
   1 

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 



   2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας (Θε.Κ.Α.) συντάχθηκε για να συμβάλει στην ενημέρωση των πτυχιούχων του 
Τμήματος σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. Παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών 
πληροφόρησης και ενημέρωσης, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει 
πιο εξειδικευμένα θέματα. Αναφέρεται στα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στα δυνητικά 
πεδία απασχόλησης, στις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θε.Κ.Α. 

Το έργο της σύνταξης του Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης  των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Ο οδηγός είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Η ομάδα έργου εργάστηκε έχοντας ως βάση τον 
Οδηγό Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας με την ευθύνη του 
Αναπληρωτή καθηγητή  Ιωάννη Ρουσιά και αναθέτουσα αρχή του έργου τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας.  

Η ομάδα σύνταξης προσπάθησε να περιλάβει σε αυτόν τον οδηγό όλες τις βασικές πληροφορίες 
θεωρώντας ότι περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες, θα κατακτούσαν τον οδηγό δύσχρηστο. 
Πάντως, υποδείξεις και διορθώσεις από τους χρήστες του οδηγού θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν σε μελλοντική αναθεώρηση. 

 

Ομάδα σύνταξης: 

Λουλακάκης Κων/νος 

Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

Τμήμα  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: loulakak@steg.teiher.gr 

  

Καπετανάκης Ευάγγελος 

Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

Τμήμα  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekapet@teiher.gr 

 

Μανιός Θρασύβουλος 

Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

Τμήμα  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tmanios@steg.teiher.gr 



   3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΡΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  

3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

6.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΜΡΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  

9. ΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1. Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τμήματος 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τ.Ε.  

 

Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τμήματος Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (Θε.Κ.Α.) είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο 
εργαλείο πληροφόρησης των Πτυχιούχων του Τμήματος σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Ο Οδηγός παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση και 
ενημέρωση, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανατρέξουν και να εντοπίσουν πιο 
εξειδικευμένα θέματα. 

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση με το νόμο 
2916/2001. 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 οικονομίας. 

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 κάθε επαγγέλματος 
μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των 
πτυχιούχων, στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

Το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός και 
μόνον Οδηγού. Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν έργο υλοποιήθηκε με μία δομημένη μεθοδολογία, με 
κύρια σημεία εστίασης:  

 Την άμεση και σαφή ενημέρωση του χρήστη.  

 Το υφιστάμενο περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Θε.Κ.Α.  

 Τη μεθοδολογική προσέγγιση με τρόπο ώστε να είναι ανοικτός σε τυχόν αλλαγές και νέες 
πληροφορίες που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου.  
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Η σύνταξη του οδηγού βασίστηκε και σε άλλους αντίστοιχους οδηγούς. Πηγές του Οδηγού 
αποτέλεσαν οι σχετικοί με το αντικείμενο διερεύνησης φορείς. Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη 
του οδηγού αντλήθηκαν από:  

 Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι.  

 Επαγγελματικούς φορείς των πτυχιούχων.  

 Το διαδίκτυο. 

 Άλλους Επαγγελματικούς Οδηγούς.  

 Σχετικά Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).  
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΡΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

 

2,1 Αντικείμενο Σπουδών  

 Το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας έχει ως αποστολή τη μετάδοση και 
την παραγωγή γνώσεων στη Γεωπονική Επιστήμη και τις Νέες Τεχνολογίες στα γνωστικά του 
αντικείμενα, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, δίδοντας στους φοιτητές άρτια επιστημονική 
κατάρτιση και τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι 
σπουδές καλύπτουν τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στους ακόλουθους 
τομείς: 

• Φυτική Παραγωγή με χρήση Νέων Τεχνολογιών, με έμφαση στη Λαχανοκομία και την 
Ανθοκομία, σε δυναμικές υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες. 

• Εποπτευόμενα και πιστοποιούμενα Καλλιεργητικά Συστήματα, όπως Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Καλλιεργειών και Βιολογική Γεωργία. 

• Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστημάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς Αρχιτεκτονική 
Τοπίου, με βάση την ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

• Αειφόρος ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. 

 

Στην παρούσα φάση λειτουργούν συνολικά τρία τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας στα Τ.Ε.Ι. όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ανά Τ.Ε.Ι. 

Α/Α Τ.Ε.Ι. ΠΟΛΗ 

1 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

3 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

 

 

 

2.2 Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει να καταστήσει τους πτυχιούχους ικανούς να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Γεωπονικού Επαγγέλματος, με έμφαση στα αντικείμενα του 
Τμήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών της 
Τεχνολογίας της Γεωπονίας και ιδιαίτερα στους τομείς: 
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• Παραγωγή φυτικών προϊόντων από γεωργικές καλλιέργειες, με έμφαση στην παραγωγή 
λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων. 

• Διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση, πιστοποίηση, συντήρηση, 
διακίνηση κ.ά.). 

• Υποστήριξη σύγχρονων πιστοποιούμενων καλλιεργητικών συστημάτων, όπως Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Καλλιεργειών, Βιολογική Γεωργία, Περιβαλλοντική Διαχείριση κ.ά. 

• Εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως Βιοτεχνολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.ά. 

• Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και εκπόνηση μελετών. 

• Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος. 

• Παραγωγή και διαχείριση εισροών, όπως προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης και βελτίωσης 
εδαφών, οργανοχουμικών υλικών και λοιπών εφοδίων. 

• Παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.  

• Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων. 

• Αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών. 

• Διδακτική των αντικειμένων Τεχνολογίας Γεωπονίας. 

• Ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές 
γεωργικών προϊόντων και το περιβάλλον. 

 

2.3 Δομή των Σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
ασκήσεις στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο και στον αγρό, συμμετοχικά σεμινάρια, μελέτες 
περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους άσκησης 
του επαγγέλματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη 
διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα. 

Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς μαθήματα Γενικής Υποδομής, 
Ειδικής Υποδομής, Ειδικότητας καθώς και Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος, Κατ’ 
Επιλογήν Υποχρεωτικά και Προαιρετικά. 

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του 
Τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα έρευνας ή σε αντικείμενο εφαρμογής των σπουδών. Η Πρακτική 
Άσκηση στο Επάγγελμα διαρκεί έξι ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και 
αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους 
φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  

Το πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιείται από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρατίθεται ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας. 
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Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Φυσική  Υ  

2 Γεωργική Χημεία  Υ  

3 Βιομαθηματικά  Υ  

4 Κυτταρολογία-Μορφολογία 
Φυτών  

Υ  

5 Χρήση Η/Υ  Υ  

6 Αγρομετεωρολογία  Υ  

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Φυσιολογία Φυτών  Υ  

2 Εδαφολογία  Υ  

3 Γεωργική Οικονομία  Υ  

4 Γενετική  Υ  

5 Εφαρμογές Πληροφορικής  Υ  

6 Συστηματική Βοτανική - 
Ζιζανιολογία  

Υ  

 

 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Θερμοκηπιακές κατασκευές 
και εξοπλισμοί  

Υ  
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2 Γεωργική Μηχανολογία  Υ  

3 Φυτοπαθολογία  Υ  

4 Λιπασματολογία Υ  

5 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία  Υ  

  Υ  

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Γενική Λαχανοκομία Υ  

2 Αρδεύσεις - Στραγγίσεις  Υ  

3 Ζωικοί Εχθροί Καλλιεργειών  Υ  

4 Καλλωπιστικά φυτά 
Εξωτερικών χώρων Ι  

Υ  

5 Δρεπτά Άνθη Ι  Υ  

 και ένα από τα:  

6 Μάρκετινγκ Αγροτικών 
Προϊόντων  

ΕΥ 

7 Κοινή Αγροτική Πολιτική  ΕΥ 

 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Σχεδιασμός & Διαχείριση 
Κήπων & Πάρκων  

Υ  

2 Μέθοδοι Φυτοπροστασίας-
Γεωργική Φαρμακολογία  

Υ  

3 Οικολογία  Υ  
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4 Ειδική Λαχανοκομία Ι  Υ  

5 Οργάνωση & Διοίκηση 
Γεωργικών Επιχειρήσεων  

Υ  

 και ένα από τα:  

6 Χουμοποίηση Οργανικών 
Υπολειμμάτων  

ΕΥ 

7 Καλλωπιστικά φυτά 
Εξωτερικών χώρων ΙΙ  

ΕΥ 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Φυτά Εσωτερικών χώρων  Υ  

2 Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ  Υ  

3 Ειδική Φυτοπροστασία  Υ  

 και δύο από τα:  

4 Οργάνωση Μάρκετινγκ & 
Πωλήσεων  

ΕΥ 

5 Δενδροκομία - Φυτά Μεγάλης 
Καλλιέργειας  

ΕΥ 

6 Εφαρμογές Φυτοπροστασίας  ΕΥ 

7 Φυλλοδιαγνωστική  ΕΥ 

8 Βιολογική Γεωργία ΕΥ 

9 Μελέτες περιπτώσεων 
Αρχιτεκτονικής Κήπων 

ΕΥ 

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Βιοτεχνολογία  Υ  
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2 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & 
Τεχνολογία  

Υ  

3 Γενετική Βελτίωση Φυτών  Υ  

4 Σεμινάριο  Υ  

 και δύο από τα:  

5 Διαχείριση Εδαφών  ΕΥ 

6 Μελέτες Περιπτώσεων 
Λαχανοκομικών Καλλιεργειών  

ΕΥ 

7 Φυτοπροστασία στη Βιολογική 
Γεωργία  

ΕΥ 

8 Καλλιέργειες εκτός εδάφους  ΕΥ 

9 Αειφόρος Ανάπτυξη 
Αγροτικών Περιοχών  

ΕΥ 

 

H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ 

1 Πτυχιακή μελέτη (Συνεργασία 
με τον επόπτη Εισηγητή)  

Υ  

2 Πρακτική Άσκηση στο 
Επάγγελμα  

Υ  

 

Υ: Υποχρεωτικό 

ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό 
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3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά τα στοιχεία των νεοεισερχομένων σπουδαστών και 
πτυχιούχων στα τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 
2000 – 2004. Από τα υπόλοιπα Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Αριθμός εισαχθέντων στο τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑ 

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΗΤΗΣ      

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ      

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

      

*Οι αριθμοί αναφέρονται στον αριθμό των θέσεων και  είναι κατά προσέγγιση. 

 

Αριθμός πτυχιούχων  τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 
ΙΔΡΥΜΑ 

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΗΤΗΣ      

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ      

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      

      

*Οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση. 
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4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

4.1. Γενικές πληροφορίες 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, έχουν τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα εξειδίκευσης 
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό 
στόχο την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια συνεχής αύξηση στον αριθμό των αποφοίτων που πραγματοποιούν 
μεταπτυχιακές σπουδές ενώ έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας για κατόχους 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και 
εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. 

Μια σειρά από εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στη χώρα 
μας απευθύνονται (λόγω συνάφειας) και στους αποφοίτους του Τμήματος Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη για απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου και τρία έτη για απόκτηση τίτλου διδακτορικών σπουδών.  

Νομοθετικό πλαίσιο 

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αξίζει να τονισθεί ότι με τον νόμο 2916/01, που 
αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ισχύουν τα 
ακόλουθα:  

 Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν  στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν 
για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα.  

 Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά 
Ιδρύματα και 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.  

 Τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν στην λειτουργία 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού 
αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.   

 Τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. έχουν επίσης τη δυνατότητα είτε να συμπράξουν σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε να συνδιοργανώσουν τέτοια 
προγράμματα με ομοταγείς πανεπιστημιακές σχολές.   

 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτούργησαν ήδη σε Τ.Ε.Ι. αναγνωρίστηκαν 
και αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές, για αυτοτελή οργάνωση Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από τμήματα των Τ.Ε.Ι. που έχουν την επιστημονική στελέχωση 
να το πράξουν.  
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Δικαιολογητικά  για υποψηφιότητα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ένας υποψήφιος για την εισαγωγή του σε ένα 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις 
που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα. Ακριβείς πληροφορίες ανακοινώνονται στις 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάνουν τα εν λόγω τμήματα και βρίσκονται πάντοτε 
στις επίσημες ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πάντως κατά κανόνα ζητούνται τα 
παρακάτω:  

 Αίτηση προς το τμήμα. Συνήθως είναι σε προκαθορισμένη έντυπη ή και ηλεκτρονική 
φόρμα.   

 Πτυχίο που συνοδεύεται από έντυπο με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Αν ο τίτλος 
σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό χρειάζεται βεβαίωση περί ισοτιμίας από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( http://www.doatap.gr/ ). 

