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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η σύνταξη κα µορφοποίηση αυτού του πρώτου πιλοτικού οδηγού επαγγελµάτων για τους 

πτυχιούχους του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων – Τ.Ε.Ι. Λάρισας – είναι προϊόν 

συλλογικής προσπάθειας και εργασίας πολλών ατόµων. 

Όλοι ανταποκρίθηκαν καθοριστικά στην διεξαγωγή της έρευνας, στην προσπάθεια 

αναζήτησης και εύρεσης χρήσιµης βιβλιογραφίας και άλλων αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης 

και στην προσπάθεια µορφοποίησης του οδηγού σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 

γραφείου διασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, στοιχεία που χρησίµευσαν στην σύνταξή του και 

συνέβαλαν στην υλοποίησή του. 

Με την ολοκλήρωση του παρόντα πιλοτικού οδηγού επαγγελµάτων για πτυχιούχους 

του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων - ΤΕΙ Λάρισας – θεωρούµε υποχρέωση να 

ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα : 

• Τον καθηγητή ∆ρ. Υψηλάντη Παντελή, ιδρυτή και πρώτο προϊστάµενο του τµήµατος. 

• Τον αναπληρωτή καθηγητή ∆ρ. Φιτσιλή Παναγιώτη, προϊστάµενο του τµήµατος. 

• Τη γραµµατεία του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων. 

• Ιδιαίτερα τον Τζαχάνη Άγγελο και τους συνεργάτες του στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης του 

ΤΕΙ Λάρισας για την υλικοτεχνική υποστήριξη που προσέφεραν, χάρη στην οποία  η 

εργασία αυτή µπόρεσε να υλοποιηθεί. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ 

Λάρισας, ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 2000 (Προεδρικό ∆ιάταγµα 234/ΦΕΚ 198 – Τεύχος 1ο 

/13-9-2000). Ιδρυτική του αποστολή είναι η προώθηση της γνώσης και της πρακτικής στην 

∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων, ενός σχετικά νέου εφαρµοσµένου επιστηµονικού πεδίου, και η 

παραγωγή πτυχιούχων µε γνώσεις και ικανότητες στην εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων, 

εργαλείων και µεθοδολογιών στην διοίκηση έργων.  

Οι διαδικασίες και οι µεθοδολογίες της επιστήµης του project management (διοίκησης 

και διαχείρισης έργων) θεωρούνται πλέον οι πλέον κατάλληλες για την αντιµετώπιση των 

δυναµικών αλλαγών που µας προκαλούν καθηµερινά. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε όλους όσοι 

επιθυµούν να αυξήσουν την βεβαιότητα επίτευξης προκαθορισµένων στόχων. Είναι πάρα 

πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι η επιστήµη της ∆ιοίκησης Έργων αποτελεί πλέον την µοντέρνα 

προσέγγιση και πρακτική για την επιτυχηµένη χειραγώγηση των αλλαγών.  
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ 
 

Σκοπός του παρόντος οδηγού επαγγελµάτων πτυχιούχων του τµήµατος ∆ιοίκησης και 

∆ιαχείρισης Έργων είναι να αποτελέσει ένα ενηµερωµένο και σύγχρονο εργαλείο 

πληροφόρησης των πτυχιούχων του σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν στην επαγγελµατική 

τους σταδιοδροµία. 

Ο οδηγός απευθύνεται στους πτυχιούχους του τµήµατος οι οποίοι επιθυµούν να 

ενηµερωθούν σχετικά µε τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο επάγγελµά τους. Παρέχει τα 

βασικά στοιχεία, αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών ενηµέρωσης και πληροφόρησης, 

όπου ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευµένα θέµατα. 

 Το τµήµα  ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων (∆∆Ε) λειτουργεί µόνο στην πόλη της 

Λάρισας  και ανήκει στο ΤΕΙ Λάρισας. Το ΑΤΕΙ Λάρισας όπως και το σύνολο των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) της χώρας ανήκουν στην ανώτατη 

εκπαίδευση µε το νόµο 2916/01. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.∆.∆. 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 συµβάλουν στη δηµιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν 

ως στελέχη εφαρµογής στην τεχνολογική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

χώρας. Στο συγκεκριµένο πεδίο αποστολής εντάσσεται και το τµήµα ∆∆Ε. 

Σήµερα σπουδάζουν και παρακολουθούν ενεργά περίπου 1250 φοιτητές και φοιτήτριες 

ενώ έχουν αποφοιτήσει 225 πτυχιούχοι, το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων εργάζεται  ή 

εκπληρώνει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.  

Ο οδηγός επαγγελµάτων πτυχιούχων ∆∆Ε έχει βασικό αντικείµενο την αξιόπιστη 

ενηµέρωση σχετικά µε τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος του «Project Manager» και µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά 

στην σωστή επιλογή και στο σωστό εξαρχής προσανατολισµό των πτυχιούχων «Project 

Manager» και κατά συνέπεια στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας που ανταποκρίνεται στις µελλοντικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και 

αγοράς. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Το τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 

2000 και εντάσσεται οργανωτικά στη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ∆Ο) του ΤΕΙ/Λ. 

Ιδρυτική του  αποστολή αποτελεί η προώθηση της γνώσης και της πρακτικής στην ∆ιοίκηση 

και ∆ιαχείριση Έργων, ενός σχετικά νέου εφαρµοσµένου επιστηµονικού πεδίου,  και η 

παραγωγή πτυχιούχων µε γνώσεις και ικανότητες στην εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων, 

εργαλείων και µεθοδολογιών στην διοίκηση έργων. 

 Η διοίκηση και διαχείριση έργων αφορά ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον δηµόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η µεταβολή 

οργανωτικών δοµών σε οργανισµούς και επιχειρήσεις, η εγκατάσταση νέων πληροφοριακών 

συστηµάτων, η κατασκευή ή επέκταση βιοµηχανικών µονάδων, η υλοποίηση νέων διαδικασιών 

και µεθόδων εργασίας, ακόµα και η διεξαγωγή µιας προεκλογικής εκστρατείας είναι έργα που 

απαιτούν µεταξύ άλλων την αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου, των διαθέσιµων πόρων 

(κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναµικού και υλικοτεχνικής υποδοµής), την διασφάλιση της 

ποιότητας στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών 

συστηµάτων παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας του έργου.  

Ήδη σε επιχειρήσεις και οργανισµούς έχει γίνει αντιληπτό ότι οι παραδοσιακές 

διαδικασίες του management δεν είναι επαρκείς στην  αντιµετώπιση του πολύπλοκου - χαώδους 

σε ορισµένες περιπτώσεις - επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Αυτή είναι µία κοινή διαπίστωση, 

τόσο µεταξύ στελεχών των επιχειρήσεων όσο και επιστηµόνων που ασχολούνται µε θέµατα της 

διοίκησης επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες και οι µεθοδολογίες του project management 

(διοίκησης και διαχείρισης έργων) θεωρούνται πλέον οι πλέον κατάλληλες για την 

αντιµετώπιση των δυναµικών αλλαγών που µας προκαλούν καθηµερινά. Είναι πάρα πολλοί 

αυτοί που πιστεύουν ότι η επιστήµη της ∆ιοίκησης Έργων αποτελεί πλέον την µοντέρνα 

προσέγγιση και πρακτική για την επιτυχηµένη χειραγώγηση των αλλαγών.  

Οι προσεγγίσεις και οι τεχνικές - µεθοδολογίες της διοίκησης έργων είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές σε όλους όσοι επιθυµούν να αυξήσουν την βεβαιότητα επίτευξης προκαθορισµένων 

στόχων. Το µέλλον και η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων µπορεί κάλλιστα να εξαρτάται από το 

πόσο γρήγορα αυτές θα υιοθετήσουν τις τακτικές, τις διαδικασίες και τα συστήµατα διαχείρισης 

έργων.  

Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων καλύπτει το 

επιστηµονικό αντικείµενο της ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων και Λειτουργιών από πλευράς 

επίτευξης στόχων, προγραµµατισµού χρόνου και πόρων, διαχείρισης κόστους, διαχείρισης 

ανθρώπινων, υλικών και περιβαλλοντολογικών πόρων, µε έµφαση στην εφαρµογή 
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επιστηµονικών και αναλυτικών µεθοδολογιών µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας της 

πληροφορικής. 

 

3.1 Αντικείµενο Σπουδών  

Το αντικείµενο της διοίκησης και διαχείρισης έργων αφορά ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον 

δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Επικεντρώνεται στην διοίκηση δραστηριοτήτων µε 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, συγκεκριµένα παραδοτέα, διαφορετικού 

περιεχοµένου, που απαιτούν διαφορετικές γνώσεις, ικανότητες και επιδεξιότητες και που 

εκτελούνται άπαξ σε αντίθεση µε τις λειτουργίες µιας επιχείρησης που είναι συνεχείς.  

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η µεταβολή οργανωτικών δοµών σε 

οργανισµούς και επιχειρήσεις, η εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστηµάτων, η κατασκευή 

ή επέκταση βιοµηχανικών µονάδων, η υλοποίηση νέων διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, 

ακόµα και η διεξαγωγή µιας προεκλογικής εκστρατείας είναι έργα που απαιτούν µεταξύ άλλων 

την αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου, των διαθέσιµων πόρων (κεφαλαίων, ανθρώπινου 

δυναµικού και υλικοτεχνικής υποδοµής), την διασφάλιση της ποιότητας στο επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα, την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων παρακολούθησης 

και ελέγχου της πορείας του έργου. 

 

3.2 Σκοπός του προγράµµατος σπουδών 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τµήµατος ονοµάζονται «Πτυχιούχοι 

∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων», διαθέτουν δε όλες τις απαραίτητες επιστηµονικές και 

τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι διαχείρισης, 

προγραµµατισµού, παρακολούθησης και ελέγχου έργων είτε στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο 

τοµέα. 

Ειδικότερα ο(η) πτυχιούχος του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων:  

• Προγραµµατίζει µε την τήρηση επιστηµονικών/ αναλυτικών µεθόδων και των πόρων 

που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θέτοντας εφικτούς στόχους.  

• Εφαρµόζει σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές µεθόδους και πρακτικές στην 

διοίκηση ενός έργου µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση και την επίτευξη των 

τιθέµενων στόχων.  

• Είναι σε θέση να λαµβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση µε την διάθεση και κατανοµή 

των πόρων που χρησιµοποιούνται στην διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινων, 

υλικών κ.α.) έτσι ώστε να επιτύχει την βέλτιστη κατανοµή και αξιοποίηση τους.  
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• Έχει τις γνώσεις για να αναπτύξει και να λειτουργεί µηχανισµούς και διαδικασίες 

ελέγχου της πορείας έργων.  

• Είναι σε θέση να αξιοποιήσει και εφαρµόσει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και 

του management σε θέµατα που αφορούν διοίκηση και διαχείριση έργων και 

λειτουργιών  

• Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού έργων είτε αυτές 

αφορούν µεµονωµένες επιχειρήσεις οργανισµούς ή αφορούν απαιτήσεις 

προγραµµατισµού έργων σε µελέτες που υποβάλλονται σε δηµόσιους ή κοινοτικούς 

οργανισµούς.  

3.3 ∆οµή του προγράµµατος σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 (οκτώ) εξάµηνα, συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής 

άσκησης όπως προβλέπεται για όλα τα τµήµατα της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας στο Π.∆. 

2271/1995 (ΦΕΚ 130/ΤΑ/20-6-1995) 

Το τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργου έχει ως αποστολή να προάγει την 

ανάπτυξη και µετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη στο αντικείµενο της 

∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα και να 

παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση / 

κατάρτιση τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη.  

Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος είναι προσανατολισµένο στην εφαρµογή των 

νέων επιστηµονικών µεθόδων διοίκησης όπως αυτές εξειδικεύονται µέσω της τεχνολογίας στην 

διαχείριση έργων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Παράλληλα µε την θεωρητική κατάρτιση 

των σπουδαστών το τµήµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή των επιστηµονικών γνώσεων 

στην πράξη. Αυτό, ανάλογα µε την φύση του αντικειµένου του µαθήµατος επιτυγχάνεται µε την 

λειτουργία εργαστηριακών τµηµάτων, µε φροντιστηριακά τµήµατα µικρού αριθµού 

σπουδαστών και άµεση επίβλεψη της εργασίας των σπουδαστών από τους διδάσκοντες, µε 

ασκήσεις πράξης και µε την εκπόνηση εργασιών εφαρµογής στην διάρκεια και στο τέλος των 

σπουδών. 

Σε όλα τα εξάµηνα πλην του τελευταίου οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική 

διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις καθώς και ασκήσεις πράξης και 

εφαρµογές σε πραγµατικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση µελετών, συµµετοχικά 

σεµινάρια. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής τόσο 

ως εργαλείου διοίκησης όσο και ως µηχανισµού διδακτικής υποστήριξης (προσοµοιώσεις, κ.α.), 

Επίσης µεγάλη βαρύτητα δίνεται στην συµµετοχική εργασία και µελέτη περιπτώσεων.  
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Ο βασικός πυρήνας των µαθηµάτων του τµήµατος αποτελείται από ειδικά µαθήµατα 

που εξειδικεύουν τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης έργων, τόσο σε ότι αφορά τις διαδικασίες 

προγραµµατισµού και ελέγχου (χρονικός προγραµµατισµός, χρηµατοοικονοµική διαχείριση, 

διαχείριση ανθρώπινων και άλλων πόρων κλπ) αλλά επίσης και σε ότι αφορά τις σύγχρονες 

εξελίξεις και πολύπλευρες εφαρµογές στη διαχείριση έργων.  

Σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος αποτελεί η εκτεταµένη χρήση και εφαρµογή 

µεθοδολογιών µε τη βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

προσοµοίωση πραγµατικού περιβάλλοντος.  

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητη η δηµιουργία βασικής 

υποδοµής γνώσεων που περιλαµβάνουν βασικά στοιχεία οικονοµίας και διοίκησης 

επιχειρήσεων, εφαρµογών λογιστικής διαχείρισης, και ισχυρής υποδοµής στην εφαρµογή 

αναλυτικών µεθοδολογιών και πληροφορικής καθώς και αντίστοιχης διεθνούς ορολογίας. Στον 

επόµενο πίνακα βλέπουµε αναλυτικά το υφιστάµενο λεπτοµερές πρόγραµµα σπουδών του 

τµήµατος. 

 Πίνακας 1: Λεπτοµερές πρόγραµµα σπουδών 

1ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος 

Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 
(Ω/Ε) 

ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 
(Ω/Ε) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(Ω/Ε) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Ω/Ε) ∆.Μ.

101  Μικροοικονοµική Υ  3  1   4  5  

102  Οργανωτική 
Συµπεριφορά Υ  3  1   4  5  

103  Εισαγωγή στην 
Πληροφορική Υ  1   3 4  5  

104  Εισαγωγή στην 
Λογιστική Υ  3  1   4  5  

105  Μαθηµατικά για 
Οικονοµολόγους Υ  2  2   4  5  

106  Αρχές ∆ιοικ & 
∆ιαχ. Έργων Υ  3  1   4  5  

 

Υ: Υποχρεωτικό ΕΥ: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Π: Προαιρετικό 

Ω/Ε : Ώρες ανά Εβδοµάδα ∆.Μ. : ∆ιδακτικές Μονάδες 

 

2ο Εξάµηνο  

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 

(Ω/Ε) 
ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 

(Ω/Ε) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(Ω/Ε) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Ω/Ε) ∆.Μ.
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201  Στατιστική 
Επιχειρήσεων Υ  2   3  5  5  

202  ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων Υ  3    3  5  

203  

Συστήµ. 
∆ιαχ. 
Βάσεων 
∆εδοµένων 

Υ  2   3  5  5  

204  Λογιστική ΙΙ Υ  2  2   4  5  

205  Στοιχεία 
∆ικαίου Υ  3    3  5  

216  
Τεχνολογία 
Τηλ/κής & 
Αυτοµ. 

Ε/Υ  3    3  5  

226  Τεχνολογία 
& Κοινωνία Ε/Υ  3    3  5  

 

 

3ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 
(Ω/Ε) 

ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 
(Ω/Ε) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(Ω/Ε) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Ω/Ε) ∆.Μ.

301  Χρονικός Προγραµ. 
Έργων Υ  2   2  4  6  

302  Αναπτ. & ∆ιαχ. 
Ανθρωπ. Πόρων Υ  3    3  4  

303  ∆ιοικητική 
Λογιστική Υ  3  2   5  6  

304  Οργάνωση Συγχρ. 
Παραγ. Συστηµ. Υ  3  1   4  6  

305  ∆ιαχείριση Οικον. 
Στατιστ. Στοιχείων Υ    4  4  3  

316  Επιχειρηµατικότητα Ε/Υ  2  2   4  5  

326  Ευρωπ. Ενωση & 
Επιχ/σεις Ε/Υ  3    3  5  

 

 

 

4ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 

(Ω/Ε) 
ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 

(Ω/Ε) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(Ω/Ε) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Ω/Ε) ∆.Μ. 

401  

Χρηµατ. 
∆ιοικ. & 
Ελεγχος 
Εργων 

Υ  3  1   4  6  

402  Πληροφ. Υ  2   2  4  5  
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Συστηµ. 
∆ιοίκησης 

403  Μηχαν/µένη 
Λογιστική Υ    4  4  4  

404  
∆ιοίκηση 
Ολικής 
Ποιότητας 

Υ  3  1   4  6  

405  Αγγλική 
Ορολογία Ι Υ  2  2   4  4  

416  Βιοµηχανική 
Ψυχολογία Ε/Υ  3    3  5  

426  Εργονοµία Ε/Υ  3    3  5  

 

5ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 

(Ω/Ε) 
ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 

(Ω/Ε) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(Ω/Ε) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Ω/Ε) ∆.Μ.

501  
∆ιαχ. Συστηµ. 
∆ιανοµής 
Logistics 

Υ  3  1   4  5  

502  

∆ιαχείριση 
Ενεργ. Πόρων 
& Προστ. 
Περιβάλλοντος 

Υ  3    3  5  

503  Επιχειρησιακή 
Ερευνα Υ  2   2  4  5  

504  Αγγλική 
Ορολογία ΙΙ Υ  2  2   4  5  

515  

Γεωγρ. 
Συστήµ. 
Πληροφορ. 
G.I.S. 

Ε/Υ       

525  
Υγιεινή & 
Ασφ. στην 
εργασία 

Ε/Υ  3  1   4  5  

516  
Συστ. Ελέγχου 
& ∆ιασφ. 
Ποιότητας 

Ε/Υ  3  1   4  5  

526  

Αξιοπιστία 
Συστηµάτων - 
Συντήρηση - 
Αντικατάσταση 

Ε/Υ  3  1   4  5  

 

6ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 

(Ω/Ε) 
ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 

(Ω/Ε) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(Ω/Ε) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Ω/Ε) ∆.Μ.

601  

Συστήµατα 
Επιχειρηµατικών 
∆ιαδικασιών & 
Λειτουργιών 

Υ  3  1   4  6  

602  Συστήµατα Υ  2   3  5  6  
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Υποστ. 
Αποφάσεων 

603  Αξιολόγηση 
Επενδύσεων Υ  3  2   5  6  

614  
∆ιαχ/ση 
Τεχνολογ & 
Καινοτοµίας 

Ε/Υ  3  1   4  6  

624  ∆ιαχείριση 
Κινδύνου Ε/Υ  3  1   4  6  

615  Τεχνικές 
Επικοινωνίας Ε/Υ  2   4  6  6  

625  Τεχνοοικονοµική 
Ανάλυση Έργων Ε/Υ  2   3  5  6  

 

7ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 

(Ω/Ε) 
ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 

(Ω/Ε) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(Ω/Ε) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Ω/Ε) ∆.Μ.

701  Σεµινάριο 
Τελειοφοίτων Υ    4  4  6  

702  
Στρατηγική 
Συµβάσεων 
Έργων 

Υ  4    4  6  

703  
Ολοκλ. 
Εφαρµ. ∆ιοικ. 
Έργου µε Η/Υ 

Υ  2   4  6  6  

714  
Πληροφ. & 
Τηλεπ. 
Συστήµατα 

Ε/Υ  3  1   4  6  

724  
∆ίκτυα 
Παραγωγής 
CAM 

Ε/Υ       

715  
Προγρ. 
Επιχειρ. 
Πόρων - ERP 

Ε/Υ  2   3  5  6  

725  
Μεθοδ/γία & 
Τεχν. 
Προσοµοίωσης 

Ε/Υ       

 

 

8ο Εξάµηνο 

Κωδ. Τίτλος 
Μαθήµατος Κατ. ΘΕΩΡΙΑ 

(Ω/Ε) 
ΑΣΚ.ΠΡΑΞΗΣ 

(Ω/Ε) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(Ω/Ε) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(Ω/Ε) ∆.Μ. 

801  Πτυχιακή 
Εργασία Υ   4   4  20  

802  Πρακτική 
Άσκηση Υ   24   24  10  

Υ: Υποχρεωτικό ΕΥ: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Π: Προαιρετικό 
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Ω/Ε : Ώρες ανά Εβδοµάδα ∆.Μ. : ∆ιδακτικές Μονάδες 

 

Το τµήµα ∆∆Ε είναι οργανωµένο σε 3 τοµείς : 

• Α. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
• Β. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
• Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

Και κάθε τοµέας περιλαµβάνει τα παρακάτω µαθήµατα : 

Πίνακας 2: Τοµείς και µαθήµατα ανά τοµέα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
106 Αρχές ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργων 
304 Οργάνωση Σύγχρονων Παραγωγικών Συστηµάτων 
401 Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση & Έλεγχος Έργων 
426 Εργονοµία 
501 ∆ιαχείριση Συστηµάτων ∆ιανοµής 
502 ∆ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων & Προστ.Περιβάλλοντος 
516 Συστήµατα Ελέγχου & ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
525 Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας 
526 Αξιοπιστία Συστηµάτων Συντήρηση Αντικατάσταση 
603 Αξιολόγηση Επενδύσεων 
614 ∆ιαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτοµίας 
624 ∆ιαχείριση Κινδύνου 
625 Τεχνοοικονοµική Ανάλυση Έργων & Κατασκευών 
701 Σεµινάριο Τελειοφοίτων 
702 Στρατηγική Συµβάσεων Έργων 
703 Ολοκληρωµένες Εφαρµογές ∆ιοικ. Έργου µε Η/Υ 

    
Β. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
101 Μικροοικονοµική 
102 Οργανωτική Συµπεριφορά 
104 Εισαγωγή στη Λογιστική 
202 ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
204 Λογιστική ΙΙ 
205 Στοιχεία Εµπορικού & Εργατικού ∆ικαίου 
226 Τεχνολογία & Κοινωνία 
302 Αναπτ. & ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 
303 ∆ιοικητική Λογιστική 
316 Επιχειρηµατικότητα 
326 Ευρωπαϊκή Ένωση & Επιχειρήσεις 
403 Μηχανογραφηµένη Λογιστική 
404 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 
405 Αγγλική Ωρολογία Ι 
416 Βιοµηχανική Ψυχολογία 
504 Αγγλική Ωρολογία ΙΙ 
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601 Συστήµατα Επιχ/κών ∆ιαδικασιών & Λειτουργιών 
615 Τεχνικές Επικοινωνίας 

    
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
103 Εισαγωγή στην Πληροφορική 
105 Μαθηµατικά για οικονοµολόγους 
201 Στατιστική Επιχειρήσεων 
203 Εισαγωγή στις Βάσεις ∆εδοµένων 
216 Τεχνολογία Τηλεµατικής & Αυτοµατισµού 
301 Χρονικός Προγραµµατισµός Έργων 
305 ∆ιαχείριση Οικον/κών & Στατισ/κών Στοιχείων µε Η/Υ 
402 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης 
503 Επιχειρησιακή Έρευνα 
515 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS 
602 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
714 Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 
715 Προγραµ/σµός Επιχειρησιακών Πόρων 
724 ∆ίκτυα Παραγωγής CAM 
725 Μεθοδολογία & Τεχνικές Προσοµοίωσης 

 

3.4 Πτυχιακή Εργασία 

Οι σπουδαστές του Τµήµατος, προκειµένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν, 

υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε θέµατα 

που σχετίζονται άµεσα µε τα πραγµατικά προβλήµατα της παραγωγής και των υπηρεσιών.  

Η πτυχιακή εργασία  αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

σπουδαστών ώστε να πιστοποιηθεί η ωριµότητά τους για την αντιµετώπιση σύνθετων 

εφαρµογών µεγαλύτερης πολυπλοκότητας και διάρκειας. Ιδιαίτερα επιδιώκεται η ανάπτυξη 

ικανοτήτων αξιολόγησης και αξιοποίησης των βιβλιογραφικών και άλλων πηγών, που δίνονται 

στον σπουδαστή από τον επιβλέποντα καθηγητή ή τις εντοπίζει µόνος του, και η κατάλληλη 

εφαρµογή τους για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού, αλλά και σε ανάλογες περιπτώσεις 

και παρεµφερείς σκοπούς. 

  

3.5 Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα 

3.5.1 Πρόλογος  

Αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιµους εκπαιδευτικούς θεσµούς των  ΤΕΙ. Συνιστά καταλυτικό 

τµήµα του Προγράµµατος Σπουδών, όπου οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται σε 

πραγµατικές συνθήκες εργασίας. Συνδέεται µε το επίκεντρο της φυσιογνωµίας και τον ρόλο 

των  Α. ΤΕΙ, ως ιδρυµάτων µε κατεύθυνση την εφαρµογή των επιστηµονικών γνώσεων, την 
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εφαρµογή και διάδοση της τεχνολογίας. Με την πρακτική άσκηση γίνεται σύνδεση θεωρίας και 

πράξης, εκπαίδευσης και παραγωγής. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο - πλαίσιο των ΤΕΙ, η 

πρακτική άσκηση των σπουδαστών τους αποτελεί τµήµα των σπουδών. 

Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής ασκήσεως µέσα στο πρόγραµµα των σπουδών, 

χαρακτηρίζει την βαρύτητα και τη σηµασία που έχει ο θεσµός αυτός . Την όλη διαδικασία, τον 

τρόπο και τους φορείς που εµπλέκονται για την πραγµατοποίηση της άσκησης των σπουδαστών 

ορίζουν νόµοι και προεδρικά διατάγµατα που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί.  

3.5.2 Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης 

Είναι γεγονός ότι ο προσανατολισµός της Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει 

ξεχωριστή θέση στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της και συµβάλλει άµεσα στην σύνδεση 

τους µε την παραγωγή. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει εξάµηνη διάρκεια και 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Αποσκοπεί κυρίως στην ενηµέρωση 

των ασκουµένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των µονάδων - οργανισµών παραγωγής, 

εµπορίας ή υπηρεσιών, καθώς και την ενεργό συµµετοχή τους σε αυτές.  

Η Πρακτική Άσκηση έρχεται να συσχετίσει άµεσα τις θεωρητικές και εργαστηριακές 

γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µε την παραγωγική διαδικασία στους 

χώρους εργασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µε την αποφοίτησή τους οι ασκούµενοι φοιτητές να 

έχουν αποκτήσει και σε πρακτικό επίπεδο πλέον τα πολύτιµα εκείνα εφόδια που θα 

ολοκληρώσουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του τµήµατος.  

