώρας 

- Τον καθορισμό προτύπων και μεθόδων μέτρησης πάσης φύσεως εκπομπών στο σύνολο 

των περιβαλλοντικών μέσων από σταθερές πηγές 

- Την εκπόνηση μελετών και ερευνών γενικού ενδιαφέροντος σχετικών με το 

αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π. 

- Την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο, από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της. 
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Τα ανάλογα Τμήματα που θα απασχολήσουν τους αποφοίτους του Τμήματος είναι : 

Τμήμα Α : με αρμοδιότητες τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των 

περιβαλλοντικών όρων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε δημόσια 

έργα, σε ΧΥΤΑ καθώς και σε λοιπές δημόσιες υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Τμήμα Β : με αρμοδιότητες τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των 

περιβαλλοντικών όρων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε βιομηχανίες, 

εξορυκτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες και άλλες 

δραστηριότητες. 

Τμήμα Γ : με αρμοδιότητες τον έλεγχο κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συνεπάγεται 

καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος εν γένει, καταπατήσεις δημόσιων 

εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε 

προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την 

παραλία. 

Στις προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Υ.Ε.Π. (ΠΔ 165/03 ΦΕΚ 137 

Α΄) θέσεις προσωπικού προβλέπεται μεταξύ άλλων και τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Τεχνολογικού 

Τομέα (ανεξαρτήτου ειδικότητας) για την τεχνική υποστήριξη και καθήκον τους είναι πέρα από 

τη συμμετοχή τους στους ελέγχους που διενεργεί η Ε.Υ.Ε.Π. και η συντήρηση των οργάνων 

μέτρησης..   

 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

 

Τα υπουργείο έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υπηρεσίες που εξυπηρετούν το σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και τη λειτουργία διαφόρων μεγάλων έργων. Οι υπηρεσίες αυτές ασχολούνται 

αποκλειστικά με συγκεκριμένο έργο και ονομάζονται «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 

(Ε.Υ.Δ.Ε.) ακολουθούμενο από το τίτλο του έργου» (π.χ. ΕΥΔΕ Ύδρευσης –Αποχέτευσης 

Ν.Θεσ/νίκης, ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, ΕΥΔΕ Αεροδρομίου Ν.Θεσ/νίκης, ΕΥΔΕ Εκτροπής Αχελώου). 

Κάποιες από αυτές τις Ειδικές Υπηρεσίες το αντικείμενο τους είτε είναι αμιγώς περιβαλλοντικό 

είτε μέρος αυτού έχει να κάνει με περιβαλλοντικά ζητήματα. Επομένως ο Μηχανικός 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης θα μπορούσε να εργαστεί σε  μία από τις πολλές Ε.Υ.Δ.Ε. που 

διαθέτει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..    

 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.mohaw.gr) 

 
Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος 

Ο χώρος δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος αναπτύσσεται σε 

θέματα που αφορούν στη διασύνδεση των τομέων Υγείας και Περιβάλλοντος και ειδικότερα 

στη προστασία της Δημόσιας Υγείας από πιθανές επιδράσεις της ρύπανσης περιβάλλοντος 

(νερά, αέρας, έδαφος κλπ.). Τα Τμήματα που στελεχώνουν την διεύθυνση είναι: 

• Τμήμα Υγειονομικού Έλέγχου και Αποβλήτων 
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• Τμήμα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ,Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών  

• Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας  

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εργασθεί 

σε όλα τα Τμήματα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αναφέρονται παρακάτω 

 

Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Υδάτων και αποβλήτων. 

Στο συγκεκριμένο Τμήμα μπορεί να συντελέσει στην λήψη μέτρων για την προστασία 

των υδάτων (επιφανειακά, υπόγεια, θαλάσσια νερά, ύδρευση αποχέτευση, πόσιμα νερά, νερά 

ακτών κολύμβησης κ.α.), όπως και την απορρύπανσή τους από τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. 

Επιπλέον, μπορεί να προγραμματίσει και να παρακολουθήσει την εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.  Όσον αφορά τα λύματα και τα βιομηχανικά 

απόβλητα (τοξικά και μη πλην των αέριων ρύπων) μπορεί να παρέχει οδηγίες διαχείρισης 

αυτών ή να διενεργεί υγειονομικές και εργαστηριακές αναλύσεις για την διαπίστωση/ παρακο-

λούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσή τους. Επίσης μέσα στις 

δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος είναι και η εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, καθώς και η υπόδειξη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση 

υγειονομικών επιπτώσεων από μεγάλες φυσικές ή τεχνικές καταστροφές.  

 

Τμήμα Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης, Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών  

Στο συγκεκριμένο Τμήμα μπορεί ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης να 

συμβάλλει στην επισήμανση και τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, όπως και 

των αιτιών αυτών που επηρεάζουν άμεσα την Δημόσια Υγεία και την ποιότητα ζωής. 

Επιπλέον, να παρέχει οδηγίες και να διενεργεί υγειονομικές αναγνωρίσεις, να ελέγχει, να μετρά 

και να παρακολουθεί την ποιότητα της ατμόσφαιρας, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτή 

να έχει στην δημόσια υγεία. Τέλος, να μελετά, να προγραμματίζει και να παρακολουθεί την 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και κανονισμών. 

 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Μονάδων Υγείας και Οικισμών  

Στο παρόν Τμήμα ο πτυχιούχος της σχολής μπορεί να παρέχει τις γνώσεις του όσον 

αφορά τα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων στις μονάδες υγείας, την υγιεινομική  συλλογή, 

την αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων, την προστασία του εδάφους από την 

ρύπανση που οφείλεται σε απορριμματικές ή τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, στην υγιεινή της 

κατοικίας, των οικισμών και των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την προστασία από τους 

θορύβους. Σε αυτές τις μονάδες  υπάρχει η ανάγκη για παροχή οδηγιών και η διενέργεια 

υγειονομικών αναγνωρίσεων, ελέγχων και μετρήσεων για την διαπίστωση και παρακολούθηση 

των συνθηκών υγιεινής στους παραπάνω τομείς. Επιπλέον είναι απαραίτητη η μελέτη, ο 

προγραμματισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων και ο 
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κανονισμός ενεργειών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Μηχανικός Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης. 

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (www.yme.gr)  

  
Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 

Τμήμα Ελέγχων  

 
Στο συγκεκριμένο Τμήμα η ενασχόληση του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί 

να είναι: 

- Η διενέργεια ελέγχου καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., τους διεθνείς 

κανονισμούς και την εκάστοτε νομοθεσία. 

- Η συμμετοχή στις διεθνείς οργανώσεις για θέματα ελέγχου καυσαερίων 

- Η παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και ιδίως των χωρών της ΕΕ σε θέματα 

δοκιμών καυσαερίων και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής. 

- Η συνεχής ενημέρωση στις προδιαγραφές και μεθόδους που εφαρμόζουν άλλα κράτη και 

διεθνείς οργανισμοί, σχετικά με τον έλεγχο καυσαερίων. 

- Η μέριμνα για τη λειτουργία του ειδικού Εργαστηρίου Καυσαερίων και διενέργειας 

δοκιμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

- Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου. 

- Η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έργων απαραίτητων για τον 

συνεχή εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου 

- Η σύνταξη οδηγιών χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και 

τήρησης αρχείων και γενικότερα η εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας ή απαίτησης 

που προκύπτει από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία 

διαπίστευσης του Εργαστηρίου ή το εγχειρίδιο ποιότητας. 

- Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την απαραίτητη συντήρηση, 

ρύθμιση και διακρίβωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα. 

- Η μέριμνα για τη συνεχή παρακαταθήκη αναλωσίμων και ανταλλακτικών του 

εργαστηρίου. 

- Ο προγραμματισμός των διενεργούμενων από το εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων. 

 
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (www.ypes.gr) 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

Η Πολιτική Προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και 

περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπερι-

λαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που 

προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η 
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μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές 

της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.  
 

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις 

για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή επεισοδίων ρύπανσης και μόλυνσης  του 

περιβάλλοντος, τα οποία μπορούν να προέρχονται από χημικά ατυχήματα σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, ατυχήματα από μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – τοξικών αποβλήτων. 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης (www.ypan.gr) 

 Στο συγκεκριμένο υπουργείο οι εσωτερικές υπηρεσίες που μπορούν να απασχολήσουν 

έναν απόφοιτο του Τμήματος τεχνολογιών αντιρρύπανσης είναι : 

Τμήμα Ενέργειας & Φυσικών Πόρων  

 Δ/νση Ενέργειας 

 Δ/νση Φυσικού πλούτου 

Γραμματεία Βιομηχανίας   

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Εργασία σε θέσεις σχετικά με  ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, βιοκαυσίμων, 

ενεργειακής πολιτικής, μελέτες για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον 

τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και των τεχνολογιών αντιρρύπανσης.  

 

3.3.6 Περιφέρειες 

Οι περιφέρειες έχουν δημιουργηθεί για τον έλεγχο των τοπικών αυτοδιοικήσεων και 

την αποσυμφόρηση των υπουργείων. Αναλαμβάνουν την υλοποίηση και τον έλεγχο 

σημαντικών δραστηριοτήτων στις περιφέρειες που διοικούν. Ο μηχανικός Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης μπορεί να εργασθεί στους τομείς προστασίας και ελέγχου του περιβάλλοντος, 

καθώς και στον μελετητικό τομέα (έλεγχο και έγκριση μελετών). Αναλυτικότερα μπορεί να 

εργασθεί στους παρακάτω τομείς και Δ/νσεις: 

 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ)  

Τμήμα Περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασμού 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

• Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής 

Πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας για τη δομή και την οργάνωση του φυσικού 

λειτουργικού χώρου, τις χρήσεις γης, τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, τα δίκτυα και τα συστήματα τεχνικής υποδομής, τη δομή και 

διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και τις ζώνες ειδικού σχεδιασμού.  

• Η επεξεργασία προγραμμάτων που αφορούν παρεμβάσεις στο πλαίσιο του 

χωροταξικού σχεδιασμού περιφερειακού επιπέδου. 
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• Η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων και 

στατιστικών δεδομένων και η εκπόνηση ειδικών μελετών.  

• Η μέριμνα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων για το χωροταξικό πληροφοριακό 

σύστημα. 

• Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του 

περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη 

λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.  

• Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι 

προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόμενες 

λύσεις παρουσιάζουν διανομαρχιακά χαρακτήρα. 

• Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την 

εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και για την κατανομή των πιστώσεων, καθώς και 

τις προτάσεις μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα 

των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κλπ.).  

• Η εισήγηση για θέματα προέγκρισης χωροθέτησης έργων που εγκαθίστανται στην 

περιφέρεια, καθώς και εκείνων για τα οποία μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα για έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων. 

• Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 

2242/94 (ΦΕΚ 162/Α’) πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίες σε Ζώνες 

Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις.  

• Η αρμοδιότητα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων. 

• Ο καθορισμός Υδατικών Περιοχών δύο ή περισσότερων νομών. 

• Τα έργα διευθέτησης και ρύθμισης ροής υδάτων (προέγκριση χωροθέτησης έργων).  

Η αρμοδιότητα για την εποπτεία του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία 

του Περιβάλλοντος (ΕΣΕΠΠ). 

 
Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ)   
 
Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης θα μπορούσε να απασχοληθεί στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες των Περιφερειών, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται και έργα 

προστασίας περιβάλλοντος. Αυτές οι υπηρεσίες είναι :   

  
• Δ/νση Δημοσίων Έργων 

• Δ/νση ελέγχου κατασκευής έργων  

• Δ/νση ελέγχου συντήρησης έργων  

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)( http://tydk.pkm.gr/) 
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Η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης είναι αρμόδια για την άσκηση 

εποπτείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., την τεχνική υποστήριξη των Δήμων και Κοινοτήτων και 

για θέματα προσωπικού και οικονομικού των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο Νομό ή 

Νομαρχία.  

Στην παρούσα διεύθυνση υπάρχει η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων όπου ο 

απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να εργασθεί στους παρακάτω τομείς: 

• Στην σύνταξη και θεώρηση των μελετών, στην επίβλεψη και παραλαβή των έργων των 

δήμων και κοινοτήτων, των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών τους 

ιδρυμάτων, των λοιπών νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των 

συμβουλίων περιοχής και όσα αφορούν στο τεχνικό μέρος των εκτελούμενων έργων 

προμηθειών, τεχνικών εργασιών και μεταφορών των αυτών οργανισμών.  

• Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα τεχνικά θέματα που αφορούν στη 

συντήρηση και λειτουργία των έργων και του εξοπλισμού των παραπάνω οργανισμών.  

• Στην εισήγηση για την κατάρτιση προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης, κατά το μέρος που αυτά αφορούν τους ανωτέρω οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

• Στην τήρηση στατιστικής των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και προμηθειών.  

 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
Η Διεύθυνση Πολιτική προστασίας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση 

σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, καθώς κα για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του 

δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την 

αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Μηχανικός 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την 

αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων βάση των γνώσεων που έχει αποκτήσει. 

 
3.3.7.  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης   

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68 Α’) και Π.Δ. 78/06 (ΦΕΚ 80 

Α’/13-4-06) πρόσφατα αποφασίσθηκε οι Δ/νσεις Βιομηχανιών των Νομαρχιακών Αυτό-

διοικήσεων (Ν.Α.) να μετατραπούν σε Διευθύνσεις Ανάπτυξης και στην νέα εσωτερική τους 

διάρθρωση προβλέπεται Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και έκδοσης Οικοδομικών 

Αδειών. 

Για την στελέχωση του Τμήματος  αυτού καθορίζονται συγκεκριμένες ειδικότητες στις 

οποίες περιλαμβάνεται και η ειδικότητα του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και 

μάλιστα μπορεί να προΐσταται του Τμήματος, ελλείψει ύπαρξης υπαλλήλου κλάδου Π.Ε.  
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Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού από την πλευρά της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας αφορούν αποκλειστικά δραστηριότητες και έργα που αδειοδοτούνται από τη Δ/νση 

Ανάπτυξης (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ)  και 

περιλαμβάνουν  

• Τον έλεγχο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εισήγηση έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων σε εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων.  

• Τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων μετά 

από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα.  

• Την έγκριση των μελετών επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, τον 

έλεγχος της απόδοσης των έργων επεξεργασίας, πριν και μετά τη λήψη της οριστικής 

άδειας.  

• Τον καθορισμό ειδικών όρων διάθεσης των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε 

εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης ή άλλων σχετικών διατάξεων.  

• Τον καθορισμό ειδικών όρων για τις αέριες εκπομπές, τις στάθμες θορύβου, στις 

λάσπες μονάδων επεξεργασίας ανά κατηγορία δραστηριοτήτων και περιοχή.  

• Τον καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων, τη συχνότητα 

δειγματοληψίας, τον τρόπο παρουσίασης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, την 

τήρηση αρχείων αποτελεσμάτων κ.λ.π.  

• Την χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών επικινδύνων και μη αποβλήτων, 

μεταχειρισμένων λαδιών κ.λ.π.  

• Την ανάθεση-επίβλεψη μελετών σχεδιασμού έργων και προγραμμάτων μείωσης της 

ρύπανσης, διαχείρισης των αποβλήτων (ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης) και την 

παρακολούθηση υλοποίησης τους με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.  

• Τον καθορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποδεκτών ατμόσφαιρας, 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εδάφους, στάθμης θορύβων (τρόποι-

χρονοδιάγραμμα επίτευξης των ποιοτικών στόχων).  

• Τον σχεδιασμός υλοποίησης προγραμμάτων, σχεδίων, δράσεων και ενεργειών που 

σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τον 

χαρακτηρισμό περιοχών ή στοιχείων της φύσης ως προστατευτέων και διατηρητέων 

μετά από ανάθεση κατάρτισης των απαραίτητων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

(Ε.Π.Μ).  

• Την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

• Την τήρηση αρχείων μετρήσεων ποιότητας του περιβάλλοντος, υδάτων, αέρα, 

εδάφους, καταγραφών της χλωρίδας και πανίδας που πραγματοποιούνται από 

οποιουσδήποτε φορείς.  

• Την διενέργεια ελέγχων μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα.  
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Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

Όλες οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις διαθέτουν υπηρεσία περιβάλλοντος, αλλά σε κάθε 

Νομαρχία ο τίτλος και η διοικητική διάρθρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας διαφέρει 

ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό και τις προτεραιότητες σε θέματα περιβάλλοντος που έχει 

δώσει η διοίκηση της κάθε νομαρχίας. Έτσι λοιπόν, τις υπηρεσίες αυτές μπορούμε να τις 

εντοπίσουμε ενδεικτικά  ως : 

 Γραφείο Περιβάλλοντος σε Δ/νση Πολεοδομίας (αρχικά έτσι συστάθηκαν το 1990) 

 Τμήμα Περιβάλλοντος σε Δ/νση Πολεοδομίας  

 Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος (ως αυτόνομη υπηρεσία) 

 Τμήμα Περιβάλλοντος σε Δ/νση Βιομηχανίας (υπήρχε αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις)  

 

Μετά τη διοικητική αναδιάρθρωση με τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, η υπηρεσία περιβάλλοντος έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες : 

• Έλεγχο Μ.Π.Ε.  Β4 κατηγορίας και εισήγηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

(Ε.Π.Ο.) 

• Έλεγχο Μ.Π.Ε. ΑΙ & ΑΙΙ κατηγορίας και εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιου για 

γνωμοδότηση του τελευταίου στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης Ε.Π.Ο. (ΥΠΕΧΩΔΕ ή 

Περιφέρεια) 

• Περιβαλλοντικό έλεγχο και εισήγηση επιβολής προστίμου 

• Έκδοση αδειών διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 

• Έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων,  παραλαβή των σχετικών έργων και 

άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων 

• Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, 

ατμοσφαιρική ρύπανση) – η αρμοδιότητα αυτή σταδιακά μεταφέρεται στις Περιφέρειες 

(ΔΙΠΕΧΩ) 

 

Σημειώνεται ότι στις προαναφερόμενες αρμοδιότητες εξαιρούνται οι δραστηριότητες 

που εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας (Νόμος  3325/05) από τη Δ/νση 

Ανάπτυξης (Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κλπ), διότι γι’ αυτές τις δραστηριότητες οι ανωτέρω 

αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι η μελέτη, εκτέλεση, συντήρηση και παραγωγή πάσης 

φύσεως δημοσίων έργων νομαρχιακού επιπέδου, οι τοπογραφήσεις και η συντήρηση και 

διάθεση του τεχνικού εξοπλισμού της. Το ενδιαφέρον για τον Μηχανικό Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης εστιάζεται στο Τμήμα Μελετών και Εποπτείας Εκτελούμενων Έργων, καθώς 

και στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων. Στα τμήματα αυτά ο πτυχιούχος μηχανικός του Τμήματος 

μπορεί να  

• ελέγχει τις συντασσόμενες μελέτες για την εκτέλεση δημοσίων έργων, 
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• επιβλέπει μελέτες,  

• τηρεί αρχείο μελετών όλων των έργων (περαιωμένων και εκτελούμενων) 

• επιβλέπει τα τεχνικά έργα που εκτελούνται στην περιφέρεια διοίκησης της Νομαρχίας  

 

3.3.8 ΟΤΑ (Δήμοι / Κοινότητες/ Σύνδεσμοι) (www.ota.gr) 

 

Οι Δήμοι είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης  που 

αναλαμβάνει να διευθύνει και να ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Μέσα στις 

αρμοδιότητες των Δήμων είναι και οι τομείς ανάπτυξης και περιβάλλοντος, όπου μεταξύ των 

άλλων περιλαμβάνονται : 

• Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και 

περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού 

αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, 

εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την 

τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 

• Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες, που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού 

και του χωροταξικού σχεδιασμού. 

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη 

της περιοχής τους. 

• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 

• Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των 

εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί ) 

και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 

• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων. 

• Η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 

αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 

διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, και η λήψη 

προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων 

και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα 

με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
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• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

• Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς 

τους κυρίως σε περιοχές, όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και 

εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω αρμοδιοτήτων οι δήμοι μπορούν να απασχολήσουν 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και αυτό 

λόγω του αρκετά μεγάλου αριθμού δήμων που υπάρχουν σε ολόκληρη την χώρα.  

Ανάλογα με το μέγεθος ενός Δήμου, την περιοχή που βρίσκεται (πολεοδομικό 

συγκρότημα, αγροτική περιοχή, αστικό κέντρο, τουριστική περιοχή κλπ) και τις οικονομικές 

δυνατότητες άσκησης των αρμοδιοτήτων του,  οι υπηρεσίες διαρθρώνονται διαφορετικά και 

επομένως δεν υπάρχει μια γενική διοικητική διάρθρωση που να διέπει όλους τους Δήμους της 

Χώρας, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, όπως αυτά καταγράφηκαν ανωτέρω 

να μην εντοπίζονται ενιαία σε μια υπηρεσία.  

  

Ειδικοί & Επιστημονικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι 

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι Ειδικοί Συνεργάτες 

ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε 

μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, 

για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να 

εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο και την Δημαρχιακή Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. 

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να παρέχει συμβουλές στον τομέα 

του περιβάλλοντος, στην διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση αυτών, στην 

διαμόρφωση της πολιτικής για το περιβάλλον, στην ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών 

σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την ορθολογική χρήση της 

ενέργειας.   

 
3.3.9 Επιχειρήσεις Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ) (www.ota.gr) 

 
Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση 

με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή 

συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του 

περιβάλλοντος. Επίσης οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα εκτός της δημιουργίας επιχειρήσεων να 

ιδρύσουν επιστημονικό ίδρυμα που θα ασχολείται με το περιβάλλον και την προστασία αυτού. 

Ο μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να εργασθεί στις επιχειρήσεις και τα 

ιδρύματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, όπως τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, 

στους βιολογικούς καθαρισμούς, σε εταιρείες έλεγχου της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η ακόλουθες επιχειρήσεις: 
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ΕΥΔΑΠ – ΔΕΥΑ (www.eydap.gr) 
 

Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης υγρών αποβλήτων στον Ελλαδικό 

χώρο που δραστηριοποιείται στον νομό Αττικής. Αντίστοιχες εταιρείες στους υπόλοιπους 

νομούς είναι για την Θεσ/νίκη η ΕΥΑΘ, ενώ για τους υπόλοιπους νομούς οι ΔΕΥΑ. Όλες οι 

παραπάνω εταιρείες είναι υπό την επίβλεψη και την διοίκηση του δημοσίου για την ΕΥΔΑΠ 

και την ΕΥΑΘ, ενώ οι ΔΕΥΑ των δημοτικών αρχών όπου δραστηριοποιούνται. Βασικός 

σκοπός των εταιρειών αυτών είναι πέρα από την παροχή ύδρευσης στις κατοικίες των περιοχών 

όπου δραστηριοποιούνται και η παροχή αποχέτευσης, καθώς και η επεξεργασία των λυμάτων, 

για την προστασία του περιβάλλοντος  και η διάθεση αυτών σε ένα τελικό αποδέκτη.  

Οι βασική τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις 

είναι ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων. Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει 

ειδικευτεί στη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αυτών των τεχνολογιών και μπορεί να 

εργασθεί σε αυτές τις εταιρείες. Επίσης ο απόφοιτος μηχανικός του Τμήματος μπορεί να 

εργασθεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού, όπου πραγματοποιείται 

φυσικοχημικός έλεγχος, υγειονομικός έλεγχος και απολύμανση του νερού. 

Για την ΕΥΔΑΠ τα Τμήματα που μπορούν να προσλάβουν Μηχανικούς Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης είναι : 

Δ/νση ελέγχου ποιότητας και προστασίας νερού 

 Υπηρεσία ελέγχου ποιότητας ύδατος 

 Υπηρεσία ελέγχου & εποπτείας υγρών αποβλήτων 

Δ/νση Μελετών 

 Υπηρεσία μελετών ύδρευσης 

 Υπηρεσία μελετών έργων αποχέτευσης 

Δ/νση Βιολογικών καθαρισμών 

 Υπηρεσία Κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας  

 Υπηρεσία Κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Μεταμορφώσεως  

Δ/νση επεξεργασίας ύδατος 

 

Κέντρο Περιβάλλοντος (Κοζάνης) (www.kepekozani.gr) 

 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση, με αποκλειστικό 

εταίρο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. Σκοπός του Κέντρου είναι η βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, μέσα από την παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας του 

περιβάλλοντος, τη διενέργεια ελέγχων, την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμ-

μάτων, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διάδοση πληροφοριών. 

Ο μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχοντας πλήρη κατάρτιση στα θέματα περιβάλ-

λοντος και μέτρησης ρύπων μπορεί να εργασθεί στα εξής Τμήματα του Κέντρου 

Περιβάλλοντος: 
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• Τμήμα παρακολούθησης και ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος  

• Τμήμα ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών 

Στα παραπάνω Τμήματα  ο πτυχιούχος μηχανικός μπορεί να κάνει χημικές αναλύσεις στα νερά 

και εδάφη, καθώς και να συντάσσει προμελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

3.3.10 Άλλοι Δημόσιοι Φορείς 

 

Γενικό Χημείο του Κράτους (www.gcsl.gr) 
 

To Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που 

λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Αποστολή του Γενικού Χημείου του Κράτους 

είναι: 

- Η επιστημονική υποστήριξη των τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών, του ΣΔΟΕ και 

των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  

- Η διασφάλιση των εσόδων του Κράτους  

- Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  

- Η προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών  

- Η επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών  

- Η στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς  

Η Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους αποτελείται από (7) Διευθύνσεις : 

Ι.  Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητες σε θέματα: 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης 

Οικονομικής Υποστήριξης 

Οργάνωσης & Τεχνικής Υποστήριξης 

Διασφάλισης Ποιότητας 

ΙΙ.  Διεύθυνση Τροφίμων με αρμοδιότητες σε θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης 

δειγμάτων που αφορούν: τρόφιμα, ποτά (μη αλκοολούχα), πρώτες ύλες τροφίμων και 

ποτών, σκευάσματα τροφίμων, ρυπαντές τροφίμων, και υλικά και αντικείμενα σε 

επαφή με τρόφιμα. 

ΙΙΙ.  Διεύθυνση Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες σε θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης 

Ρυπαντών Τροφίμων, Πόσιμου Νερού, Αποβλήτων, Νερών & λοιπών 

περιβαλλοντικών θεμάτων και Επικινδύνων ουσιών, Παρασκευασμάτων & 

Αντικειμένων. 

IV.  Διεύθυνση Πετροχημικών με αρμοδιότητες σε θέματα νομοθεσίας και 

ανάλυσης Καυσίμων, Λιπαντικών, Διαλυτών, Χρωμάτων, Κηρωδών & συναφών 

ειδών. 

V.  Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων με αρμοδιότητες σε 

θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης Υφανσίμων, Χάρτου, Πλαστικών, Δέρματος & 

λοιπών Οργανικών Βιομηχανικών Προϊόντων, Απορρυπαντικών, Κτηνοτροφών, 

Ορυκτών Μετάλλων & λοιπών Ανόργανων Βιομηχανικών Προϊόντων. 
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VI.  Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνων και Ζύθου με αρμοδιότητες 

σε θέματα νομοθεσίας, επιθεωρήσεων των σχετικών επιχειρήσεων και ανάλυσης των 

δειγμάτων. 

VII.  Διεύθυνση Χημικοτεχνική Δασμολογίου με αρμοδιότητες σε θέματα Εξαγωγών 

& Μεταποίησης και Εισαγωγών προϊόντων. 

