
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α       Π Ρ Α Κ Τ Ι K O Y  

της  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε.  

της  5
η ς

 Οκτωβρίου 2019  

 

 

 

 

Στην Αθήνα ,  σήμερα ,  την 5
η
 Οκτωβρίου 2019, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 12.20  μ.μ. συνήλθαν σε Τακτική 

Συνεδρίαση τα Μέλη της  Αντιπροσωπείας  του Τ.Ε.Ε. ,  στην 

Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) (Ακαδημίας  7,                      

6
ο ς

 όροφος) ,  ύστερα από την αριθ.  Πρωτ. 21785/20.09 .2019 

έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας  του 

Τ.Ε.Ε. κας Αντ. Μοροπούλου  προς τα Μέλη της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και 

με:  



2 

 

 

 

Θέματα της ημερήσιας διάταξης :  

 

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε.  

2. Ενημέρωση –  Συζήτηση για τη δραστηριότητα της 

Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.  

3. Έλεγχος –  Ερωτήσεις –  Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.  

4. Έγκριση συμμετοχής Διπλωματούχων μηχανικών 

αλλοδαπών υπηκόων στις  εξετάσεις άδειας άσκησης 

επαγγέλματος.(Λήψη Απόφασης της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε.  επί της διαβιβαζόμενης Απόφασης της Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε. - προτάθηκε και εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη 

γνώμη της Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης).  

5. Εξομοίωση των  τίτλων σπουδών των κολλεγίων με 

αυτούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών.  

(Λήψη Απόφασης της Αντ ιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  επί 

της  επικείμενης τροπολογίας του υπουργείου Παιδείας  -  

προτάθηκε και εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη γνώμη 

της Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης).  

6. Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη της 

ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών τ ης 

Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  και Φυσικών 

Επιστημών σε βασική ειδικότητα.   (συνημ. Σχ. Απόφ. 

της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019).  
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7. Διαχείριση υλοποίησης της Απόφασης της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη στις 13.04.2019 

σχετικά με τη διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και 

συμβουλευτικού ρόλου του T.E.E. (συνημ. Σχ. Απόφ. της 

Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019) . 

8. Έγκριση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. Οικονομικού Έτους 

2020. 

9.  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. Οικονομικού 

Έτους 2019.  

10.  Εισφορές Μηχανικών –  Ρυθμίσεις οφειλών –  

Συνταξιοδοτικά θέματα.  

11.  Ο ρόλος της Δ.Ε.Η. στον ενεργειακό μετασχηματισμό 

και στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας.(Λήψη Απόφασης  της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε. επί της διαβιβαζόμενης Απόφασης της Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε. - προτάθηκε και εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη 

γνώμη της Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης).  

12.  Ψηφίσματα της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.  (προτάθηκε και 

εγκρίθηκε μετά και τη σύμφωνη γνώμη της 

Αντιπροσωπείας ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης).  

………… .…………………………………………………..……………  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Παρόντα Μέλη είναι :  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

4 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΧΑΡΗΣ) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

6 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(ΕΥΗ) 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

9 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΓΙΑΝΝΟΣ) 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

11 ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14 ΔΟΥΚΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

(ΧΑΡΗΣ) 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

15 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ-

ΚΟΥΔΟΥΝΗ 
ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

16 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΙΟΣ 



5 

 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

17 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

18 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

19 ΗΛΙΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

(ΤΑΣΟΣ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

20 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

21 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22 ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

23 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

24 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

25 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

27 ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

28 ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

29 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

30 ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

31 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

32 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

33 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

34 ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

35 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

(ΒΑΛΑΝΤΗΣ) 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

36 ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

37 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

38 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

39 ΚΡΥΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

40 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

41 ΛΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

42 ΛΕΦΑΝΤΖΗ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

(ΜΑΤΙΝΑ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

43 ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

44 ΜΑΚΝΕΑ 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

45 ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 

46 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΦΟΥΑΝΤ 

47 ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

48 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

49 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

50 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

51 ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

52 ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ 

53 ΜΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

54 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

(ΑΚΗΣ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

55 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

56 ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

57 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 

58 ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

59 ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

60 ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

61 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

62 ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

63 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

64 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

65 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

66 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

68 ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

69 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

70 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

71 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

72 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

73 ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

74 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

75 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

76 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

77 ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

78 ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

79 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

80 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

81 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

82 ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

83 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

84 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

85 ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

86 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ -

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

87 ΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

88 ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

89 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

90 ΤΣΑΓΓΟΥΡΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

91 ΤΣΙΑΦΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

92 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

93 ΤΣΩΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΤΑΚΗΣ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

94 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

95 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

96 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

97 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

98 ΦΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 

99 ΧΕΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

100 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

101 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο διακοσίων 

(200) Μελών βρέθηκαν παρόντα τα εκατόν ένα (101).  

……………………………………….……………………………  

……………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………  
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   : Αντωνία  Μοροπούλου 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Αντώνιος Πρωτονοτάριος 

B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     : Χρυσόστομος Δούκας 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  : Δημήτριος Παπαγιαννίδης 

 

Θέμα 6
ο
:  «Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη 

της ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών 

της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  και 

Φυσικών Επιστημών σε βασική ειδικότητα.   

(συνημ. Σχ. Απόφ. της Α -Τ.Ε.Ε. της 

13.04.2019)» . 

 

Η Πρόεδρος  της Αντιπροσωπείας ζήτησε από τα Μέλη 

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. να ακούσουν  τις 

τοποθετήσεις των παρευρισκομένων  εκπροσώπων της 

ΣΕΜΦΕ  του Ε.Μ.Π.  κ.κ.   