 

 

3.5.3 Θεσµικό Πλαίσιο 

Ο θεσµός της Πρακτικής Άσκησης είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένος για τα Τριτοβάθµια 

Τεχνολογικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) της χώρας µας µε τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη 

«∆οµή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπου καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως 

αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.) υπ' αριθ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 

59/τ.Α' /29-3-85) για την "Άσκηση στο επάγγελµα των φοιτητών των ΤΕΙ", εισάγεται το πλαίσιο 

της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριµένα 

στο αναφερθέν Π.∆.: 

• καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης,  

• θεσµοθετείται το περίγραµµα του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για κάθε 

ειδικότητα,  

• θεσµοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης,  
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• καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον φορέα απασχόλησης όσο και από το 

Τµήµα,  

• καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώµατα, αλλά και οι υποχρεώσεις των 

ασκουµένων φοιτητών  

• αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος  

• γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους 

ασκούµενους.  

Επιπλέον, µε την υπ' αριθ. Ε5/1303/3-3-86 κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων θεσµοθετείται η ασφάλιση των φοιτητών και κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης 

της πρακτικής άσκησης πέρα από το χρόνο φοίτησης των φοιτητών των ΤΕΙ κατά το οποίο τους 

παρέχεται ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη σύµφωνα µε το Π.∆. 174/84 (ΦΕΚ 

61/τ.Α' /8-5-84), «Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη φοιτητών ΤΕΙ». 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30-9-85) καθορίζεται 

ο τρόπος της αποζηµίωσης των ασκουµένων φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της 

αποζηµίωσης καθώς και άλλα παρεµφερή θέµατα έχουν δοθεί διευκρινήσεις µέσω εγκυκλίων 

του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος µε το Π.∆. υπ' αριθ. 483/13-11-84 (ΦΕΚ 

173/τ.Α' /13-11-84) ορίζονται διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά στους εργαζόµενους 

φοιτητές των ΤΕΙ, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι φοιτητές που πραγµατοποιούν την 

πρακτική τους άσκηση. 

 

3.5.4 Χρηµατοδότηση 

 

O θεσµός της Πρακτικής Άσκησης διεκπεραιώνεται µε συγχρηµατοδότηση του Οργανισµού 

Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) και των επιχειρήσεων οι οποίες υποδέχονται 

τους ασκούµενους τελειόφοιτους φοιτητές.  

 

 

3.5.5 Έλεγχος 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές ελέγχονται από τον επόπτη πρακτικής 

άσκησης ο οποίος ορίζεται από το Τµήµα για το σκοπό αυτό. Τα µέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στα οποία θα ανατεθεί η άσκηση εποπτείας ασκούµενων φοιτητών επισκέπτονται 

τους χώρους άσκησης, ενηµερώνονται για το αντικείµενο απασχόλησης τους, παρακολουθούν 
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την επίδοση τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβληµάτων τους, τόσο µε τους ίδιους 

ασκούµενους όσο και µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές 

γραµµές το πρόγραµµα απασχόλησης των ασκούµενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατό 

ύστερα από απόφαση της επιτροπής να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριµένο εργαστηριακό 

χώρο. Η επιτροπή µεριµνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους 

σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα αυτή θέση πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση 

µόνο για το διάστηµα που υπολείπεται των έξι µηνών. 

Κάθε ασκούµενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο σηµειώνει 

κάθε εβδοµάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των 

καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδοµαδιαία καταχώρηση 

ελέγχεται και υπογράφεται από την υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την 

παρακολούθηση των ασκουµένων. Ο ασκούµενος υποχρεώνεται να υποβάλει απολογιστική 

έκθεση της πρακτικής του στο φορέα όπου ασκήθηκε. 

Κατά τη διάρκεια της εξάµηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούµενος φοιτητής µπορεί, 

για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογηµένα για πέντε (5) εργάσιµες µέρες συνολικά. 

Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από 

την επόπτη εκπαιδευτικό. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος στον οποίο υποβάλλονται τα 

δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή της. 

3.5.6 Τοµείς πρακτικής άσκησης 

Το αντικείµενο της διοίκησης και διαχείρισης έργων αφορά ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον 

δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Επικεντρώνεται στην διοίκηση δραστηριοτήτων µε 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, συγκεκριµένα παραδοτέα, διαφορετικού 

περιεχοµένου που απαιτούν διαφορετικές γνώσεις, ικανότητες και επιδεξιότητες και που 

εκτελούνται άπαξ σε αντίθεση µε τις λειτουργίες µιας επιχείρησης που είναι συνεχείς. 

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η µεταβολή οργανωτικών δοµών σε 

οργανισµούς και επιχειρήσεις, η εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστηµάτων, η κατασκευή 

ή επέκταση βιοµηχανικών µονάδων, η υλοποίηση νέων διαδικασιών και µεθόδων εργασίας,  

είναι έργα που απαιτούν µεταξύ άλλων την αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου, των 

διαθέσιµων πόρων (κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναµικού και υλικοτεχνικής υποδοµής), την 

διασφάλιση της ποιότητας στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, την εγκατάσταση και λειτουργία 

πληροφοριακών συστηµάτων παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας του έργου. 
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Οι διαδικασίες και οι µεθοδολογίες της επιστήµης του project management (διοίκησης 

και διαχείρισης έργων) θεωρούνται πλέον οι πλέον κατάλληλες για την αντιµετώπιση των 

δυναµικών αλλαγών που µας προκαλούν καθηµερινά. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε όσους 

επιθυµούν να αυξήσουν την βεβαιότητα επίτευξης προκαθορισµένων στόχων. Στο τµήµα ∆.∆.Ε. 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον πυρήνα του Project Management που είναι η µεθοδολογία και τα 

εργαλεία ετοιµασίας ενός ακριβούς και αξιόπιστου σχεδίου υλοποίησης του Έργου και η 

εξασφάλιση του ελέγχου κατά τη φάση της υλοποίησης. Περιλαµβάνονται όµως και θέµατα που 

συνήθως αγνοούνται, όπως: 

• ∆ιαχείριση Έργων που οι διάφορες φάσεις τους εκτελούνται σε 

αποµακρυσµένα σηµεία και εποµένως απαιτούνται ειδικά εργαλεία για το 

συντονισµό. 

• ∆ιαχείριση των κινδύνων του έργου. 

• Ανάπτυξη προγράµµατος ποιότητας Έργου (ISO 9001 κλπ.). 

• Πρωτοποριακός τρόπος σύνδεσης Project Management και απαιτούµενων 

πόρων, µε παρουσίαση µοντέλων ERP προσαρµοσµένων στα Projects. 

• Σύνδεση Business Plan και Project Management. 

• Ανάλυση µε πρακτικό και σαφή τρόπο της µεθοδολογίας των κρισίµων 

διαδροµών. 

• Σύγχρονη βελτιωµένη µέθοδος εκτίµησης της χρονικής διάρκειας των φάσεων 

του έργου. Κατασκευή ∆ιαγράµµατος ∆ικτύου Ενεργειών. 

• Σύγχρονα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εγγράφων, Σχεδίων, Πληροφοριών, 

∆ιεργασιών και Πόρων κατά την υλοποίηση των Έργων. 

Οι φορείς που µπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές και φοιτήτριες του 

τµήµατος είναι : 

• Κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες  

• Εταιρίες πληροφορικής και λογισµικού 

• Αναπτυξιακές εταιρίες (ιδιωτικές και δηµόσιες) 

• Βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις 

• Εταιρίες παροχής υπηρεσιών (εταιρίες µελετών κ.ά.) 

• Επιχειρήσεις χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (τράπεζες, ασφάλειες κ.ά.) 

• Εταιρίες οδικών, θαλασσίων και αεροπορικών µεταφορών 

• Εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής 

• Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ιδιωτικές και δηµόσιες) όπως υγείας, ενέργειας, 

τηλεπικοινωνίες κ.ά. 
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Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την έναρξη της πρακτικής άσκησης οι 

σπουδαστές είναι σε θέση: 

• Να ξεκαθαρίσουν τους στόχους και τις επιπτώσεις του έργου και να κάνουν ανάλυση 

κινδύνων. 

• Να υπολογίζουν µε πληρότητα τους απαιτούµενους πόρους του έργου, 

περιλαµβανοµένης και της συγκρότησης της κατάλληλης Οµάδας Έργου. 

• Να αναπτύξουν το Έργο σε φάσεις µε αναθέσεις σε κάθε φάση στα κατάλληλα άτοµα.  

• Να εξοικειωθούν µε πρακτικούς τρόπους επεξεργασίας του Ποιοτικού Ελέγχου του 

Έργου (Σχέδιο Ποιότητας, Μέθοδοι µέτρησης και τεκµηρίωσης) 

• Να προγραµµατίζουν έγκαιρα και να παραδίδουν µε πληρότητα και αισθητική ποιότητα 

τα παραδοτέα του Έργου 

• Να προσδιορίζουν τις κρίσιµες διαδροµές 

• Να εξοικειωθούν µε Εργαλεία Κοστολόγησης και Παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων και των πόρων του Έργου 

• Να εφαρµόσουν βελτιωµένες µεθόδους ρεαλιστικής εκτίµησης των Χρόνων του Έργου 

 

Έργο  του πρακτικά ασκούµενου (project manager)  δεν  είναι  µόνο η παραγωγή 

κάποιων µελετών αλλά και ο συντονισµός και η υποβοήθηση όλων των διάσπαρτων και  

µεµονωµένων  αναπτυξιακών  πρωτοβουλιών  και έργων  που   δεν  βρίσκουν  την  κατάλληλη  

επιστηµονικοτεχνική στήριξη.       

3.6 Κινητικότητα σε άλλες χώρες 

Το τµήµα συµµετέχει ενεργά στα προγράµµατα κινητικότητας φοιτητών «Socrates/Erasmus». 

Σήµερα ισχύουν διµερείς συµβάσεις ανταλλαγής προσωπικού και φοιτητών µε τα εξής 

ιδρύµατα: 

• Karlsruhe University of Applied Science, Germany 

• Hradec Kralove University, Czech Republic 

• Pirkanma Polytechnic, Finland 

• University of National and World Economic, Bulgaria 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα, κατόπιν αιτήσεώς τους και εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα αντίστοιχα τµήµατα των 

παραπάνω πανεπιστηµίων. Οι φοιτητές που επιθυµούν να συµµετέχουν σε αυτά τα 
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προγράµµατα θα πρέπει να έρθουν σε επαφή µε τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του τµήµατος και να 

υποβάλουν την αίτησή τους στο αντίστοιχο γραφείο «Socrates/Erasmus/Leonardo».  

 

3.7 Ακαδηµαϊκή αναγνώριση (ECTS) 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων- ECTS είναι η 

διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών µεταξύ των Πανεπιστηµίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εξασφαλίζοντας τους µηχανισµούς αναγνώρισης  

των σπουδών  κατά την ανάπτυξη αυτής της κινητικότητας. 

Το τµήµα αναγνωρίζοντας την κοινή εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. εφαρµόζει το 

σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων µε σκοπό την συµβατότητα του προγράµµατος 

σπουδών του µε τα περισσότερα τριτοβάθµια ιδρύµατα της Ε.Ε. Σκοπός του ECTS είναι η 

διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών µεταξύ των Πανεπιστηµίων κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους, εξασφαλίζοντας τους µηχανισµούς αναγνώρισης  των σπουδών  κατά την 

ανάπτυξη αυτής της κινητικότητας. 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθηµάτων (ECTS) είναι ένα 

σύστηµα χορήγησης και µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, το οποίο ήδη εφαρµόζεται σε 

ευρεία κλίµακα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδηµαϊκής 

αναγνώρισης µεταξύ των συνεργαζοµένων ιδρυµάτων εκπαίδευσης της Ευρώπης. Το ECTS 

παρέχει ουσιαστικά έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδηµαϊκής 

αναγνώρισης. 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS είναι: 

• Να κατανέµονται οι ακαδηµαϊκές µονάδες στα µαθήµατα, έτσι ώστε να εκφράζουν το 

φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει το συγκεκριµένο 

µάθηµα, να προσδιορίζουν την απαιτούµενη ποσότητα εργασίας για να συµπληρωθεί 

ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος, συµπεριλαµβάνοντας τη διδασκαλία, την πρακτική 

άσκηση, τα σεµινάρια, την εργασία στο σπίτι, τα εργαστήρια, την απασχόληση στη 

βιβλιοθήκη και τις εξετάσεις ή άλλους τρόπους αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τους 

κανόνες του ECTS, 60 διδακτικές µονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός 

ακαδηµαϊκού έτους, 30 ενός εξαµήνου και 20 ενός τριµήνου. ∆ιδακτικές µονάδες 

επίσης κατανέµονται στις πρακτικές ασκήσεις και στην προετοιµασία διατριβών µε την 

προϋπόθεση ότι αποτελούν µέρος κανονικών προγραµµάτων σπουδών, τόσο του 

ιδρύµατος υποδοχής, όσο και του ιδρύµατος προέλευσης του φοιτητή. Οι διδακτικές 

 22



µονάδες απονέµονται στους φοιτητές µόνον όταν αυτοί έχουν παρακολουθήσει και 

εξετασθεί µε επιτυχία στα συγκεκριµένα µαθήµατα. 

• Τα πανεπιστήµια ή ΤΕΙ να παρουσιάζουν ένα πλήρες φάσµα µαθηµάτων που 

προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδηµαϊκές 

µονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα. 