Το ενδιαφέρον για τον Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης εστιάζεται στην 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στην Διεύθυνση Πετροχημικών. Σε αυτές τις Δ/νσεις ο 

Μηχανικός Τεχνολογιών αντιρρύπανσης μπορεί να εργασθεί ως Ερευνητής ή ως  Σύμβουλος, 

παρέχοντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του σε θέματα για το περιβάλλον και τις τεχνικές 

προστασίας και απορρύπανσης αυτού, καθώς να συμμετέχει και στην κατάρτιση της 

Κοινοτικής Νομοθεσίας με την μορφή Κανονισμών, Οδηγιών ή Αποφάσεων και την 

ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο, όπου αυτό απαιτείται. Αναλυτικότερα  

• Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων, αλλοδαπής και ημεδαπής,  

• Ενημέρωση στην βιομηχανία, το ευρύ κοινό, τους καταναλωτές και λοιπές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις για θέματα αρμοδιότητάς της,  

• Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού  

• Συμμετοχή σε διεργαστηριακά προγράμματα ελέγχου επάρκειας (proficiency testing), 

καθώς και σε προγράμματα SMT (Standards Measurements & Testing) για την 

διαμόρφωση και επικύρωση μεθόδων που πρόκειται να γίνουν επίσημες.   

• Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων με στόχο την τυποποίησή τους και την εφαρμογή 

τους από τα περιφερειακά εργαστήρια.  

• Εισήγηση στο Α.Χ.Σ. για τα όρια ρυπαντών τροφίμων, εκεί όπου αυτό 

δεν  προβλέπεται από την Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία.  

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά ιδρύματα.  

• Συμμετοχή ενεργά σε Κοινοτικά ή Διεθνή συστήματα ταχείας ανταλλαγής 

πληροφοριών (alert system) σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας, που 

αποσκοπεί στην προστασία της Υγείας του ανθρώπου και του Περιβάλλοντος.  

• Συμμετοχή σε διυπουργικές επιτροπές, όπως π.χ. «Επιτροπή αναγνώρισης Φυσικών 

Μεταλλικών Νερών», «Επιτροπή για την Έρευνα και τον Έλεγχο των Εμφιαλωμένων 

Νερών», «Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων».  

ΔΕΗ (www.dei.gr) 

 

Η ΔΕΗ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

Ελλαδικό χώρο. Παρόλο που έχει μετονομαστεί σε ΔΕΗ Α.Ε. ακόμη υφίσταται ο δημόσιος 

χαρακτήρας της εταιρείας αφού βρίσκεται υπό την αιγίδα του υπουργείου ανάπτυξης.  

Βασικές επιχειρησιακές μονάδες  



 45

 Γενική Δ/νση ορυχείων  

  Δ/νση Περιβάλλοντος Ορυχείων 

 Γενική Δ/νση Παραγωγής 

  Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής 

Τα πεδία ενασχόλησης των Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στην ΔΕΗ μπορούν να  

είναι τα ακόλουθα: 

Μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση ρύπων: (i) για τους λιγνιτικούς σταθμούς 

καταγράφονται τα SO2 , NOX , εισπνεύσιμα και ολικά αιωρούμενα σωματίδια, (ii) για τους 

πετρελαϊκούς σταθμούς SO2 , NOX και εισπνεύσιμα σωματίδια, (iii) στους σταθμούς φυσικού 

αερίου καταγράφονται τα NOX και το Ο3. Επίσης η συντήρηση των μετρητικών οργάνων 

μπορεί να είναι ένας από τους τομείς ενασχόλησης των αποφοίτων στην εταιρεία. 

Λόγω της κατάρτισής τους οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

μπορούν να σχεδιάσουν, να βελτιώσουν και να συντηρήσουν τις παρακάτω αντιρρυπαντικές 

τεχνολογίες που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αερίων και υγρών ρύπων   

• Ηλεκτροστατικά φίλτρα  

• Μονάδες αποθείωσης καυσίμου 

• Βιολογικοί καθαρισμοί 

Ένας ακόμη τομέας όπου μπορεί να εργασθεί ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

είναι στα Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει η εταιρεία για τον ποιοτικό έλεγχο των 

καυσίμων που χρησιμοποιούν (λιγνίτη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο). 

Καθώς η ΔΕΗ επεκτείνεται και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ΑΠΕ και 

βιοκαύσιμα, δημιουργούνται επιπλέον θέσεις εργασίας για του πτυχιούχους μηχανικούς του 

Τμήματος που έχουν εξειδικευτεί σε αυτές τις τεχνολογίες. Επίσης οι μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και τα ερευνητικά προγράμματα της εταιρείας, που εκπονούνται για την 

αξιοποίηση νέων εδαφών, την προστασία του περιβάλλοντος και συνολικά για τον 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις από την λειτουργία των ορυχείων, μπορούν να 

δώσουν επιπλέον θέσεις εργασίας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ Α.Ε. έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την μελέτη 

και την προστασία του περιβάλλοντος και μπορεί να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος από τους 

απόφοιτους του Τμήματος στην λειτουργία και εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων. 

 

3.3.11 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (www.ypepth.gr) 

 

Ενιαία  λύκεια  

Στα ενιαία λύκεια ως την στιγμή της συγγραφής του οδηγού δεν υπήρχαν μαθήματα 

σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, συνεπώς ο απόφοιτος μηχανικός θα 

μπορούσε να διδάξει μόνο μαθήματα Φυσικής και Χημείας.  
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Τεχνικά Λύκεια (ΤΕΕ) 

Αντίθετα με τα ενιαία λύκεια τα τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια έχουν αρκετές 

ειδικότητες όπου θα μπορούσαν να διδάξουν οι Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. 

Αναλυτικότερα οι ειδικότητες που έχουν ενδιαφέρον είναι οι εξής : 

 
Για τον πρώτο κύκλο σπουδών του ΤΕΕ  

Φυσική  2 

Χημεία  1 

 
Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών 

Τομέας Γεωπονίας 

 Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 2Θ 1 Ε 

Τομέας Ηλεκτρολογικός   

 Ηλεκτρική Ενέργεια και περιβάλλον 2 

Τομέας Γεωργικής παραγωγής και φυσικών πόρων  

 Διαχείρισης φυσικών Πόρων – Προστασίας περιβάλλοντος 2Θ 1Ε 

Τομέας Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών 

 Χημεία 3 

 Χημική Τεχνολογία 3Θ 2Ε 

 Χημικό εργαστήριο – Ποιοτική Ανάλυση 8 

 Περιβαλλοντική Χημεία 2 

 Εργασιακό περιβάλλον του τομέα 1 

 

ΟΕΕΚ – ΙΕΚ (www.oeek.gr) 

Σε αυτόν τον εκπαιδευτικό τομέα υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες θέσεις για την 

εργασία του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. Αναλυτικότερα έχουμε παρουσίαση 

στον παρακάτω πίνακα όλων των υποψήφιων θέσεων για τους απόφοιτους του Τμήματος για 

διδασκαλία στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης : 

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

 Προστασία Περιβάλλοντος (Α εξάμηνο 2Θ) 

 Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή και Πυροπροστασία (Α εξάμηνο 2Θ – Β εξάμηνο 2Θ) 

Τεχνικός Θερμικών Και υδραυλικών Εγκαταστάσεων  

 Προστασία περιβάλλοντος (Β εξάμηνο 2Θ) 

Ασφάλεια Εργασίας – Πυρόσβεση – Πυροπροστασία (Α εξάμηνο 3Θ) 

Ειδικός Δασικής προστασίας  

 Φυσικό περιβάλλον (Β εξάμηνο 1Θ 1Ε) 

 Δασική νομοθεσία ( Α εξάμηνο 4Θ) 

 Προστατευόμενες Δασικές Περιοχές ( Γ εξάμηνο 4Θ) 

 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασίας – Πρώτες Βοήθειες (Γ εξάμηνο 2Θ) 

Τεχνικός Αναπαραγωγής αγροτικών Ζώων 
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 Στοιχεία Φυσικοχημείας (Β εξάμηνο 1Θ 1Ε) 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Προστασία Περιβάλλοντος (Γ εξάμηνο 2Θ) 

Τεχνικός Αρδεύσεων 

 Πηγές νερού – Ποιότητα Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Β εξάμηνο 2Θ 2Ε) 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Προστασία Περιβάλλοντος ( Γ εξάμηνο 2Θ) 

Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Περιβάλλον (Β εξάμηνο 1Θ) 

 Τεχνικές Αντιρρύπανσης Οχημάτων (Β εξάμηνο 1Θ) 

Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας  

 Ρύπανση και περιβάλλον (Α εξάμηνο 1Θ 2Ε) 

 Αγρο-τουρισμός και περιβάλλον ( Δ εξάμηνο 1Θ 2Ε) 

 Λιπασματολογία και περιβάλλον ( Γ εξάμηνο 2Θ 2Ε) 

 Εδαφολογία και περιβάλλον (Α εξάμηνο 1Θ 2Ε) 

 Γεωλογία και περιβάλλον ( Α εξάμηνο 1Θ 2Ε) 

Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος 

 Φυσική (Α εξάμ 3Θ) 

Χημεία (Α εξαμ 5Θ 3Ε) 

 Χημεία Περιβάλλοντος Ι, ΙΙ (Α εξαμ 1Θ 1Ε Β εξαμ 2Θ 1Ε) 

 Φυσική Ατμόσφαιρας Ι,ΙΙ (Α εξαμ 2Θ 1Ε Β εξαμ  2Θ 1Ε) 

 Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Β εξαμ 1Θ) 

 Βιομηχανική Χημεία Ι,ΙΙ ( Β εξαμ 2Θ, Γ εξαμ 3Θ) 

 Οργανολογία ( Β εξαμ 2Θ 2Ε) 

 Βιομηχανική Ρύπανση – Τεχνικές Ποιοτικού και ποσοτικού  

Προσδιορισμού ρύπανσης  Ι, ΙΙ (Β εξαμ 2Θ 3Ε, Γ εξαμ 2Θ 2Ε )  

 Ρύπανση Υδάτων (Γ εξαμ 2Θ 2Ε) 

 Ρύπανση Εδάφους (Γ εξαμ 1Θ 1Ε ) 

 Ρύπανση Αέρα (Γ Εξαμ 2Θ 2Ε ) 

 Ρύπανση Εργασιακού Περιβάλλοντος ( Γ εξαμ 2Θ 1Ε) 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων (Γ εξαμ 1Θ)   

 Προστασία Περιβάλλοντος (Α εξαμ 2Θ) 

 Διαχείριση Αέριων Αποβλήτων (Δ εξαμ 3Θ) 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων  (Δ εξαμ 3Θ) 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Δ εξαμ 3Θ) 

Τοξικά και Επικίνδυνα Απόβλητα  (Δ εξαμ 1Θ) 

Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανση και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης 

 Φυσική (Α εξάμ 3Θ) 

Χημεία (Α εξαμ 5Θ 3Ε) 

 Χημεία Περιβάλλοντος Ι, ΙΙ (Α εξαμ 1Θ 1Ε Β εξαμ 2Θ 1Ε) 

 Φυσική Ατμόσφαιρας Ι,ΙΙ (Α εξαμ 2Θ 1Ε Β εξαμ  2Θ 1Ε) 
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 Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Β εξαμ 1Θ) 

 Βιομηχανική Χημεία Ι,ΙΙ ( Β εξαμ 2Θ, Γ εξαμ 3Θ) 

 Οργανολογία ( Β εξαμ 2Θ 2Ε) 

 Βιομηχανική Ρύπανση – Τεχνικές Ποιοτικού και ποσοτικού  

Προσδιορισμού ρύπανσης  Ι, ΙΙ (Β εξαμ 2Θ 3Ε, Γ εξαμ 2Θ 2Ε )  

 Ρύπανση Υδάτων (Γ εξαμ 2Θ 2Ε) 

 Ρύπανση Εδάφους (Γ εξαμ 1Θ 1Ε ) 

 Ρύπανση Αέρα (Γ εξαμ 2Θ 2Ε ) 

 Ρύπανση Εργασιακού Περιβάλλοντος ( Γ εξαμ 2Θ 1Ε) 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων (Γ εξαμ 1Θ)   

 Προστασία Περιβάλλοντος (Α εξαμ 2Θ) 

 Διαχείριση Αέριων Αποβλήτων (Δ εξαμ 3Θ) 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων  (Δ εξαμ 3Θ) 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Δ εξαμ 3Θ) 

Τοξικά και Επικίνδυνα Απόβλητα  (Δ εξαμ 1Θ) 

Τεχνικός Ελέγχου Υλικών  

 Περιβάλλον (Α εξάμηνο 2Θ) 

 Φυσικοχημεία (Β εξάμηνο 4Ε) 

 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας Επικίνδυνα Υλικών (Γ εξάμηνο 4Θ) 

Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος  

 Υγιεινή και ασφάλεια Εργασίας – Προστασία Περιβάλλοντος –  

Απορρυπαντικά  - Απολυμαντικά ( Γ εξαμ 2Θ) 

Τεχνικός επιμεταλλώσεων 

 Γενική Φυσική (Α εξάμ 2Θ 2Ε) 

 Γενική Χημεία (Α εξαμ 2Θ 3Ε) 

 Υγιεινή και ασφάλεια Εργασίας (Α εξαμ 2Θ) 

 Προστασία Περιβάλλοντος – Διαχείριση Αποβλήτων – Ανακύκλωση (Γ εξαμ 2Θ) 

Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών  

 Γενική Χημεία Ι,ΙΙ (Α εξαμ 4Θ, Β εξαμ 3Θ) 

 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας (Α εξαμ 2Θ) 

Περιβάλλον (Α εξαμ 2Θ) 

 Φυσικοχημεία (Β εξαμ 4Ε) 

Τεχνικός Πτηνοτροφίας 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας – Προστασία Περιβάλλοντος (Γ εξαμ 2Θ) 

Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων 

 Γενική Χημεία (Α εξαμ 3Θ) 

 Φυσικές και χημικές Διεργασίες (Α εξαμ 2Θ) 

 Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας (Α εξάμ 2Θ)  

 Περιβάλλον (Β εξαμ 2Θ) 
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Το μοναδικό πρόβλημα για την εργασία στα ΙΕΚ είναι ότι τα Τμήματα που 

δημιουργούνται από την μια σχολική χρονιά στην άλλη διαφέρουν και εξαρτώνται από την 

ζήτηση των φοιτητών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μόνιμες θέσεις και οι 

ανάγκες να καλύπτονται από ωρομίσθιους καθηγητές που προσλαμβάνονται στην αρχή κάθε 

εξαμήνου, λίγο πριν αρχίσουν τα μαθήματα της ειδικότητας. 