1. Σπύρου  Κουρκουλή Καθ. Ε.Μ.Π., Κοσμήτορα ΣΕΜΦΕ              

(βλ. Συνημμένο 1) 

 

2. Δημητρίου  Κάραλη Προέδρου του Συλλόγου Διπλωματούχων 

Μηχανικών ΕΜΦΕ (βλ. Συνημμένο 2) 

 

3. Παντελή  Βιγλάρη εκπροσώπου των φοιτητών ΣΕΜΦΕ του 

Ε.Μ.Π. 
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1. (Συνημμένο 1) 
 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019  

Αρ.  πρωτ . :  51408/19/D09  

 

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του  Τεχν ικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας  

Τη Διο ικούσα Επιτροπή  του  Τεχν ικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας  

Τα Μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  Τεχν ικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας  

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη  των Διπλωματούχων της  Σχολής  Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών του  Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνε ίου  σε  κύρια ε ιδ ικότητα Μηχανικού στο  Τεχν ικό  Επιμελητήριο 

Ελλάδας  

 

Αξιότ ιμε  κύριε  Πρόεδρε ,   

Αξιότ ιμα Μέλη της  Διο ικούσας Επι τροπής και   

Μέλη της  Αντ ιπροσωπείας  του  ΤΕΕ,   

 

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών 

(ΣΕΜΦΕ) χαιρετ ί ζε ι  την  απόφαση της  Αντ ιπρο -σωπείας  του Τεχν ικού 

Επιμελητηρίου  Ελλάδας (Απόφ.  Δ .Ε.  –  A77/Σ12/2019)  γ ια  την  ένταξη  σε  

αυτό  των διπλωματούχων της  Σχολής  μας ,  και  εκφράζει  τη  βαθιά της 

ικανοποίηση γ ια την  αποδοχή  ενός  δ ίκαιου ,  κατά την άποψή μας,  

α ι τήματος ,  που ταλάνιζε  μ ία  Σχολή  του  Ε θνικού Μετσόβιου Πολυτεχνε ίου ,  

όπως ε ίναι  η  δ ική  μας ,  και  εκκρεμούσε  επ ί  15  και  πλέον  έτη .   

Δυστυχώς,  η  απόφαση ένταξης  των αποφοίτων της  ΣΕΜΦΕ 

συνοδεύτηκε  από μία κατά πλε ιοψηφία απόφαση της  Αντιπροσωπείας  να 

μην  θεσπισθεί  νέα κύρια ε ιδικότητα που θα αντ ι στοιχούσε  στα  

χαρακτηριστ ικά του Μηχανικού της  Σχολής  ΕΜΦΕ.  Εν  τούτοις ,  τα  

χαρακτηριστ ικά των αποφοίτων της  ΣΕΜΦΕ,  παρά τα κοινά σημεία  και  τ ι ς  

αναπόφευκτες  επ ικαλύψεις  με  τ ι ς  λοιπές  ε ιδ ικότητες  Μηχανικών,  

συγκροτούν  ένα προφίλ  απολύτως δ ιακρι τό έναντ ι  των  υπολοίπων κύριων 

ε ιδ ικοτήτων.   

Για το  λόγο  αυτό  η  ΣΕΜΦΕ επανέρχεται  στο  θέμα της  θέσπισης  ν έας  

κύριας  ε ιδ ικότητας  γ ια  τους  δ ιπλωματούχους  της ,  στο  πνεύμα και  σχετ ικών 

αποφάσεων των οργάνων του  ΕΜΠ.   

Ως εκ  τούτου,  απευθύνουμε  έκκληση  για  αναθεώρηση της  ανω τέρω 

απόφασης της  Αντ ιπροσωπείας  και  γ ια  μ ια εκ  θεμελ ίων συζήτηση  σχετ ικά 

με  τη  νέα κύρια ε ιδ ικότητα με  βάση  την και  την  αρχική  πρόταση  του  

Προεδρείου  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ,  με  δ ιάλογο  και  αναλυτ ική 

επιστημονική τεκμηρίωση.   

Για την  υποστήριξη  του  αι τ ήματος  αυτού παραθέτουμε ,  στη  συνέχε ια ,  

ουσιώδη στοιχε ία τα  οποία καταδεικνύουν και  τεκμηριώνουν  την  ανάγκη 

της  σχετ ικής  αναθεώρησης.   
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Το ΠΔ 199/2007 (αρ.  φύλλου 226)  που φέρει  τον  τ ί τλο 

«Επαγγελματ ική  κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μ αθηματ ικών και  Φυσικών Επιστημών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου» αναφέρει  ρητά ότ ι  ο  δ ιπλωματούχος  της  Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματ ικών και  Φυσικών Επιστημών μπορεί  να 

ασχολεί ται  μεταξύ  άλλων με:   

1.  Δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών 

δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και 

εκτιμήσεων χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκριμένα προβλήματα που 

ανακύπτουν σε χώρους αγοράς εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας  

2.  Τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων 

που ανακύπτουν σε οικονομικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

3.  Την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), χρήση υπολογιστικών πακέτων για 

επίλυση προβλημάτων σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics).  

4 .   Την ανάλυση  φυσικών συστημάτων,  όπως στερεά και  ρευστά  

καθώς επίσης  και  στοχαστ ικά μοντέλα που περιγράφουν  

β ιολογικές  και  β ιοϊατρικές  εφαρμογές .  Ειδ ικότερα μοντελοποίηση 

και  επ ίλυση  συγκεκριμένων προβλημάτων που ανακύπτουν  σε  

δ ιάφορες  δραστηριότητες .   