 Βιογραφικό Σημείωμα.  

 Συστατικές Επιστολές. 

 Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει με σχετική απόφαση τις λεπτομέρειες εφαρμογής των 
κριτηρίων αυτών, ορίζει συμπληρωματικά κριτήρια ή καλεί τους υποψήφιους σε γραπτές εξετάσεις 
σε καθορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται στην επιλογή. Επιπλέον οι 
υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΠΜΣ. 

 

Δικαιολογητικά  για αίτηση υποψηφιότητας διδακτορικού διπλώματος 

Το δίπλωμα Διδακτορικών σπουδών απονέμεται από το τμήμα στο οποίο αυτό εκπονείται. Οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο υποψήφιος και τα απαιτούμενα προσόντα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική 
προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Κατά κανόνα τα δικαιολογητικά που ζητούνται 
είναι: 

 Αίτηση.  

 Βασικό Πτυχίο και  τίτλος Μεταπτυχιακών σπουδών. 

 Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 

 Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί κατά 
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 

 Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της  Αγγλικής γλώσσας. 

 

Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων   

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από 
μέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τμήματος. Οι επιτροπές επιλογής υποψήφιων 
λαμβάνουν υπόψη τους κάποια βασικά κριτήρια μεταξύ των οποίων  είναι:  

Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές πρέπει να είναι σε τομέα σχετικό με το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα. Συνήθως γίνεται αίτηση για ένα ΠΜΣ, πριν την λήψη του πτυχίου, εφόσον ο 
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υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την 
αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης. 

 Βαθμός πτυχίου: Συνήθως ζητείται ο τελικός βαθμός του πτυχίου να είναι μεγαλύτερος του 7 
στην κλίμακα του 10. Αυτό πάντως διαφοροποιείται από τμήμα σε τμήμα. Αρκετές φορές οι 
επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, υπό συνθήκες. 

Αίτηση: Πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν 
μία έκθεση, στην οποία με συντομία πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις 
και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιλέγει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του 
υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντομη παρουσίαση  ιδεών. 

Βαθμολογία των τεστ: Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήμια κυρίως των Η.Π.Α. και του Καναδά είναι 
σημαντική η βαθμολογία συγκεκριμένων τεστ γλώσσας και γνώσεων  που δίνει ο υποψήφιος. 
Πληροφορίες θα παρατεθούν πιο κάτω στον οδηγό.  

Συνέντευξη: Υπάρχουν τμήματα που καλούν τους υποψήφιους ΠΜΣ σε προσωπική συνέντευξη. 
Σε τέτοια περίπτωση απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές 
απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: 

 Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική καριέρα 

 Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε 

 Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί 

 Μιλήστε για τον εαυτό σας 

 Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

 Πως θα ανταπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος 

 Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα 

 Θεματικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών 

 

Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών 

 Οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Δίπλωμα / Πιστοποιητικό - Diploma / Certificate 

Δεν εκπονούνται κατά κανόνα σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διδάσκονται μαθήματα 
μεταπτυχιακού επιπέδου Masters, αλλά δεν εκπονείται διατριβή. Είναι σχεδόν πάντα 9μηνο 
πρόγραμμα σπουδών. Μερικές φορές το Diploma μπορεί να αποτελέσει προκαταρκτικό στάδιο 
πριν το Master.  

• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης -  Master 

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση αυτού του πτυχίου διαρκεί σχεδόν πάντα 12 μήνες. 
Όλα σχεδόν τα Masters (MA: Master of Arts  και MSc: Master of Science) απαιτούν 9μηνη 
παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων, τελικές εξετάσεις και υποβολή διπλωματικής 
εργασίας στο τελευταίο τρίμηνο. Κάποια εκπαιδευτικά Ιδρύματα απονέμουν διακρίσεις (distinction)  
για εξέχουσα απόδοση, κάτι που όμως δεν διαβαθμίζεται.   

• Master of Philosophy 
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Είναι 2ετές πρόγραμμα σπουδών που γίνεται σε συνδυασμό παρακολούθησης μαθημάτων και 
έρευνας ή μόνο έρευνας. Στο τέλος των σπουδών απαιτείται η υποβολή διπλωματικής εργασίας. 
Δεν εκπονούνται κατά κανόνα σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αναγνωρίζονται 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης. Οι τίτλοι που απονέμονται διακρίνονται σε  M.Phil:  
Master of Philosophy  και M.Res: Master of Research.  

• Διδακτορικά διπλώματα- Doctor of Philosophy (Ph.D, D.Phil) 

Το διδακτορικό χορηγείται μετά από πρωτότυπη έρευνα που διαρκεί συνήθως 3 έτη. Ο υποψήφιος 
εργάζεται μόνος του, έχοντας κάποιον επόπτη καθηγητή για να ελέγχει την πρόοδό του και στο 
τέλος υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή 

Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι τίτλοι και η διάρκεια σπουδών στις κυριότερες χώρες 
που επιλέγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές. 

 

Τίτλοι και διάρκεια σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

Χώρα Διδακτορικό 
Δίπλωμα  

Διάρκεια 
σπουδών 

Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα  

Διάρκεια 
σπουδών

Ελλάδα  Διδακτορικό 
Δίπλωμα  

3 έτη  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης  

1-2 έτη  

Βρετανία  Ph.D – D.Phil 3 έτη  M. Phil  2 έτη  

   MA, MSc 1 έτος  

Καναδάς Doctorate – Ph.D 3 έτη Msc, MA 2 έτη 

ΗΠΑ Doctorate – Ph.D 3 έτη Msc, MA 2 έτη 

Γερμανία Doctor 2-5 έτη Magister  

 

 

4.2. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα για Πτυχιούχους Τμήματος Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. έχουν την δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται 
από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας σε παρεμφερή αντικείμενα 

Μερικά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια 
είναι διατμηματικά, συμμετέχουν δηλαδή στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους διαφορετικά 
τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου ή, διαπανεπιστημιακά, λειτουργούν δηλαδή με την συνεργασία 
άλλων πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή και τμήματα των Τ.Ε.Ι. 

Αακολουθεί κατάλογος με εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία είναι 
δυνατόν να παρακολουθήσουν και απόφοιτοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις γραμματείες των τμημάτων για να 
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επιβεβαιώσουν τη λειτουργία των προγραμμάτων που τους ενδιαφέρει και να αντλήσουν 
περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθούν για τυχόν νέα προγράμματα. Πληροφορίες επίσης 
μπορούν να αντλήσουν από τις ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ιστοσελίδα του 
Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.cso.auth.gr) έχει πλήρη κατάλογο 
των εγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Ο υποψήφιος μπορεί 
επίσης να ενημερωθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Τμήμα 
Β, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι. 

 

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τον απόφοιτο του Τμήματος Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ 

1 

Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα 
Φυτικής Παραγωγής, 
Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Φυτικής 
Παραγωγής 

2 

Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής 
Παραγωγής στο Μεσογειακό χώρο, με 
έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή 
και τη χρησιμοποίηση Νέων 
Τεχνολογιών 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Τμήμα Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος 

3 
Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  

4 
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και 
Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  

5 Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Γενικό Τμήμα 

6 
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 
και Διατροφή του Ανθρώπου 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Επιστήμης & 
Τεχνολογίας Τροφίμων 

7 
Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη 
Γεωπονία 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Τμήμα Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας 

8 
Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις 
Γεωργικές Κατασκευές και στην 
Εκμηχάνιση της Γεωργίας 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Τμήμα Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος 
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9 
Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και 
Περιβάλλον στην Γεωργία 

Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

10 
Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Σχολή Γεωπονίας 

11 
Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων 
Ποιότητας 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων 
& Τροφίμων 

12 
Αγροχημεία και Βιολογικές 
Καλλιέργειες 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Χημείας 

13 
Τεχνολογίες Προστασίας 
Περιβάλλοντος 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Χημείας  

14 
Επιστήμες και Μηχανική 
Περιβάλλοντος 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Χημείας 

15 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τμήμα Επιστήμης της 
Θάλασσας  

16 Γεωργία και Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος 

17 Βιοτεχνολογία Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημείας 

18 
Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
και Περιβάλλοντος 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τμήμα Βιοχημείας-
Βιοτεχνολογίας 

19 
Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση 
Θαλάσσιων & Χερσαίων Βιολογικών 
Πόρων 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Βιολογίας 

20 
Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 
Φυτών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Βιολογίας 

 

4.3 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας μπορούν να 
ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Στον παρόντα οδηγό 
δίδονται πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, 
χώρες που επιλέγουν συνήθως οι Έλληνες απάφοιτοι. Περισσότερες πληροφορίες για 
μεταπτυχιακά προγράμματα σε διάφορες χώρες του κόσμου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει 
στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#infostady  
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http://gradschools.com/programs/  

Πριν ο υποψήφιος αποφασίσει για τη χώρα και το πανεπιστήμιο στο οποίο θα πραγματοποιήσει τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές, είναι φρόνιμο να συμβουλευτεί τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ( http://www.doatap.gr/) 
ώστε να γνωρίζει εάν θα υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης του ακαδημαϊκού τίτλου.    

 

4.3.1. Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία 

Η Μεγάλη Βρετανία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι λόγοι 
επιλογής της χώρας είναι πολλοί. Βασικοί λόγοι είναι η αναγνώριση των πτυχίων των Βρετανικών 
πανεπιστημίων μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ποικιλία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων  και η ευρύτατα 
διαδεδομένη στην χώρα μας αγγλική γλώσσα.  

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια  

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

 Τα πανεπιστήμια, που προσφέρουν σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και 
σε όλα τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της έρευνας.  

 Τα κολέγια και τα ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης, που ποικίλουν σημαντικά και σε 
αριθμό προγραμμάτων σπουδών και που είναι πάντως αναπόσπαστο μέρος των 
πανεπιστημίων.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Β. Ιρλανδία) το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τέλος 
Σεπτεμβρίου και χωρίζεται σε 2 ή 3 περιόδους.  

Σε ότι αφορά την ποιότητα των σπουδών, η Μ. Βρετανία έχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ποιότητας των σπουδών. Κάθε εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει 
τους δικούς του τρόπους για την εξασφάλιση και βελτίωση των προδιαγραφών σχετικά με τη 
διδασκαλία, τους πόρους και τα προγράμματα σπουδών. Η εθνική Επιτροπή Διασφάλισης της 
Ποιότητας (QAA)  είναι υπεύθυνη για το επίσημο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας  γνωστό ως 
«Αξιολόγηση Ποιότητας Διδασκαλίας» (Teaching Quality Assessment) και για το σύστημα που 
ονομάζεται «Άσκηση Αξιολόγησης της Έρευνας»  (Research Assessment Exercise). Περισσότερες 
πληροφορίες στο δια-δικτυακό τόπο http://www.qaa.ac.uk   

Είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θε.Κ.Α. μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός σχετικά μεγάλου αριθμού 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία έχουν ποικίλες «αποχρώσεις» όσον αφορά σε ποιους 
τομείς δίνουν μεγαλύτερο βάρος και οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου Ph.D, M.Phil, Master και 
Postgraduate Diploma / Certificate.  

Postgraduate Diploma ή Certificate 

Είναι  συνήθως ένα 9μηνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικές φορές το Diploma μπορεί να αποτελέσει 
προκαταρκτικό στάδιο πριν το Master 

Master of Arts (MA) 

Είναι μεταπτυχιακά προγράμματα με παρακολούθηση μαθημάτων (taught masters). Η συνήθης 
διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου είναι 12 μήνες. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τέλος Σεπτέμβρη 
ή αρχές Οκτώβρη και  τελειώνει αντίστοιχα τέλος Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη. Οι πρώτοι 9 μήνες 
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περιλαμβάνουν διδασκαλία. Σεμινάρια και εξετάσεις και οι υπόλοιποι 3 μήνες είναι αφιερωμένοι 
στην εκπόνηση διατριβής (dissertation).  

Master of Philosophy (M.Phil) 

Οι σπουδές επιπέδου M.Phil ακολουθούν την διαδικασία του Ph.D. απονέμονται μετά από ατομική 
έρευνα αντί μαθημάτων και υποβάλλεται διατριβή. Έχουν διάρκεια 2 ετών. Είναι δηλαδή σπουδές 
ερευνητικού χαρακτήρα και θεωρείται ανώτερος τίτλος σπουδών από τα υπόλοιπα Master. Είναι 
ένας ενδιάμεσος τίτλος μεταξύ Master και Ph.D.  

Ph.D. 