 

3.3.12 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  (www.ypepth.gr) 

 

Μετά από την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. με τον Ν. 2916/01 όλοι οι απόφοιτοι των 

Τ.Ε.Ι. μπορούν να διοριστούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εφ’ όσον πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την προκηρυσσόμενη θέση – βαθμίδα.  

 

Αναλυτικότερα για θέσεις απασχόλησης  σε Τ.Ε.Ι. διακρίνουμε : 

 
Πίνακας 3 : Απαιτούμενα προσόντα για θέση ΕΠ 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Είδος Θέσης Βασικό 

πτυχίο 
Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

Έτη 

προϋπηρεσίας 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 

(Ε.Τ.Π.) 
ΑΕΙ-ΤΕΙ Όχι Οχι 4 

Καθηγητής Εφαρμογών ΑΕΙ-ΤΕΙ Ναι Οχι 5 

Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΙ-ΤΕΙ Ναι Ναι 4 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΙ-ΤΕΙ Ναι Ναι 5 

Καθηγητής ΑΕΙ-ΤΕΙ Ναι Ναι 7 

 
 
3.3.13 Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα 

Ο τομέας της έρευνας έχει αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό 

χώρο και έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερευνητικά κέντρα, στα οποία μπορεί ο πτυχιούχος 

Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης να εργασθεί ως ερευνητής πάνω σε περιβαλλοντικά 

θέματα.  

Συνήθως για την εργασία σε ερευνητικά κέντρα ζητείται η ύπαρξη ενός μεταπτυχιακού 

τίτλου ή ακόμη και διδακτορικού, με το οποίο θα έχει ειδικευτεί ο ερευνητής σε συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Τα πιο μεγάλα ερευνητικά κέντρα στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα 

 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (www.certh.gr) 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ιδρύθηκε το 

2000 και είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης, τεχνολογικής 
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έρευνας με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και προηγμένων προϊόντων στους ακόλουθους 

τομείς:  

α) διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένων υλικών,  

β) πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών,  

γ) μεταφορών,  

δ) αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων και  

ε) τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  

  

Συγκεκριμένα η ανάπτυξη του ΕΚΕΤΑ βασίζεται στην ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων:  

• Διεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας  

• Έμφαση στις τεχνολογικές εφαρμογές  

• Συνεργασία με   ΑΕΙ στην Ελλάδα και Εξωτερικό  

• Σύνδεση με   επιχειρήσεις & μεταφορά τεχνογνωσίας  

• Εκπαίδευση νέων επιστημόνων   

Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήμερα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα και σύντομα 

αναμένεται η ίδρυση και λειτουργία στο ΕΚΕΤΑ του νέου Ινστιτούτου Βιοιατρικών και 

Βιομοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.).  

 Τα ινστιτούτα που συγκροτούν το ερευνητικό κέντρο είναι  

 Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.)  

 Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)  

 Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)  

 Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (IN.A.)  

 Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.)  

Το άμεσο ενδιαφέρον για τον Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχουν τα εξής 

ινστιτούτα: 

 Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.)  (Θεσσαλονίκη) 

 Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.)  (Πτολεμαΐδα) 

Ο πτυχιούχος μηχανικός μπορεί να εργασθεί ως ερευνητής ή τεχνικό προσωπικό. Τα 

εργαστήρια στα οποία μπορεί να απασχοληθεί είναι τα ακόλουθα : 

 

Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) ( http://cperi.certh.gr/) 

Προηγμένα Συστήματα Πετροχημικών Διεργασιών 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων 

Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Διεργασίες 

 Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας 

 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Διεργασιών 

http://www.certh.gr/cperi.el.aspx
http://www.certh.gr/iti.el.aspx
http://www.certh.gr/hit.el.aspx
http://www.certh.gr/ina.el.aspx
http://www.certh.gr/isfta.el.aspx
http://www.certh.gr/cperi.el.aspx
http://www.certh.gr/isfta.el.aspx
http://www.certh.gr/cperi.el.aspx
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Τεχνολογίες Σωματιδίων και προηγμένων Υλικών 

 Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων 

Μεγάλες Εγκαταστάσεις και Υπηρεσίες 

 Πειραματικές Διατάξεις Μεγάλη Κλίμακας 

 Αναλυτικές Υπηρεσίες 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) ( http://www.lignite.gr/) 

Το συγκεκριμένο ινστιτούτο έχει πρόσφατα εγκατασταθεί σε νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις και αναμένεται η δημιουργία των εργαστηρίων του.  
 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής 

Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) (www.iceht.forth.gr) 

Το Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας 

ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984 σαν ανεξάρτητο ακαδημαϊκό ινστιτούτο. 

Πέρα από τη θεμελιώδη έρευνα, το ινστιτούτο διεξάγει εφαρμοσμένη και τεχνολογική 

έρευνα σε μια ποικιλία πεδίων και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στη βιομηχανία. 

Πολλές από τις ερευνητικές δραστηριότητες του ινστιτούτου πραγματοποιούνται σε 

στενή συνεργασία με μερικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το ΕΙΧΗΜΥΘ καλλιεργεί τη διεξαγωγή βασικής και τεχνολογικής έρευνας, η οποία 

επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα της βιομηχανίας και του 

περιβάλλοντος. Επίσης, παρέχει ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών (ενόργανη χημική και 

φυσικοχημική ανάλυση, έλεγχο ποιότητας, μηχανουργείο-ηλεκτροτεχνείο, κλπ.). Οι 

δραστηριότητες Ε&ΤΑ του Ινστιτούτου κατευθύνονται κατά μήκος πέντε Αξόνων Αναπτύξεως 

(ΑΑ): 

ΑΑ1: Θεωρητική μοντέλα και εξομοίωση με χρήση Η/Υ 

ΑΑ2: Επιστήμη επιφανειών, κατάλυση και μηχανική χημικών αντιδράσεων 

ΑΑ3: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών 

ΑΑ4: Περιβαλλοντική μηχανική και τεχνολογία 

ΑΑ5: Βιολογική μηχανική και τεχνολογία 

 

Ο Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να εργασθεί ερευνητικά κυρίως 

στον τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Ο τομέας απασχόλησης του θα 

μπορούσε να είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων, όπως και η βελτιστοποίηση 

διεργασιών για την αξιολόγηση, τον έλεγχο, τη μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και των επιπτώσεων αυτής στους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα.  

 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)(www.cres.gr) 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό κέντρο για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 ("Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής 

http://www.certh.gr/isfta.el.aspx
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από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας") και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό 

Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. 

Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς 

συνυπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έμπειρων 

και εξειδικευμένων στους τομείς που δραστηριοποιείται. 

Η οργανωτική δομή του ΚΑΠΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές μονάδες: 

• Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

• Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας  

• Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής  

• Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, Διάδοσης και Ανάπτυξης-Marketing  

• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης  

• Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας  

Άμεσο ενδιαφέρον για τον Πτυχιούχο Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχουν οι 

τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενεργειακής Πολιτικής. 

Για τον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο πτυχιούχος μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής 

στα εργαστήρια : 

Αιολικών Συστημάτων 

Παθητικών και υβριδικών ηλιακών συστημάτων 

Βιομάζας 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

Ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης Ενέργειας 

Ανάλυσης Ενεργειακών συστημάτων και ενεργειακής πολιτικής  

Γεωθερμικής Ενέργειας 

Τεχνολογίες Υδρογόνου 

Καθώς και στον τομέα Ενεργειακής Πολιτικής οι υπηρεσίες : 

 Υποστήριξης Επενδυτικών Προγραμμάτων ΑΠΕ/ΕΕ και 

 Προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΕ 

 

Σε όλα τα εργαστήρια γίνονται μετρήσεις και δοκιμές σε ενεργειακά συστήματα, 

μελέτες βέλτιστου σχεδιασμού, βελτιστοποίηση συστημάτων και έρευνα για την ανάπτυξη 

νέων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο πτυχιούχος του τμήματος έχει καταρτιστεί σε 

ενεργειακά θέματα και σε τεχνολογίες εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οπότε μπορεί να 

αξιοποιήσει πλήρως τις γνώσεις του εργαζόμενος στα εργαστήρια του ΚΑΠΕ. 
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3.4 ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

Πέραν από την εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως υπάλληλος ο απόφοιτος 

Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης μπορεί να ασχοληθεί με το ελεύθερο επάγγελμα ως 

αυτοαπασχολούμενος. Οι προοπτικές και δυνατότητες που παρέχονται σε αυτόν τον τομέα 

είναι πολλές και μπορεί να τις εκμεταλλευτεί ο καθένας.  

Τα πεδία δραστηριότητας ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι τα ακόλουθα: 

• Δημιουργία παραγωγικής μονάδος κατασκευής εξαρτημάτων ή οργάνων μέτρησης της 

ρύπανσης 

• Δημιουργία μονάδος επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων 

• Δημιουργία μονάδος ανακύκλωσης υλικών 

• Δημιουργία μονάδος παραγωγής βιοκαυσίμων 

• Δημιουργία μονάδος παραγωγής χημικών προϊόντων εργαστηρίων 

• Δημιουργία εταιρείας καθαρισμού και απορρύπανσης υδάτων 

• Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού 

• Πώληση μετρητικών συστημάτων και εξοπλισμού εργαστηρίου 

• Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων αντιρρύπανσης 

• Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών και συστημάτων αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας και συστημάτων μέτρησης της ρύπανσης 

• Συντήρηση συστημάτων αντιρρύπανσης και τεχνικών οργάνων μέτρησης 

• Παροχή υπηρεσιών ως τεχνικός σύμβουλος ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος  

• Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 

 
 
3.4.1 Παραγωγικές μονάδες και μονάδές επεξεργασίας αποβλήτων και επικίνδυνων 

υλικών 

 
Το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος έχει 

ανοίξει νέους δρόμους επιχειρηματικότητας. Η παραγωγή βιοκαυσίμων, η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η συλλογή και επεξεργασία των 

απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων είναι μερικοί από τους νέους τομείς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που δημιουργήθηκαν λόγω ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 

στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι απόφοιτοι Μηχανικοί του Τμήματος μπορούν να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν και να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να 

ενισχυθεί με την επιδότηση που δίνει το κράτος στους νέους για την δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων κυρίως στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  
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3.4.2 Εμπορική Δραστηριότητα (αντιπροσώπευση οίκων)  
 
 

Πολλοί ξένοι οίκοι που ασχολούνται με τεχνολογίες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και 

συστήματα μέτρησης της ρύπανσης ζητούν την αντιπροσώπευση και προώθηση των προϊόντων 

τους στη Ελλάδα, δημιουργώντας έτσι επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους απόφοιτους του 

τμήματος. Συνήθεις απαιτήσεις είναι η γνώση των αντικειμένων που πρόκειται να προωθήσουν 

χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες εκπαιδεύουν τους 

αντιπροσώπους στα συστήματα και τις τεχνολογίες που διαθέτουν.  

Για την δημιουργία νέας εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιδοτήσεις που 

δίνει το κράτος στους νέους επιχειρηματίες και νέους μηχανικούς διευκολύνοντας κατά πολύ 

τον νέο επιχειρηματία.  

 

3.4.3 Μελέτες   

 

Ακόμη ένας τομέας που μπορεί να ασχοληθεί ο απόφοιτος Μηχανικός του Τμήματος 

είναι ο μελετητικός. Για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών προς το δημόσιο οι μηχανικοί Τ.Ε. και συνεπώς και οι 

Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ουδέποτε μπορούσαν να αναλάβουν την εκπόνηση 

μελετών του δημοσίου. Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν 3316/2005, υπάρχει ανοικτό το 

ενδεχόμενο στο μέλλον να επιτραπεί η εκπόνηση μελετών και δημοσίων έργων από τους 

Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. Αναλυτικότερα ο 3316/2005 αναφέρει ότι με Προεδρικό 

Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο 

Μητρώο Μελετητικών των πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού 

τομέα, εφ’ όσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων περιλαμβάνονται μεταξύ 

των νομίμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

Για την ανάληψη και εκπόνηση μελετών στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει κάποιος 

περιορισμός για τον απόφοιτο του Τμήματος και μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε έργο είτε 

μόνος  του είτε σε συνεργασία με άλλους μελετητές. 

 

3.4.4 Εργολήπτης  

 

Η ανάληψη έργων του Δημοσίου προαπαιτεί την εγγραφή του πτυχιούχου Μηχανικού 

στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και στη συνέχεια να 

στελεχώνει εργοληπτική επιχείρηση, που για το νέο μηχανικό είναι ατομική επιχείρηση, η 

οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 
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3.4.5  Τεχνικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος  

 

Ως τεχνικός σύμβουλος περιβάλλοντος  μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε όλες 

ανεξαιρέτως  τις δραστηριότητες οι οποίες για τη λειτουργία τους διαθέτουν έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή άλλη περιβαλλοντική άδεια (άδεια διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων, άδεια διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων, άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων 

κλπ).  Ρόλος του είναι να συμβουλεύει και να φροντίζει για τη συμμόρφωση της 

δραστηριότητας στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και των όρων της περιβαλλοντικής 

άδειας, ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 

διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) και η παραπομπή στη δικαιοσύνη για ποινικές ευθύνες. 

Μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών αφορά την μέριμνα για έκδοση των σχετικών αδειών, 

την τήρηση μητρώων καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων, την επεξεργασία των 

περιβαλλοντικών δεδομένων, τη σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων και υποβολή τους στις 

αρμόδιες υπηρεσίες κλπ. 

Στο παράρτημα I δίνεται μία λίστα από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο δράσης σχετικό με αυτό του απόφοιτου μηχανικού. 

Ορισμένες από τις εταιρείες που παραθέτονται έχουν απασχολήσει τελειόφοιτους ή απόφοιτους 

της σχολής.   

Το γραφείο διασύνδεσης έχει εκδώσει έναν οδηγό με τα βήματα που απαιτούνται για 

την σύσταση μιας εταιρείας, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο πτυχιούχος μηχανικός που ενδιαφέρεται 

να ξεκινήσει την δική του επιχείρηση.  

 
3.4.6 Ερευνητής 

 

Ένας ακόμη τομέας ενασχόλησης για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς του Τμήματος ως 

αυτοαπασχολούμενου είναι ο τομέας της έρευνας. Πολλά ερευνητικά κέντρα, αλλά και 

Πανεπιστήμια ζητούν συνεργασία με ερευνητές για την διεκπεραίωση των ερευνητικών τους 

προγραμμάτων. Συνήθως η σχέση είναι σχέση σύμβασης έργου και ανατίθεται έπειτα από 

μειοδοτικό διαγωνισμό. Πολλές φορές για την εργασία ως ερευνητή χρειάζεται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή και Διδακτορικό, χωρίς αυτό να είναι πάντα 

απαραίτητο.  

 

3.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Ευρώπη υπάρχουν κράτη τα οποία είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα στην 

προστασία του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται 

με τις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την διαχείριση των 

επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, όπου μπορεί να  εργαστεί ο πτυχιούχος Μηχανικός 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.  Για να απασχοληθεί κάποιος σε αυτές τις εταιρείες απαιτείται 
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σίγουρα η άριστη γνώση αγγλικών, καθώς και η ύπαρξη εξειδίκευσης στον τομέα 

απασχόλησης. 

Ζήτηση υπάρχει επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις μέσα στα 

σύνορα της Ε.Ε, όπως και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές 

είναι ακόμη πιο δύσκολες και απαιτητικές και συνήθως καλύπτονται μέσα από σύστημα 

εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων.  

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεγάλης έκτασης, 

εφόσον η σταδιοδρομία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη και περισσότερες προοπτικές επί 

του παρόντος φαίνεται να έχουν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.  

Για πληροφορίες αναλυτικές μπορεί κανείς να απευθυνθεί στους Ευρωσυμβούλους του 

Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.eures.gr) ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(http://www.europa.eu.int.). 

 

3.6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα παρέχουν στον απόφοιτο την δυνατότητα 

προσδιορισμού των ενασχολήσεων στην αγορά εργασίας και μια πύλη διόδου προς τον 

Δημόσιο Τομέα. Παρ’ όλου που το Τμήμα επισήμως δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα, όπως 

και αρκετές άλλες ειδικότητες Πτυχιούχων Μηχανικών, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των 

Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στον Δημόσιο Τομέα. 

Πιο κάτω αναφέρεται η νομοθεσία που υπάρχει για τους Πτυχιούχους του Τμήματος, μέχρι την 

στιγμή συγγραφής του οδηγού, ενώ στο παράρτημα ΙΙ αναφέρονται τα ΦΕΚ που έχουν βγει και 

αφορούν τους απόφοιτους και συναφείς ειδικότητες  

 
Πίνακας 4 : Συνοπτική περιγραφή νομοθεσίας αναφερόμενη στα επαγγελματικά δικαιώματα των 

Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

Α/Α 
ΝΟΜΟΣ ή Β.Δ. ή 
Π.Δ. ή Υ.Α. ή 
Εγκύκλιος 

Σε τι αναφέρεται 

1 Π.Δ. 78/2006  
(ΦΕΚ 80 Α’/13-4-06) 

Στελέχωση των Δ/νσεων Ανάπτυξης των 
Ν.Α. με Μηχανικούς Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης 

 

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Ο πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.  μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για 

μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του 

εξωτερικού. Οι όροι Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράμματα εξειδίκευσης των 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό 

στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην 

http://www.eures.gr/
http://www.europa.eu.int/


 57

χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους 

Τ.Ε.Ι. ενώ, συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή και 

απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυμητών 

ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. 

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των 

μεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονισθούν τα ακόλουθα: 

 

1. Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95 για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν 

να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις. 

2. Με τον Νόμο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. & των αποφοίτων τους 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα κατωτέρω:  

• Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν  στα Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων 

με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού 

Τομέα.  

• Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε 

Ελληνικά Ιδρύματα & στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. 

τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. 

• Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας 

αυτής. 

3. Σημειωτέων ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο : 

• Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

• Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης & συν-διοργάνωσης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη 

λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του 

εσωτερικού. 

• Αναγνωρίστηκαν τα Μ.Π.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόμος 

για την ίδρυση και λειτουργία και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα Τ.Ε.Ι. 

 

Τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν απευθύνονται 

σε όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και εμπλουτίζονται συνεχώς με την προσθήκη 

νέων. Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με τον 

κλάδο σπουδών.  

Σε γενικές γραμμές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση στο Τμήμα. 
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2. Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όταν αυτό έχει 

αποκτηθεί στο εξωτερικό. 

3. Βιογραφικό Σημείωμα. 

4. Συστατικές Επιστολές. 

5. Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας. 

 

Η Γενική Συνέλευση του Πανεπιστημιακού Τμήματος καθορίζει με σχετική απόφασή της 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών ή την 

εξέταση του υποψηφίου σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα της οποίας συνεκτιμάται με 

την επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την 

επιτροπή του ΜΠΣ. 

 

Διδακτορικά Προγράμματα 

Σχετικά με την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέμεται από Πανεπιστημιακό Τμήμα 

στο οποίο εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο 

εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. 

Τα δικαιολογητικά συνήθως που ζητούνται είναι: 

1. Αίτηση.  

2. Πτυχίο & μεταπτυχιακός τίτλος. 

3. Βιογραφικό σημείωμα & αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 

4. Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί 

κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν στους 

πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., μπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν 

στα Τ.Ε.Ι.) και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.gunet.gr/index.pl?iid=2610 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.  

 
Πίνακας  5: Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΧ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ε-MAIL 

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 
http://www.career.teiath.gr/ 

Αγ. Σπυρίδωνα 
& Μήλου 
Τ.Κ. 12210 
Αιγάλεω 

210-5385180-3 career@teiath 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 
http://career.teiep.gr/ 

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

2365-1067610 career@teiep.gr 

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 
http://www.career.teiher.gr/ 

Τ.Κ. 140 
Σταυρωμένος- 2810-379335-7 career@career.teicrete.gr 
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71100  
Ηράκλειο 
Κρήτης 

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
http://www.career.teithe.gr/ 

Τ.Θ. 1456 
Τ.Κ. 54101 2310-791480-1 career@admin.teithe.gr 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 
http://www.teikav.edu.gr/gd/ 

Αγ. Λουκάς, 
Τ.Κ. 65404 

2510462198 
2510-462204 gd@philippos.teikav.edu.gr 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
http://www.career.teikal.gr/ 

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 
http://career.teilam.gr/ 

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. 
Τ.Κ. 35100 
Λαμία 

22310-52640 career@teilam.gr 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 
http://www.career.teilar.gr/ 

Τ.Κ. 41110 
Λάρισα 

2410-611995 
2410-618098 career@teilar.gr 

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
http://www.teimes.gr/career/ 

Νέα Κτίρια, 
Τ.Κ. 30200 
Μεσολόγγι 

26310-58276 Career@teimes.gr 

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 
http://career.teipat.gr 

Θεοτοκοπούλου 
Τ.Κ. 26334 
Κουκούλι Πάτρα 

2610-318927 
2610-317110 career@career.gr 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 
http://gdias.teipir.gr/ 

Π. Ράλλη & 
Θηβών 250, 
Τ.Κ. 12244 
Αιγάλεω 

210-5381294-6 dy@gdias.teipir.gr 

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 
http://www.teiser.gr/diasyndesi/ 

Τέρμα 
Μαγνησίας, 
Τ.Κ. 62124 
Σέρρες 

23210-49228 
23210-37744 liaisof@teiser.gr 

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
http://www.diameso.gr/ 

Ψαχνά Ευβοίας, 
Τ.Κ. 34400 22980-99706 papkon@teihal.gr 

Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. 
www.aspete.gr 

Ν. Ηράκλειο 
Αττικής,  
Τ.Κ. 14121 

210-2896763 Gdaspete@aspete.gr 

 

 

4.1.1 Βασικά Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που 

αποτελείται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε Τμήματος. Για τις επιτροπές 

επιλογής υποψήφιων στα προγράμματα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που περιλαμβάνουν: 

 

Βασικό Πτυχίο : Οι προπτυχιακές σπουδές σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για μεταπτυχιακά, χωρίς να έχει ληφθεί 

ακόμα το πτυχίο εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών 

σπουδών του και δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης. 
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Μέσος όρος πτυχίου : Διαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός βαθμός 

πτυχίου μεγαλύτερος του 7 στα 10. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του 

ελάχιστου αποδεκτού βαθμού. 

 

Μέσος όρος σε προπτυχιακά μαθήματα : Επιλέγονται κάποια μαθήματα τα οποία είναι 

σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος και αξιολογούνται. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή η επιτροπή κρίνει 

ότι τα προπτυχιακά μαθήματα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του προγράμματος τότε καλείτε ο 

υποψήφιος να δώσει κάποια μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος. 

 

Αίτηση : Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις 

απαιτούν μία έκθεση, όπου με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις 

γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του 

υποψηφίου στον γραπτό λόγο και την σύντομη παρουσίαση ιδεών. 

 

Βαθμολογία των τεστ : Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι σημαντική η 

βαθμολογία των τεστ όπως GMAT, IELTS, TOEFEL, όπως ορίζεται κάθε φορά από το 

εκάστοτε πανεπιστήμιο. 

  

Συνέντευξη : Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’ αυτή την 

περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε 

ερωτήσεις όπως : 

1. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα. 

2. Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε. 

3. Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί. 

4. Μιλήστε για τον εαυτό σας. 

5. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

6. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο πρόγραμμα   

7. Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος. 

7. Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα. 

8. Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών 

 

4.1.2 Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Διπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates):αποτελούνται από στοιχεία 

διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, μερικές σπουδές προσφέρουν την 

ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά 

από μια επιτυχημένη ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 μήνες. 

http://www.career.tuc.gr/aytoperigrafiki_ekthesi.htm
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2. Πτυχία masters με διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείμενο της μελέτης (MA- 

Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration),είναι 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διαρκούν ένα έως δυο έτη και αποτελούνται από σειρά 

μαθημάτων, εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές 

εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο πρέπει να γραφεί ως 

μια εκτεταμένη έκθεση. Δεν έχουν διαβαθμίσεις αν και κάποια Πανεπιστήμια μπορεί να 

απονέμουν μια διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση.  

3. Πτυχία masters με έρευνα: μπορούν να αποκτηθούν με έρευνα, και οι περισσότερες full 

time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhil-Master of Philosophy  και MRes-

Master of Research. 

4. Διδακτορικά: απονέμονται για μια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο 

πεδίο, πραγματοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφονται τα 

αποτελέσματα αυτής και τα συμπεράσματα ως μια διατριβή. Για την ολοκλήρωσή του 

απαιτούνται συνήθως τρία χρόνια. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι 

περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές. 

 
Πίνακας 6:  Τίτλοι και διάρκεια σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

 

Τίτλοι Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Ελληνικοί Διδακτορικό:3 έτη 
τουλάχιστον 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης   
Πρόγραμμα: 1 έως 2 έτη 

Βρετανικοί Ph.D: 2έτη Mphil:1 
έως 2 έτη Msc, MA, MBA, LLM*:1 έτος 

Γαλλικοί Doctorat: 2-4 έτη μετά το 
DEA 

DEA: 1 
έτος DESS:1 έτος 

Αμερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 έτη Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη 

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

Γερμανικοί Doctorate: 2-5 έτη Magister LLM 

 
 
4.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
4.2.1 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα. 