5 .   Τις  θεωρητ ικές  μελέτες  και  πρακτικές  εφαρμογές  σε  όλους  τους 

κλάδους  της  Θεωρητικής  και  Εφαρμο σμένης  Φυσικής ,  όπως:  

Μηχανική  και  Ιδ ιότητες  της  Ύλης ,  Φυσική Συμπυκνωμένης  Ύλης,  

Φυσική  και  Μηχανική  Υλικών,  Ηλεκτρισμός,  Ηλεκτρονική  

Φυσική ,  Μαγνητισμός ,  Κυματ ική ,  Ακουστ ική ,  Οπτική,  

Οπτοηλεκτρονική ,  Ατομική  και  Μοριακή Φυσική ,  Πυρηνική  

Φυσική ,  Φυσική Υψ ηλών Ενεργε ιών,  Ραδιενέργε ια ,  Αστροφυσική  

και  Διαστημική  Φυσική .   

6 .   Τη συμμετοχή  σε μελέτη  και  ανάπτυξη επιταχυντ ικών συστημάτων 

φορτ ισμένων σωματιδ ίων και  αν ιχνευτ ικών συστημάτων 

ιοντι ζουσών ακτινοβολιών για  ερευνητ ική  χρήση  και  εφαρμογές .  

Εφαρμογές  της  Πυρηνικής  Φυσικής  και  της  ραδιενέργε ιας  στη 

β ιομηχανία,  το  περιβάλλον ,  τη  γεωργία και  την  ιατρική .   

7.  Την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), ανάπτυξη και χρήση 

υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε 

τομείς της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Φυσικής.  

8.  Τη συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποίηση οπτικών, 

οπτικοηλεκτρονικών, φωτονικών διατάξεων ή διατάξεων λέιζερ, και των 

παραπάνω σε συναφείς εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το 

περιβάλλον, τη βιοϊατρική.  

9.  Τη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ενός ευρέος 

φάσματος υλικών και καταλήγει στο ότι:  

“Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Μ.Φ.Ε.) που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενδεικτικά ως: Επιστήμονες που θα προάγουν τη γνώση 

και επίλυση μαθηματικών και φυσικών προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική 

προτυποποίηση, τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων με την επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε χρηματοοικονομικές 
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εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολογία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε μονάδες 

Ακτινο-διαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Ειδικοί επιστήμονες στη μελέτη προβλημάτων 

και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, Πυρηνικής Φυσικής, 

Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλεκτρονικής και Λέιζερ, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων 

των Υλικών.”  

Ο συνδυασμός του ΠΔ 199/2007 με το ΠΔ 99/2018, με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του 

μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», εξειδικεύει 

τις σχετικές επαγγελματικές δράσεις και αποδεικνύει ότι ο διπλωματούχος της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, με βάση το πρόγραμμα σπουδών της 

Σχολής, διαθέτει τις γνώσεις και την κατάρτιση, ώστε, σε σχέση με το ΠΔ 99/2018, να μπορεί 

να ασχοληθεί με:  

α. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών και ε-φαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

Συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data 

Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και 

συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συ-στήματα 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, 

συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική 

πληροφορική, συστήματα γεωγρα-φικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά 

συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών 

υποδομών (κοινό με Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό)  

β. Εκπόνηση μελετών και έργων δια-λειτουργικότητας και δια-συνδεσιμότητας 

συστημάτων λογισμικού και υλικού (κοινό με Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό)  

γ.  Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτροακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio 

κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης (κοινό με 

Πολιτικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο, Ναυπηγό, Ηλεκτρολόγο και Μηχανικό 

Παραγωγής και Διοίκησης)  

δ. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών 

ηλεκτρονικών διατάξεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Διατάξεις 

μικροηλεκτρονικής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, 

νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώματα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος σε εγκαταστάσεις ή 

τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και 

γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα (κοινό με 

Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό)  

ε.  Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών 

πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (κυρίως δορυφορικής) και 

συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (κοινό με Πολιτικό, Αρχιτέκτονα, 

Αγρονόμο-Τοπογράφο, Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό και Μηχανικό Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Ανάπτυξης)  

στ. Ανάπτυξη, σχεδιασμό υλικών και έλεγχο ποιότητας (κοινό με Πολιτικό, Αρχιτέκτονα, 

Αγρονόμο-Τοπογράφο, Ηλεκτρολόγο, Μηχανικό Μεταλλείων και Μεταλλουργό, 

Μηχανικό Ορυκτών Πόρων)  

ζ. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring - 

σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων (κοινό με 

Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανικό Περιβάλλοντος)  

η.  Ανάπτυξη και σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας 

(κοινό με Πολιτικό Μηχανικό)  
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στ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης (κοινό με Πολιτικό 

Μηχανικό, Χημικό και Μη-χανικό Περιβάλλοντος)  

θ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων, ανάπτυξη τεχνολογιών και αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (κοινό με Πολιτικό, Χημικό και Μηχανικό Περιβάλλοντος)  

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (κοινό με Πολιτικό, 

Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Αγρονόμο – Τοπογράφο, Χημικό, 

Ναυπηγό, Ηλεκτρονικό, Μηχανικό Μεταλλείων και Μεταλλουργό, Μηχανικό 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Μηχανικό Περιβάλλοντος, Μηχανικό 

Ορυκτών Πόρων, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης)  

ιβ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (κοινό με Ηλεκτρολόγο)  

ιγ. Την εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων 

μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος (κοινό με Μηχανολόγο, 

Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης)  