Οι σπουδές  διαρκούν 2-4 χρόνια, ανάλογα με τον ακαδημαϊκό τίτλο που είδη κατέχει ο 
υποψήφιος. Συνήθως δεν απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων. Απαιτείται πρωτότυπη 
επιστημονική έρευνα που εκπονείται από τον υποψήφιο με την επίβλεψη ενός καθηγητή και η 
οποία δημοσιεύεται σε μορφή διατριβής βάση της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. 

Τρόποι παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών     

Κατά κανόνα οι Έλληνες φοιτητές εγγράφονται σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full-time), το 
οποίο απαιτεί καθημερινή και ανελλιπή παρακολούθηση μαθημάτων. Για τους εργαζόμενους 
φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα για μερική φοίτησης (part-time) που όμως παρατείνει τον χρόνο 
σπουδών τους ανάλογα με το πρόγραμμα μερικής φοίτησης που θα επιλέξουν. Τέλος, υπάρχουν 
και προγράμματα εξ αποστάσεως (distance learning programs – e-learning) για όσους δεν 
μπορούν να αφήσουν τον τόπο διαμονής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε πανεπιστήμιο έχει 
διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του προγράμματος σε ότι αφορά τη διδασκαλία, τα δίδακτρα, τον 
τρόπο εξέτασης. Βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί το International Center for Distance 
Learning (http://icdl.open.ac.uk).  

Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Βρετανικών πανεπιστημίων αναγνωρίζεται 
με ισοτιμία τίτλου και αντιστοιχία μαθημάτων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικά όμως για τα 
προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει εκ 
των προτέρων με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο του που θα 
αποκτήσει, θα τύχει αναγνώρισης. 

Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή των ενδιαφερόμενων σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, ενδεικτικά είναι:  

 Βασικός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική με βαθμό πτυχίου ως βασικό κριτήριο 
επιλογής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Πρέπει να είναι μεταφρασμένος και 
νόμιμα επικυρωμένος. 

 Αντίγραφό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, μεταφρασμένο και νόμιμα 
επικυρωμένο. 

 Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές  που να αναφέρονται στην ακαδημαϊκή 
πληρότητα και την προσωπικότητα του υποψηφίου. Συνήθως αυτές στέλνονται από τους 
καθηγητές απ’ ευθείας στο πανεπιστήμιο. Αν το πρόγραμμα απαιτεί επαγγελματική 
εμπειρία, συστατική επιστολή από τον εργοδότη είναι απαραίτητη.  

 Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι συνήθεις τίτλοι γλωσσομάθειας που 
γίνονται αποδεκτοί είναι:  
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o Cambridge Certificate of Advanced English 

o Cambridge Certificate of proficiency in English  

o Oxford-Arels Examination (Higher TESOL) 

o General Certification of Ordinary level (GCE”O”) in English Language  

o TOEFL 

o International English Language Testing System (IELTS). Πληροφορίες για τις 
εξετάσεις του IELTS δίνει Βρετανικό Συμβούλιο ή μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει 
στην ιστοσελίδα http://www.ielts.org  

Πάντως κάθε πανεπιστήμιο και κάθε τμήμα, μπορεί να θέτει τις δικές του προϋπόθεσης για την 
αποδοχή υποψηφίων Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, τον αριθμό 
εισακτέων, το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων κα. Ορισμένα πανεπιστήμια θα σας ζητήσουν και 
μια απλή βεβαίωση από την τράπεζά σας ή από την εφορία ως αποδεικτικό ότι μπορείτε να 
καλύψετε τα έξοδα διδάκτρων και διαμονής.  

Αίτηση- Διαδικασία εισαγωγής  

Ο αριθμός των θέσεων που κάθε πανεπιστήμιο έχει για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι κατά 
κανόνα σταθερός. Επειδή δε το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να δέχεται αιτήσεις από  υποψηφίους 
από όλο τον κόσμο, καλό είναι ο υποψήφιος να αρχίζει την επαφή με τα πανεπιστήμια που τον 
ενδιαφέρουν από νωρίς, δηλαδή 9-12 μήνες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και να ζητήσει 
να του αποσταλούν πληροφορίες για την διαδικασία εγγραφής. Στην απάντηση που θα λάβει ο 
υποψήφιος περικλείονται συνήθως ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του πανεπιστημίου που 
περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την πόλη, το πανεπιστήμιο, την φοιτητική ζωή και ειδικές 
πληροφορίες για την διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα 
εισαγωγής. Εσωκλείονται τα έντυπα της αίτησης. Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θέτει μια 
καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία δέχεται αιτήσεις για εισαγωγή. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτή προσδιορίζεται στα μέσα Απριλίου, αλλά υπάρχουν και ιδρύματα που δέχονται 
αιτήσεις έως τον Αύγουστο.  

Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί για σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού, συνήθως δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αίτησης, εφόσον  το πρόγραμμα δεν ακολουθεί το 
ακαδημαϊκό έτος. Θα πρέπει αρχικά ο υποψήφιος να έχει ήδη συμφωνήσει  για την διεξαγωγή 
έρευνας υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή. 

Επιλογή Πανεπιστημίου  

Ο υποψήφιος πρέπει να  διαλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θεωρεί ότι του ταιριάζει και τον 
ενδιαφέρει. Εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες ιστοσελίδες όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να βρει όλα τα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές, οι 
υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τα κέντρα εκπαιδευτικών πληροφοριών του Βρετανικού 
Συμβουλίου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη για περισσότερες πληροφορίες, η να επισκεφτούν 
την ιστοσελίδα του: http://www.britcoun.gr .  

Θα ήταν χρήσιμο, πριν αποφασίσετε για την τελική επιλογή του πανεπιστημίου, να δείτε την 
αξιολόγηση των πανεπιστημίων αναζητώντας τα κατάλληλα αντικείμενα με τον τομέα σας. Το 
σύστημα HERO (Higher Education and Research Opportunities in the United Kingdom – 
http://www.hero.ac.uk) παρέχει τέτοιου είδους πληροφορίες. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 
σημαντικά, αν και εστιάζουν αποκλειστικά στην ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού 
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προσωπικού. Αξιολογήσεις του Βρετανικού τύπου, όχι επίσημες, αλλά ενδεικτικές, μπορεί κανείς 
να βρει στην ιστοσελίδα 

http://agrino.org/mcc/uniguide/indrex.htm 

Δίδακτρα  

Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες φοιτητές στην Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια 
δίδακτρα με τους Βρετανούς. Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των πανεπιστημίων, 
ενδεικτικά όμως αναφέρουν ότι για το ακαδημαϊκό έτος  2003-04 τα δίδακτρα κυμαίνονταν στις 
3.000 λίρες ετησίως. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα βιβλία της διδακτέας ύλης. Ο υποψήφιος θα 
πρέπει να συμβουλεύεται τα ίδια τα πανεπιστήμια για να πληροφορηθεί το ακριβές ποσό των 
διδάκτρων που πρέπει να καταβάλει.  

Κόστος διαβίωσης  

Τα έξοδα διαβίωσης ποικίλουν ανάλογα με το που θέλει να ζήσει κάθε φοιτητής. Το Λονδίνο είναι η 
ακριβότερη πόλη της Μ. Βρετανίας. Γενικά θα πρέπει να υπολογίσει κανείς ένα ποσό της τάξης 
των 7.000 – 8.000 λιρών για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Λονδίνο και 5.000-5.500 λίρες για περιοχές 
εκτός Λονδίνου. 

Στέγαση 

 Όλα τα πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες και επιπλωμένα δωμάτια σε εξοπλισμένα 
διαμερίσματα (halls of residence, university flats) σε λογικές τιμές. Ένα δωμάτιο σε φοιτητική εστία 
στοιχίζει περίπου 60 λίρες την εβδομάδα. Επειδή όμως δίνεται προτεραιότητα στους προ-
πτυχιακούς φοιτητές, και επειδή τα πανεπιστήμια δεν εγγυώνται την παροχή στέγης, η αίτηση για 
στέγαση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό μετά την εγγραφή του φοιτητή  στο πανεπιστήμιο.   

Στα περισσότερα  πανεπιστήμια λειτουργεί και ειδικό γραφείο (accommodation office) που βοηθά 
τους φοιτητές για εύρεση στέγης εκτός του campus του πανεπιστημίου ή για την επίλυση τυχόν 
προβλημάτων που αφορούν την διαμονή τους. Βέβαια, κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα από τη 
μέριμνα του πανεπιστημίου, μπορεί να βρει μόνος του κατοικία. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος 
θα είναι υψηλότερο.  

Ιατρική περίθαλψη  

Οι Έλληνες φοιτητές, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλήρη δωρεάν ιατρική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
της χώρας (National Health Service-NHS). Συγκεκριμένα στην Βρετανία λειτουργεί το σύστημα του 
προσωπικού ιατρού. Κάθε φοιτητής επιλέγει έναν παθολόγο (General Practitioner) ο οποίος 
αποτελεί και τον ιατρό του στον οποίο και θα απευθύνεται σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης.  

Άλλες Υπηρεσίες 

Τα Βρετανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πλούσιες βιβλιοθήκες, Η/Υ με πρόσβαση στο δια-δίκτυο, 
ειδικά προγράμματα βελτίωσης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εστιατόριο, γυμναστήρια, 
μικρά καταστήματα για αγορές πρώτης ανάγκης, παραρτήματα τραπεζών, χώρους διασκέδασης,  
πλυντήρια και άλλες ευκολίες. Συχνά οργανώνονται πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  

Πολλά πανεπιστήμια διατηρούν γραφεία φοιτητικής μέριμνας ή συμβούλους. Σε κάθε πανεπιστήμιο 
υπάρχει σύλλογος αλλοδαπών φοιτητών  όπου μπορεί κανείς να συναντήσει και τους Έλληνες 
φοιτητές του πανεπιστημίου.  
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Τα πανεπιστήμια χορηγούν στους φοιτητές τους φοιτητική κάρτα με την οποία έχουν πρόσβαση 
στις βιβλιοθήκες αλλά και ειδικές τιμές στη συγκοινωνία, σε θέατρα κα. 

Ο κάθε φοιτητής, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του έχει το δικό του προσωπικό καθηγητή / 
σύμβουλο ο οποίος είναι σε θέση να τον καθοδηγήσει σε θέματα που αφορούν τις σπουδές του ή 
μη.  

Υποτροφίες   

Οι πιο σημαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες  ειδικά για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. 
Βρετανία είναι οι ακόλουθοι: 

British Chevening Scholarships  

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο 
ανακοινώνει κάθε χρόνο την προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών για Έλληνες 
πτυχιούχους. Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα  British Chevening Scholarships και έχουν μέγιστη 
διάρκεια ενός έτους.  

Πληροφορίες: Τμήμα υποτροφιών του Βρετανικού Συμβουλίου και στην ιστοσελίδα  
http://www.chevening.com  

Ερευνητικά συμβούλια  

Τα Ερευνητικά Συμβούλια της Βρετανίας (Research Councils) χορηγούν σε φοιτητές που 
προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης περιορισμένο αριθμό υποτροφιών που 
καλύπτουν μόνο τα δίδακτρα. Για πληροφορίες που αφορούν αυτού του είδους τις υποτροφίες  ο 
ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τα Ερευνητικά Συμβούλια. Οι 
κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν να απευθύνονται στο Economic and Social Research Council  
(ESRC), http://www.esrc.ac.uk . 

Υποτροφίες Πανεπιστημίων ( Institutional scholarships) 

Τα ίδια τα πανεπιστήμια παρέχουν υποτροφίες στους φοιτητές τους, συνήθως βάση ακαδημαϊκών 
κριτηρίων. Μπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο αξιολόγηση των ακαδημαϊκών του γνώσεων  
μέσω test, συνέντευξης ή γραπτής εξέτασης. Οι προκηρύξεις των υποτροφιών αυτών γίνονται 
από το κεντρικό γραφείο υποτροφιών κάθε πανεπιστημίου ή αρκετές φορές από σχολές ή 
τμήματα του πανεπιστημίου  και οι  προθεσμίες υποβολής αίτησης είναι συνήθως τον Απρίλιο, 
Ιούνιο ή Ιούλιο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δια-δικτυακό τόπο κάθε 
πανεπιστημίου.  

Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στην Μ. Βρετανία  

Οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν  να εργαστούν  χωρίς περιορισμούς. 
Είναι όμως απαραίτητο να εκδώσουν το έντυπο National Insurance Number  - NI, για το οποίο θα 
πρέπει να καταβληθεί ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εκδίδεται σε ένα τοπικό γραφείο 
Benefits Agency.  