 

Τα μεταπτυχιακά που υπάρχουν σχετικά με το περιβάλλον στον Ελλαδικό χώρο και 

ενδιαφέρουν άμεσα τον Πτυχιούχο Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης είναι τα ακόλουθα: 
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Πίνακας 7 :Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά στο Περιβάλλον 

Πανεπιστήμιο Σχολή/Τμήμα Μεταπτυχιακός Τομέας / 
Κατεύθυνση 

Διδακτο-
ρικό 

Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας 

Διαχείριση Αποβλήτων ΟΧΙ 

Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας 

Κατάλυση και Προστασία 
Περιβάλλοντος 

ΟΧΙ 

Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 
www.eap.gr 
Τηλ.: 2610 367300 
Fax: 2610 367350 
E-Mail: info@eap.gr  
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 
57-59, 26 222, Πάτρα 
 

Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας 

Διασφάλιση Ποιότητας ΟΧΙ 

Ιωαννίνων 
www.uoi.gr 
Πανεπιστημιούπολη 
 Τ.Θ. 1186, 
T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τηλέφωνα 26510-97288, 
97227, 97439 
Φαξ 26510-97087 
 

Χημείας  
Email 
akostac@cc.uoi.gr 
 

Χημικές και Βιοχημικές 
Τεχνολογίες / Χημική, 
Περιβαλλοντική και 
Υπολογιστική Τεχνολογία - 
Προσομοίωση 

Ναι 

Αθηνών 
Παν/πολη, 15701 Ιλίσια (4ος 
όροφος) 
Τηλ. 210 727 4088, 4098, 
4342, 4386, 4947 
Fax 210 727 4097 

Χημείας 
www.chem..uoa.gr 

Χημείας και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος 

Ναι 

Πάτρας 
Πανεπιστημιούπολη Πατρών  
(2610) 997101 
 

Χημείας 
www.chemistry.upatras
.gr 
 

Ειδίκευση στην 
Περιβαλλοντική Ανάλυση 

Ναι 

ΑΠΘ 
Πανεπιστημιούπολη 
Θεσσαλονίκης  
2310 99.7640,-7650,-7660,-
7670,-7680  
 

Χημείας 
www.chem.auth.gr 
E-mail 
info@chem.auth.gr 
 

Χημεία Περιβάλλοντος  Ναι 

Πολιτικών Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία των 
Υδατικών Πόρων 

 Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 
www.ntua.gr 
Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου:  
Ηρώων Πολυτεχνείου 9  
15780 Ζωγράφου 
τηλ. 210-772 2259,  210-772 
2017, 210-772 2006 
Fax 210-772 2028 
 

Τεχνολογίας και 
Συστημάτων 
Παραγωγής 

Συστήματα Διαχείρισης της 
Ενέργειας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος 

Ναι 

''Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διαχείριση'' 

Ναι 

Προϊόντα Φυτοπροστασίας 
και Περιβάλλον 

 

Περιβάλλοντος 
 

''Θεοφράστειο: 
Περιβαλλοντική και 
Οικολογική Μηχανική - 
Εφαρμοσμένη Οικολογία 

 

Αιγαίου 
www.aegean.gr 
Λόφος Πανεπιστημίου 
81100 Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 36000 
Fax: 22510 36009  
 

Περιβάλλοντος ''Θεοφράστειο: 
Περιβαλλοντική και 
Οικολογική Μηχανική - 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία 
και Μηχανική 

Ναι - 
Επιστήμη 
του 
Περιβάλ-
λοντος 

mailto:info@eap.gr
mailto:akostac@cc.uoi.gr
http://www.chemistry.upatras.gr/
http://www.chemistry.upatras.gr/
http://www.chem.auth.gr/
mailto:info@chem.auth.gr
http://www.ntua.gr/
http://www.aegean.gr/
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Επιστήμης της 
Θάλασσας 

Διαχείριση Παράκτιων 
Περιοχών 

Ναι 

Βόλου 
www.uth.gr 
Αργοναυτών & Φιλελλήνων  
Τ.Κ.38221 Βόλος  
Τηλ. 24210-74000 
 

Μηχανολόγων 
Μηχανικών 
Βιομηχανίας 

Ενεργειακά Συστήματα, 
Βιομηχανικές Διεργασίες και 
Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης 

Ναι 

''Έλεγχο Ποιότητας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος'' 

Ναι 

''Περιβαλλοντική και 
Υγειονομική Μηχανική'' - 
Περιβάλλον και Υγεία 

Ναι 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
TK 73100, Χανιά Κρήτης 
Τηλ :28210-37881,  
28210-37801 
Fax : 28210-37846,  
28210-37847 

Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 
www.enveng.tuc.gr 
 

''Περιβαλλοντική και 
Υγειονομική Μηχανική'' - 
Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
και Παράκτιας Ζώνης 

Ναι 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
Τηλ: (28210)37457, 
Fax: (28210)64802 
 

Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων 
http://www.mred.tuc.gr 

Γεωτεχνολογία και 
Περιβάλλον''  

Ναι – 
Γεωτεχνο-
λογία και 
Περιβάλ-
λον  

Ορυκτών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Ναι 

Γεωγραφίας και 
Περιβάλλοντος 

Ναι 

ΑΠΘ 
Πανεπιστημιούπολη, 541 24 
Θεσσαλονίκη 
Γραμματεία Τμήματος 
Τηλ. (2310) 99.8450, 8460, 
8470, 8480 
Fax. (2310) 99.8452 
 

Γεωλογίας 
www.geo.auth.gr 
 

Στη Μετεωρολογία και 
Κλιματολογία 

Ναι - στη 
Μετεωρο-
λογία και 
Κλιματο-
λογία 

Επιστήμες και Μηχανική 
Περιβάλλοντος - Φυσικών 
Επιστημών Περιβάλλοντος 

ΟΧΙ Κρήτης 
Τμήμα Χημείας 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
ΤΘ 2208 
71003, ΒΟΥΤΕΣ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Χημείας  
Email 
vaschem@chemistry.uo
c.gr, 
secrchem@chemistry.u
oc.gr, 
xatzidak@chemistry.uo
c.gr 

Επιστήμες και Μηχανική 
Περιβάλλοντος - Μηχανική 
Περιβάλλοντος 

ΟΧΙ 

 
 
Ακολούθως έχουμε πίνακα με τα μεταπτυχιακά που υπάρχουν στα Τ.Ε.Ι. της χώρας, 

έχουν άμεσο ενδιαφέρον για  τον απόφοιτο Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και 

είναι σε σύμπραξη με πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uth.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.mred.tuc.gr/
http://www.geo.auth.gr/
mailto:vaschem@chemistry.uoc.gr
mailto:vaschem@chemistry.uoc.gr
mailto:secrchem@chemistry.uoc.gr
mailto:secrchem@chemistry.uoc.gr
mailto:xatzidak@chemistry.uoc.gr
mailto:xatzidak@chemistry.uoc.gr
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Πίκακας 8 : Διατμηματικά Μεταπτυχιακά στο Περιβάλλον 

α/α ΠΜΣ ΙΔΡΥΜΑ Τμήμα 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Φυτ.και Ζωικής 
Παραγωγής                    
Ανθοκομίας-
Αρχιτεκτ.Τοπίου 1 Γεωργία και Περιβάλλον 

http://www.aegean.gr/environment/agroenv/ 

ΤΕΙ Ηπείρου 

Φυτικής Παραγωγής      
Ζωικής Παραγωγής       
Ανθοκομίας-
Αρχιτεκτ.Τοπίου 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Γεωπονίας Ζωικής 
Παραγωγής και 
Υδάτινου 
Περιβάλλοντος  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

α) Δασοπονίας 
β) Γεωργικών 
Μηχανημάτων και 
Αρδεύσεων 

2 

Αειφορική Διαχείριση Υδατικού 
Περιβάλλοντος 
http://www.teimes.gr/ixthal/html/ 
metaptyxiaka.html 

Τ.Ε.Ι. Μεσολογ- 
γίου  Ιχθυοκομίας -Αλιείας 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Επιστημών της 
Προσχολικής αγωγής 
και του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού 

3 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
http://www.teiion.gr/ 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Οικολογίας και 
Περιβάλλοντος 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Χημείας 
4 

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
http://www.teicrete.gr/teprop/ 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών 
Εφαρμογών 

ΕΚΠΑ Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλοντος 

5 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
καταστροφών 
www.chem.uoa.gr Τ.Ε.Ι. Σερρών Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας 
ΕΚΠΑ Χημείας 6 

Κατάλυση και εφαρμογές της 
www.chem.uoa.gr Τ.Ε.Ι. Καβάλας 

Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου 

ΕΚΠΑ Ιατρικής Σχολής 
7 

Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις 
στην Υγεία 
http://envhealth.med.uoa.gr Τ.Ε.Ι. Αθηνών Αισθητικής και 

Κοσμητολογίας 

ΕΚΠΑ 

Ιατρικής Σχολής και 
Πολιτικής 
Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης

8 
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική 
Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική 
Αποτίμηση 
http://www.teicrete.gr/teprop/ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Κοινωνικής 

Εργασίας 

ΤΕΙ Πειραιά Αυτοματισμού 
9 MSc in Quality Management                    

Διαχείριση Ποιότητας 
http://quality.teipir.gr/ 
e-mail : quality@in.teipir.gr 
 

Paisley University, UK  

10 MSc in Electronic Commerce                 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Πειραιά Γενικό Τμήμα 

Μαθηματικών 

http://www.teiion.gr/
http://www.teicrete.gr/teprop/
http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.uoa.gr/
http://envhealth.med.uoa.gr/
http://www.teicrete.gr/teprop/
http://quality.teipir.gr/
mailto:quality@in.teipir.gr
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http://lvc.teipir.gr/ecommerce 
pkik@teipir.gr 

Kingston University, 
UK 

 

ΤΕΙ Πειραιά Λογιστικής 11 MBA                  
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
http://www.mba-uky.gr/ 
ckantzos@otenet.gr 

University of Kentucky  

TEI Πειραιά ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  Π.Μ.Σ «Master of Science in Energy» 
http://www.sealab.gr/ 
sealab@gdias.teipir.gr 

HERIOT - WATT  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας Διοίκησης και 
Διαχείρισης Έργων 

12 MBA 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
http://195.251.127.253/ 

University of 
Staffordshire, UK 

 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας Διοίκησης και 
Διαχείρισης Έργων 

13 MSc in Management 
Επιστήμη της Διοίκησης 
http://195.251.127.253/ 

University of 
Staffordshire, UK 

 

 
 
4.2.2 Μεταπτυχιακές Σπουδές Στο Εξωτερικό 
 

Υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Ελλάδος που ασχολούνται με 

την προστασία του περιβάλλοντος και τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Παρακάτω 

παραθέτονται όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (σε ηλεκτρονική υπερσύνδεση) σε παγκόσμιο 

επίπεδο, έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος πτυχιούχος να μπορέσει να ανατρέξει και να αναζητήσει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν και τον 

ενδιαφέρουν. Πρόκειται για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ορισμένων πανεπιστημίων 

του εξωτερικού, τα οποία έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τον Πτυχιούχο Μηχανικό 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.   

 
Αγγλία  

Imperial Collage London (www3.imperial.ac.uk) Centre for Environmental Control and waste 

management 

Environmental Engineering 

http://www3.imperial.ac.uk/ewre/courses/ 

 

University of Leeds, School of Earth and Enviroment 

Earth Scinces 

http://www.see.leeds.ac.uk/study/masters/index.htm 

 

University of Edinburgh, School of Geo Science 

Environmental & Ecological Sciences 

http://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/finder/subjectarea.html?taught=Y&sid=2 

 

http://lvc.teipir.gr/ecommerce
mailto:pkik@teipir.gr
http://www.mba-uky.gr/
mailto:ckantzos@otenet.gr
http://www.sealab.gr/
http://www.sealab.gr/
mailto:sealab@gdias.teipir.gr
http://195.251.127.253/
http://195.251.127.253/
http://www3.imperial.ac.uk/ewre/courses/
http://www.see.leeds.ac.uk/study/masters/index.htm
http://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/finder/subjectarea.html?taught=Y&sid=2
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University of Manchester (www.manchester.ac.uk), School of Chemical Engineering and 

Analytical Science 

Environmental Technology Environmental Management 

http://www.ceas.manchester.ac.uk/postgraduate/ 

 

Αυστρία 

Fachhochschule Tirol, Management Center Innsbruck 

Engineering, Enviroment & Biotechnology 

http://www.fh-tirol.at/com/master-program-engineering-environmental-

biotechnology/index.html 

 

Δανία, Κοπεγχάγη 

University of Copenhagen 

Environmental Chemistry  

http://www.environmental-chemistry.dk 

 

ΗΠΑ, Μασαχουσέτη  

MIT, EAPS 

Atmospheres, Oceans, and Climate 

http://eapsweb.mit.edu/education/grad/programs/index.html 

 

ΗΠΑ, Νέα Υόρκη  

Adelphi University 

The Global Human Environmental, The Global Physical Environment, Environmental 

Education 

www.adelphi.edu 

 

ΗΠΑ, CONNECTICUT, Χάρτφορτ 

University of Hartford 

Environmental Engineering 

http://www.hartford.edu/graduate/programs 

 

Καναδάς, Burnaby 

Simon Fraser University. 

Environmental Toxicology 

http://www.sfu.ca/biology/tox/index.htm 

 

Νορβηγία 

Telemark University College 

http://www.ceas.manchester.ac.uk/postgraduate/
http://www.fh-tirol.at/
http://www.fh-tirol.at/com/master-program-engineering-environmental-biotechnology/index.html
http://www.fh-tirol.at/com/master-program-engineering-environmental-biotechnology/index.html
http://www.environmental-chemistry.dk/
http://eapsweb.mit.edu/education/grad/programs/paoc.html
http://eapsweb.mit.edu/education/grad/programs/index.html
http://www.adelphi.edu/
http://www.hartford.edu/graduate/programs
http://www.sfu.ca/biology/tox/index.htm
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Inland Water Quality Assessment 

http://www.hit.no/nxceng/content/view/brief/9367 

 

Νέα Ζηλανδία 

Lincoln University 

Environmental Economics, Environmental Engineering, Environmental Policy 

http://www.lincoln.ac.nz/story3755.html 

 

Σουηδία 

University of Stockholm, Enviromental Chemistry 

PhD Enviromental Chemistry 

http://www.miljokemi.su.se/utbildning/forskarutbildning?lang=eng 

 

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

5.1 Επαγγελματικός - Επιστημονικός Φορέας του πτυχιούχου μηχανικού Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης. 

 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον 

επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, 

ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η Οργανωτική της διάρθρωση 

είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 περιφερειακά Τμήματα σε όλους τους Νομούς της 

χώρας. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 34.000. Στην ΕΕΤΕΜ εγγράφονται ως μέλη οι 

απόφοιτοι των σχολών Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτήτων Μηχανικών Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε):  

 
Πίνακας 9 : Ειδικότητες ΤΕ 

Ηλεκτρολόγος Πληροφορικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 

Ηλεκτρονικός Ενεργειακής Τεχνικής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
και Πολυμέσων 

Μηχανολόγος Κλωστοϋφαντουργός Βιομηχανικής Πληροφορικής 

Δομικών Έργων Η/Υ Συστημάτων Πληροφορικής και 
επικοινωνιών 

Ναυπηγός Αυτοματισμού Τεχνολογίας Συστημάτων 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 

Οχημάτων Ιατρικών Οργάνων Ανακαίνισης και 
Αποκατάστασης κτιρίων 

Πετρελαίου Ορυχείων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

Έργων Υποδομής Γεωτεχνολογίας & 
Περιβάλλοντος 

Τεχνολογίας Πληροφορικής 
& Τηλεπικοινωνιών 

Τοπογράφος Βιομηχανικού Σχεδιασμού Γεωπληροφορικής και 
Τοπογραφίας 

 

http://www.hit.no/nxceng/content/view/brief/9367
http://www.lincoln.ac.nz/story3755.html
http://www.miljokemi.su.se/utbildning/forskarutbildning?lang=eng
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5.2 Σκοποί της ΕΕΤΕΜ 

 

Οι σκοποί της Ένωσης, μεταξύ των άλλων, είναι: 

• Η προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των μελών της με κάθε νόμιμο 

μέσο, 

• Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής - τεχνολογικής στάθμης των μελών της, 

ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνικής, 

• Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνογνωσίας και Τεχνολογίας γενικά και σε συνεργασία 

με άλλους φορείς για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 

της χώρας.  