ιδ. Την εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων (κοινό με Μηχανολόγο, 

Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης)  

ιστ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης 

ενέργειας (πλην ηλεκτρικής) (κοινό με Μηχανολόγο, Ναυπηγό, Μηχανικό 

Παραγωγής και Διοίκησης)  

ιζ. Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και 

συστήματα (κοινό με Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό, Ηλεκτρονικό)  

ιθ. Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού 

με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα (κοινό με Μηχανολόγο, 

Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό, Ηλεκτρονικό)  

κ. Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων (κοινό με 

Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό, Ηλεκτρονικό)  

κα. Καθορισμό ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών 

λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης 

επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (κοινό με Μηχανολόγο, 

Ηλεκτρολόγο, Ναυπηγό)  

κβ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές 

Εφαρμογές (κοινό με Μηχανολόγο, Ναυπηγό, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης)  

κγ. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην 

Πυρηνική Τεχνολογία (κοινό με Μηχανολόγο, Ναυπηγό, Ηλεκτρολόγο)  

κδ. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, 

ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης (κοινό με 

Μηχανολόγο, Ναυπηγό)  

κε. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων (κοινό με 

Μηχανολόγο, Ναυπηγό, Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης)  

κστ. Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων. 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, 

συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών 

επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου (κοινό με 

Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό)  

κζ. Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και 

εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων. Ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: Υλικό, συστήματα και εξοπλι-σμός υπολογιστών, λογισμικό 

λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, 

λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και 
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δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου 

ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των 

αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών 

συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητηρες (sensors) και επενεργητές 

(actuators) (κοινό με Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό)  

κη. Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών 

και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της 

ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων (κοινό με Ηλεκτρολόγο, 

Ηλεκτρονικό)  

κθ. Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων 

λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες (κοινό με Ηλεκτρολόγο, Ηλεκτρονικό)  

λ. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών 

ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Εγκαταστάσεις 

ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και 

ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές 

συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήμα-τα, 

επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες (κοινό με Ηλεκτρολόγο, 

Ηλεκτρονικό)  

λα. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ακτινοβολία (κοινό με 

Μηχανικό Μεταλλείων και Μεταλλουργό, Μηχανικό Ορυκτών Πόρων)  

Επιπλέον, όμως, όλων των παραπάνω, ο διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών της 

Σχολής, μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά και με αντικείμενα, τα οποία δεν καλύπτονται από 

όλες τις υπόλοιπες κύριες ειδικότητες μηχανικού, όπως είναι τα παρακάτω:  

λβ. Μελέτη και σχεδίαση στατιστικών δειγματοληπτικών σχημάτων και 

συμπερασματολογίας στην οικονομία, τη βιομηχανία και τη διοίκηση  

λγ. Στοχαστική μοντελοποίηση διαδικασιών στη βιομηχανία και την παραγωγή  

λδ .  Σχεδ ίαση  και  πραγματοποίηση  χρηματο οικονομικών μελετών,  

υλοποίηση  στατιστ ικών ελέγχων ποιότη τας  και  αξιοπιστίας  

λε. Μελέτη ανάλυσης χαρτοφυλακίου, διαχείριση δεδομένων και χάραξη στρατηγικής σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς  

λστ. Μελέτη για τη μέτρηση, τη μοντελοποίηση και τη διαχείριση κινδύνων 

χρηματοπιστωτικών, ασφαλιστικών ή επενδυτικών οργανισμών  

λζ. Μελέτη οργάνωσης, χρονικού προγραμματισμού και επιχειρησιακής έρευνας σε 

τεχνικά έργα, επιχειρήσεις και οργανισμούς  

λη. Πραγματοποίηση λογιστικών, οικονομικών και διοικητικών μελετών για τη βέλτιστη 

λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών  

λθ. Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου  

μ. Μελέτη υπολογιστικής μηχανικής σε κατασκευές  

μα. Σχεδίαση, μελέτη και υλοποίηση προτύπων ηλεκτρονικής κρυπτογραφίας  

μβ. Σχεδίαση και μελέτη της αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων και επιπτώσεις αυτών 

στο περιβάλλον – Μελέτες και σχεδίαση ακτινοπροστασίας  

μγ. Σχεδίαση, προσομοίωση μέσω λογισμικού και μελέτη κατασκευής αισθητήρων και 

ανιχνευτών για την πραγματοποίηση ραδιοπεριβαλλοντικών μετρήσεων  

μδ. Σχεδίαση διατάξεων λέηζερ και πραγματοποίηση μελετών για τις εφαρμογές τους στη 

βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην ιατρική και στο περιβάλλον  
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με. Σχεδίαση, προσομοίωση μέσω λογισμικού και μελέτη κατασκευής αισθητήρων, 

ανιχνευτικών συστημάτων και επιταχυντικών διατάξεων για την ανίχνευση 

σωματιδίων  

μστ. Μελέτη και υλοποίηση (καταστροφικών και μη καταστροφικών) ελέγχων και 

αναλύσεων σε υλικά και κατασκευές βασισμένων σε μηχανικές, ατομικές, οπτικές και 

πυρηνικές φασματοσκοπικές τεχνικές  

μζ. Μελέτη και προσδιορισμός των οπτικών, μαγνητικών και διηλεκτρικών ιδιοτήτων 

των υλικών  

μη. Σχεδίαση, χαρακτηρισμός και μελέτη των ιδιοτήτων νέων ευφυών υλικών (όπως π.χ. 