Πηγές Πληροφόρησης   

Πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στη Βρετανία καθώς και για τα Βρετανικά πανεπιστήμια 
υπάρχουν στις σελίδες του Βρετανικού Συμβουλίου στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.britcoun.gr (Virtual Campus). Επίσης πληροφορίες για σπουδές στην Μ. Βρετανία 
μπορεί κανείς να αναζητήσει στις ιστοσελίδες 

http://www.career.tuc.gr/xrisimoi_syndesmoi.htm#infoeng  
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http://www.postgrad.hobsons.com   

http://www.prospects.csu.au.uk  

Το Βρετανικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν 
στη Βρετανία και να τους καθοδηγήσει για την επιλογή του κατάλληλου σε κάθε περίπτωση 
προγράμματος σπουδών. Μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση όλων των εκπαιδευτικών εγγράφων 
που χρειάζεται να καταθέσουν οι Έλληνες σπουδαστές σε βρετανικές ή ελληνικές υπηρεσίες στην 
αρχή, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στη Βρετανία.    

Αξιολόγηση των Βρετανικών πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:  
http://www.niss.ac.uk/education/hefe/rea96/cl_96.html  

 

Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στην Μ. Βρετανία 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βρετανικό 
Συμβούλιο 

ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες 
για σπουδές 
στην Μ. 
Βρετανία 

Πληροφορίες 
για υποτροφίες  

Πλατεία 
Κολωνακίου 17 

106 73 

ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210 36 92 333  

Fax: 210 36 34 769 

E-mail: educinfo@britcoun.gr  

General.enquiries@britishcouncil.gr

 

Βρετανικό 
Συμβούλιο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Πληροφορίες 
για σπουδές 
στην Μ. 
Βρετανία 

Πληροφορίες 
για υποτροφίες 

Εθνικής Αμύνης 9

540 13 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Τηλ.: 2310 378 300 

Fax: 2310 282 498 

E-mail: Educinfo.thess@britcoun.gr 

 

 

4.3.2. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία 

Τα Γερμανικά Πανεπιστήμια  

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

 Τα πανεπιστήμια, που προσφέρουν σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και 
σε όλα τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της έρευνας.  

 Τα Τεχνικά Πανεπιστήμια (Fachhochschulen) που προσφέρουν σπουδές στις 
εφαρμοσμένες επιστήμες, (αντίστοιχα με τα ΤΕΙ της ημεδαπής). 

 Τα κολέγια τεχνών, μουσικής και εικόνας που προσφέρουν σπουδές πάνω στις καλές 
τέχνες. 

 Ιδιωτικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια που συντηρούνται από την Εκκλησία. Τα πρώτα 
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σπουδών, ενώ τα δεύτερα ασχολούνται κυρίως με 
θεολογικές και θρησκειολογικές σπουδές.  
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Στην Γερμανία το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου και χωρίζεται σε 2 περιόδους 
ανάλογα τον τύπο του Πανεπιστημίαυ. Έτσι η κάθε περίδος ξεκίναει μέσα Σεπτεμβρίου ή 
Οκτωβρίου και μέσα Μαρτίου ή μέσα Απριλίου.  

Σε ότι αφορά την ποιότητα των σπουδών, η Γερμανλια έχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της ποιότητας των σπουδών. Κάθε εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει 
τους δικούς του τρόπους για την εξασφάλιση και βελτίωση των προδιαγραφών σχετικά με τη 
διδασκαλία, τους πόρους και τα προγράμματα σπουδών. Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαικών 
Ανταλλαγών (DAAD)  είναι υπεύθυνη για το επίσημο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες στο δια-δικτυακό τόπο http://www.daad.de   

Τρόποι παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών     

Κατά κανόνα οι Έλληνες φοιτητές εγγράφονται σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full-time), το 
οποίο απαιτεί καθημερινή και ανελλιπή παρακολούθηση μαθημάτων. Για τους εργαζόμενους 
φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα για μερική φοίτησης (part-time) που όμως παρατείνει τον χρόνο 
σπουδών τους ανάλογα με το πρόγραμμα μερικής φοίτησης που θα επιλέξουν. Τέλος, υπάρχουν 
και προγράμματα εξ αποστάσεως (distance learning programs – e-learning) για όσους δεν 
μπορούν να αφήσουν τον τόπο διαμονής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε πανεπιστήμιο έχει 
διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του προγράμματος σε ότι αφορά τη διδασκαλία, τα δίδακτρα, τον 
τρόπο εξέτασης.  

Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Γερμανικών πανεπιστημίων αναγνωρίζεται 
με ισοτιμία τίτλου και αντιστοιχία μαθημάτων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικά όμως για τα 
προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει εκ 
των προτέρων με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο του που θα 
αποκτήσει, θα τύχει αναγνώρισης. 

Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή των ενδιαφερόμενων σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα, ενδεικτικά είναι:  

 Βασικός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική με βαθμό πτυχίου ως βασικό κριτήριο 
επιλογής σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Πρέπει να είναι μεταφρασμένος και 
νόμιμα επικυρωμένος. 

 Αντίγραφό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, μεταφρασμένο και νόμιμα 
επικυρωμένο. 

 Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές  που να αναφέρονται στην ακαδημαϊκή 
πληρότητα και την προσωπικότητα του υποψηφίου. Συνήθως αυτές στέλνονται από τους 
καθηγητές απ’ ευθείας στο πανεπιστήμιο. Αν το πρόγραμμα απαιτεί επαγγελματική 
εμπειρία, συστατική επιστολή από τον εργοδότη είναι απαραίτητη.  

 Αποδεικτικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας. Οι συνήθεις τίτλοι γλωσσομάθειας που 
γίνονται αποδεκτοί είναι:  

o Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II 

o Zentrale Oberstufenprüfung  

o Großes Sprachdiplom 

o Kleines Sprachdiplom 
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o Μέσω εξετάσεων για την γλωσομάθεια όπως: 

 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber 

 Test Deutsch als Fremdsprache 

Πάντως κάθε πανεπιστήμιο και κάθε τμήμα, μπορεί να θέτει τις δικές του προϋπόθεσεις για την 
αποδοχή υποψηφίων Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, τον αριθμό 
εισακτέων, το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων κα. Ορισμένα πανεπιστήμια θα σας ζητήσουν και 
μια απλή βεβαίωση από την τράπεζά σας ή από την εφορία ως αποδεικτικό ότι μπορείτε να 
καλύψετε τα έξοδα διδάκτρων και διαμονής.  

Αίτηση- Διαδικασία εισαγωγής  

Ο αριθμός των θέσεων που κάθε πανεπιστήμιο έχει για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι κατά 
κανόνα σταθερός. Επειδή δε το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να δέχεται αιτήσεις από  υποψηφίους 
από όλο τον κόσμο, καλό είναι ο υποψήφιος να αρχίζει την επαφή με τα πανεπιστήμια που τον 
ενδιαφέρουν από νωρίς, δηλαδή 9-12 μήνες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και να ζητήσει 
να του αποσταλούν πληροφορίες για την διαδικασία εγγραφής. Στην απάντηση που θα λάβει ο 
υποψήφιος περικλείονται συνήθως ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του πανεπιστημίου που 
περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την πόλη, το πανεπιστήμιο, την φοιτητική ζωή και ειδικές 
πληροφορίες για την διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα 
εισαγωγής. Εσωκλείονται τα έντυπα της αίτησης. Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θέτει μια 
καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία δέχεται αιτήσεις για εισαγωγή. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτή προσδιορίζεται στα μέσα Απριλίου, αλλά υπάρχουν και ιδρύματα που δέχονται 
αιτήσεις έως τον Αύγουστο.  

Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί για σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού, συνήθως δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αίτησης, εφόσον  το πρόγραμμα δεν ακολουθεί το 
ακαδημαϊκό έτος. Θα πρέπει αρχικά ο υποψήφιος να έχει ήδη συμφωνήσει  για την διεξαγωγή 
έρευνας υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή. 

Επιλογή Πανεπιστημίου  

Ο υποψήφιος πρέπει να  διαλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών που θεωρεί ότι του ταιριάζει και τον 
ενδιαφέρει. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να λάβει στην ιστοσελίδα 
http://www.daad.de 

Δίδακτρα  

Στην Γερμανία τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές ποικίλλουν από 650€ μέχρι μερικές 
χιλιάδες € το εξάμηνο. Τα βιβλία και οι σημειώσεις επίσης αγοράζονται ξεχωριστά – υπολογίζεται 
περίπου 200€ το εξάμηνο, ενώ και η εγγραφή σε ένα εξάμηνο κοστίζει ανάμεσα σε 50-200 €.  

Κόστος διαβίωσης  

Τα έξοδα διαβίωσης ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο διαβίωσης του κάθε φοιτητή. Υπολογίστηκε 
ότι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης είναι γύρω στα 630€ για σπουδαστές από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ συνολικά θεωρείται μικρότερο από το κόστος διαβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στέγαση 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Γερμανία, καλό είναι να ξεκινήσουν την 
αναζήτηση για μέρος διαβίωσης πριν μεταβούν στην τοποθεσία σπουδών, καθώς κυρίως σε 
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πυκνοκατοικημένες περιοχές ή περιοχές ιδιαίτερα δημοφιλείς από τους φοιτητές η ζήτηση είναι 
πολύ μεγάλη. Για αυτό τον λόγο, έχουν οργανωθεί ιστότοποι αναζήτησης κατοικίας όπως 
http://www.internationale-studierende.de/de/service/internationales/servicepaket/ ειδικά για 
σπουδαστές στην Γερμανία. 

Ιατρική περίθαλψη  

Οι Έλληνες φοιτητές, όπως και όλοι οι φοιτητές απαιτείται να καταβάλλουν ένα μηνιαίο ποσό για 
την παροχή ιατρικής ασφάλισης στην Γερμανία.  

Άλλες Υπηρεσίες 

Τα Γερμανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πλούσιες βιβλιοθήκες, Η/Υ με πρόσβαση στο δια-δίκτυο, 
ειδικά προγράμματα βελτίωσης της γνώσης της Γερμανικής γλώσσας, εστιατόριο, γυμναστήρια, 
μικρά καταστήματα για αγορές πρώτης ανάγκης, παραρτήματα τραπεζών, χώρους διασκέδασης,  
πλυντήρια και άλλες ευκολίες. Συχνά οργανώνονται πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  

Πολλά πανεπιστήμια διατηρούν γραφεία φοιτητικής μέριμνας ή συμβούλους. Σε κάθε πανεπιστήμιο 
υπάρχει σύλλογος αλλοδαπών φοιτητών  όπου μπορεί κανείς να συναντήσει και τους Έλληνες 
φοιτητές του πανεπιστημίου.  

Τα πανεπιστήμια χορηγούν στους φοιτητές τους φοιτητική κάρτα με την οποία έχουν πρόσβαση 
στις βιβλιοθήκες αλλά και ειδικές τιμές στη συγκοινωνία, σε θέατρα κα. 

Υποτροφίες   

Οι πιο σημαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες  ειδικά για μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Γερμανία είναι οι ακόλουθοι: 

Deutscher Academischer Austausch Dienst 

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαικών Ανταλλαγών ανακοινώνει κάθε χρόνο την προκήρυξη 
υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.  

Πληροφορίες: Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαικών Ανταλλαγών  http://www.daad.com  

Υποτροφίες Πανεπιστημίων ( Institutional scholarships) 

Τα ίδια τα πανεπιστήμια παρέχουν υποτροφίες στους φοιτητές τους, συνήθως βάση ακαδημαϊκών 
κριτηρίων. Μπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο αξιολόγηση των ακαδημαϊκών του γνώσεων  
μέσω test, συνέντευξης ή γραπτής εξέτασης. Οι προκηρύξεις των υποτροφιών αυτών γίνονται 
από το κεντρικό γραφείο υποτροφιών κάθε πανεπιστημίου ή αρκετές φορές από σχολές ή 
τμήματα του πανεπιστημίου  και οι  προθεσμίες υποβολής αίτησης είναι συνήθως τον Απρίλιο, 
Ιούνιο ή Ιούλιο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δια-δικτυακό τόπο κάθε 
πανεπιστημίου.  

Εργασία μεταπτυχιακών φοιτητών στην Γερμανία  

Οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν  να εργαστούν  χωρίς περιορισμούς 
εκτός από αυτούς από τις τελευταίες χώρες που εισήχθηκαν στην ΕΕ, όπυ υπόκεινται σε 
περιορισμούς μέχρι το 2011.  

