
Ψήφισμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνοδευόμενο από: 

 Σχέδιο Κειμένου ως βάση για την τελική διαμόρφωση του σχετικού ΠΔ 
 Ομόφωνη Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 

 
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

16 Απριλίου 2008 

Οι Πρυτάνεις των Πολυτεχνείων, οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών, οι 
Πρόεδροι όλων των Πολυτεχνικών Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η 
Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, με αφορμή την 
απαράδεκτη μεθόδευση «απόφασης» του ΣΑΠΕ σχετικά με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των διπλωματούχων και πτυχιούχων των Τμημάτων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών: 

1. Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ΣΑΠΕ και 
δηλώνουμε ότι η «ενημερωτική» επιστολή του προέδρου του ΣΑΠΕ προς τον 
Υπουργό δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα σχετικά με την σκοπιμότητα της μεθόδευσης, απόρροια της 
οποίας ήταν το σχέδιο Π.Δ. για την επαγγελματική κατοχύρωση των 
Μηχανικών και Επιστημόνων στις ΤΠΕ.  

2. Καλούμε τον Πρόεδρο του ΣΑΠΕ να καταθέσει άμεσα το κείμενο του σχεδίου 
του ΠΔ που επικαλείται, όπως το εισηγήθηκε η επιτροπή με τις υπογραφές 
των μελών της, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΣΑΠΕ καθώς και την 
αναλυτική τοποθέτηση ψήφου κάθε συμμετέχοντα στη συνεδρίαση, έτσι ώστε 
να μην υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με τη διαδικασία στα πλαίσια του 
οργάνου αυτού. 

3. Προβληματιζόμαστε για τον αποκλεισμό του ΤΕΕ, του θεσμικού τεχνικού 
συμβούλου της Πολιτείας, από τη διαδικασία διαμόρφωσης της πρότασης, 
μέλη του οποίου είναι περίπου το 70% των 25.000 αποφοίτων ΤΠΕ 
ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

4. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο ζήτημα είναι να βρεθεί σύντομα 
η βέλτιστη λύση που θα οδηγεί στην ουσιαστική περιγραφή του γνωστικού 
αντικειμένου και την επαγγελματική κατοχύρωση του συνόλου των 
αποφοίτων (Μηχανικών και Επιστημόνων στις ΤΠΕ).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η σωστή 
αξιολόγηση και στάθμιση σειράς παραγόντων που διέπουν τις σπουδές του 
Μηχανικού και του Επιστήμονα στις ΤΠΕ, όπως τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, τα έτη σπουδών και άλλα συναφή 
κριτήρια. Μόνο έτσι θα οδηγηθούμε στην απαραίτητη διάρθρωση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, που θα 
αντανακλά την απαίτηση τις κοινωνίας για άρτια καταρτισμένους Μηχανικούς και 
Επιστήμονες οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα ποιότητας και πιστότητας άσκησης 
του επαγγέλματος. 

Στα πλαίσια αυτά:  

1. Ζητείται άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας Κο Ε. Στυλιανίδη έτσι 
ώστε να καταθέσουν εμπεριστατωμένα τις απόψεις τους επί του θέματος, 

2. προτείνεται σχέδιο κειμένου, με βάση την εισήγηση της επιτροπής όπως 
αυτή εστάλη από τον συντονιστή της επιτροπής πρόεδρο του ΣΑΠΕ (18-



2-08), που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση διαλόγου για την τελική 
διαμόρφωση του εν λόγω ΠΔ, 

3. συνεχίζεται η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (φοιτητών, 
επιστημόνων ΤΠΕ κλπ.) για το θέμα. 

 
 
 
ΑΛΑΒΑΝΟΣ Γ. - Πρόεδρος ΤΕΕ 
 
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χρ., Β' Αντιπρόεδρος ΤΕΕ 
 
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ Εμμ. - Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ 
 
ΑΡΜΥΡΟΣ Σπ. - Πρόεδρος Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ελλάδας 
 
ΒΑΡΟΤΣΗΣ Ν. - Αντιπρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης 
 
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - Κοσμήτορας ΑΠΘ 
 
ΣΠΑΘΗΣ Γ. - Αντιπρύτανης ΕΜΠ 
 
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Στ. - Πρόεδρος Τμήματος Μηχ/κών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου  
 
ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ Χρ. - Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών 

Υπολ/στών ΔΠΘ 
 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. - Πρόεδρος Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής 

Πανεπιστημίου Πάτρας 
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ Δ. - Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρ/κών Μηχ/κών και Μηχ/κών 

Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης 
 
ΣΑΦΑΚΑΣ Αθ. - Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πάτρας 
 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ. - Πρόεδρος Τμήματος Μηχ/κών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 
ΤΣΑΜΑΚΗΣ Δ.-Πρόεδρος Σχολής Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών 

ΕΜΠ 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

1. Πρόταση ΠΔ 

2. Ομόφωνη απόφαση αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Άρθρο 1  

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, οι Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι 

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ 

και Πληροφορικής, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, οι 

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και οι έχοντες Δίπλωμα 

ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές 

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να 

ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν ενδεικτικά τους κάτωθι τομείς:  

Τη Μελέτη, τη Σχεδίαση, την Ανάλυση, την Κατασκευή, την Επίβλεψη Κατασκευής και 

Λειτουργίας, την Αξιολόγηση, τη Συντήρηση, τη Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης και την 

Πιστοποίηση Τήρησης Προτύπων στις Εγκαταστάσεις τους και στις πάσης Φύσεως 

Εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:  

1. των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  

2. των Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων,  

3. της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων και   

4. των Συστημάτων Αυτοματισμού, Επεξεργασίας Σημάτων, Επεξεργασίας 

Εικόνας, Επεξεργασίας Ομιλίας, Γραφικών, κλπ.,  

 

Άρθρο 2 

Οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών ή 

Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και 

Τηλεματικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 

Βιοϊατρική ή της Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων  και οι ισότιμοι 

και αντίστοιχοι με αυτούς, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές 

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό 

υπόβαθρο συναφές με το το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, 

επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, που καλύπτει τους επιστημονικούς τομείς: 



1. του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

2. των Εφαρμογών Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων,  

3. των Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

και Εφαρμογών Διαδικτύου 

4. των Συστημάτων και Εφαρμογών, Γραφικών, Επεξεργασίας Σημάτων, 

Επεξεργασίας Εικόνας και Επεξεργασίας Ομιλίας. 

Ειδικότερα, για τους Πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τους ισότιμους με 

αυτούς στους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς προστίθεται εκείνο: 

5. των ειδικών Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων. 

 

Άρθρο 3 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των 

Τμημάτων που αναφέρονται στα Άρθρα 1 & 2, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις ανάλογα με την εξειδίκευση που καθορίζεται από το πτυχίο τους, δύνανται να 

ασχοληθούν ενδεικτικά με: 

(α) τη Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη 

Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και 

ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένό επίπεδο στους 

επιστημονικούς τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών που 

απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2. 

(β) την Έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους επιστημονικούς 

τομείς που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και 

Εφαρμοσμένο επίπεδο. 

(γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, 

Μηχανοργάνωσης και, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε 

επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό 

τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας 

οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες 

συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

Αθήνα ....................................... 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 



ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
  

 

 
 