υπεραγωγοί, φωτοβολταϊκά, ημιαγωγοί, πολυμερή, κεραμικά, νανοσύνθετα κ.ά.)  

μθ. Μελέτη και ανάλυση σήματος με εφαρμογή στην ανασύνθεση εικόνας, στη 

βιοϊατρική, στη νανοτεχνολογία, στην ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες και 

ανιχνευτές – Σχεδιασμό ψηφιακών φίλτρων  

ν. Μελέτη της επίδρασης ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ιατρική και στη Βιολογία – 

Σχεδιασμός (μέσω λογισμικού) και υλοποίηση βέλτιστων συνθηκών ακτινοβόλησης 

βιολογικών δειγμάτων, όπως π.χ. εφαρμογή προηγμένων τεχνικών κλινικών 

εφαρμογών (SPECT), τομογραφία με βραχύβια ραδιοϊσότοπα εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET) με συνδυαστικά αποτελέσματα αξονικής τομογραφίας (CT), αδρονική 

θεραπεία, πλεονεκτήματα και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων 

των επιταχυντικών διατάξεων  

να. Μελέτη της ελαστικής, πλαστικής και χρονικά εξαρτημένης συμπεριφοράς των 

υλικών  

νβ. Μελέτη του φαινομένου της αστοχίας υλικών με μακροσκοπικά και μικροσκοπικά 

κριτήρια αστοχίας  

νγ. Μελέτες εμβιομηχανικής με εφαρμογή στο μυοσκελετικό σύστημα – Σχεδιασμό 

τεχνητών μελών και βιοαισθητήρων  

νδ. Μελέτη υπολογισμού επέκτασης ρωγμών σε υλικά και μηχανικές κατασκευές με 

χρήση εξειδικευμένου λογισμικού  

Τεκμαίρεται επομένως, με βάση όλα τα παραπάνω, σαφώς η ανάγκη για τη θέσπιση μιας νέας 

κύριας ειδικότητας μηχανικού, αυτής του Μηχανικού Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών.  

Απευθύνουμε, επομένως, εκ νέου έκκληση, για την εκ μέρους σας αναθεώρηση της προσφάτως 

εκπεφρασμένης πρόθεσης να ενταχθούν οι διπλωματούχοι της Σχολής ΕΜΦΕ ως 

υποειδικότητα σε κάποια άλλη κύρια ειδικότητα μηχανικού.  

Θεωρούμε ότι η υπερπήδηση του τελευταίου αυτού εμποδίου με την ίδρυση νέας κύριας 

ειδικότητας Μηχανικού Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών θα επιλύσει 

οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα και θα αποκαταστήσει την αδικία την οποία υφίστανται οι 

διπλωματούχοι της Σχολής ΕΜΦΕ.  

Σε περίπτωση, όμως, που η δημιουργία νέας κύριας ειδικότητας δεν είναι εφικτή στην τρέχουσα 

φάση για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούμε ότι η ενιαία ένταξη στην κύρια ειδικότητα είτε του 

Ηλεκτρολόγου είτε του Ηλεκτρονικού Μηχανικού (οι οποίες είναι και οι πιο συγγενικές, 

μολονότι ουδεμία εξ αυτών καλύπτει όλο το εύρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των 

διπλωματούχων της Σχολής ΕΜΦΕ) θα πρέπει να έχει ασφαλώς προσωρινό (μεταβα-τικό) 

χαρακτήρα.  

Άλλωστε, το σχήμα αυτό είχε προταθεί παλαιότερα από το Σύλλογο Διπλωματούχων της 

ΣΕΜΦΕ και είχε κοινοποιηθεί με σχετική επιστολή (αρ. πρωτ. 1348/ 18/1/2016).  

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ να ορίσει το χρονοδιάγραμμα 

σύμφωνα με το οποίο θα διεξαχθεί ουσιαστική επιστημονική συζήτηση με τελικό στόχο την 

άρτια περιγραφή της νέας κύριας ειδικότητας μηχανικού, όπως διεξοδικά αναπτύχθηκε.  



18 

 

 

 

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η όποια προσωρινή ένταξη δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να θίγει 

τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της Σχολής, όπως αυτά προκύπτουν από το 

ΠΔ 199/2007 με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής και να είναι συμβατή με το ενιαίο 

και αδιάσπαστο δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ο Κοσμήτορας και τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής είναι στη διάθεση του ΤΕΕ για την 

παροχή διευκρινίσεων επί των ανωτέρω και για μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση, είτε κατά 

την επικείμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη συνάντηση ήθελε 

καθορισθεί.  

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε.  

Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.  

Κοινοποίηση:  

Δ.Σ. Συλλόγου Διπλωματούχων Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.  

Εσωτ. Διανομή 

Μέλη Σχολής  ΕΜΦΕ»  

 

 

2. (Συνημμένο 2) 
 

Αθήνα,  2  Οκτωβρίου 2019  

 

 

Προς:      Πρόεδρο & Μέλη  Αντ ιπροσωπείας Τ .Ε.Ε.  

Κοιν:       Πρόεδρο & Μέλη  Διοικούσας Επι τροπής Τ .Ε.Ε.          

Θέμα:      Αίτημα Για Νέα Ειδ ικότητα Μηχανικού ΕΜΦΕ  

 

Αξιότ ιμοι ,  

Σας δ ιαβιβάζουμε  το αί τημα του  Συλλόγου Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ ενόψει  

της  προσεχούς  συνεδρίασης της  Αντ ιπροσωπείας  του  ΤΕΕ,  το  Σάββατο  5  

Οκτωβρίου 2019,  και  παρακαλούμε  όπως το δ ιαβιβάσετε  στο  σύνολο του  

Σώματος .    