 

Πηγές Πληροφόρησης   

Πληροφορίες για σπουδές στην Γερμανία μπορεί κανείς να αναζητήσει στις ιστοσελίδες 
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http://www.daad.de  

http://www.young-germany.de 

και στις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 

Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στην Γερμανία 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./Fax/e-mail 

 

Γερμανική 

Πρεσβεία 

 

- Πληροφορίες για 

σπουδές στην 
Γερμανία 

- Πληροφορίες για 

υποτροφίες της 

DAAD 

- Εντυπα της DAAD 

 

Καραολή & 

Δημητρίου 3, 

106 75 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. : 210 728 5111, 
728 

5242 

Fax : 210 722 9311 

e-mail: 

boathens@compulink.gr

 

Γενικό Προξενείο 

της Ομοσπ. 

Δημοκρατίας της 

Γερμανίας 

 

- Πληροφορίες για 
σπουδές στην 
Γερμανία 

- Πληροφορίες για 
υποτροφίες 

- Εντυπα της DAAD 

 

Καρόλου Ντηλ 4α, 

541 10 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Τηλ. : 2310 236315 

Fax : 2310 240393 

 

Ινστιτούτα 

GOETHE 

 

- Πληροφορίες που 

αφορούν την 

Γερμανία 

- Εκμάθηση 

Γερμανικής 

γλώσσας 

 

- Ομήρου 10-12, 

106 72 ΑΘΗΝΑ 

 

- Λεωφ. Νίκης 15, 

541 10 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

-Αγ. Νικολάου 99, 

262 25 ΠΑΤΡΑ 

 

- Διγενή Ακρίτα 1, 

- Tηλ : 210 360 8111 

Fax : 210 3643518 

 

- Tηλ : 2310 272644 

Fax : 2310 239169 

 

 

- Tηλ : 2610 273446 

Fax : 2610 622177 

 

- Tηλ : 28210 41874 
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731 00 ΧΑΝΙΑ 

 

Fax : 28210 56703 

 

 

 

 4.3.3. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 

Το Γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το 
αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιακές σπουδές και στις 
σπουδές που πραγματοποιούνται στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles). Στην Γαλλία υπάρχουν 
90 δημόσια πανεπιστήμια, πάνω από 450 Grandes Ecoles εκ των οποίων 240 είναι ανώτατες 
σχολές μηχανικών, 2000 ανώτατα ιδρύματα στον τομέα των καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικής και 
παραϊατρικών σπουδών, καθώς και ερευνητικά κέντρα. Προσφέρουν σε τρεις κύκλους σπουδών 
εθνικά διπλώματα τα οποία είναι ισότιμα, ανεξάρτητα από το ίδρυμα που τα απονέμει – 
πανεπιστήμιο ή Grande Ecole. 

GRANDES ECOLES & Πανεπιστήμια 

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει δύο (2) βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, με διαφορετικούς στόχους, δομή και προϋποθέσεις εγγραφής. 

1. Οι Grandes Ecoles με 4 υποκατηγορίες: Ecoles Normales Superieures (ENS-Ανώτατες 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες), Ecoles de Commerce et de Gestion, Instituts d’ Etudes Politiques (IEP) 
και Grandes Ecoles Scientifiques & Ecoles d’ Ingenieur – ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
διάσημες ανώτατες σχολές Ecole Polytechnique, Ecole des Mines, Ecole des Ponts et Chaussees, 
ENSAM (Καλών Τεχνών). Παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με σκοπό την επαγγελματική 
αποκατάσταση, όπως π.χ. εκπαίδευση μηχανικών και εκπαίδευση στην διοίκηση επιχειρήσεων για 
ανώτατα στελέχη. Έτσι, τα διπλώματα που απονέμονται από αυτές τις σχολές βρίσκονται στην 
κορυφή της προτίμησης των επιχειρήσεων για την κάλυψη θέσεων με αυξημένες ευθύνες και 
απαιτήσεις. 

2. Σε σύγκριση με αυτές, τα πανεπιστήμια είναι περισσότερο προσανατολισμένα προς τη 
διαμόρφωση ερευνητών και τη διάπλαση ειδικών της γνώσης, μια διαφορά που δείχνει να 
καλύπτεται με τη δημιουργία ειδικοτήτων μηχανικών και καταρτίσεων προετοιμασίας 
επαγγελματικών διπλωμάτων. Τα πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους 
τους τομείς (θετικές επιστήμες, τεχνολογία κα). 

Επίσης λειτουργούν 100 Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) που παρέχουν διετή γενική 
και τεχνολογική εκπαίδευση στον τριτογενή τομέα και τον τομέα της βιομηχανίας και 
προετοιμάζουν τους απόφοιτους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή την συνέχιση των 
σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο. Τα IUT παρέχουν εκπαίδευση σε περισσότερες από 20 
ειδικότητες σε 500 περίπου τμήματα. 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

Μετά από 4 έτη πανεπιστημιακών σπουδών, όπως και στην Ελλάδα, οι φοιτητές μπορούν να 
προσανατολιστούν είτε προς μια πρακτική εκπαίδευση, είτε προς την έρευνα. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, το γαλλικό σύστημα πλησιάζει περισσότερο το ελληνικό. Ο τρίτος κύκλος σπουδών 
διαρκεί ένα έως πέντε έτη. 
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DESS (Diplôme d’ Etudes Superieures Specializes) 

Ο βασικός μεταπτυχιακός τίτλος επαγγελματικής κατεύθυνσης που απονέμεται από τα Γαλλικά 
πανεπιστήμια είναι το Δίπλωμα Ανωτάτων Ειδικευμένων Σπουδών DESS (Diplome d’ Etudes 
Superieures Specialisees). Σε αυτό έχουν πρόσβαση όσοι έχουν ολοκληρώσει τους δύο κύκλους 
σπουδών και είναι κάτοχοι Μaitrise ή διπλώματος μηχανικού. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
αυτού τίτλου μονοετούς διάρκειας, απαιτείται πρακτική άσκηση τουλάχιστον τριών μηνών σε 
κάποια επιχείρηση. Για την υποψηφιότητα σε αυτό τον τύπο μεταπτυχιακού συνεκτιμάται η 
ενδεχόμενη πρακτική ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο μελέτης. Υπάρχουν τρεις μεγάλες 
κατηγορίες DESS: 

• Τα ‘‘εφαρμοσμένα’’ DESS, που αποτελούν συμπλήρωμα θεωρητικών και πρακτικών 
γνώσεων 

• Τα DESS υψηλής εξειδίκευσης και 

• Τα DESS διπλής εξειδίκευσης που διευκολύνουν την επαγγελματική αποκατάσταση (π.χ. 
διαχείρισης και πληροφορικής). 

Οι τομείς σπουδών περιλαμβάνουν μηχανική, επιστήμες διοίκησης, οικονομικές επιστήμες, 
πληροφορική, βιομηχανικές επιστήμες και τεχνολογία κ.α. 

 

DEA (Diplome d’Etudes Approfondies) 

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

 

CAAE (Certificat d’ Aptitude à l’ Administration des Enterprises) 

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

 

Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές 

Όπως ήδη αναφέρθηκε το δίπλωμα DEA αποτελεί το πρώτο στάδιο για τις διδακτορικές σπουδές. 
Η διάρκειά του είναι μονοετής, οι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν με διαφορετικά θέματα 
έρευνας και απονέμεται μετά από έλεγχο των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών και παρουσίαση 
σε επιτροπή ενός ερευνητικού έργου που ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν. 

Το διδακτορικό (Doctorat) διαρκεί 3 έως 4 έτη. Την οδό του διδακτορικού μπορούν να 
ακολουθήσουν οι κάτοχοι DEA, κατά προτίμηση με βαθμό πτυχίου άριστα, ή κατ’ εξαίρεση σε 
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όσους παρουσιάσουν εξαιρετικό ερευνητικό έργο. Η προετοιμασία της διδακτορικής διατριβής, υπό 
την επίβλεψη κάποιου καθηγητή, εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο 
καθορίζεται από τα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων. 

Οι μεταδιδακτορικές σπουδές “απόκτησης ικανότητας” (Habilitation) αποτελούν το τελευταίο στάδιο 
που πρέπει να περάσει κανείς προκειμένου να αποκτήσει την ικανότητα να διευθύνει εργασίες 
διδακτορικής έρευνας στα πανεπιστήμια. Ο τίτλος αυτός απονέμεται μετά από προφορική 
δοκιμασία 

κατά την οποία ο διδάκτορας παρουσιάζει το προσωπικό ερευνητικό του έργο ενώπιον κάποιας 
επιτροπής. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί το πρόκριμα για όποιον ενδιαφέρεται να φτάσει την βαθμίδα 
του καθηγητή στο πανεπιστήμιο. 

 

Διαδικασία εισαγωγής 

1. Τα πανεπιστήμια θέτουν συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία δέχονται αιτήσεις για 
εισαγωγή, η οποία διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, ενώ αυτές οι ημερομηνίες 
δεν γίνονται γνωστές κάθε χρόνο εκ των προτέρων. Ο υποψήφιος πρέπει να ξεκινήσει 
σχετικά νωρίς (9-12 μήνες πριν την έναρξη των σπουδών του στην Γαλλία) τη διαδικασία 
αναζήτησης πληροφοριών και προγραμμάτων, μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης ή του 
Γραφείου Σπουδών του Γαλλικού Ινστιτούτου. 

2. Στείλτε μία απλή επιστολή ή e-mail για την πρώτη επαφή με τα ιδρύματα, ζητώντας το 
αναλυτικό πρόγραμμα του τίτλου ειδικότητας που σας ενδιαφέρει, καθώς και το φάκελο 
υποψηφιότητας  dossier) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η καλύτερη χρονική περίοδος για 
να επικοινωνήσετε με τα πανεπιστήμια είναι τον Ιανουάριο-Απρίλιο. 

3. Αφού λάβετε τις πληροφορίες από τα πανεπιστήμια και σας ενδιαφέρει να υποβάλλετε 
αίτηση, ακολουθήστε την ακριβή διαδικασία που περιγράφεται στο φυλλάδιο του  
πανεπιστημίου. Μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα σε όσα πανεπιστήμια επιθυμείτε 
παράλληλα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να έλθετε σε επαφή με τον επιστημονικό  υπεύθυνο 
του μεταπτυχιακού διπλώματος που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να λάβετε την αναγκαία 
καθοδήγηση για την προετοιμασία και την διαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας πριν 
την επίσημη αποστολή και παρουσίασή του στην επιστημονική επιτροπή του ιδρύματος. Αν ο 
φάκελος προκριθεί από την επιστημονική επιτροπή, ο υποψήφιος συνήθως καλείται σε 
συνέντευξη όπου και αποφασίζεται τελικά το αν θα γίνει δεκτός στο επιθυμητό πρόγραμμα. 

 

Φάκελος υποψηφιότητας 

Ο φάκελος υποψηφιότητας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνήθως πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Πιστοποιητικό Γεννήσης. 

• Πτυχίο/Δίπλωμα (ίσως ζητηθεί και Απολυτήριο Λυκείου). 

• Αναλυτική βαθμολογία. 

• Καλό επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καλή γνώση της 
Γαλλικής γλώσσας (το DALF σας απαλλάσσει από κάθε εξέταση γλώσσας). Εάν δεν έχετε 
αποκτήσει δίπλωμα γαλλικής γλώσσας, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε εξετάσεις. Επίσης 



   32 

υπάρχουν περιπτώσεις προγραμμάτων που η εξακρίβωση γνώσης της γαλλικής γλώσσας 
μπορεί να γίνει στην διάρκεια συνέντευξης από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού. 

• Επιστολή παρουσίασης κινήτρων (lettre de motivation). Στην επιστολή αυτή θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, στο 
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, πως πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσει, με ποιον τρόπο σκέπτεστε 
να το αξιοποιήσετε μελλοντικά και τι θα συνεισφέρετε ο ίδιος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιλογή. 

• Ενδεχομένως ένα σχέδιο έρευνας ή ένα σχέδιο πρακτικής άσκησης εάν επιλέξετε ένα DEA ή 
ένα DESS αντίστοιχα. 

• Βιογραφικό Σημείωμα. 

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται, ο φάκελος υποψηφιότητας να περιλαμβάνει 
προπτυχιακές εργασίες, διπλωματική εργασία, αναλυτική αναφορά στην πρακτική άσκηση που έχει 
πραγματοποιήσει ο υποψήφιος. Είναι καλό να ενημερωθείτε έγκαιρα απ’ ευθείας από την σχολή 
στην οποία θέτετε υποψηφιότητα για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε να έχετε 
χρόνο να προετοιμάσετε τον φάκελο υποψηφιότητας. 