• Να υπογράφεται, πριν από την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσηµη 

«Σύµβαση Εκµάθησης» (learning agreement) µεταξύ του πανεπιστηµίου προέλευσης, 

του πανεπιστηµίου υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραµµα 

σπουδών του σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα «πιστοποιητικό 

βαθµολογίας», το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούµενες ακαδηµαϊκές επιδόσεις του 

σπουδαστή. 

• Το πανεπιστήµιο υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα µαθήµατα που 

παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσηµο «πιστοποιητικό βαθµολογίας» µε 

τους τίτλους των µαθηµάτων και τις µονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα. 

• Το πανεπιστήµιο προέλευσης να αναγνωρίζει τις ακαδηµαϊκές µονάδες που έλαβαν οι 

σπουδαστές από τα ιδρύµατα-εταίρους για τα µαθήµατα που παρακολούθησαν εκεί, 

έτσι ώστε οι µονάδες των µαθηµάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό, να 

αντικαθιστούν τις µονάδες που θα τους χορηγούνταν από το πανεπιστήµιο προέλευσης 

σε ισοδύναµη περίοδο σπουδών. 

Στο σύστηµα ECTS µπορεί να υπαχθούν:  

• Όλα τα µαθήµατα 

• Εργασίες σε συγκεκριµένα θέµατα 

• Πρακτική άσκηση 

• ∆ιατριβές 

• Μεταπτυχιακά 

• Μαθήµατα επιλογής 

Μονάδες ECTS παίρνει ο σπουδαστής όταν ολοκληρώσει µε επιτυχία την 

παρακολούθηση του µαθήµατος και τις προβλεπόµενες εξετάσεις. Ο βαθµός όµως αξιολόγησης 

είναι ανεξάρτητος των µονάδων ECTS. Γι’ αυτό το κάθε Ίδρυµα που  αναλαµβάνει  τη θέσπιση 

του συστήµατος ECTS πρέπει να  αναπτύξει και ένα σύστηµα  αναγνώρισης  της βαθµολογίας  

ώστε πέραν της αναγνώρισης των πιστωτικών µονάδων να είναι  δυνατή και η αναγνώριση της 

βαθµολογίας του σπουδαστή η οποία είναι ανεξάρτητη των µονάδων ECTS.  
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Το τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων έχει συντάξει το δικό του τεύχος ECTS 

από το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 στα πλαίσια της δράσεως «ERASMUS» του προγράµµατος 

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ», για την περίοδο  2000 - 2001 (αριθµός συµβολαίου Ιδρύµατος  IC-29131). 

Υπεύθυνος του ECTS προγράµµατος για το ΤΕΙ Λάρισας είναι ο καθηγητής Νικόλαος 

Χουλιαράς και συντονιστής για το Τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων είναι ο καθηγητής 

Παντελής Υψηλάντης. 

3.8 Παράρτηµα ∆ιπλώµατος 

Το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος (Diploma Supplement) θα συνοδεύει στο εξής κάθε ∆ίπλωµα των 

αποφοίτων. Γίνεται σύµφωνα µε ένα υπόδειγµα που ανέπτυξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Αποστολή του είναι να παρέχονται επαρκή 

και αξιόπιστα στοιχεία για προαγωγή της διεθνούς «διαφάνειας» και για τη δίκαιη ακαδηµαϊκή 

και επαγγελµατική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). 

Σχεδιάστηκε µε τρόπο που να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του 

περιεχοµένου και του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και δεν 

κρίνεται µ’ αυτό η αξία ούτε υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την 

αναγνώριση. Πιο συγκεκριµένα, περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Ταυτότητα κατόχου του Τίτλου Σπουδών, 

• Είδος και Επίπεδο Τίτλου Σπουδών, 

• Ακριβές Περιεχόµενο, ∆ιαδικασίες, Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα (υποχρεώσεις, 

µαθήµατα, βαθµολόγηση), 

• ∆ιασφαλίσεις, Χρησιµότητα και Αξία του Τίτλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

4.1. Θεσµική αναγνώριση 
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Την 5η Σεπτεµβρίου 2006 δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά στη χώρα στο Φύλλο της Εφηµερίδας 

της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 184 µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 174/2006, 

η αναγνώριση και κατοχύρωση των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων Πτυχιούχων του Τµήµατος 

∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας. Το ακριβές περιεχόµενο του 

συγκεκριµένου ΦΕΚ είναι αυτό που ακολουθεί: 

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184  5 Σεπτεµβρίου 2006 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

172. Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 1637 (2005) απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε)……………………………………….1 

173. Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 1636 (2005) απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε)……………………………………….2 

174. Καθορισµός Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων πτυχιούχων των Τµηµάτων: α) ∆ιεθνούς 

Εµπορίου, β) ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, γ) Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη 

∆ιοίκηση και το Εµπόριο, δ) Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, ε) Χρηµατοοικονοµικής και 

Ελεγκτικής, στ) Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής, ζ) ∆ιοίκησης Συστηµάτων 

Εφοδιασµού, η) ∆ιακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(Τ.Ε.Ι)………………………………………………………………………………3 

175. Ρύθµιση θεµάτων Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και άλλες διατάξεις………….4 

………………………………………………………………………………………. 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)  2131(3) 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 174 

Καθορισµός Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων πτυχιούχων των Τµηµάτων: α) ∆ιεθνούς Εµπορίου, 

β) ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, γ) Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και το 

Εµπόριο, δ) Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, ε) Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής, στ) 

Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής, ζ) ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού, η) 

∆ιακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι). 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 (Α’ 173), του 

εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 1404 1983 «∆οµή και 

Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α’ 173). 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α’ 114). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

4. Τις διατάξεις των εδαφίων α, β και θ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) 

καθώς και τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α’ 

141). 

5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθµ. 127/2003 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Συγκρότηση, Οργάνωση, 

Λειτουργία ∆ιοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας» (Α’ 114). 

6. Την υπ’ αριθµ. Φ908/20857α/Η/28.2.2005 υπουργική απόφαση «Ορισµός µελών της 

Ολοµέλειας του επιµέρους Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Π.». 

7. Τις υπ’ αριθµ. 20513/Ε5/24.2.2006 (Β’ 287), 20514/Ε5/24.2.2006 (Β’ 297), 

36677/Ε5/10.4.2006 (Β’ 520) και 43255/Ε5/3.5.2006 (Β’ 629) υπουργικές αποφάσεις 

«Καθορισµός του Περιεχοµένου Σπουδών των Τµηµάτων α) ∆ιεθνούς Εµπορίου, β) ∆ιοίκησης 

και ∆ιαχείρισης Έργων, γ) Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και το Εµπόριο, δ) 

Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, ε) Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής, στ) 

Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής, ζ) ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού, η) 

∆ιακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι).» 

8. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 (Β’ 608) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργού του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». 

9. Το άρθρο 7 της παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 37930/14.10.2005 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β’ 1432), όπως ισχύει. 

10. Την 3/16.3.2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

11. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του διατάγµατος αυτού δε ν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

12. Την υπ’ αριθµ. 189/2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε………………………………………… 

Άρθρο 2 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των πτυχιούχων του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων 

1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι), µε βάση τις εξειδικευµένες τεχνολογικές και θεωρητικές 

γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών µε το 

αντικείµενο της ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων και Λειτουργιών από πλευράς καθορισµού 

και επίτευξης στόχων, προγραµµατισµού και ελέγχου χρόνου και πόρων, υλικών και 
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περιβαλλοντικών πόρων στο ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε 

αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µπορούν να απασχολούνται σε έρευνες 

και µελέτες, σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης έργων. Στα πλαίσια της άσκησης του 

επαγγέλµατος τους, οι παραπάνω αναφερόµενοι πτυχιούχοι µπορούν να ασκήσουν τις 

παρακάτω επαγγελµατικές δραστηριότητες: 

α) Εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων. 

β) Λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση (απόκτηση, διάθεση και κατανοµή) των πόρων 

που χρησιµοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου (κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναµικού, 

εξοπλισµού υλικών κ.ά.). 

γ) Ανάπτυξη και υλοποίηση µηχανισµών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της 

πορείας έργων και προγραµµάτων (ελέγχου κόστους, ελέγχου χρονοδιαγράµµατος, ελέγχου 

ποιότητας κ.ά.). 

δ) ∆ιαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων παρακολούθησης έργων και προγραµµάτων. 

ε) Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράµµατα. 

στ) Ανάλυση προβληµάτων χρηµατοδότησης έργων. 

2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της 

Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται στο δηµόσιο και να εξελίσσονται στις 

βαθµίδες ιεραρχία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

4. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα, στο 

πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Άρθρο 9 

1. Η ισχύς του Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

2. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 

Αθήνα 28 Αυγούστου 2006 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ» 

Με δεδοµένο το ότι µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε στη χώρα µας τµήµα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης που να απονέµει πτυχίο στον τοµέα της διοίκησης και διαχείρισης έργων, µέχρι 
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σήµερα δεν έχει δηµιουργηθεί φορέας που να εκπροσωπεί τη συγκεκριµένη ειδικότητα µε 

σκοπό τη διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων της. Είναι προφανές ότι πλέον 

υφίσταται η ανάγκη δηµιουργίας ενός τέτοιου φορέα, εκπροσώπησης των πτυχιούχων του 

τµήµατος µε σκοπό τη διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους. 

 

4.2 Επαγγελµατικά αντικείµενα πτυχιούχων 

Σύµφωνα λοιπόν µε την κατοχύρωση των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων των πτυχιούχων του 

τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, αυτοί έχουν δικαίωµα να φέρουν σε πέρας τα 

παρακάτω επαγγελµατικά αντικείµενα απασχολούµενοι σε ανάλογες θέσεις εργασίας: 

1) εκπόνηση µελετών προγραµµατισµού έργων 

2) διαχείριση πόρων ενός έργου 

3) διασφάλιση ποιότητας 

4) διοίκηση ολικής ποιότητας 

5) διαχείριση χρηµατοδότησης έργων 

6) διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων 

7) κοστολόγηση έργων 

8) έλεγχος χρονοδροµολόγησης έργων 

9) διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

 

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις, µεταξύ άλλων, και των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στη συνέχεια: 

- διαχειριστής έργων 

- στέλεχος συµβουλευτικών υπηρεσιών 

- στέλεχος τεχνικών εταιρειών 

- στέλεχος εταιρειών πληροφορικής 

- υπεύθυνος ανθρώπινων πόρων 

- στέλεχος εταιρειών και οργανισµών που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων 

που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. 

Αυτές οι θέσεις εργασίας δηµιουργούνται σε κλάδους και τοµείς της ελληνικής 

οικονοµικής πραγµατικότητας (στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα) όπως: οι τεχνικές 

εταιρείες, γραφεία διπλωµατούχων µηχανικών, εταιρείες υλοποίησης πληροφοριακών έργων, 

εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, ΟΤΑ, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, 

γραµµατείες περιφερειών, διαχειριστικές αρχές υλοποίησης προγραµµάτων που 

συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό ∆ηµόσιο κλπ. 

 

4.3 Εργασία στο δηµόσιο τοµέα 

 28



Οι πτυχιούχοι του τµήµατος έχουν το δικαίωµα απασχόλησης στις τεχνικές υπηρεσίες, στα 

τµήµατα διαχείρισης έργων και στα τµήµατα παρακολούθησης έργων στο σύνολο του δηµόσιου 

τοµέα, όπως: 

α) σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµοι και κοινότητες). 

β) σε νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

γ) σε γραµµατείες περιφερειών 

δ) σε υπουργεία και διαχειριστικές αρχές παρακολούθησης προγραµµάτων 

ε) σε ∆ΕΚΟ (ΕΛΤΑ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΡΓΟΣΕ κλπ.) 

στ) σε βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές µονάδες κρατικής συµµετοχής (ΕΛΒΟ, ΕΛΛ. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κλπ.) 

ζ) σε εταιρείες του δηµοσίου που παρακολουθούν την υλοποίηση έργων όπως ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ ΑΕ, ∆ΗΜΟΣ ΑΕ κλπ. 

η) αναπτυξιακές εταιρείες των δήµων και των νοµαρχιών. 

 

4.4 Εργασία στον ιδιωτικό τοµέα 

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος έχουν επίσης το δικαίωµα απασχόλησης στις τεχνικές υπηρεσίες, 

στα τµήµατα διαχείρισης έργων και στα τµήµατα παρακολούθησης έργων στο σύνολο του 

ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, όπως: 

α) σε τεχνικές εταιρείες 

β) γραφεία διπλωµατούχων µηχανικών 

γ) εταιρείες πληροφορικής 

δ) εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων 

ε) αναπτυξιακές εταιρείες 

στ) εταιρείες διαχείρισης έργων και προγραµµάτων 
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5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

5.1. Γενικές κατευθύνσεις 

Ο σύγχρονος «project manager» καλείται να αναλύει σύνθετα δεδοµένα τα οποία αφορούν το 

σύνολο του κύκλου ζωής ενός έργου και να προτείνει τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης του. 

Έτσι προϋπόθεση για να είναι αποδοτικός στην εργασία του και να συνεισφέρει άµεσα στη 

βελτίωση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης είναι η απόκτηση κατάρτισης υψηλού επιπέδου 

για να του εξασφαλίσει την ενεργό συµµετοχή στη διοίκηση πρώτης γραµµής κάθε οργανισµού 

ή επιχείρησης. 