Επιπρόσθετα,  σας  ενημερώνουμε  ότ ι  υπάρχει  πλ ήρης και  ομόθυμη  στήριξη  

στο  αί τημά μας αυτό  από τη  Σχολή  ΕΜΦΕ του ΕΜΠ,  η  οποία και  θα σας  

ενημερώσει  σχετ ικά μέσω των αρμοδίων οργάνων της .   

 

Με εκτ ίμηση ,   

Για το  ΔΣ  

 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας  

Δημήτρης  Κάραλης                                  Βαγγέλης  Αλμπάνης  
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Αθήνα,  2  Οκτωβρίου 2019  

 

 

Προς:      Πρόεδρο & Μέλη  Αντ ιπροσωπείας Τ .Ε.Ε.  

               

Θέμα:      Αίτημα Για Νέα Ειδ ικότητα Μηχανικού ΕΜΦΕ  

 

 

Αξιότ ιμη  κυρία Πρόεδρε ,   

Αξιότ ιμα Μέλη της  Αντ ιπροσωπείας ,  

 

Ο Σύλλογος  Διπλωματούχων της  Σχολής  Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) χαιρετ ί ζε ι  την  ιστορική 

απόφαση της  Αντιπροσωπείας  του  Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας (Απόφ.  

Δ .Ε.  –  A77/Σ12/2019)  γ ια  την  ένταξη  των μελών μας σε  αυτό  και  εκφράζει  

τη  βαθιά του  ικανοποίηση  γ ια  τ ην  αποδοχή  ενός  δ ίκαιου  αι τήματος ,  που 

ταλάνιζε  τα  μέλη  μας  και  εκκρεμούσε  επ ί  15 και  πλέον  έτη .  

Δυστυχώς η απόφαση ένταξης  των διπλωματούχων  συνοδεύτηκε από 

μία  πλε ιοψηφική  απόφαση της  Αντ ιπροσωπείας  να μην  θεσπισθεί  νέα κύρια  

ε ιδ ικότητα που θα αντ ι στο ιχούσε  στα χαρακτηριστικά του  Μηχανικού της 

Σχολής  ΕΜΦΕ.  Εντούτοις ,  το προφίλ  του  Μηχανικού Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών ε ίναι  απολύτως δ ιακρι τό  έναντ ι  των 

υπολοίπων κύριων ε ιδικοτήτων,  παρά τα κοινά σημεία  και  τ ι ς  επικαλύψεις  

που αναπόφευκτα υπάρχουν  ανάμεσα σε  ε ιδ ικότητες  Μηχανικών.  Είναι  

επ ίσης  σημαντικό  να αναφέρουμε ,  εδώ, ότ ι  η  θέσπιση  νέας  κύριας  

ε ιδ ικότητας  αποτελεί  ομόφωνη απόφαση/πρόταση  της  Συγκλήτου του  ΕΜΠ 

και  πάγια  θέση  όλων των Πρυτανικών Αρχών του  Ιδρύματος  έως και  

σήμερα.  Αξίζε ι  δε  να σημειώσουμε  ότι  τα  μέλη  μας  τυγχάνουν  της  

αναγνώρισης  σε  θέσε ις  ευθύνης  από κοινού με  άλλους  μηχανικούς  του  

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνε ίου  στην  ευρύτερη  αγορά.  

Ως εκ  τούτου,  ως το  επ ίσημο όργανο της  κοινότητας  των 

Διπλωματούχων Μηχανικών ΕΜΦΕ,  θα θέλαμε  να ζητήσουμε  την 

αναθεώρηση της  θέσης  αυτής  και  μ ια  εκ  θεμελ ίων συζήτηση  γ ια  τη  νέα 

κύρια ε ιδ ικότητα,  με ουσιαστ ικό  δ ιάλογο και  αναλυτ ική  επιστημονική 

τεκμηρίωση.  Στο  πλαίσιο  αυτό ,  επι τρέψτε μας ,  να σημειώσουμε  και  να 

αναδείξουμε  ορισμένα χρήσιμ α στοιχε ία  τα  οποία καταδεικνύουν  την 

ανάγκη  της  σχετ ικής  αναθεώρησης,  όπως καταγράφηκαν και  αποτυπώθηκαν 

από έρευνα του  Συλλόγου και  της  Επι τροπής Επαγγελματ ικών Δικαιωμάτων 

της  σχολής  με  βάση  το  ισχύον  πρόγραμμα σπουδών και  τη  δομή 

ε ιδ ικοτήτων/υπο -ειδ ικοτήτων που υπάρχουν  αυτή  τη  στ ιγμή  στο 

επιμελητήριο .  

Το ΠΔ 199/2007 (αρ.  φύλλου 226)  που φέρει  τον  τ ί τλο 

‘Επαγγελματ ική  κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματ ικών και  Φυσικών Επιστημών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου’  αναφέρει  ρητά ότ ι  ο  διπλωματούχος  της  Σχολής  
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Εφαρμοσμένων Μαθηματ ικών και  Φυσικών Επιστημών μπορεί  να 

ασχολεί ται  μεταξύ  άλλων με:  

1. Δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, 

την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και εκτιμήσεων 

χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν σε 

χώρους αγοράς εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας 

2. Τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που 

ανακύπτουν σε οικονομικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

3. Την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), χρήση υπολογιστικών πακέτων για 

επίλυση προβλημάτων σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics). 

4. Την ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά και ρευστά καθώς επίσης και 

στοχαστικά μοντέλα που περιγράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. 