 

5.3 Βασικές Δραστηριότητες 

 

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

• Αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα τήρησης μητρώου άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου, 

• Παρέχει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου Μηχανικών κάθε ειδικότητας και εκδίδει 

σχετικές βεβαιώσεις προς χρήση σε Δημόσιες Αρχές (Οργανισμούς Δημοσίου, 

Ασφαλιστικά ταμεία, ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχίες κ.λ.π.),   

• Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα μέλη της δεν έχουν πέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα 

κατά την άσκηση του Επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του 

Δημοσίου, 

• Η εγγραφή σε αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου για την πιστοποίηση Μηχανικών 

ΤΕΙ ως στελεχών σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 

36927/4751ΦΕΚ847/8-7-2002 Άρθρο 8 παρ.5 εδάφιο ιδ.). 

 

Επίσης η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά καθώς και σε 

επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων που αφορούν την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση. 

Ειδικότερα:  

• Ορίζει εκπροσώπους στα Νομαρχιακά ΣΧΟΠ (Π.Δ 69ΦΕΚ.60Α΄/9.3.2000), 

• Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών 

(ΣΑΕΙ) τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στην επιτροπή επεξεργασίας 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ ( Π.Δ 165/2000 

ΦΕΚ 149Α΄/28-6-2000), 

• Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Δ.Σ του ΤΣΜΕΔΕ και στην επιτροπή του Μητρώου 

Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με βάση τον Ν. 1418/84 το Π.Δ. 472/85 ΦΕΚ 168Α’ 

όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223Α’ και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
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368/94 ΦΕΚ 201Α’ καθώς και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 

Ν.2940 ΦΕΚ 180Α’/6-8-2001 άρθρο 4, 

• Συμμετέχει με εκπροσώπους σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας όπως το 

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π) Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α’/31-7-95 άρθρο 16, 

Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε) Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173Α’, άρθρο 14 παρ.2 

και Υπουργική Απόφαση Ε5/661/1984, ΦΕΚ 93Β’/1984. κ.λ.π. , 

• Εκδίδει το επιστημονικό και τεχνικό περιοδικό «Τεχνικό Βήμα», 

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

επιμορφωτικά σεμινάρια, 

• Παρέχει κατόπιν αιτήσεως ,συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα (επαγγελματικά, 

εκπαιδευτικά κ.λ.π) της αρμοδιότητας του,  

• Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με όλα τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

5.4 Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ  

 

Η Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ είναι απαραίτητη για : 

1) Την Έκδοση Αριθμού Μητρώου Μηχανικού ΕΕΤΕΜ. 

2) Βεβαιώσεων ΕΕΤΕΜ που ζητούνται από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.   

3) Έναρξη επαγγέλματος στις ΔΟΥ. 

4) Βεβαιώσεις Ηλεκτροδότησης για την ΔΕΗ. 

5) Βεβαιώσεις για το ότι δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την 

άσκηση του επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του 

Δημοσίου. 

6) Βεβαιώσεις για συνταξιοδότηση από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κλπ. 

 

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες  μπορεί κανείς να απευθύνεται στα τηλέφωνα 

επικοινωνίας των κεντρικών γραφείων της ΕΕΤΕΜ 2105227812-5227276 ή να επισκεφτεί τον 

δικτυακό τόπο http://www.eetem.gr.  Η ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. (κεντρικά 

γραφεία)  είναι Μάρνης 44, Τ.Κ.10438, Αθήνα ενώ η ηλεκτρονική είναι eetem@hol.gr . 

 

5.5 Κλαδικοί Σύλλογοι  

 

Όλα τα μέλη εγγράφονται καταρχήν στην Ε.Ε.ΤΕ.Μ. και ανάλογα με τις επιμέρους 

δραστηριότητες ή και τον τομέα απασχόλησης τους, δύνανται να ενταχθούν και στους 

κατωτέρω συλλόγους: Πίνακας Π3.ΙΙ.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 

παρακάτω κλαδικούς συλλόγους μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία των Κεντρικών 

Γραφείων της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. 

 

http://www.eetem.gr/
mailto:eetem@hol.gr
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Πίνακας 10 :  Συγγενείς Κλαδικοί Σύλλογοι 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων) Μάρνη 44, 10438, Αθήνα 

2 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης/ ΔΕΗ Μάρνη 33, 104-32 Αθήνα 

3 Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ 
ΟΣΕ Κάνιγγος 6,  Αθήνα 

4 Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
Πρωτευούσης 

Εμμ.Μπενάκη 18, 106-78, 
Αθήνα 

5 (Π.Ε.ΤΕ.Μ. ΟΤΕ) Αριστοτέλους 22 (2ος όροφος), 
104-33, Αθήνα 

6 ΣΗΜΟΑ (Σύλλογος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
Ολυμπιακής Αεροπορίας) 

Φαλήρου 68, 117-41, Κουκάκι, 
Αθήνα 

7 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Πολεμικής 
Αεροπορίας Λευκοθέας 8, 116-33 Αθήνα 

8 
ΠΑΣΠΥΤΕΜ ΟΤΕ  
Σύλλογος Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ 
ΕΡΤ-ΑΕ 

 

9 Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ  

  

5.6 Σύλλογος Αποφοίτων 

 
Μέχρι την στιγμή συγγραφής αυτού του οδηγού δεν έχει δημιουργηθεί κάποιος 

σύλλογος από τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. 
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Οδηγός αναζήτησης Εργασίας, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

Έκδοση 2005 

• Οδηγός Υποτροφιών, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

• Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 

• Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Πληροφορίες σχετικά με τους 

απόφοιτους (εισακτέοι, απόφοιτοι, εγγεγραμμένοι)  

• Περιβαλλοντική Έκθεση ΔΕΗ Α.Ε., Έκδοση 2005 

• ΟΑΕΕ Ενημερωτικά Έντυπα για τους Ασφαλισμένους,, Έκδοση 2006 

• Εθνικό Τυπογραφείο Σχετικά ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης) 

• Δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικής δράσης των απόφοιτων Μηχανικών 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Έκδοση 2007 

 

7. ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

• Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (2006). Ανακτήθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.dei.gr  

• Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (2006). Ανακτήθηκε στις 6 

Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.eydap.gr 

• Εταιρία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (2006). Ανακτήθηκε στις 6 

Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.eyath.gr 

• ΕΕΤΕΜ (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.eetem.gr 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.tee.gr 

• Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.eap.gr 

• Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.auth.gr 

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.duth.gr 

• Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.uoa.gr 

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.ntua.gr 

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (2006). Ανακτήθηκε στις 6 

Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.teikoz.gr 

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πειραιά (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.teipir.gr 

http://www.dei.gr/
http://www.eydap.gr/
http://www.eyath.gr/
http://www.eetem.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.eap.gr/
http://www.auth.gr/
http://www.duth.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.teikoz.gr/
http://www.teipir.gr/
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• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από 

το Διαδίκτυο : www.ypepth.gr 

• Υπουργείο Ανάπτυξης (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.ypan.gr 

• Υπουργείο Εσωτερικών (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.ypes.gr 

• Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.gsrt.gr 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (2006). Ανακτήθηκε στις 12 Ιουλίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.anko.gr 

• Υπουργείο Μεταφορών (2006). Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.yme.gr 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2006). Ανακτήθηκε στις 

6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.minenv.gr 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (2006). Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.minagric.gr 

• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2006). Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.ypepth.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.kozani.gr 

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου (2006). Ανακτήθηκε στις 6 

Νοεμβρίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.teimes.gr 

• Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.asep.gr 

• Εθνικό Τυπογραφείο (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.et.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης (2006). Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 από 

το Διαδίκτυο : www.xanthi.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλίας (2006). Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.nailias.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.pieria.gr 

• Δήμος Ιωαννητών (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.ioannina.gr 

• Δήμος Ορεστιάδος (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.dimos-orestidos.gr 

• Δήμος Καρδίτσας (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.karditsa-city.gr 

http://www.ypepth.gr/
http://www.ypan.gr/
http://www.ypes.gr/
http://www.gsrt.gr/
http://www.anko.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.minenv.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.kozani.gr/
http://www.teimes.gr/
http://www.asep.gr/
http://www.et.gr/
http://www.xanthi.gr/
http://www.nailias.gr/
http://www.pieria.gr/
http://www.ioannina.gr/
http://www.dimos-orestidos.gr/
http://www.karditsa-city.gr/
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• Δήμος Χανίων (2006). Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.chania.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.drama.gr 

• Νομαρχία Αθηνών (2006). Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.nomarxia.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.nomarxia-artas.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.achaia.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.nath.gr 

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτολοακαρανανίας (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 

2006 από το Διαδίκτυο : www.aitoloakarnania.gr 

• Δήμος Ξάνθης (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.cityofxanthi.gr 

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2006). Ανακτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : www.westernmacedonia.gr 

• Γενικό Χημείο του Κράτους (2006). Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου Ιουλίου 2006 από 

το Διαδίκτυο : www.gcsl.gr 

• ΕΚΟ ΑΕΒΕ (2006). Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.eko.gr 

• Ελληνικά Πετρέλαια (2006). Ανακτήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006 από το Διαδίκτυο : 

www.hellenic-petroleum.gr 

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2006). Ανακτήθηκε στις 21 

Νοεμβρίου 2006 από το Διαδίκτυο : www.certh.gr 

• Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (2006). Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.cres.gr 

• Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης (2006). Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου Ιουλίου 2006 

από το Διαδίκτυο : www.kepekozani.gr 

• Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (2006). 

Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 από το Διαδίκτυο : http://www.eommex.gr 

• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2006). Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2006 από το 

Διαδίκτυο : http://www.iky.gr 

 
 
 
 

 

http://www.chania.gr/
http://www.drama.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει εκδώσει αναλυτικό Οδηγό αναζήτησης εργασίας, ο 

οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Επιπρόσθετα παρέχονται επιπλέον 

πληροφορίες με εταιρείες που αφορούν άμεσα τον απόφοιτο του Τμήματος. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται μια σειρά από εταιρείες οι οποίες έχουν ζητήσει 

κατά καιρούς προσωπικό σχετικό με την ειδικότητα του Μηχανικού Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης  

 
Πίνακας Π1: Πιθανοί εργοδότες για τους απόφοιτους του Τμήματος 

Εταιρεία Τομέας 
Δραστηριότητας 

Δ/νση Επικοινωνία 

POLYECO 
www.polyeco.gr 

Επεξεργασία και 
αξιοποίηση 
αποβλήτων 

16ο χλμ. ΕΟ Αθηνών-
Κορίνθου Ασπρόπυργος 
19 300 

Τηλ : 210 5582500 
Fax : 210 5574684 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΗΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
http://andreoulabs.com 

Εργαστήρια 
χημικών 
Αναλύσεων 

Καλαμίδα 4  
ΤΚ 10554 Αθήνα 

Τηλ: 2103310187 
Fax : 2103310184 

Athens Recycling 
www.athens-
recycling.com 
 

Ανακύκλωση 
Ξύλου Πλαστικού 
Μετάλλου 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 
Ασπρόπυργος 19300 

τηλ.: 210 5570381 - 
5596303 
fax: 210 5570374 – 
5595736 
e-mail: 
athmetal@internet.gr 

HEC 
HELLENIC 
ENVIRONMENTAL 
CENTER S.A. 
http://slops.gr 
 

Διαχείριση και 
επεξεργασία 
πετρελαιοειδών 
καταλοίπων  

Λεωφ. Χατζηκυριακού 42
185 38, Πειραιάς 

 
210 429 0280-5 
Fax:2104290286 
Email:info@hec.gr  
 

SYCHEM 
www.sychem.gr 

Συστήματα 
αφαλάτωσης νερού 

Λ. Μεσογείων 518 -153 
42 - Αγία Παρασκευή - 
Αθήνα 

Τηλ. 210 6084940 - Fax 
210 6084942 
email: info@sychem.gr 

Takoudis Gardening - 
Plus 

Επεξεργασία και 
αξιοποιήση νερών 
– Αξιοποίηση 
κήπων 

Λάρισα Ηρώων 
Πολυτεχνείου 33  
Θεσ/νικη  
Εφέσσου 7 Καλαμαριά  
 

Λάρισα  
Τηλ 2410-620703  
Θεσ/νικη 
Τηλ. 2310-493926 

Lobbe-Tzilalis 
www.lobbetzilalis.com 

Διαχείριση 
Αποβλήτων  

126 Λεωφ Τατοΐου & 
Ναυπλίου 3 ΤΚ 14452 
Μεταμόρφωση Αττικής 

Τηλ : 2102888000 
Fax : 2102888156 

ΠΕΡΜΕ 
www.perme.gr 

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

Αγ. Δημητρίου 62  
185 45 Πειραιάς 
e-mail: info@perme.gr 

Τηλ.: 210 40 82 542 - 3
Fax: 210 46 32 626 

Polyeco A.E. 
www.polyeco.gr 

Διαχείριση και 
αξιοποίηση 
αποβλήτων 

16ο χλμ. ΕΟ Αθηνών-
Κορίνθου 
19 300 Ασπρόπυργος 
 

Τηλ: 210 5530600 
Φαξ: 210 5574684 
e-mail: 
info@polyeco.gr 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ανακύκλωση 
καταλυτών 

Βριλησού 83, 114 76 
Πολύγωνο 

Τηλ : 800 111 0810 
Fax : 210 645 0839 

http://www.polyeco.gr/
http://andreoulabs.com/
http://www.athens-recycling.com/
http://www.athens-recycling.com/
mailto:%20athmetal@internet,gr
http://slops.gr/
mailto:info@hec.gr
http://www.sychem.gr/
mailto:info@sychem.gr
mailto:info@polyeco.gr
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Ε.Π.Ε. 