Η διοίκηση και διαχείριση έργων απαιτείται σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων που 

στοχεύουν στην επιβίωση µέσα σε ένα νέο, παγκοσµιοποιηµένο και ηλεκτρονικό οικονοµικό 

περιβάλλον. Οι θέσεις διαχειριστών έργου δηµιουργούνται ιδιαίτερα σε κλάδους και τοµείς της 

παγκοσµιοποιηµένης οικονοµικής πραγµατικότητας (στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα). 

Οι πτυχιούχοι διαχειριστές έργων οργανώνουν, κατευθύνουν και παρακολουθούν 

διαδικασίες και εργασίες σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου. Η άψογη χρήση ξένων γλωσσών 

όπως η αγγλική, γερµανική και γαλλική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας 

στο εξωτερικό. 

Η ευρεία εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων- λόγω του µεγέθους των 

επιχειρήσεων και των έργων που υλοποιούν- κάνει απαραίτητη την καλή γνώση Η/Υ και 

λογισµικών όπως ERP, CRM, λογισµικό Project Management κλπ. 

 

5.2 Επαγγελµατικό Προφίλ του Πτυχιούχου 

Το προφίλ του πτυχιούχου διαχειριστή έργου, σκιαγραφείται µέσα από µια σειρά από προσόντα 

και γνώσεις που πρέπει να διαθέτει, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε προσόντα οργανωτικά, 

επικοινωνίας, διοικητικά και στην εµπειρία, καθώς και στις γνώσεις πληροφορικής, 

οικονοµικών, λογιστικής, µεταπτυχιακούς τίτλους κλπ. Οι προκλήσεις στο σύγχρονο, 

πολύπλοκο και ταχέως µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτούν: 

• Εξαιρετική γνώση του αντικειµένου εργασίας 

• ∆ιοικητικές ικανότητες 

• Ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία 

• Ικανότητα παράδοσης εργασιών υψηλής ποιότητας 

• Χειρισµό αβεβαιότητας 

• Εξοικείωση µε την τεχνολογία 

• Ικανότητα προσωπικής προβολής 

Επιπλέον γίνεται µεταφορά γνώσης στους σπουδαστές σε θεωρητική και πρακτική 

κατάρτιση για την ποιότητα και τις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης αυτής. Περιλαµβάνει το 
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σχεδιασµό της ποιότητας, τα πρότυπα ολικής ποιότητας, τη διασφάλιση ποιότητας και το 

νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα. 

Ειδικότερα η απασχόληση τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο δηµόσιο τοµέα 

επικεντρώνεται στην εφαρµογή σύγχρονων επιστηµονικών και τεχνολογικών µεθόδων και 

πρακτικών στις παρακάτω περιοχές: 

• Σχεδιασµό έργων 

• Σύνταξη χρονοδιαγραµµάτων 

• ∆ιαχείριση πόρων 

• ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων 

• Χειρισµό πληροφοριακών συστηµάτων 

• ∆ιοίκηση ποιότητας 

• Υποστήριξη αποφάσεων 

 

5.3 Εργασία στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

Η απασχόληση των πτυχιούχων διαχειριστών έργου στα τµήµατα και τις διευθύνσεις τεχνικών 

υπηρεσιών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα (στενού και ευρύτερου) 

εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε: 

• Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

• Οργανισµούς νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης 

• Γενικές γραµµατείες περιφερειών 

• Τεχνικές υπηρεσίες δηµοσίου 

• Οργανισµούς κοινής ωφέλειας 

• Ένοπλες δυνάµεις (πολιτικό προσωπικό) 

 

5.3.1 Προσοντολόγιο 

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

διορισµού στο ∆ηµόσιο. Ειδικότερα, µε το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους ή 

ειδικότητες προσόντα διορισµού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή 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.∆. 50/2000 και πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου Ν.Π.Ι.∆. 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. 
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∆ηµοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.∆. 347/2003 µε θέµα την 

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

φορέων του δηµοσίου τοµέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003). 

Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ∆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 την πάροδο ενός έτους από τη δηµοσίευση του 347/2003 η προβλεπόµενη από το 

άρθρο 27 παρ. 1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά µε πιστοποιητικά διεθνώς 

αναγνωρισµένα που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν αξιόπιστες διαδικασίες 

πιστοποίησης (παρ. 16 του άρθρου). 

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

προστίθεται νέα παράγραφος 9, καθώς και παράγραφος 10, ως εξής: 

«9. Όπου µε το παρόν 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 ΕΑΠ, και των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι., ηµεδαπής, αντίστοιχα. Για την περίπτωση 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 το 

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 αρχική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα (παρ. 10 άρθρο 

10 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α’, παρ. 18 του άρθρου). 

Για τους πολίτες των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της 

απαιτούµενης γνώσης Ελληνοµάθειας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών 

θέσεων και διαπιστώνεται µε πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε 

κατά το Ν. 2413/1996, ΦΕΚ 124/Α’ (άρθρο 10 παρ. 3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής 

γλώσσας (παρ. 19 του ίδιου άρθρου). 

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

Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισµό ή µε σειρά προτεραιότητας. 
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5.3.2 Μισθολόγιο 

Ο Νόµος 2470/97 ΦΕΚ 40, τεύχος Α 21-3-1997, περιλαµβάνει την αναµόρφωση του 

µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις. Αφορά 

στο σύνολο των υποψηφίων δηµοσίων υπαλλήλων για όλους τους κλάδους και ειδικότητες και 

εποµένως και τους διαχειριστές έργων. 

Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε 

και ΥΕ) ορίζονται σε τριάντα έξι και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας εξελίσσονται σε 18 

µισθολογικά κλιµάκια. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) µε 

πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή ισότιµο σχολών ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, προσλαµβάνονται 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 πέρα από τα 

συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, τι κίνητρο απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, 

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

Ο παραπάνω νόµος τροποποιήθηκε µε το Ν. 3016 ΦΕΚ 110 Α’/ 17-5-2002 άρθρο 13, 

παρ. 1.2 όπου όλοι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τοµέα και ισότιµων σχολών εσωτερικού 

και εξωτερικού αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 20ο και καταληκτικό το 

3ο. 

Με το Ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297 καθορίζονται οι µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων 

και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και 

άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Νόµος 2470/97 ΦΕΚ 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την 

αναµόρφωση του µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς 

διατάξεις. 

Τα µισθολογικά κλιµάκια των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, µε πτυχίο ή 

δίπλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλλοδαπής, ΤΕ, µε πτυχίο ή δίπλωµα 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών ηµεδαπής ή  

αλλοδαπής, ∆Ε και ΥΕ) ορίζονται σε δεκαοκτώ για κάθε κατηγορία και οι υπάλληλοι κάθε 

κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό 10 18ο ΜΚ και καταληκτικό 1ο ΜΚ, (άρθρο3). 

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

διατάξεις του Ν. 2305/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 

απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. 

Με το Ν. 2190/94 ΦΕΚ 28 Α’ /3-3/94 κεφ. Η’ άρθρο 34 παρ. 5 περιπτώσεις γ& δ, 

άρθρο 36 παρ. 7& 8 και µε το Ν. 2683/99 ΦΕΚ 19 Α’/9-2-1999 άρθρο 79 διαµορφώνεται η 
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εξέλιξη των αποφοίτων ΤΕΙ στη δηµόσια διοίκηση. Ο Ν. 2527/97 ΦΕΚ 206 Α’/ 8-10-1997 

αποτελεί την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Ν. 2190/94. 

Τέλος, στο Ν. 2503/97 ΦΕΚ 107 Α’/30-5-1997, άρθρο 8 υπάρχουν θέµατα που 

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

Αυτοδιοίκηση. 

 

5.3.3. Ασφαλιστικά θέµατα 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ταµεία ασφάλισης για το σύνολο των απασχολουµένων 

στον ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα της Ελληνικής Οικονοµίας στους οποίους 

εντάσσεται και ο επαγγελµατικός κλάδος της διαχείρισης έργων: 

 

5.3.3.1 ΙΚΑ 

Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί Ν.Π.∆.∆., συστάθηκε µε το νόµο Ν. 6298/ 1934 

και καλύπτει τους εργαζόµενους που παρέχουν: 

1. Εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός, ∆ηµόσιος, 

ΝΠ∆∆ κλπ.) 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 στην οποία εργάζεται να µην έχει µε τη Ελλάδα διµερή σύµβαση ή να 

µην ανήκει στην ΕΕ. 

3. Την προσωπική τους εργασία µε σύµβαση εκµίσθωση 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 της οικογένειας. 

5. Οι αλλοδαποί. 

Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους 

σε µη σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούµενοι που στερούνται επαγγελµατικής 

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

συνεταιρισµών. Με την ασφάλιση του ο εργαζόµενος γίνεται δικαιούχος διαφόρων παροχών 

τόσο από το ΙΚΑ όσο και από άλλους οργανισµούς. 

5.3.3.2 ΤΕΒΕ 

Στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος ασφαλίζονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και τα µέλη των οικογενειών τους. 

5.3.3.3 ΤΑ∆ΚΥ 

Στην ασφάλιση του Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων υπάγονται 

υποχρεωτικά: 
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1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων οι οποίου υπάγονται στη 

συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου. 

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

Θράκης. Οι διοριζόµενοι µετά την 1-4-1999, ηµεροµηνία ισχύος του ΤΕΑ∆Υ, τακτικοί 

υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω ταµείου. 

3. Το τακτικό προσωπικό του ΤΑ∆ΚΥ και του ΤΥ∆ΚΥ καθώς και των παραρτηµάτων αυτών. 

4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ). 

5. Οι νοµικοί σύµβουλοι ή οι δικηγόροι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων, 

∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων και του Ταµείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην 

ασφάλιση τους. 

6. Οι µη αιρετοί νοµάρχες εφόσον επιλέξουν την ασφάλιση τους στο Ταµείο. 

7. Οι δήµαρχοι εκτός αν είναι βοηθηµατούχοι του ταµείου και υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης 

τους από την ασφάλιση εντός 3 µηνών από την εκλογή τους. 

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

επέλεξαν την ασφάλιση από το ταµείο. 

9. Οι Γενικοί Γραµµατείς ∆ήµων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην ασφάλιση 

εντός 6 µηνών από το διορισµό τους. 

10.Το προσωπικό των πρώην ∆ηµοτικών Νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 

11 Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) εφόσον το επιλέξουν. 

12 Οι αιρετοί νοµάρχες και πρόεδροι νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων από 1-1-1995. 

 

5.3.3.4. ΤΥ∆ΚΥ 

Στο Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ασφαλίζονται; 

1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και οι συνταξιούχοι. 

2. Οι µηχανικοί µόνιµοι υπάλληλοι των ΟΤΑ εφόσον έχουν το δικαίωµα επιλογής 

ασφαλιστικού φορέα. 

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

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

 

5.3.3.5. ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Η ασφάλιση των εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο και στο ευρύτερο δηµόσιο τοµέα υπάγεται στις 

γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
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5.4 Εργασία στον Ιδιωτικό Τοµέα 

Η απασχόληση των πτυχιούχων διαχειριστών έργου στον ιδιωτικό τοµέα εστιάζεται κατά κύριο 

λόγο σε: 

• Εταιρίες υλοποίησης τεχνικών έργων 

• Εταιρίες υλοποίησης πληροφοριακών έργων 

• Εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων 

• Εταιρίες σχεδιασµού και υποστήριξης προγραµµάτων της Ε.Ε. 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, των τεχνικών εταιριών χρήσιµες πληροφορίες 

µπορούν να δοθούν από το σύνδεσµο τους το ΣΑΤΕ. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων 

Τεχνικών Εταιριών & ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965, όταν η ελληνική εργοληπτική 

επιχείρηση άρχισε να µεγιστοποιεί την προσφορά της προς την οικονοµία και κοινωνία, µε την 

κατασκευή πάσης φύσεως ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων. 

Ο ΣΑΤΕ ιδρύθηκε για να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Κλάδου στην 

ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθµίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να 

αναπτύσσεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχει πλήρης κατάλογος µε τα στοιχεία των 

εταιρειών που είναι µέλη του συνδέσµου ΣΑΤΕ.  

http://www.sate.gr/reports/sinolikoskatalogos.pdf

Αντίστοιχος σύνδεσµος του ΣΑΤΕ για τις εταιρίες πληροφορικής είναι ο ΣΕΠΕ. Ο 

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας είναι µη κερδοσκοπικό 

σωµατείο και ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1995. Ο ΣΕΠΕ διανύει ήδη τον  12ο  χρόνο σταθερής 

πορείας που χαρακτηρίζεται από συστηµατική προσήλωση σε υψηλούς στόχους ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων - µελών του. Με γνώµονα την παραγωγική συνεργασία που πραγµατώνεται µέσα 

από στρατηγικό σχεδιασµό, καλλιεργεί προοπτικές διαρκούς εξέλιξης, µετατρέποντας τις 

προθέσεις σε αποτέλεσµα. 

 Σήµερα, ο ΣΕΠΕ εκπροσωπεί περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 

100.000 εργαζοµένους. Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεµβαίνει 

δυναµικά, καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασµού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της 

αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιριών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας. 

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχει πλήρης κατάλογος µε τα στοιχεία των 

εταιριών που είναι µέλη του συνδέσµου ΣΕΠΕ.  

http://www.sepe.gr/images/news/12.pdf

Τέλος, πληροφορίες για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και του σχεδιασµού και υποστήριξης προγραµµάτων της Ε.Ε., 

µπορούν να αναζητηθούν τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) 
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που έχουν δηµιουργηθεί σε όλη τη χώρα. Τα ΚΕΤΑ έχουν καταρτίσει Μητρώο Συµβούλων 

Επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

 Οι σύµβουλοι έχουν καταγραφεί ανά θεµατικές κατηγορίες προσφερόµενων 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες στήριξης και συµβουλευτικής  καλύπτουν όλους τους τοµείς και τις 

λειτουργίες µιας επιχείρησης: 

• marketing και logistics 

• φορολογικά & χρηµατοοικονοµικά 

• διοίκηση και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

• λοιπές υπηρεσίες (όπως ποιότητα και προστασία περιβάλλοντος κλπ.) 