Ειδικότερα μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που ανακύπτουν 

σε διάφορες δραστηριότητες. 

5. Τις θεωρητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της 

Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, όπως: Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, 

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Ηλεκτρισμός, 

Ηλεκτρονική Φυσική, Μαγνητισμός, Κυματική, Ακουστική, Οπτική, Οπτοηλεκτρονική, 

Ατομική και Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, 

Ραδιενέργεια, Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική. 

6. Τη συμμετοχή σε μελέτη και ανάπτυξη επιταχυντικών συστημάτων φορτισμένων 

σωματιδίων και ανιχνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ερευνητική 

χρήση και εφαρμογές. Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη 

βιομηχανία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική. 

7. Την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών 

κωδίκων και προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς της Θεωρητικής 

και της Εφαρμοσμένης Φυσικής. 

8. Τη συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποίηση οπτικών, οπτικοηλεκτρονικών, 

φωτονικών διατάξεων ή διατάξεων λέιζερ, και των παραπάνω σε συναφείς εφαρμογές 

στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, τη βιοϊατρική. 

9. Τη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ενός ευρέος φάσματος 

υλικών. 

 

Και καταλήγει στο ότι: 

 

«Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές 

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενδεικτικά ως: 

Επιστήμονες που θα προάγουν τη γνώση και επίλυση μαθηματικών και φυσικών 

προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική προτυποποίηση, τον 

προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων με την επεξεργασία και ανάλυση 

δεδομένων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε χρηματοοικονομικές 

εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολογία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε 

μονάδες Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Ειδικοί επιστήμονες στη μελέτη 

προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, 

Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλεκτρονικής και Λέιζερ, 

Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων των Υλικών.» 
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Ο συνδυασμός του  ΠΔ 199/2007 με το ΠΔ 99/2018 με  τ ί τλο  

«Ρύθμιση  του  επαγγέλμ ατος  του  μηχανικού με  καθορισμό των 

επαγγελματ ικών δικαιωμάτων για  κάθε  ε ιδικότητα»  εξε ιδ ικεύε ι  τ ις  σχετ ικές  

επαγγελματ ικές  δράσεις  και  αποδεικνύε ι  με επάρκεια  ότ ι  ο  δ ιπλωματούχος  

της  Σχολής  Εφαρμοσμένων Μαθηματ ικών και  Φυσικών Επιστημών,  με  βάση  

το  πρόγραμμα σπουδών της  Σχολής ,  σε  σχέση  με  τ ι ς  άλλες  κύριες  

ε ιδ ικότητες μηχανικού,  διαθέτε ι  τ ι ς  γνώσεις  και  την  επιστημονική 

κατάρτ ιση ,  ώστε  να μπορεί  κατ’  αρχήν  να ασχοληθεί  με:  

 

α.   Εκπόνηση  μελετών ανάπτυξης  και  εγκατάστασης τεχνολογιών 

πληροφορικής  και  επικοι νωνιών και  εφαρμογών αυτών σε  διάφορα 

πεδ ία .  Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  Συστήματα αποθήκευσης,  

δ ιαχε ίρ ισης  και  ανάλυσης δεδομένων και  γνώσης,  Data  Centers ,  

συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (b ig  data) ,  πληροφοριακά 

συστήματα και  συστήματα αποφάσεων,  συστή ματα ηλεκτρονικής  

δ ιακυβέρνησης,  συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου –  μηχανής,  

γραφικά και  οπτ ικοποίηση,  βιοπληροφορική ,  συστήματα 

β ιομηχανικών αυτοματ ισμών και  βιομηχανική  πληροφορική ,  ιατρική 

πληροφορική ,  συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών,  δορυφορικά 

και  δ ιαστημικά συστήματα και  εγκαταστάσεις ,  συστήματα ευφυών 

μεταφορών,  συστήματα ευφυών υποδομών (κοινό  με  Ηλεκτρολόγο ,  

Ηλεκτρονικό)  

β.  Εκπόνηση  μελετών και  έργων δ ια -λε ι τουργικότητας  και  δ ια -

συνδεσιμότητας  συστημάτων λογισμικού και  υλ ικού (κοινό  με  

Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό)  

γ .     Εκπόνηση  μελετών ακουστ ικής ,  ηλεκτρο -ακουστ ικής  και  

ηχομόνωσης κτηρίων,  s tudio  κ .λπ .  συναφών χώρων με  τον  

απαραίτητο  εξοπλισμό και  ηχομόνωσης (κοινό  με  Πολι τ ικό ,  

Αρχι τέκτονα,  Μηχανολόγο ,  Ναυπηγό,  Ηλεκτρολόγο  και  Μηχανικό  

Παραγωγής κα ι  Διοίκησης)  

δ .  Εκπόνηση  μελετών ανάπτυξης  και  εγκατάστασης συστημάτων και  

εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων.  Ενδεικτ ικά περιλαμβάνονται :  

Διατάξε ις  μ ικροηλεκτρονικής ,  αναλογικά και  ψηφιακά κυκλώματα,  

οπτο -ηλεκτρονική,  νανο - τεχνολογία ,  ολοκληρωμένα κυκλώματα  

υλ ικού,  ηλεκτρονικά ισχύος ,  α ισθητήρες ,  ηλεκτρονικός  εξοπλισμός 

επι τήρησης,  ασφάλεια και  έλεγχος  σε  εγκαταστάσεις  ή  τεχν ικά έργα,  

αυτόματος  έλεγχος ,  ευφυή  συστήματα και  ρομποτ ική ,  οπτικοποίηση  

και  γραφικά,  β ιο ϊατρική ,  β ιοπληροφορική ,  ενσωματωμένα συστήματ α  

(κοινό  με  Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό)  