 

Δίδακτρα 

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

http://www.cnous.fr/etrangers/financement/cout.htm 

 

Στέγαση 

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

http://www.cnous.fr/etrangers/financement/budget.htm 

 

Κέντρα φοιτητικής μέριμνας CROUS - http://www.cnous.fr 

Τα Περιφερειακά Κέντρα Φοιτητικής Μέριμνας είναι δημόσιοι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες 
για τα ακόλουθα: 
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• Στέγαση: Η υπηρεσία στέγασης διαθέτει πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες 
στέγασης (δωμάτιο σε φοιτητική εστία, διαμέρισμα στην πόλη και 

• Διατροφή: Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα φοιτητικά εστιατόρια με την προσκόμιση της 
φοιτητικής τους ταυτότητας. 

 

Επίσης τα CROUS διαθέτουν υπηρεσίες για απασχόληση φοιτητών, ψυχαγωγία, ταξίδια-
συγκοινωνίες κ.α. Συνολικά υπάρχουν 28 τέτοια κέντρα εγκαταστημένα σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
της Γαλλίας. 

 

Πηγές χρηματοδότησης 

Πηγή χρηματοδότησης των σπουδών στην Γαλλία αποτελούν οι υποτροφίες που χορηγεί η 
Γαλλική κυβέρνηση και διαχειρίζονται διάφοροι οργανισμοί σε χώρες όπου υπάρχουν Γαλλικές 
αποστολές ή υπηρεσίες πολιτιστικής δράσης και συνεργασίας. Για την Ελλάδα το ρόλο αυτό 
διαδραματίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες 
αίτησης υποψηφιότητας για υποτροφία τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την επιθυμητή έναρξη των 
σπουδών του. Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες για υποτροφίες από τον 
υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος και μπορεί να συντάξει αίτηση υποτροφίας σε 
συνεργασία με αυτόν. 

 

Πηγές πληροφόρησης 

Ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για πληροφορίες σχετικά με μεταπτυχιακή εκπαίδευση και 
υποτροφίες στην Γαλλία είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο. 

 

Πηγές Πληροφόρησης για μεταπτυχιακά στην Γαλλία 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./Fax/e-mail 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών 

 

- Πληροφορίες για 

σπουδές στην 

Γαλλία 

- Πληροφορίες για 

υποτροφίες 

Σίνα 31, 

106 80 ΑΘΗΝΑ 

 

Τηλ. : 210 339 8600 

Fax : 210 364 6873 

e-mail: 

etudesenfrance@ifa.gr

http://www.ifa.gr 

 

Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης 

 

- Πληροφορίες για 

σπουδές στην 

Γαλλία 

 

Λεωφ. Στρατού 

2Α, Τ.Θ. 18103 

546 40 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ. : 2310 821231, 

Fax: 2310 841283 

http://www.ift.gr 
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5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 

5.1. Υποτροφίες για Πτυχιούχους Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές υποτροφίες χορηγούνται προς τους σπουδαστές και τους 
αποφοίτους του Τμήματος από διάφορους φορείς. Σε γενικές γραμμές οι βασικοί παράγοντες που 
παίζουν ρόλο στη χορήγηση υποτροφιών είναι: 

• Ο βαθμός πτυχίου  

• Οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται 
η υποτροφία  

• Η καλή γνώση ξένης γλώσσας  

• Η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο  

• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, για τη χορήγηση υποτροφιών, απαιτείται κατάθεση 
δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό.  

  

5.2.  Υποτροφίες από Δημόσιους Φορείς  

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), http://www.iky.gr, στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί ένα πλήθος προγραμμάτων 
υποτροφιών μέσω των οποίων Έλληνες, Ομογενείς, Αλλογενείς, απόφοιτοι της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ενισχύονται οικονομικά, προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική 
έρευνα και μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

Ειδικότερα στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. από το Ι.Κ.Υ. χορηγούνται υποτροφίες (μέχρι στιγμής και 
παρά την ψήφιση του Ν.2916/2001) μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή 
εξειδίκευση στο εξωτερικό και ισχύουν τα κατωτέρω: 

• Οι υποτροφίες χορηγούνται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε ειδικούς διαγωνισμούς, που 
διεξάγει το Ι.Κ.Υ. κάθε χρόνο, κατόπιν προκήρυξης ειδικεύσεων για όλους τους τομείς των 
επιστημών και τεχνών.  

• Ως προϋπόθεση για συμμετοχή στους διαγωνισμούς ορίζεται η κατοχή πτυχίου και όριο 
ηλικίας μέχρι 38 ετών.  

• Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 ως 36 μήνες και εξαρτάται τόσο από το 
πρόγραμμα σπουδών, που θα ακολουθήσει ο υπότροφος, όσο και από την επίδοσή, που 
θα σημειώνει κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του.  

• Για σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στις κ.κ. Ι. Αδαμαντιάδου, Π. 
Αδαμοπούλου, Χ. Μεταξά στα τηλέφωνα 210-3726303, 3726326, 3726327 αντίστοιχα.  

Προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από κυβερνήσεις ξένων 
χωρών, όπως είναι της Ιταλίας, της Γαλλίας, Γερμανίας και του Καναδά. Στην ηλεκτρονική σελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, http://www.neagenia.gr/, μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες.  

 Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/ διαχειρίζεται επίσης 
υποτροφίες από φορείς του εξωτερικού και κληροδοτήματα.  
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5.3. Κληροδοτήματα 

 Τα κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες διαθέτουν 
ένα μέρος ή και το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση μαθητών 
και σπουδαστών. Κληροδοτήματα δίνονται για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Δημοτικό 
μέχρι και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η πλειοψηφία των κληροδοτημάτων απονέμεται 
κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασικό ρόλο 
παίζει η καταγωγή ή/και η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.  

 Κληροδοτήματα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

Το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα περισσότερα 
ελληνικά Α.Ε.Ι. και η Ακαδημία Αθηνών διαχειρίζονται κληροδοτήματα, ως υποτροφίες για 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Πολλά από τα κοινωφελή Ιδρύματα ανάμεσα στις άλλες 
δραστηριότητες τους διαχειρίζονται και τα κληροδοτήματα των ευεργετών τους.  

Οι κυριότεροι φορείς που χορηγούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό είναι: 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών 

Προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόγραμμα 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές 
σπουδές, διδακτορική και 
μεταδιδακτορική έρευνα και 
μετεκπαίδευση - εξειδίκευση στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε όλους 
τους τομείς σπουδών. 

 

Λυσικράτους 14,
10558 Μακρυγιάννη,
τηλ.: 210 -3726300
fax.: 210-3221863    

Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Διαχειρίζεται κληροδοτήματα που 
αφορούν προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα (Τμήμα 
κληροδοτημάτων) 

Διαχειρίζεται υποτροφίες της 
ελληνικής κυβέρνησης σύμφωνα με 
μορφωτικά προγράμματα σε 
αλλοδαπούς. (Δ/νση φοιτητικής 
μέριμνας) 

Διαχειρίζεται υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές, 
μεταδιδακτορική έρευνα και θερινά 
σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας και 

Ανδρέα Παπανδρέου 
37 Μαρούσι 151 80 
http://www.ypepth.gr/
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Πολιτισμού, που χορηγούνται σε 
αλλοδαπούς από αναπτυσσόμενες 
χώρες, στα πλαίσια διεθνών 
οργανισμών και ειδικότερα της 
αναπτυξιακής βοήθειας του 
DAC/ΟΟΣΑ.( Δ/νση Διεθνών 
Εκπαιδευτικών Σχέσεων) 

Υπουργείο 
Εξωτερικών 

Διαχειρίζεται υποτροφίες αλλογενών 
και ομογενών για προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα 

Υπουργείο 
Οικονομικών:  
τηλ.: 210 - 3286107 

Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)  

Χορηγεί υποτροφίες ολικής ή μερικής 
απαλλαγής των φοιτητών από τη 
συμμετοχή τους στις δαπάνες 
σπουδών με βάση το συνδυασμό 
οικονομικών, κοινωνικών και 
ακαδημαϊκών κριτηρίων 

Σαχτούρη 16 & Αγ. 
Ανδρέου, 26 222, 
Πάτρα 
τηλ.: 2610 -362564  
2610- 361415 
fax: 2610 361420 

Ακαδημία Αθηνών  Χορηγεί υποτροφίες για 
προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες 
ειδικές σπουδές, από τα έσοδα 
κληροδοτημάτων τα οποία 
διαχειρίζεται 

Πανεπιστημίου 28, 
Αθήνα  
τηλ. 210-3600207/9 

Ίδρυμα Προποντίς Το Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει 
προγράμματα χορήγησης 
υποτροφιών εσωτερικού για σπουδές 
σε προ-διδακτορικό και διδακτορικό 
επίπεδο στους τομείς των Επιστημών 
και των Τεχνών. Επίσης, 
προκηρύσσει υποτροφίες 
μεταδιδακτορικής έρευνας σε μέλη 
Δ.Ε.Π.  

Φίλωνος 137 11536 
Πειραιάς 

 τηλ. 210-4589900,  

e-mail: 
info@propondis.gr 
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών  

Τα ερευνητικά ινστιτούτα του 
ιδρύματος προκηρύσσουν θέσεις για 
μεταπτυχιακούς υποτρόφους για  
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
στην Ελλάδα 

Λεωφ. Βασιλέως  
Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα  
τηλ.: 210-7229811-
15 

 

Κοινωφελές Ίδρυμα 
Αλέξανδρος Ωνάσης 

Χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες 
φοιτητές για συνέχιση των σπουδών 
τους στο εσωτερικό, καθώς και 
ερευνητικές χορηγίες.  

Αισχίνου 7, 10558 
Αθήνα 
τηλ. 210-3310900-
1, 210-3713000 

Ίδρυμα Μποδοσάκη  Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακά 
σε ελληνικά πανεπιστήμια 

Λεωφ. Αμαλίας 20, 
10557 Αθήνα
τηλ.: 210-3237973, 
210-3237804,  

210-3248005 
fax: 210-3237976 

Ευγενίδειο Ίδρυμα Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στην 
Ελλάδα 

Συγγρού 387, 
Καλλιθέα 
τηλ. 210-9411181 

Ίδρυμα Αφών 
Μπακάλα  

Χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα, με 
προϋπόθεση η καταγωγή του 
υποψηφίου να είναι από την Αρκαδία. 

Πανεπιστημίου 20, 
Αθήνα 
τηλ. 210-3635158 

Καθίδρυμα Αθανασίου 
Μάταλα  

Χορηγεί υποτροφίες σε μαθητές - 
φοιτητές που κατάγονται από τους 
Δήμους ή Κοινότητες της 
Λακεδαίμονος που ευεργετούνται ή 
από την οικογένεια ΜΑΤΑΛΑ.  

Επικοινωνία 

Ίδρυμα Βαρδινογιάννη Χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα σε υποψηφίους που έχουν 
καταγωγή από Κρήτη 

Ηρόδοτου Αττικού 
12Α, Μαρούσι
τηλ. 210-8093386 

Ίδρυμα Υποτροφιών 
Ηλείων Ιωάννη 

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές των 
Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής που 

Ξενίας 4, Κηφισιά 
145 62, 
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Σ.Λάτση  κατάγονται από τον Νομό Ηλείας, ή 
παροχή υποτροφιών σε άριστους 
αποφοιτήσαντες υποτρόφους του 
Ιδρύματος για τη συνέχιση των 
σπουδών τους (μεταπτυχιακών) στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό  

τ/φ 210-80.10.331,  
fax: 210-80.83.233. 

Ίδρυμα Υποτροφιών 
Δωδεκανήσου 
"ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ "  

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές Α,Ε.Ι. 
που κατάγονται από Δωδεκάνησα για 
σπουδές στην Ελλάδα. 

Κ. Παλαιολόγου 1, 
Ρόδος, Τ.Θ.292
τηλ. 22410-85103, 
22762, 27317 

Ίδρυμα Απόρων 
Σπουδαστών Λέσβου  

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές 
Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. με καταγωγή από Λέσβο 
για σπουδές στην Ελλάδα. 