 Η λίστα των συµβούλων περιέχει σύντοµες περιγραφές των εταιρειών που παρέχουν 

συµβουλευτικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιφέρεια ευθύνης του κάθε ΚΕΤΑ 

και κατηγοριοποιηµένες ανά κλάδο υπηρεσιών µε σύνδεσµο προς την ιστοσελίδα της κάθε 

εταιρείας (αν υπάρχει). 

Στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπάρχουν κατάλογοι µε τα στοιχεία των 

εταιριών που είναι µέλη της λίστας συµβούλων δύο ΚΕΤΑ (Αττικής και Θεσσαλίας).  

http://www.keta-attiki.gr/corpsite/display/dsp_Entity.asp?en_id=29

http://keta.gr/php/symvouloi/form.php?function=search&sql=&page=0&table_name=sy

mvouloi 
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6. ΑΜΟΙΒΕΣ 
 

6.1 Συνολική προσέγγιση 

Οι αµοιβές των στελεχών της διαχείρισης έργων στον ιδιωτικό τοµέα εκτιµάται ότι κυµαίνονται 

ετησίως στην Ελλάδα, κατά τον παρακάτω τρόπο: 

- διαχειριστής έργων: 45.000€ 

- διευθυντικό στέλεχος εταιρείας διαχείρισης έργων: 30.000€ 

- διευθυντικό στέλεχος εταιρείας συµβούλων: 30.000€ 

- µεσαίο στέλεχος εταιρείας διαχείρισης έργων: 20.000€ 

Οι αµοιβές των στελεχών της διαχείρισης έργων στον ιδιωτικό τοµέα εκτιµάται ότι 

κυµαίνονται ετησίως στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, κατά τον 

παρακάτω τρόπο: 

- διαχειριστής έργων: 100.000€ 

- διευθυντικό στέλεχος εταιρείας διαχείρισης έργων: 80.000€ 

- διευθυντικό στέλεχος εταιρείας συµβούλων: 80.000€ 

- µεσαίο στέλεχος εταιρείας διαχείρισης έργων: 40.000€ 

Στο δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα οι αµοιβές των στελεχών διαχείρισης έργων εκτιµάται 

ότι κυµαίνονται ετησίως στα ίδια επίπεδα µε εκείνα των άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα µε τη 

διάρκεια της προϋπηρεσίας και το βαθµό στην ιεραρχία των δηµοσίων υπαλλήλων (από 

14.000€ µέχρι 28.000€). 

 

6.2 Συγκριτική προσέγγιση 

∆υστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκριτική µελέτη µεταξύ των αµοιβών του διαχειριστή έργων 

στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή της Αµερικής ενώ παρακάτω παρατίθενται 

κάποια στοιχεία που αφορούν κυρίως τις ΗΠΑ και λιγότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 

γραφήµατα που ακολουθούν προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο http://www.payscale.com. 
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Σχήµα 1: Μέση αµοιβή ανάλογα µε τη διάρκεια προϋπηρεσίας 

 

 
Σχήµα 2:Μέση αµοιβή ανάλογα µε τον τοµέα απασχόλησης 
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Σχήµα 3: Μέση αµοιβή ανάλογα µε τον τίτλο της θέσης εργασίας 

 

 
Σχήµα 4: Μέση αµοιβή ανάλογα µε τον κλάδο απασχόλησης 
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Σχήµα 5: Μέση αµοιβή ανάλογα µε το αντικείµενο σπουδών 

 

Το 2000, ο οργανισµός Project Management Institute (PMI®) χρησιµοποίησε ένα 

αρκετό µεγάλο στατιστικό δείγµα (τα µέλη του που είναι πάνω από 95.000) για να εντοπίσει τις 

µισθολογικές κλίµακες. Τελικά 1.290 άτοµα ανταποκρίθηκαν στην έρευνα αντιπροσωπεύοντας 

10 κατηγορίες εργασίας, πάνω 40 κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, και επτά περιοχές. Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν αφορούν 20 περιοχές έρευνας όπως, την κλιµάκωση ανά περιοχή, 

ώρες εργασίας, ρόλο, ευθύνες, αριθµός έργων ανά διαχειριστή έργων, µέγεθος προϋπολογισµού 

του έργου, αριθµό εργαζοµένων που επιβλέπονται, επίπεδο εκπαίδευσης, αριθµό ετών εργασίας 

στο project management. Συγκρίθηκαν πάνω από 30 τύποι παροχών, όπως άδειες, προγράµµατα 

υγείας και ασφάλισης, αριθµός ηµερών ασθένειας, εταιρικά αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, 

επιπλέον bonus κλπ.  

Κάποια από τα συµπεράσµατα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:  

-Οι µισθοί των διαχειριστών έργου στην Ασία είναι πάνω από 27 %  των αντίστοιχων 

των ΗΠΑ µε µέση τιµή 111.800$ και φυσικά είναι υψηλότεροι στον κόσµο. Οι µισθοί στις 

ΗΠΑ των  project managers έρχονται δεύτεροι, µε µέσο όρο 87,800$.  

-Οι άνδρες διαχειριστές έργου λαµβάνουν 18% επιπλέον µισθούς σε σχέση µε τις 

γυναίκες συναδέλφους τους.  

-Οι επιχειρήσεις προσλαµβάνουν project πιστοποιηµένους διαχειριστές έργου και 

προσπαθούν να τους κρατήσουν. Το 61% των ερωτηµατολογίων απαντούν ότι οι επιχειρήσεις 
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τους πλήρωσαν τα έξοδα πιστοποίησης. Η πιστοποίηση προσθέτει ένα 10% στο µισθό στις 

ΗΠΑ, 26% στον Καναδά και 31% στην Αυστραλία.  
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7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Οι προοπτικές των πτυχιούχων του τµήµατος διαφαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές σε έναν 

αναπτυσσόµενο τοµέα της οικονοµίας όπως αυτός του κλάδου της διαχείρισης έργων. Οι 

απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακές σπουδές συναφούς 

ειδικότητας στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού µε βάση το νόµο 2916/2001. 

Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών µέσω δηµοσίων 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είτε σε επίπεδο Msc είτε σε επίπεδο εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής. Εξάλλου κάποιοι από τους πτυχιούχους του τµήµατος έχουν γίνει  ήδη 

δεκτοί σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. 

Συγκεκριµένα οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα που εστιάζονται στο αντικείµενο 

του project management είναι: 

• Στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, το Γενικό Τµήµα Μαθηµατικών σε σύµπραξη µε το 

Πανεπιστήµιο CITY UNIVERSITY, Bellevue της πολιτείας Ουάσιγκτον των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 στις 

εγκαταστάσεις του 2-ετές Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί 

στην λήψη του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) «Master 

of Science» (MSc) το οποίο χορηγείται από το συµπράττον Πανεπιστήµιο, µε τίτλο 

«PROJECT MANAGEMENT». Το πρόγραµµα λειτουργεί µε βάση την Υπουργική 

Απόφαση ΥΠΕΠΘ Ε5/58291/13-6-2005, ΦΕΚ Β/924/5-7-2005, είναι 

αυτοχρηµατοδοτούµενο οι δε χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται και 

ισοτιµώνται από το αρµόδιο όργανο µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις 

όπως οι τίτλοι των αντίστοιχων προγραµµάτων του συµπράττοντος Πανεπιστηµίου που 

πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του Πανεπιστηµίου χωρίς τη σύµπραξη 

του Τ.Ε.Ι. Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη γραµµατεία του Γενικού 

Τµήµατος Μαθηµατικών, Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, T.K. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ,  Τηλ. 

210-5381322, 210-5381264, 210-5613701, Fax: 210-5381351, Email:mkont@teipir.gr 

• Στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) µε 

τίτλο «∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων» γίνονται αποδεκτοί και απόφοιτοι του Τµήµατος 

∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων. Για έγκυρες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα 

παρακαλώ βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr . Επίσης πληροφορίες 

δίνονται από το Τµήµα Μητρώου Φοιτητών (Αλέξανδρος Χάϊδας), Τηλ.: 2610 367329 - 

Fax: 2610 367348 - e-mail: dxt@eap.gr. Στο µεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί: α) 

Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων των  τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών,  Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων 
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Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Αγρονόµων 

Τοπογράφων Μηχανικών, καθώς και απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι του τµήµατος  ∆ιοίκησης και 

∆ιαχείρισης Έργων. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαµβάνουν το 80% των 

προσφερόµενων θέσεων. β) Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. των Τµηµάτων Τεχνολόγων Πολιτικών 

Μηχανικών, Τοπογραφίας, Πολιτικών ∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων 

Υποδοµής. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαµβάνουν το 20% των 

προσφερόµενων θέσεων. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόµενο 

ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό 

αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας µε τήρηση αυστηρής 

σειράς προτεραιότητας. Η γνώση µιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, 

αποδεικνυόµενη µε την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σηµαντικά 

στην παρακολούθηση του προγράµµατος. 

• Στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης µε τίτλο 

«∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων», διάρκειας ενός πλήρους ακαδηµαϊκού 

έτους. Το πρόγραµµα οδηγεί στη λήψη ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στο αντίστοιχο 

γνωστικό αντικείµενο. Η προκήρυξη των θέσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο 

παραπάνω Πρόγραµµα καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες από 

την Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών στα τηλέφωνα 2310 995698 / 

2310 995670 µε υπεύθυνη την κυρία Ε. Φωτοπούλου καθώς και στο τηλέφωνο 2310 

995796 µε υπεύθυνο τον κ. Γ. Αρετούλη και στις ώρες 11:00 – 13:00 καθηµερινά. 

• Τέλος, το TEI Λάρισας και το Τµήµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων σε 

σύµπραξη µε το Πανεπιστήµιο Staffordshire της Μ. Βρετανίας διοργανώνουν δύο 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στη διοίκηση. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1197τΒ/4-8-2004, 

έχουν εγκριθεί δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών µε τίτλο «Master στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ» (Μaster in Business Administration) και «Master στην 

Επιστήµη της ∆ιοίκησης» (Μaster of Science in Management). Τα µεταπτυχιακά αυτά 

είναι αυτοχρηµατοδοτούµενα οι δε χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται και 

ισοτιµώνται από το αρµόδιο όργανο µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις 

όπως οι τίτλοι των αντίστοιχων προγραµµάτων του συµπράττοντος Πανεπιστηµίου που 

πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του Πανεπιστηµίου χωρίς τη σύµπραξη 

του Τ.Ε.Ι. 
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8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακές σπουδές συναφούς 

ειδικότητας σε χώρες του εξωτερικού για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού 

µε βάση το νόµο 2916/2001. 

Προφανώς τα πανεπιστήµια στις χώρες του εξωτερικού παρέχουν στην παρούσα φάση 

ποικιλία και πληθώρα µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε σχέση µε την Ελλάδα. Στους 

διαδικτυακούς τόπους (sites) αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων παρουσιάζονται όλες οι 

λεπτοµέρειες των µεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται: 

Ακολουθεί ενδεικτική κατάσταση των ιδρυµάτων αυτών. 

• MSc Project Management at Lancaster University Management School. 

www.lums.lancs.ac.uk/Postgraduate/msc-project-management/. Για πληροφορίες 

απευθυνθείτε στη διεύθυνση: Samantha Martindale, MSc Project Management, 

Management Development Division, Lancaster University Management School, 

Lancaster LA1 4YX, UK, Tel +44 (0)1524 510719, Fax +44 (0)1524 510739, Email: 

projectmanagement@lancaster.ac.uk 

 
• MSc Project Management | University of Portsmouth, MSc Project Management.,  

www.port.ac.uk/courses/coursetypes/postgraduate/MScProjectManagement. Για 

πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση: Tel: +44 (0)23 9284 4602, Email: bus-

pgrad@port.ac.uk , Department: SBS 

 
• The Cranfield MSc in Programme and Project Management, 

www.som.cranfield.ac.uk/som/mscppm/, Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη 

διεύθυνση: Hilary Browne, T: +44 (0) 1234 754420,  

E: hilary.browne@cranfield.ac.uk 

 
• MSc Project Management - New Course Manchester Metropolitan University Business 

School. 

www.business.mmu.ac.uk/programmes/postgraduate/coursedetail.php?uref=72 Για 

πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση: Postgraduate Admissions Office, Aytoun 

Street, Manchester M1 3GH UK, Email: pgadmissions@mmu.ac.uk, Tel: +44 (0) 161 

247 6469, Fax: +44 (0) 161 247 6304 

• MSc Project Management Taster evening at Aberdeen Business School, RGU, 

Aberdeen, Scotland, UK. 

www.rgu.ac.uk/abs/events/page.cfm?pge=42852, Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη 

διεύθυνση: Senga Briggs, Course Leader Project Management, Aberdeen Business 
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School, The Robert Gordon University, Garthdee Road, Aberdeen AB10 7QE, Tel: 

+44(0)1224263832, Fax: +44 (0)1224 263838, E-mail: s.briggs@rgu.ac.uk 

• MSc in Project Management., www.ntnu.no/studies/msc-project-management, Για 

πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση: Department of Industrial Economics 

and Technology Management, Faculty of Social Science and Technology Management, 

NTNU, NO-7491 Trondheim, Phone: +47 73 59 35 11, Fax: +47 73 59 10 45 

Email: iot@iot.ntnu.no  
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9. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 

9.1 Βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Οι πτυχιούχοι διαχειριστές έργου έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από δηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς µε σκοπό τις µεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού αλλά και στην 

Ελλάδα. 

Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φορέων όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύµατα, 

διεθνείς οργανισµοί και πανεπιστήµια που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό και 

στην Ελλάδα. Τα βασικά κριτήρια που παίζουν ρόλο στην απονοµή των υποτροφιών είναι τα 

εξής: 

• Ο βαθµός του πτυχίου 

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

προκηρύσσεται η υποτροφία 

• Η καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας 

• Η οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου 

• Η καταγωγή από συγκεκριµένο τόπο 

Επίσης για τη χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η 

κατάθεση δικαιολογητικών ενώ σε κάποιες άλλες η συµµετοχή σε διαγωνισµό. Εκτός των 

υποτροφιών δυο άλλοι τρόποι χρηµατοδότηση των σπουδών είναι: 

Α) Η χρηµατοδότηση που δίνεται απευθείας από τα πανεπιστήµια. 

Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής, παράλληλα µε την 

αίτηση, πρέπει να προµηθευτεί και τα σχετικά έντυπα για πιθανή οικονοµική ενίσχυση από το 

συγκεκριµένο πανεπιστήµιο ή τµήµα στο οποίο έχει σκοπό να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του 

για µεταπτυχιακές σπουδές. 

Σε κάθε περίπτωση η οικονοµική ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζεται ξέχωρα 

από την αίτηση του για φοίτηση στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Υπάρχουν διάφορες µορφές 

οικονοµικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα πανεπιστήµιο, µερικές από τις οποίες είναι: 

1. Μέσω ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από συνεργασίες του 

πανεπιστηµίου µε ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριµένο αντικείµενο έρευνας. Συνήθως 

τέτοιου είδους χρηµατοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστηµών. 

2. Μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις 

θέσεις βασίζονται κυρίως στην ακαδηµαϊκή απόδοση των φοιτητών. 

3. Μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριµένου 

τµήµατος του πανεπιστηµίου. 

Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήµιο ή τµήµα 

πανεπιστηµίου. 

Β) Η χρηµατοδότηση µέσω προγραµµάτων δανειοδότησης τραπεζών 
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Οι τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευµένα δανειοδοτικά προγράµµατα σπουδών είναι η 

Εθνική, Alpha Bank, Εµπορική, Αγροτική, Κύπρου. Οι υπόλοιπες τράπεζες µπορούν να 

χορηγήσουν παρόµοια δάνεια όχι µέσω εξειδικευµένων προγραµµάτων παρά µε τη µορφή 

καταναλωτικών δανείων τα οποία µε ορισµένες µετατροπές θεωρούνται φοιτητικά. 

Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, το ελληνικό δηµόσιο επιδοτεί σε ποσοστό 

50% τα επιτόκια των χορηγούµενων δανείων για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε 

ελληνικά πανεπιστήµια. 

Τα χορηγούµενα ποσά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή των διδάκτρων, 

αγορά συγγραµµάτων και εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για τα έξοδα διαβίωσης. Η πληρωµή 

των διδάκτρων γίνεται απευθείας από το πιστωτικό ίδρυµα στο αντίστοιχο πανεπιστήµιο. Η 

διάρκεια αποπληρωµής είναι 15 έτη συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου χάριτος, που είναι ένα 

έτος µετά το τέλος των σπουδών ή ενάµισι έτος για τους άνδρες που δεν έχουν ολοκληρώσεις 

τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Το επιτόκιο βασίζεται στο επιτόκιο των έντοκων 

γραµµατίων 12µηνης διάρκειας, προσαυξηµένο κατά 3% υπέρ ΕΦΤΕ του δηµοσίου για την 

εγγύηση του. 

Προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι: 

• Εγγραφή σε τµήµα µεταπτυχιακών σπουδών ή αποδοχή για εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής. 

• Προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου ή άλλη ικανοποιητική διασφάλιση 

κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

• Η µη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας. 

• Να µην έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο για τον ίδιο σκοπό. 

Επίσης το άρθρο 23 του ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 5 

του ν. 2413/1996, σε συνδυασµό µε την Υπουργική Απόφαση Β7/411/24-7-96, προβλέπει τα 

παρακάτω σχετικά µε τη χορήγηση υποτροφιών και δανείων σε προπτυχιακούς ή και 

µεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες: στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές 

και φοιτήτριες ΑΕΙ και ΤΕΙ, και κατ’ επέκταση και στους που παρακολουθούν το πρόγραµµα 

σπουδών του τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες 

από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997, µε τους εξής 

όρους: 

1. Τα βραβεία που συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και σε χορήγηση επιστηµονικών 

βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου των σπουδών του φοιτητή, απονέµονται στον πρώτο 

επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές 

εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δυο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε 

κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις εντός των δυο πρώτων 

εξεταστικών περιόδων. 
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2. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές µε πρώτο κριτήριο την 

οικονοµική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και µε δεύτερο κριτήριο την 

επίδοση του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε 

έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιαµέσων ετών για να λάβουν υποτροφία θα 

πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον 6,51 σε κλίµακα 

βαθµολογίας 0-10 στα µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, εντός της πρώτης ή 

τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. 

3. Ο αριθµός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή για 

την υποτροφία και οι λοιπές λεπτοµέρειες απονοµής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και 

το πρόγραµµα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΙΚΥ. 

4. Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε µεταπτυχιακού προγράµµατος, µετά το τέλος 

κάθε έτους σπουδών, το ΙΚΥ χορηγεί, αν αυτός δεν είναι υπότροφος του, υποτροφία 1.910€. Το 

ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆Σ του ΙΚΥ. 

5. Στους προπτυχιακούς φοιτητές µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία 

φοιτούν, από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997, άτοκα δάνεια και οικονοµικές ενισχύσεις για την 

κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους µε κριτήριο την ατοµική ή οικογενειακή 

κατάσταση και την επίδοση τους στις σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, που 

εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την  εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η διάταξη εφαρµόζεται 

από το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997. 

 

9.2 ∆ηµόσιοι φορείς 

Κύριος φορέας χορήγησης υποτροφιών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυµα Κρατικών 

Υποτροφιών στη διεύθυνση Λυσικράτους 14 Μακρυγιάννη ΤΚ 10558 Αθήνα, τηλ. 

2103254385-89, όπως έχει παρουσιαστεί στην προηγούµενη ενότητα. Το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευµάτων χορηγεί επίσης υποτροφίες για σπουδές σε ιδρύµατα του εξωτερικού στους 

απόφοιτους του τµήµατος, ανάλογα µε την ετήσια θεµατική προκήρυξη, στη διεύθυνση: 

ΥΠΕΠΘ- ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας, διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

Μαρούσι 15180 Τηλ. 210.3442000,  http//www.ypepth.gr. Άλλοι φορείς του δηµοσίου που 

χορηγούν υποτροφίες δίνονται στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 3: ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΠΟΣ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΥΠΕΠΘ – ∆ιεύθυνση 
Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριµνας - Τµήµα B’  

Μητροπόλεως 15, 101 85 
ΑΘΗΝΑ  

Τηλ. : 210 3230272  
Fax  : 210 3248264 

Υποτροφίες που απορρέουν από διµερείς 
Μορφωτικές Συµβάσεις Εξωτερικό 

ΥΠΕΠΘ – ∆ιεύθυνση 
∆ιεθνών Εκπαιδευτικών 

Σχέσεων  
Τµήµα Υποτροφιών  

  
Τηλ. :  210 3236567, 

3210156       
Fax  :  210 3236567  

e-mail: des-a@ypepth.gr

Υποτροφίες στα πλαίσια συνεργασίας της 
Ελλάδας µε διεθνείς οργανισµούς  και 
ξένες κυβερνήσεις (περιγραφή στις 
σχετικές προκηρύξεις κάθε φορά). 

Στη χώρα που 
προσφέρει  κάθε 

φορά την υποτροφία

Υπουργείο Ανάπτυξης –
ΓΓΕΤ  

  
Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ  

Τηλ. : 210 6911122  
http://www.gsrt.gr/

Υποτροφίες για Έρευνα και Τεχνολογία  
   

http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm  
   

http://mc-opportunities.cordis.lu

Εξωτερικό & 
Ελλάδα 

Υπουργείο Εξωτερικών  
  

Β4 ∆ιεύθυνση Οργανισµών 
Ασχολούµενων µε ∆ιεθνείς 

Οικονοµικές & 
Νοµισµατικές Υποθέσεις  
Ζαλόκωστα 1, 100 27 

ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 210 3683129, 

3683114  
   

Γραφείο Ενηµέρωσης 
Πολιτών 

Ακαδηµίας 3 Στοά ∆αβάκη 
Ώρες Υποδοχής: 10.00-14.00 

Τηλ: 210  3682700 
Fax: 210 3682474 

E-mail: cio@mfa.gr  
http://www.mfa.gr

Υποτροφίες ΝΑΤΟ  
   

http://www.mfa.gr/greek/the_ministry/publ
ic/  
   

http://www.nato.int/acad/ 

Σε χώρες µέλη του 
ΝΑΤΟ εκτός 
Ελλάδας 

Υπουργείο Εργασίας-
Οργανισµός Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού 

(ΟΑΕ∆) 
Εθ. Αντιστάσεως 8, Άλιµος, 

ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 210 9989000, 

Υποτροφίες σε αντικείµενα σπουδών 
συναφών προς τα αντικείµενο 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. 

Χώρες της Ε.Ε. & 
στις Η.Π.Α. 
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9989294, 9989295 
Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ)   
Λυσικράτους 14 
(Μακρυγιάννη) 

10558  ΑΘΗΝΑ   
Τηλ.: 210 3254385-9  
Fax:  210 3221863  
http://www.iky.gr

Υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών (µε εξετάσεις) 

Εξωτερικό & 
Ελλάδα 

 

9.3. Ιδρύµατα του εξωτερικού και Ξένες Κυβερνήσεις 

Τα Ιδρύµατα του εξωτερικού και οι Ξένες Κυβερνήσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί χορηγούν υποτροφίες σε ειδικότητες ανάλογα µε την ετήσια θεµατική προκήρυξη 

τους, εποµένως και σε συναφείς ειδικότητες της διαχείρισης έργων στις οποίες ανήκουν οι 

απόφοιτοι του τµήµατος. 

Πίνακας 4: ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΦΟΡΕΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Βρετανικό Συµβούλιο (British 

Council)  
Πλ. Κολωνακίου 17  

Τ.Θ. 3488  
102 10 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 3692342  
Fax : 210 3614658  

&  
Εθνικής Αµύνης 9  

Τ.Θ. 50 007  
540 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Τηλ.: 2310 235236  
Fax : 2310 282498  

http://www.britishcouncil.org/gr/greece-
education.htm  

British Chevening 
Scholarships  

Υποτροφίες στα πλαίσια 
συνεργασίας  του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Βρετανίας. 
Προσφέρονται σε διάφορες 
ειδικότητες όπως ορίζεται 

στην προκήρυξη  

 http://www.chevening.com

Μ. Βρετανία 

Γαλλικό Ινστιτούτο  
Σινά 31  

106 80 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 3398600  
Fax : 210 3646873  
e-mail: ifa@ifa.gr  
http://www.ifa.gr  

Υποτροφίες της Γαλλικής 
Κυβέρνησης. Προσφέρονται 
σε διάφορες ειδικότητες όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη 

Γαλλία 

Πρεσβεία Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας  
Καραολή & ∆ηµητρίου 3,  

106 75 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 210 728 5242  
Fax   : 210 7229311  

e-mail: boathens@compulink.gr  

Υποτροφίες  της Γερµανικής 
Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών 
Ανταλλαγών DAAD για 

µεταπτυχιακές σπουδές και 
έρευνα 

Γερµανία 
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&  
Γερµανικό Προξενεία Θες/κης  

Καρόλου Ντηλ 4  
Τηλ.: 2310 251120  
Ίδρυµα Fulbright  
Βας. Σοφίας 6  

106 74 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 210 7241811-2  
Fax   : 210 7226510  

e-mail: scousoula@fulbright.gr  
http://www.fulbright.gr  

&  
Βενιζέλου 4  

546 24 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. : 2310 242904  
Fax   : 2310 257410  

e-mail: edadthes@compulink.gr  

Υποτροφίες Fulbright  

για µεταπτυχιακές σπουδές σε 
όλες τις ειδικότητες  

ΗΠΑ 

Ιταλικό Ινστιτούτο  
Πατησίων 47, ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 7294971  

   
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Τηλ.: 210 8665186  

Υποτροφίες της Ιταλικής 
Κυβέρνησης για 

µεταπτυχιακές σπουδές και 
έρευνα. Προσφέρονται σε 
διάφορες ειδικότητες όπως 
ορίζεται στην προκήρυξη 

Ιταλία 

Πρεσβεία της Ιαπωνίας  
Μορφωτικό Τµήµα  
Τηλ.: 210 7245875  
Fax: 210 7705964  

Υποτροφίες της Κυβέρνησης 
της Ιαπωνίας για 

µεταπτυχιακές σπουδές  

 http://www.gr.emb-
japan.go.jp/portal/el/index.htm

Ιαπωνία 

Πρεσβεία Ολλανδίας  
Τµήµα Εκπαίδευσης  

Λεωφ.Βασ. Κωνσταντίνου 5-7,  
106 73 ΑΘΗΝΑ  

Τηλ. : 210 7254920  
Fax   : 210 7254906  

e-mail: ath-ppovo@minbuza.nl  
http://www.dutchembassy.gr  

Πρόγραµµα Υποτροφιών 
Huygens 

http://www.nuffic.nl/huygens 

Ολλανδία 

Hellenic Canadian Association  
Καραγιώργη Σερβίας 2  

105 62 ΑΘΗΝΑ  

Υποτροφίες για 
µεταπτυχιακές σπουδές Καναδάς 

Swedish Institute  
Dept. for Education & Research  

Box 7434, SE-103 91  
 Stockholm, Sweden  
Tel.: +46 8 789 20 00  
Fax: +46 8 20  72 48   
e-mail: grand@si.se  

http://www.si.se  

Για µεταπτυχιακές σπουδές 
επιπέδου Master σε 

προγράµµατα που βρίσκονται 
στη λίστα του Ινστιτούτου 

“Master’s Level Programmes 
Taught in English”. Για µέρος 
του ∆ιδακτορικού τους ή 

µεταδιδακτορικών σπουδών 
σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο 
ή πανεπιστηµιακό κολέγιο. 