ADV.EN.SOL. Inc. Μηχανήματα & 
Διαχείριση 
Αποβλήτων 

Παμπούκη 3, Ν. Ψυχικό, 
15451 Αθήνα 

Τηλ : 210 677 2915 
Fax : 210 677 2917 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤ. 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΓ.ΗΛΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Τηλ : 263 205 5063 
Fax : 263 205 5064 

MEDWASTE 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - 
ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Αλυκή Βοιωτίας - Τ.Θ. 
67454 Παλλήνη Αθήνα 
Τ.Κ. 153 02 

Τηλ : 210 603 3746 
Fax : 210 603 3565 

ΣΕΝΤΙΝΕΛ Α.Ε. Διαχείριση 
Στερεών 
Αποβλήτων, ΑΛΕ, 
Συσσωρευτών, 
Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων 

Αναγνωστοπούλου 14 
38334 ΒΟΛΟΣ 

Τηλ : 242 109 1299 

SUC HELLAS Διαχείριση τοξικών 
και επικινδύνων 
αποβλήτων 

Ιάσωνος 14, Τ.Κ. 17564 
Π. Φάληρο, Αθήνα 

Τηλ : 210 971 9180 
Fax : 210 976 0459 

VASTE ECO 
EVOLUTION Ο.Ε 

Διαχείριση - 
Αποκομιδή 
Αποβλήτων , 
Ανακύκλωση 
υλικών scrap 

Καρύστου 5 Χαλκίδα Τηλ : 222 107 3950 
Fax : 226 205 8868 

WMIN-WASTE 
MINIMIZATION 

Π. Ιωακείμ 2, 546 
22 Θεσσαλονίκη 

Γραμμή Περιβαλλοντικής 
Βοήθειας για την 
Ελαχιστοποίηση των 
Αποβλήτων στην Πηγή 

Τηλ : 231 028 6920 
Fax : 231 028 6612 

ΑΝΤΙΣΕΛ Επιστημονικός 
εξοπλισμός   

Αθήνα Τηλ: 210 7795980 
E-mail: cv@antisel.gr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cv@antisel.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ  

ΦΕΚ με προκηρύξεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ειδικότητα των Μηχανικών 

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

 

1 ) ΦΕΚ με προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα των Μηχανικών Τεχνολογιών 

Αντιρρύπανσης 

 

Α80/2006  

Αναφέρεται στις Δ/σεις Ανάπτυξης των Νομαρχιών οι Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

μπορούν να προΐστανται στην Δ/ση του Τμήματος ανάπτυξης και προηγούνται έναντι άλλων 

ειδικοτήτων Τ.Ε.. 

Άρθρο 7 παράγραφος 2.δ 

Στο Τμήμα Δ΄ προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Π.Ε., ως κατωτέρω: 

Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Χημικού, Περιβάλλοντος, Πολιτικού, 

Αρχιτέκτονα, Αγρονόμου − Τοπογράφου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου – 

Ηλεκτρολόγου. Κλάδος Περιβάλλοντος, της εξής ειδικότητας: Διαχείριση Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων. 

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας Τ.Ε., του 

Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Τοπογράφου, 

Δομικών Έργων, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου. 

 

ΑΣΕΠ 606/2005 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ζητούσε Μηχανικό Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

για την πλήρωση μίας θέσης. 

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση πληροφορικής και βασικός χειρισμός Η/Υ, πολύ καλή γνώση 

της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας  

 

ΑΣΕΠ 261/2006 

Εργατική Κατοικία Ζητούσε θέση Μηχανικών Τ.Ε. ( Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) στην οποία 

συμπεριλάμβανε την ειδικότητα του Τμήματος 

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή 

γαλλικής γλώσσας 

 

ΑΣΕΠ 557/2006 

Δήμος ΜΑΛΙΩΝ Ζητούσε θέση Τεχνολόγου Χημικού και συμπεριλάμβανε την ειδικότητα του 

Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 



 77

 
ΑΣΕΠ 155/2007 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ζητούσε Τ.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος 

που συμπεριλάμβανε τους απόφοιτους του Τμήματος.  

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

2 ) ΦΕΚ με προκηρύξεις που αφορούν ειδικότητες παραπλήσιες με το Τμήμα  

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 

 

ΑΣΕΠ 28/2006 

Ο δήμος Σχηματαρίου προκήρυξε θέση για 

- Π.Ε. Χημικών 

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

 

ΑΣΕΠ 69/2006 

ΔΕΥΑ Μυκόνου προκήρυξε θέση για 

- Π.Ε. Χημικό Μηχανικό 

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας πόσιμου νερού και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΑΣΕΠ 82/2006 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου του Νομού Ιωαννίνων 

- Π.Ε. Χημικό Μηχανικό 

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. Eμπειρία ενός (1) έτους τουλάχιστον στην ειδικότητα της  

προκηρυσσόμενης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΑΣΕΠ 103/2006 

ΔΕΥΑΚ δήμου Αξιού νομού Θεσσαλονίκης 

- Π.Ε. Χημικό  

Επιπρόσθετα προσόντα : Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο αντικείμενο της θέσης. Καλή 

γνώση της αγγλικής γλώσσας, Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΑΣΕΠ 142/2006 

ΔΕΗ ΑΕ προκήρυξε θέσεις για 

- Π.Ε. Χημικών Μηχανικών 

- Π.Ε Χημικών 

Επιπρόσθετα προσόντα : Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί βάσει του 

παραπάνω πτυχίου ή διπλώματος, γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΑΣΕΠ 165/2006 

Η Ελληνική Βιομηχανία Νοσοκομειακού Υλικού (ΕΛΒΙΟΝΥ) Α.Ε. προκήρυξε θέση για 

- Π.Ε. Χημικού 

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου,  καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

βεβαίωση επιτυχούς κατάρτισης τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών Επιθεωρητών Διασφάλισης 

Ποιότητας (ISO) αναγνωρισμένων από τον επίσημο Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης 

Επιθεωρητών, εμπειρία δύο (2) ετών στον ποιοτικό έλεγχο βιομηχανίας συριγγών (έλεγχοι 

παραγωγικής διαδικασίας, φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί έλεγχοι, έλεγχος στειρότητας, 

τοξικότητας και πυρετογόνων ουσιών). 

 

ΑΣΕΠ 476/2006 

Ο δήμος Καμείρου του Νομού Δωδεκανήσου προκήρυξε θέση για  

- Π.Ε. Περιβάλλοντος 

Επιπρόσθετα προσόντα : Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΑΣΕΠ 507/2006 

ο ΕΘΕΛ Α.Ε. προκήρυξε θέση για  

- Π.Ε. Περιβάλλοντος  

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών, γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) 

υπολογιστικά φύλλα, γ) υπηρεσίες διαδικτύου, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 

γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 

γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας. 

 

ΑΣΕΠ 522/2006 

Ο δήμος Αιγάλεου του νομού Αττικής προκήρυξε θέση για  

- Π.Ε. Χημικό Μηχανικό 
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Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών, γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

ΑΣΕΠ 549/2006 

Ο Δήμος Πειραιά Τεχνικού Ασφαλείας προκήρυξε θέση 

- Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό 

- Π.Ε. Χημικό 

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου Σπουδών, εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως Τεχνικός Ασφαλείας, 

υπολογιζόμενη μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, καλή γνώση της αγγλικής ή 

γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας, γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα 

αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
 
ΑΣΕΠ 551/2006 

Προκήρυξη Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας  

- Π.Ε Χημικών Μηχανικών  

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών, εμπειρία ενός (1) έτους τουλάχιστον στην κατασκευή και λειτουργία 

δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, γνώση σχεδιαστικού 

προγράμματος AUTOCAD και προγράμματος GIS, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
 
ΑΣΕΠ 616/2006 

Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) προκήρυξε θέση για  

- Μηχανικούς Π.Ε. με εξειδίκευση στις ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ή 

Φυσικού Αερίου ή σε θέματα Ενεργειακής Οικονομίας ή σε θέματα Αγορών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου 

Επιπρόσθετα προσόντα : Επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα ανάλυσης Συστημάτων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ή Φυσικού Αερίου ή σε θέματα Ενεργειακής Οικονομίας ή σε 

θέματα Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Μηχανικού (για τους μηχανικούς), αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, άριστη γνώση 

της Αγγλικής γλώσσας, γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

πέραν της απαιτούμενης για τη θεμελίωση του προσόντος της εξειδίκευσης σε θέματα της 

εξειδίκευσης. 
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ΑΣΕΠ 46/2007 

Προκήρυξη πλήρωση θέσης στην Νομαρχία Λακωνίας 

- Π.Ε. Χημικών Μηχανικών  

- Π.Ε Περιβάλλοντος – Χημικών 

- Π.Ε Περιβάλλοντος με πτυχίο στο Περιβάλλον 

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
ΑΣΕΠ 57/2007 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης στην Νομαρχία Λακωνίας 

- Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος  

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών, γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

ΑΣΕΠ 71/2007 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης στην Νομαρχία Χίου  

- Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος  

- Π.Ε Περιβάλλοντος  

- Π.Ε. Χημικών 

- Π.Ε Χημικών Μηχανικών 

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών, γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΑΣΕΠ 73/2007 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης στην Νομαρχία Δωδεκανήσου 

- Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος  

- Π.Ε. Επιστημών Περιβάλλοντος 

- Π.Ε. Χημικών 

- Π.Ε. Χημικών Μηχανικών 

Επιπρόσθετα προσόντα : Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών, γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει εκδώσει αναλυτικό Οδηγό για τις Υποτροφίες που 

αφορούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Οδηγός 

αυτός είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 

Στο παρόν Παράρτημα αναφέρονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τις 

Υποτροφίες και αναγράφονται  μόνο οι περιπτώσεις, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από 

τους αποφοιτους του Τμήματος. 

Το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) είναι το ίδρυμα διαχείρισης των κρατικών 

υποτροφιών στην Ελλάδα. Ενώ πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν εφικτή η χρηματοδότηση 

μεταπτυχιακών από το ΙΚΥ για τους απόφοιτους ΤΕΙ, σήμερα η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει. 

προσφέροντας υποτροφίες για τους απόφοιτους των ΤΕΙ σε συγκεκριμένους τομείς, δύο εκ των 

οποίων ενδιαφέρουν άμεσα τους απόφοιτους μηχανικούς του Τμήματος. Οι τομείς 

ενδιαφέροντος είναι : 

α) Μηχανολογία – Ενεργειακή Τεχνική  

β) Έλεγχος και Προστασία του Περιβάλλοντος 

Για να διεκδικήσει μία υποτροφία ο υποψήφιος απόφοιτος του Τμήματος θα πρέπει να 

εξεταστεί ανάλογα με την τομέα σε ορισμένα μαθήματα, τα οποία παραθέτονται στον 

παρακάτω πίνακα : 

 
Πίνακας Π2 : Απαιτούμενα μαθήματα για λήψη μεταπτυχιακής υποτροφίας και οι ανάλογοι τομείς  

Τομέας  Μαθήματα 

Μηχανολογία – Ενεργειακή Τεχνική Ήπιες μορφές Ενέργειας 

Μηχανική των Ρευστών 

Θέρμανση – Ψύξη - Κλιματισμός  

Έλεγχος και Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Χημεία 

Ρύπανση Περιβάλλοντος 

Περιβαλλοντική Φυσική 

 

Συνεχίζοντας την ενίσχυση των μεταπτυχιακών φοιτητών, το ΙΚΥ, μετά την κτήση του 

Διδακτορικού τίτλου δίνει υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα. Τα αντικείμενα που θα 

ενδιέφεραν άμεσα τον Πτυχιούχο Μηχανικό του Τμήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα :  
Πίνακας Π3 : Τομείς και αντικείμενα μεταδιδακτορικής έρευνας 

Τομέας Αντικείμενο 

Γεωγραφία, Γεωλογία, Ωκεανογραφία Επιστήμες Περιβάλλοντος 

 Επιστήμες Εδάφους και Υδάτινων Πόρων 

Φυσικές Επιστήμες Χημεία 

 Επιστήμες Περιβάλλοντος 
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Για την κτήση της μεταδιδακτορικής υποτροφίας ως κριτήριο αξιολόγησης είναι η 

συγκέντρωση μορίων. Τα μόρια που μπορεί να λάβει κάποιος είναι τα ακόλουθα  

1. Ερευνητικές εργασίες  

2. Επιστημονικές διακρίσεις και βραβεία 

3. Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

4. Συγγραφική δραστηριότητα (βιβλία, επιμέλειες, σημειώσεις κλπ) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

μεταπτυχιακές υποτροφίες μπορεί ο Πτυχιούχος Μηχανικός να αναζητήσει στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΥ www.iky.gr καθώς και στον Οδηγό Υποτροφιών του 

Γραφείου Διασύνδεσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iky.gr/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Το «Γραφείο Διασύνδεσης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» αποτελεί έργο 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (75%) και Εθνικούς Πόρους (25%). 

 

Το υποέργο «Σύνταξη Οδηγού επαγγελμάτων του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας με Ίδια Μέσα» αφορά στη σύνταξη οδηγών επαγγελμάτων 7  

(επτά)  Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

 

  
 

∆ιεύθυνση: ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας Γραφείο ∆ιασύνδεσης  
Κοζάνη, 50100 

Τηλέφωνο: 2461028311, fax 2461028311  
http://career.teikoz.gr/ 

e-mail: career@kozani.teikoz.gr  
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