Καραντώνη 2, 
Μυτιλήνη 

Ίδρυμα Ν. ΦΑΦΟΥΤΗ  Χορηγεί υποτροφίες σε αδύνατους 
οικονομικά φοιτητές από το νομό 
Λασιθίου για σπουδές στην Ελλάδα 

Μεραρχίας 15, 
Άγιος Νικόλαος, 
Κρήτη 

Ορφανοτροφείο Γ. 
Σταύρου-ΙΕΡΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Χορηγεί υποτροφίες σε άπορους ή 
ορφανούς πρωτοετείς φοιτητές από 
τα Ιωάννινα 

τηλ.: 26510-26279, 
26510 

Ίδρυμα Δημητρίου 
Χωραφά  

Χορηγεί υποτροφίες σε 
διακεκριμένους ερευνητές στους 
τομείς τεχνολογίας Η/Υ, μηχανικής, 
οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, 
προώθησης της κατανόησης σε 
διαφορετικές κοινωνίες και 
πολιτισμούς, ελέγχου της 
πληθυσμιακής ανάπτυξης, πρόληψης 
σωματικών και πνευματικών 
αναπηριών, μακροπρόθεσμης 
προφύλαξης των πηγών και 
περιβάλλοντος. 

: 
HIRSCHEGRABEN 
II, 
P.O. BOX 8160,
CH-3001, BERNE
τηλ. 0313113376
fax. 0313119164 

Ροταριανός Όμιλος 
Αθηνών  

Χορηγεί υποτροφίες σε προπτυχιακό 
επίπεδο για σπουδές στο εσωτερικό.  

Απόλλωνος 9Α & 
Βουλής Αθήνα
τηλ. 210-3311729, 
3311865 

 



   39 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών  

Προκηρύσσεται κάθε χρόνο 
πρόγραμμα υποτροφιών για 
μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορική 
και μεταδιδακτορική έρευνα και 
μετεκπαίδευση - εξειδίκευση στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε όλους 
τους τομείς σπουδών.  

Λυσικράτους 14,
10558 Μακρυγιάννη,
τηλ.: 210 -3726300
fax.: 210-3221863    

 

 

Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Διαχειρίζεται υποτροφίες της 
ελληνικής κυβέρνησης σύμφωνα με 
μορφωτικά προγράμματα σε 
αλλοδαπούς- Διεύθυνση Φοιτητικής 
Μέριμνας 
Διαχειρίζεται κληροδοτήματα που 
αφορούν προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό -τμήμα Κληροδοτημάτων 

Ανδρέα Παπανδρέου 
37 Μαρούσι 151 80 

 
http://www.ypepth.gr/

Υπουργείο 
Εξωτερικών 

Διαχειρίζεται υποτροφίες για σπουδές 
στο εξωτερικό για υπηκόους κρατών 
μελών του ΝΑΤΟ 

Υπουργείο 
Οικονομικών:  
τηλ.¨210 - 3286107 

Ακαδημία Αθηνών  Χορηγεί υποτροφίες για 
προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες 
ειδικές σπουδές, από τα έσοδα 
κληροδοτημάτων τα οποία 
διαχειρίζεται 

Πανεπιστημίου 28, 
Αθήνα  
τηλ. 210-3600207/9 

Υπουργείο Εργασίας - 
Οργανισμός 
Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού 

Χορηγεί ολιγάριθμες υποτροφίες κάθε 
χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό 

Εθν. Αντιστάσεως 8, 
Τράχωνες, Αθήνα  
τηλ. 210-9929888 

Υποτροφίες Ξένων 
Πανεπιστημίων 

Αφορά υποτροφίες που δίνονται από 
ξένα πανεπιστήμια 

  

Ίδρυμα Προποντίς  Το Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει 
προγράμματα χορήγησης 
υποτροφιών εξωτερικού για σπουδές 
σε προ-διδακτορικό και διδακτορικό 
επίπεδο, στους τομείς των Επιστημών 

Φίλωνος 137 11536 
Πειραιάς, 

τηλ. 210-4589900, 

 e-mail: 
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και των Τεχνών. Επίσης, 
προκηρύσσει υποτροφίες 
μεταδιδακτορικής έρευνας σε μέλη 
Δ.Ε.Π. 

info@propondis.gr 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Κοινωφελές Ίδρυμα 
Αλέξανδρος Ωνάσης 

Χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες 
φοιτητές για συνέχιση των σπουδών 
τους στο εξωτερικό, καθώς και 
ερευνητικές χορηγίες.  

Αισχίνου 7, 10558 
Αθήνα 
τηλ. 210-3310900-1, 
210-3713000 

Κοινωφελές Ίδρυμα 
Λίλιαν Βουδούρη 

Χορηγούνται υποτροφίες 
μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό 
κυρίως σε χώρες της Ευρώπης. 

Νικης 16, Αθήνα
τηλ.:210-3224127 

Ευγενίδειο Ίδρυμα Προκηρύσσονται υποτροφίες για 
σπουδές στο εξωτερικό 

Συγγρού 387, Καλλιθέα
τηλ. 210-9411181 
Επικοινωνία 

Γαλλικό Ινστιτούτο  Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές 
στη Γαλλία 

Σίνα 24, Αθήνα 
τηλ.: 210-3624301-5, 
210-3398666, 210-
3398674 

Βρετανικό Συμβούλιο  Χορηγούνται υποτροφίες διδάκτρων 
για μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Βρετανία σε υπηκόους χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πλατεία Φιλικής 
Εταιρείας 17, Αθήνα
τηλ.210-3692342 

Ινστιτούτο Γκαίτε Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές 
στη Γερμανία 

Ομήρου 14-16,10033 
Αθήνα, 
Τ.Θ.30383 
τηλ. 210-3608111-14,
Fax: 210-3643518 

Ίδρυμα Κόκκαλη Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές 
Πολιτικών Επιστημών στο Harvard 

Πρεμέτης 3, Μαρούσι
τηλ.: 210-6805993-4.
The Kokkalis Program 
on Southeastern and 
Eastcentral Europe
John F.Kennedy School 
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of Government, 
Harvard University
79 John F.Kennedy 
Street 
Cambridge, MA02138 
USA Tel.: +1 (617)496-
0175 fax +1(617)496-
5700  
Επικοινωνία 

Ίδρυμα Αφών 
Μπακάλα  

Χορηγεί υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό, με προϋπόθεση η 
καταγωγή του υποψηφίου να είναι 
από την Αρκαδία. 

Πανεπιστημίου 20, 
Αθήνα 
τηλ. 210-3635158 

Ορφανοτροφείο Γ. 
Σταύρου- Ιερά 
Μητρόπολη Ιωαννίνων  

Χορηγεί υποτροφίες σε άπορους ή 
ορφανούς πρωτοετείς φοιτητές από 
τα Ιωάννινα. 

τηλ.: 26510-26279 

Ίδρυμα Λεβέντη  Χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες ή 
Κύπριους πτυχιούχους Α.Ε.Ι για 
σπουδές στην Αγγλία. 

τηλ. 210-6165232
210-6165225 
Επικοινωνία 

The Fulbright 
Foundation  

Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές 
στις Η.Π.Α. 

Βασιλίσσης Σοφίας 6, 
10674, Αθήνα
τηλ: 210-7241811, 210-
7241812 

 fax: 210-7226510
 

E. Βενιζέλου 4, 54624 
Θεσσαλονίκη. 
τηλ. 031-242904 

fax 031-257410 

Κράτη μέλη του 
Συμβουλίου της 
Ευρώπης  

Χορηγεί υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές 

Μητροπόλεως 15, 
Αθήνα 
τηλ. 210-3230461 

Ίδρυμα Υποτροφιών 
Ηλείων Ιωάννη 
Σ.Λάτση  

Παροχή υποτροφιών σε φοιτητές 
των Ανωτάτων Σχολών της 
ημεδαπής που κατάγονται από τον 
Νομό Ηλείας, ή παροχή υποτροφιών 
σε άριστους αποφοιτήσαντες 
υποτρόφους του Ιδρύματος για τη 
συνέχιση των σπουδών τους 
(μεταπτυχιακών) στην Ελλάδα και 

Ξενίας 4, Κηφισιά 145 
62  
τ/φ 210-80.10.331 fax: 
210-80.83.233. 
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στο εξωτερικό  

Ίδρυμα Βαρδινογιάννη  Χορηγεί υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό, σε υποψηφίους που 
έχουν καταγωγή από Κρήτη. 

Ηρόδοτου Αττικού 12Α, 
Μαρούσι 
τηλ. 210-8093386 

Υποτροφίες ξένων 
πανεπιστημίων και 
άλλων ιδρυμάτων   

 

Υποτροφίες για σπουδές στο 
εξωτερικό 

 

 

 

6.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

6.1. Επαγγελματικά Δικαιώματα του Πτυχιούχου Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Ανθοκομίας Τ.Ε. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκομίας είναι κατοχυρωμένα και καθορίζονται βάσει του ΦΕΚ 47/1-2-1989, το οποίο συνοπτικά 
αναλύεται ως κατωτέρω: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις 
τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα 
και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής 
Επιστήμης και της διαδικασίας της δυναμικής φυτοπαραγωγής, όπως είναι, η εντατική καλλιέργεια 
λαχανικών, ανθοκομίας και δενδροκομίας και ιδίως αυτών που αναπτύσσονται υπό κάλυψη 
(θερμοκήπια). Επίσης ασχολούνται με τη διακίνηση, τη συντήρηση, την τυποποίηση, την εμπορία, 
τη διαχείριση δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τη φυτοπροστασία και 
αναπαραγωγή των φυτών (φυτώρια, σποροπαραγωγή, πολλαπλασιαστικό υλικό). 

 Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη 
μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στους ακόλουθους τομείς:  

1. Ανάπτυξη και φροντίδα δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών καλλιεργειών 

2. Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων τους 

3. Συγκεντρώσεις προϊόντων, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, 
οργανισμούς ή το Δημόσιο 

4. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση φυτονόσων 

5. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής 
παραγωγής 

6. Εμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, ορμονών, αναπαραγωγικού υλικού και γεωργικών 
φαρμάκων 

7. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του προηγούμενου εδαφίου  
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8. Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίων και Γραφείων για δραστηριότητες σχετικές με τα 
παραπάνω 

9. Εκπόνηση και επίβλεψη γεωργοοικονομικών μελετών 

10. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής έργων 

11. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο γνωστικό 
αντικείμενο του Τμήματος. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος: 

1. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος 

2. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων για εξειδικευμένες εργασίες του αντικειμένου τους. 

3. Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

4. Απασχολούνται σε ερευνητικές ομάδες για θέματα της ειδικότητάς τους. 

 

6.2. Επαγγελματικά Πεδία Απασχόλησης του Πτυχιούχου Τμήματος Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τ.Ε. 

Ο πτυχιούχος Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τ.Ε., με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του ασχολείται με τη μελέτη, έρευνα και 
εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης 
και της διαδικασίας της δυναμικής φυτοπαραγωγής, όπως είναι, η εντατική καλλιέργεια λαχανικών, 
ανθοκομίας και δενδροκομίας και ιδίως αυτών που αναπτύσσονται υπό κάλυψη (θερμοκήπια). 
Επίσης ασχολούνται με τη διακίνηση, τη συντήρηση, την τυποποίηση, την εμπορία, τη διαχείριση 
δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τη φυτοπροστασία και αναπαραγωγή των φυτών 
(φυτώρια, σποροπαραγωγή, πολλαπλασιαστικό υλικό). Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών της Τεχνολογίας της Γεωπονίας και ιδιαίτερα στους τομείς: 

• Παραγωγή φυτικών προϊόντων από γεωργικές καλλιέργειες, με έμφαση στην παραγωγή 
λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων. 

• Διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση, πιστοποίηση, συντήρηση, 
διακίνηση κ.ά.). 

• Υποστήριξη σύγχρονων πιστοποιούμενων καλλιεργητικών συστημάτων, όπως Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Καλλιεργειών, Βιολογική Γεωργία, Περιβαλλοντική Διαχείριση κ.ά. 

• Εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως Βιοτεχνολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.ά. 

• Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και εκπόνηση μελετών. 

• Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος. 

• Παραγωγή και διαχείριση εισροών, όπως προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης και βελτίωσης 
εδαφών, οργανοχουμικών υλικών και λοιπών εφοδίων. 

• Παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 
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• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.  

• Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων. 

• Αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών. 

• Διδακτική των αντικειμένων Τεχνολογίας Γεωπονίας. 

• Ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές 
γεωργικών προϊόντων και το περιβάλλον. 

Ο πτυχιούχος Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τ.Ε.  δραστηριοποιείται σε 
ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης που περιλαμβάνει τον Δημόσιο και τον 
ευρύτερο Δημόσιο τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τον Ιδιωτικό τομέα. 
Τα πλεόν συνήθη πεδία απασχόλησης του πτυχιούχου Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Ανθοκομίας Τ.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

• Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε εποπτευόμενους οργανισμούς 
του.  

• Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και σταθμούς γεωργικής έρευνας.  