Σουηδία 
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9.4 Ιδιωτικά Ιδρύµατα και υποτροφίες 

Εκτός των δηµοσίων ιδρυµάτων που έχουν ήδη αναφερθεί και των ιδρυµάτων και κυβερνήσεων 

του εξωτερικού υπάρχουν και αρκετά ιδιωτικά ιδρύµατα που χορηγούν υποτροφίες ή 

κληροδοτήµατα ανάλογα µε κριτήρια που τα ίδια καθορίζουν και σε διάφορους κλάδους 

κάποιοι από τους οποίους είναι συναφείς µε τη διαχείριση έργων. Κάποια από αυτά τα 

ιδρύµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 5: Ι∆ΙΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & 

ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ 

ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΛΑ∆ΟΣ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ /  
ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
(∆ιεύθυνση / τηλέφωνο) 

Άθλου Όθωνος & 
Αθ. Σταθάτου  
Ίδρυµα 

∆ιάφοροι κλάδοι σπουδών/  
Πτυχίο ΑΕΙ / Εξωτερικό 

Χαρ. Τρικούπη 23 (3ος όροφος)  
Αθήνα  
Τηλ. 210 3820786, 3627690  

Αρναούτη Ίδρυµα Τεχνολογικές σπουδές /Βαθµός  
Πτυχίου/ΕΕ & Β. Αµερική 

Πανεπιστηµίου 11  
10564, Αθήνα  
Τηλ. 210 3242611  

Βαλσαµάκη Θ. & Ν. 
Ίδρυµα 

Όλοι οι κλάδοι σπουδών/  
Εσωτερικό & Εξωτερικό 

∆ιδύµου 22 , Αθήνα  
Τηλ. 210 8816354, 8818872  

Βουδούρη Λίλιαν 
Ίδρυµα 

Βαθµός Πτυχίου /  
Όλοι οι κλάδοι σπουδών /  

Εξωτερικό 

Νίκης 16, 105 57 Αθήνα  
Τηλ. 210 3224127  

Θεοχάρη Ίδρυµα Αποδοχή σε ΠΜΣ / Εφαρµοσµένη  
Μηχανική / Οπουδήποτε 

Σωρανού και Εφεσίου 4, ΤΘ 
13676  
ΤΚ 103 10, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6597438  

Κοργιαλένειον 
Άθλον  
∆ι΄ Υποτροφιών 

Βαθµός πτυχίου & µε επιλογή/  
Θετικές Επιστήµες /ΕΕ & Β. 

Αµερική 

∆ηµοκρίτου 21 , 10671 Αθήνα  
Τηλ. 210 3611625  

Λεβέντη Ίδρυµα 
Όλοι οι κλάδοι /Βεβαίωση αποδοχής 
σε πρόγραµµα, Πτυχίο ΑΕΙ/ Ελλάδα 

και εξωτερικό  

Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου 1  
106 74, Αθήνα (σπουδές 
εσωτερικού)  
Τηλ.:  210 7293015  
Fax : 210 7251951  
The A.G. Leventis Foundation  
86 Avenue Foch, 75116 Paris, 
FRANCE  

Μποδοσάκη Ίδρυµα 
Θετικές Επιστήµες / Βαθµός 

Πτυχίου/  
Εσωτερικό & Εξωτερικό 

Λ. Αµαλίας 20  
105 57 Αθήνα   
Tηλ. 210 3237973, -804  
 http://www.bodossaki-
foundation.gr

Προποντίς Ίδρυµα ∆ιάφοροι κλάδοι/Βαθµός πτυχίου/  
Εσωτερικό & Εξωτερικό 

Φίλωνος 137,  
185 36 Πειραιάς  
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Τηλ.: 210 4589900  
Fax: 2104589908  
e-mail: info@propndis.gr  

Σαµούρκα Ίδρυµα Πτυχιούχοι, µε επιλογή / Ολοι οι  
Κλάδοι/ Εσωτερικό & Εξωτερικό 

Μεσογείων 2-4, 11527  Αθήνα   
τηλ. 210 7488703-4, 3607610  

Σραντόπουλου Κων. 
Ίδρυµα 

Όλοι οι κλάδοι/ Βαθµός πτυχίου,  
βεβαίωση αποδοχής σε πρόγραµµα 

Σαραντόζα 15, Αθήνα  
Τηλ. : 210 3218048, 861142  

Φύρου Π. & Μ. 
Ίδρυµα 

Όλοι οι κλάδοι  / Οικονοµική  
Αδυναµία/ Ελλάδα 

Αποστόλου Παύλου 37, Θησείο 
118 51 Αθήνα  
Τηλ. : 210  3461954  

Ωνάσης 
Α.Σ.  Κοινωφελές  
Ίδρυµα 

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη/  
Ελλάδα & Εξωτερικό 

Τµήµα Υποτροφιών  
Λεωφ. Αµαλίας 56  
105 58 Αθήνα  
Τηλ.  210 3713 000  
Fax: 210 37 13 038  
pubrel@onassis.gr  
http://onassis.gr  

 

9.5 Ιδιωτικά κληροδοτήµατα που διαχειρίζονται δηµόσιοι φορείς 

Τέλος κάποια από τα ιδιωτικά κληροδοτήµατα τα διαχειρίζονται δηµόσιοι φορείς και 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6: ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Υπουργείο Οικονοµικών-  
Γ. ∆/νση Εθν. 
Κληροδοτηµάτων  
Κολωνού 2 & Πειραιώς 
ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. : 210 5234609  

Κληροδοτήµατα άµεσης 
διαχείρισης 

Ορίζεται από το 
κληροδότηµα 

ΥΠΕΠΘ – Τµήµα ∆ιαχείρισης 
και Μισθοδοσίας - Γραφείο 
Κληροδοτηµάτων  
Μητροπόλεως 15  
101 85 ΑΘΗΝΑ  
Tηλ: 210 3246057  
Fax:  210 3248264     
http://www.ypepth.gr  

Κληροδοτήµατα άµεσης 
διαχείρισης 

Ορίζεται από το 
κληροδότηµα 

Ακαδηµία Αθηνών  
Πανεπιστηµίου 28  
106 79 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 3600207, -209  
Fax:  210 3634806  

Κληροδοτήµατα Ορίζεται από το 
κληροδότηµα 

∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης στις 
κατά τόπους Νοµαρχίες 

Κληροδοτήµατα έµµεσης 
διαχείρισης για φοιτητές που 

Ορίζεται από το 
κληροδότηµα 
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κατάγονται από πόλεις ή 
χωριά του αντίστοιχου 

νοµού 
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10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 

Σήµερα ο κλάδος των διαχειριστών έργου εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Ε∆∆Ε. Ο 

Ε∆∆Ε (Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Έργων) είναι ένα µη κερδοσκοπικό Επιστηµονικό 

Σωµατείο που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα και αποσκοπεί στην προαγωγή της ∆ιοίκησης - 

∆ιαχείρισης Έργων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας µέσω της µεταφοράς και προσαρµογής 

τεχνογνωσίας από προηγµένες στον τοµέα αυτό χώρες της Ευρώπης, Αµερικής, Ασίας και 

Αυστραλίας αλλά και µέσω της ενδυνάµωσης της µελέτης και έρευνας του σχετικού πεδίου στη 

χώρα µας. 

Το Ε∆∆Ε, αντίθετα µε άλλους σχετικούς φορείς, δεν είναι παράρτηµα ξένων 

οργανώσεων στην Ελλάδα αλλά ούτε ένας µεµονωµένος φορέας. Το Ε∆∆Ε συνεργάζεται µε 

όσους άλλους φορείς (π.χ. IPMA, ΤΕΕ - ΕΕΕ Θεµάτων ∆ιαχείρισης Έργου) χρειάζεται για την 

παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στα µέλη του. Απευθύνεται τόσο στους Έλληνες 

διοικητές - διαχειριστές έργων όσο και στις Ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητά τους µέσω σύγχρονων τεχνικών διοίκησης - διαχείρισης έργων.  

Μέλη του Ε∆∆Ε είναι Ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι σε πολλά Ελληνικά Πανεπιστήµια και 

ΤΕΙ ή καταξιωµένοι επαγγελµατίες µε συστηµατικές σπουδές στην περιοχή. Θα βρείτε µέλη του 

Ε∆∆Ε ως διδάσκοντες ή σπουδαστές και στα σχετικά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών 

που υπάρχουν σήµερα στη χώρα µας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το Ε∆∆Ε δεν µεταφέρει απλά ξένη τεχνογνωσία 

στη χώρα µας αλλά συµµετέχει στη διαµόρφωση, ανάπτυξη, προσαρµογή και προτυποποίησή 

της στην Ελληνική πραγµατικότητα (π.χ. συµµετέχει στην ανάπτυξη International Certification 

Regulations and Guidelines). 

Το Ε∆∆Ε παρέχει στα µέλη του στην περιοχή µελών (members area) δηµοσιεύσεις από 

συνεργαζόµενους φορείς (π.χ. εκδόσεις του IPMA όπως π.χ το επιστηµονικό περιοδικό 

International Journal of Project Management), χρήσιµες συνδέσεις στο διαδίκτυο, πρακτικά 

συνεδρίων (π.χ. των IPMA World Congress, CITC III κ.λπ.) και ηµερίδων (π.χ. Πρακτικά των 

Συνεδρίων PM), στοιχεία σχετικών προτύπων (π.χ. ICB, APM BoK), συγκριτικά στοιχεία 

κόστους από διάφορες χώρες (µέσω του ICEC - π.χ. κόστος εργατοτεχνικού προσωπικού σε 

διάφορες χώρες), ορολογία, ειδικές τιµές στις εκδόσεις του (π.χ. έκπτωση στη µετάφραση της 

3ης έκδοσης (2005) του PMBOK(r) Guide στα Ελληνικά) αλλά και σε άλλες εκδόσεις, έκπτωση 

ή ειδικούς όρους σε διάφορα επιστηµονικά γεγονότα που διοργανώνει το ίδιο ή οι 

συνεργαζόµενοι µε αυτό φορείς . 

Από τις αρχές του 2007 το Ε∆∆Ε έλαβε έγκριση από το IPMA για την παροχή των 

πιστοποιήσεων διαχειριστών έργων στην Ελλάδα. Ακόµα, το Ε∆∆Ε µετέχει στο πρόγραµµα 

profPM για τη δηµιουργία συστήµατος πιστοποίησης διαχειριστών έργων στην Ελλάδα. 
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 Μέλη του Ε∆∆Ε µπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που ερευνούν, εργάζονται ή 

σπουδάζουν στην περιοχή της διοίκησης - διαχείρισης έργων τα οποία έχουν διαβάσει και 

αποδέχονται πλήρως το Καταστατικό του Ε∆∆Ε.  Εταιρείες δεν γίνονται δεκτές ως ξεχωριστές 

οντότητες. Μπορούν, όµως, να αποκτήσουν το corporate status, όπως ορίζεται από το IPMA µε 

την εγγραφή τουλάχιστον δέκα (10) ατοµικών µελών. Άτοµα ηλικίας 25 µέχρι 35 χρονών 

ενθαρρύνονται να µετέχουν στο Τµήµα Νεότερων Μελών (Young Crew) του Ε∆∆Ε. 

 Εκτός του Ε∆∆Ε υπάρχει και άλλος εναλλακτικός φορέας που εκπροσωπεί τον κλάδο 

των διαχειριστών έργου µε ανταγωνιστική σχέση προς αυτόν. Στη πραγµατικότητα είναι 

παράρτηµα (chapter) του διεθνούς οργανισµού PMI. Ιδρύθηκε στις 8 Ιουνίου 2006, οπότε και 

πραγµατοποιήθηκε η Καταστατική Γενική Συνέλευση του Greek PMI Chapter µε κύριο σκοπό 

την υπογραφή του καταστατικού ίδρυσης του Greek PMI Chapter. 

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί πως το 2007 συστήθηκε και ο Σύλλογος των αποφοίτων του 

τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων. 

Εκτός του ελληνικού χώρου δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς µε κύριο αντικείµενο 

ενασχόλησης της διαχείρισης έργων, οι περισσότεροι των οποίων παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7: Επαγγελµατικοί φορείς του εξωτερικού µε αντικείµενο τη διαχείριση έργων 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ
ASAPM AMERICAN SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF PROJECT 

MANAGEMENT
APM ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT 
AIPM AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROJECT MANAGEMENT

CII CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE
CSI CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE
ICC INTERNATIONAL COST COUNCIL

ICEC INTERNATIONAL COST ENGINEERING COUNCIL
IPMA INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION
JPMF JAPAN PROJECT MANAGEMENT FORUM
PMF PROJECT MANAGEMENT FORUM
PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
RICS ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS
SAVE SAVE INTERNATIONAL -THE VALUE SOCIETY
SCEA SOCIETY OF COST ESTIMATING AND ANALYSIS
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