• Στην Αγροτική Τράπεζα.  

• Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία και καλλιέργεια κήπων και πάρκων.  

• Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη 
φυτική παραγωγή. 

• Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισμού θερμοκηπίων.  

• Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακών και ανθοκομικών καλλιεργειών.  

• Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην 
Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).  

• Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με την πώληση γεωργικών εφοδίων και φυτικών 
προϊόντων.  

• Εργολάβοι θερμοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εμπειρίας 
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.  
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΜΡΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 

 

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ.) 

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ.) είναι Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων 
Τεχνολόγων Γεωπόνων  αποφοίτων Τ.Ε.Ι., και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. 
Η οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 44 τοπικά τμήματα σε όλους 
τους Νομούς της χώρας. Τα μέλη της σήμερα ανέρχονται σε περίπου 22.000. 

Στην ΠΕ.Π.ΤΕ.Γ. εγγράφονται ως μέλη οι απόφοιτοι των Σχολών Σ.ΤΕ.Γ. - Τ.Ε.Ι. των παρακάτω 
ειδικοτήτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): 

• ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ  

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ  

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

• ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  

• ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

• ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

• ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

• ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

• ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

• ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  

• ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ  

• ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ  

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

• ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 

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 τεχνική  
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• 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  

 

Βασικές Δραστηριότητες  

Η ΠΕ.Π.ΤΕ.Γ. : 

• Διατηρεί αρχείο μελών και εκδίδει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου Μηχανικού  

• Παρέχει βεβαιώσεις που ζητούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες  

• Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών 
(ΣΑΕΙ) τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην επιτροπή επεξεργασίας 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνολόγων γεωπόνων των Τ.Ε.Ι. ( Π.Δ 165/2000 ΦΕΚ 
149Α'/28-6-2000)  

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

• Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, Ημερίδες, Συνέδρια και 
επιμορφωτικά σεμινάρια  

• Παρέχει κατόπιν αιτήσεως, συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα (επαγγελματικά, 
εκπαιδευτικά κ.λπ.) της αρμοδιότητας του  

• Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με όλα τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Εγγραφή στην ΠΕ.Π.ΤΕ.Γ.  

Στην Ένωση μπορούν να εγγραφούν όλοι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τεχνολογίας Γεωπονίας 
που προαναφέρθηκαν. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή είναι: 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  

• Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από την Σχολή ή από Δικηγόρο ή από την Αστυνομία.  

• Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.  

• Για την εγγραφή καταβάλλεται εφ' άπαξ το ποσό των 10 € και η ετήσια συνδρομή είναι 30 €.  

• Σχετική Αίτηση.  

Η εγγραφή γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα (Μάρνης 44, Τ.Κ. 10438 
ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 5241094, Fax: 210 5241094) και στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. 

 
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του συλλόγου: 
www.pepteg.eu. 
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8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας μπορούν να 
απασχοληθούν σε διάφορες θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.  

Δημόσιος υπάλληλος 

Στην κατηγορία των Πτυχιούχων Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 
δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους φορείς του, όπου απασχολούνται 
ως τεχνολόγοι γεωπονίας και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως 
εκπαιδευτικοί. 

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

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Δ.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α. όπου μπορούν να εργαστούν οι πτυχιούχοι του 
Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σχετικές 
διευθύνσεις των Νομαρχιών και Δήμων. 

 

8.1. Προσοντολόγιο 

«Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού 
στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες 
προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 
30 του Π.Δ. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην 
περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα 
ειδικών κατηγοριών προσωπικού).  

Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).  

Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται 
υποχρεωτικά η γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε) 
υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου 
προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την 
προκήρυξη (παρ. 18 του άρθρου).  

Μετά τη πάροδο ενός έτους από την δημοσίευση του 347/2003 η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 
παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά με πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένα που 
χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης. (παρ. 16 του 
άρθρου).  
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Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 καταργείται. Στο άρθρο αυτό προστίθεται νέα 
παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής:  

«9. Όπου με το παρόν ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, περιλαμβάνονται και τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή διπλώματα 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι, και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ημεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της απαιτούμενης αντιστοιχίας αυτής 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10. Με την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι 
τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόν ή τους κανονισμούς ή τους 
οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι 
σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α’)».  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, η γνώση 
ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις 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 της 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.  

 

8.2. 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 το 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.  

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 το 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 
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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 το 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 το 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.  

Στο 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.  

 

8.3. Ασφαλιστικά Θέματα 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταμεία ασφάλισης:  

Ι.Κ.Α. 

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

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

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

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

4. Τα μέλη οικογένειας  

5. Οι Αλλοδαποί  
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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, 
αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιοι και υπαίθριοι μικροπωλητές κ.λπ.).  

Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισμών.  

Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του 
Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (Δεν ασφαλίζονται πλέον μέσω σωματείων ή ασφαλιστικών 
συνεταιρισμών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση 
δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζομένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη μέρα 
εργασίας.  

Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το Ι.Κ.Α. όσο 
και από άλλους Οργανισμούς. 

 

Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) 

Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) (Ταμείο Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Ελλάδος-Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη των οικογενειών 
τους.  

Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως 
εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και από 
το κοινοτικό δίκαιο.  

Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον 
έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.  

Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο, το οικονομολογικό επάγγελμα ή το επάγγελμα του λογιστή-
φοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλματα αυτά στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως 
υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.  

 

«Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων – Ν.Π.Ι.Δ.»  (Ε.Τ.Α.Ο – Ν.Π.Ι.Δ.) 

Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα  

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία «Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων – Ν.Π.Ι.Δ.» (Ε.Τ.Α.Ο – 
Ν.Π.Ι.Δ.).  

2. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών 
αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής.  

3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη 
γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυμία του Ταμείου 
είναι «Occupational Insurance Fund for Economists».  
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4. Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται στους 
δήμους της αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.  

5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του δικαιούνται να 
εκπροσωπούν το Ταμείο εν γένει ή σε ορισμένου μόνον είδους πράξεις.  

6. Το Ταμείο λειτουργεί πανελλαδικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους 
του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις 
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.  

Σκοπός – Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι  

1. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του επαγγελματικής 
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του 
θανάτου.  

2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:  

(α) Ο Κλάδος Εφάπαξ και  

(β) Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας.  

3. Οι ως άνω Κλάδοι έχουν οργανωτική , λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.  

4. Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου του 
γήρατος.  

5. Από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων της αναπηρίας και του θανάτου.  

Μέλη του Ταμείου - Όροι εγγραφής  

1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα πρόσωπα που ασκούν, κατόπιν άδειας από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο, το οικονομολογικό επάγγελμα ή το επάγγελμα του λογιστή-
φοροτεχνικού, είτε ασκούν τα επαγγέλματα αυτά στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε 
ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  

2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.  

3. Η ασφάλιση στο Ταμείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο Εφάπαξ όσο και για τον Κλάδο 
Αλληλοβοήθειας. Αίτηση για την υπαγωγή στην ασφάλιση ενός μόνον εκ των δύο Κλάδων 
του Ταμείου απορρίπτεται.  

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή στο Ταμείο.  

5. Η έναρξη ασφάλισης κάθε μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με 
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή του περί 
εγγραφής, είναι δε η 1η Απριλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου ως 31 Μαρτίου, η 1η Ιουλίου, εφόσον η αίτηση 
εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1η Οκτωβρίου, εφόσον η αίτηση 
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εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Ιουλίου ως 30 Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου, εφόσον η 
αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου.  

6. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος 
καταστατικού από τον αιτούντα.  

 

Μητρώο ασφαλισμένων  

1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Το Μητρώο τηρείται σε μηχανογραφικό αρχείο και 
σε ηλεκτρονική μορφή.  

2. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:  

α. τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου.  

β. τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφαλισμένος και ο χρόνος καταβολής 
τους.  

γ. ο αριθμός των μεριδίων του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου.  

3. Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο 
απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου.  

 

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

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:  

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.  

 

Τ.Α.Ξ.Υ. 

Στο Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τ.Α.Ξ.Υ. ασφαλίζονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟ 

Η ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάγεται στις 
γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως Δημοσίων Υπαλλήλων.  
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9. ΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.  

Σημαντική δομή πληροφόρησης και υποστήριξης των πτυχιούχων του Τμήματος Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας αλλά και των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων, αποτελούν τα Γραφεία 
Διασύνδεσης που λειτουργούν σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται 
οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.  

Γραφεία Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. 

ΙΔΡΥΜΑ  ΤΑΧ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ε-MAIL  

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ  Αγ. Σπυρίδωνα 
& Μήλου  

Τ.Κ. 12210 
Αιγάλεω  

210-5385180-3  career@teiath.gr  

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ  4ο χλμ 
Ιωαννίνων-
Αθηνών  

Τ.Κ. 110-47100 
Άρτα  

2365-1067610  career@teiep.gr  

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Τ.Κ. 140 
Σταυρωμένος-
71100  

Ηράκλειο 
Κρήτης  

2810-379335-7  career@career.teicrete.gr  

Τ.Ε.Ι. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ.Θ. 1456  

Τ.Κ. 54101  

2310-791480-1  career@admin.teithe.gr  

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ  Αγ. Λουκάς,  

Τ.Κ. 65404  

2510462198  

2510-462204  

gd@philippos.teikav.edu.gr 

Τ.Ε.Ι. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

Αντικάλαμος,  

Τ.Κ. 24100 
Καλαμάτα  

27210-69393  career@teikal.gr  

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Τ.Κ. 50100 
Κοζάνη  

24610-40161-5  career@kozani.teikoz.gr  

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ  3ο χλμ. Π.Ε.Ο.  

Τ.Κ. 35100 
Λαμία  

22310-52640  career@teilam.gr  



   55 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ  Τ.Κ. 41110 
Λάρισα  

2410-611995  

2410-618098  

career@teilar.gr  

Τ.Ε.Ι. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Νέα Κτίρια,  

Τ.Κ. 30200 
Μεσολόγγι  

26310-58276  Career@teimes.gr  

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ  Θεοτοκοπούλου 

Τ.Κ. 26334 
Κουκούλι Πάτρα 

2610-318927  

2610-317110  

career@career.gr  

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ  Π. Ράλλη & 
Θηβών 250,  

Τ.Κ. 12244 
Αιγάλεω  

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

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ  Τέρμα 
Μαγνησίας,  

Τ.Κ. 62124 
Σέρρες  

23210-49228  

23210-37744  

liaisof@teiser.gr  

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  Ψαχνά Ευβοίας, 
Τ.Κ. 34400  

22980-99706  papkon@teihal.gr  

Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.  Ν. Ηράκλειο 
Αττικής,  

Τ.Κ. 14121  

210-2896763  Gdaspete@aspete.gr  

 

Κεντρικός σκοπός των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΕΙ είναι η διευκόλυνση της μετάβασης των 
πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και η υποστήριξή τους σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, 
πρακτικής άσκησης, προγραμμάτων κατάρτισης και επιχειρηματικότητας κ.α.  

Ειδικότερα, ένα Γραφείο Διασύνδεσης για την εκπλήρωση των σκοπών του παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες:  

Ι. Υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης για:  

 Μεταπτυχιακές Σπουδές  

 Υποτροφίες 

 Προγράμματα κατάρτισης 

 Πρακτική άσκηση 

 Επαγγελματικά δικαιώματα 

 Θέσεις εργασίας 
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ΙΙ. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας:  

 Προετοιμασία για την αγορά εργασίας 

 Σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας  

 Συμβουλευτική για σύνταξη βιογραφικού, συμμετοχής σε συνέντευξη, εξεύρεση εργασίας 
κ.λπ.  

 

ΙΙΙ. Υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας:  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων  

 Συλλογή στοιχείων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και για τις τάσεις στην αγορά εργασίας 

 Ενημέρωση φορέων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για προσωπικό σχετικά με τα 
προσόντα των αποφοίτων του ΤΕΙ  

 Υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων 

 Συνεργασία με άλλα γραφεία διασύνδεσης, δομές και φορείς πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής 

 

Άλλοι φορείς Πληροφόρησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς πληροφόρησης, στους οποίους μπορούν να 
απευθύνονται οι πτυχιούχοι του Τμήματος για θέματα που αφορούν στο επάγγελμα και στην 
εργασία:  

 Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ.).  

 Τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  

 Ο ΟΑΕΔ και οι κατά τόπους υπηρεσίες του.  

 Τα Επιμελητήρια σε όλη τη χώρα.  

 Τα Κέντρα Επιχειρηματικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), με γραφεία σε όλες τις 
πρωτεύουσες των νομών.  

 Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

  