ε .    Εκπόνηση  μελετών και  έργων οργάνωσης και  δ ιαχείρ ισης 

γεωγραφικών πληροφοριών και  εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης 

(κυρίως δορυφορικής)  και  συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών 

(κοινό  με  Πολιτ ικό ,  Αρχιτέκτονα,  Αγρονόμ ο -Τοπογράφο,  

Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό  και  Μηχανικό  Χωροταξίας ,  Πολεοδομίας  

και  Ανάπτυξης)  

στ .   Ανάπτυξη ,  σχεδ ιασμό υλ ικών και  έλεγχο  ποιότητας  (κοινό  με 

Πολι τ ικό ,  Αρχι τέκτονα,  Αγρονόμο -Τοπογράφο,  Ηλεκτρολόγο ,  
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Μηχανικό  Μεταλλε ίων και  Μεταλλουργό ,  Μηχανικό  Ο ρυκτών 

Πόρων)  

ζ .   Εκπόνηση  του  προγράμματος  περιβαλλοντ ικής  παρακολούθησης -  

moni tor ing  -  σύμφωνα με  τους  Περιβαλλοντ ικούς  όρους  έργων και  

δραστηριοτήτων (κοινό  με  Πολι τ ικό Μηχανικό  και  Μηχανικό 

Περιβάλλοντος)  

η .   Ανάπτυξη  και  σχεδ ιασμό συστημάτων διαχε ίρ ι σης  περιβάλλοντος  και  

ενέργε ιας  (κοινό  με  Πολι τ ικό  Μηχανικό)  

θ.    Ανάπτυξη  μοντέλων περιβαλλοντ ικής παρακολούθησης (κοινό  με  

Πολι τ ικό  Μηχανικό,  Χημικό  και  Μηχανικό Περιβάλλοντος)  

ι .     Δ ιαχε ίρ ιση  ενεργε ιακών πόρων,  ανάπτυξη  τεχνολογιών και  

αξιοποίηση  ανανεώσιμων πηγών ενέργε ιας  (κοινό  με  Πολι τ ικό ,  

Χημικό  και  Μηχανικό Περιβάλλοντος)  

ια .  Εκπόνηση και  επ ίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών και  μελετών 

Περιβαλλοντ ικών Επιπτώσεων και  Στρατηγικής  Περιβαλλοντ ικής  

Εκτ ίμησης (κοινό με  Πολι τ ικό ,  Αρχιτέκτονα,  Μηχανολόγο ,  

Ηλεκτρολόγο ,  Αγρονόμο –  Τοπογράφο,  Χημικό,  Ναυπηγό,  

Ηλεκτρονικό ,  Μηχανικό  Μεταλλε ίων και  Μεταλλουργό ,  Μηχανικό 

Χωροταξίας ,  Πολεοδομίας  και  Ανάπτυξης ,  Μηχανικό  Περιβάλλοντος ,  

Μηχανικό  Ορυκτών Πόρων,  Μηχανικό  Παραγωγής και  Διο ίκησης)  

ιβ .    Σχεδ ίαση  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (κοινό  με  Ηλεκτρολόγο)  

ι γ .  Εκπόνηση  μελετών συστημάτων συγκομιδής  ηλεκτρικής  ενέργε ιας ,  

συστημάτων μέτρησης και  αυτοματ ισμών,  μετατροπέων ισχύος  (κοινό  

με  Μηχανολόγο ,  Ηλεκτρολόγο ,  Ναυπηγό,  Μηχανικό  Παραγωγής και  

Διο ίκησης)  

ι δ .  Εκπόνηση  μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων (κοινό  με  

Μηχανολόγο ,  Ηλεκτρολόγο ,  Ναυπηγό,  Μηχανικό  Παραγωγής και  

Διο ίκησης)  

ι ε .  Εκπόνηση  μελετών παραγωγής,  διαχε ίρ ισης ,  μετατροπής και  

εξοικονόμησης ενέργε ιας  (πλην  ηλεκτρικής)  (κοινό  με  Μηχανολόγο ,  

Ναυπηγό,  Μηχανικό  Παραγωγής και  Διο ίκησης)  

ιστ .   Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και  αισθητήρων γ ια  μηχανολογικές  

εγκαταστάσεις  και  συστήματα (κοινό  με  Μηχανολόγο ,  Ηλεκτρολόγο ,  

Ναυπηγό,  Ηλεκτρονικό)  

ιη .  Κατάρτ ιση  λε ι τουργικών προδιαγραφών δ ιασύνδεσης  συστη μάτων 

υλ ικού/  λογ ισμικού με  μηχανολογικές  εγκαταστάσεις  και  συστήματα 

(κοινό  με  Μηχανολόγο ,  Ηλεκτρολόγο ,  Ναυπηγό,  Ηλεκτρονικό)  

ιθ .  Λογισμικό εξομοίωσης και  προσομοίωσης μηχανολογικών 

συστημάτων (κοινό με  Μηχανολόγο ,  Ηλεκτρολόγο ,  Ναυπηγό,  

Ηλεκτρονικό)  

κ.  Καθορισμό ροών εργασίας ,  απαι τήσεων χρήσης και  λε ι τουργικών 

προδιαγραφών λογισμικού γ ια  ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής,  

δ ιοίκησης,  δ ιαχε ίρισης  επ ιχε ιρήσεων και  συστημάτων υποστήριξης  

αποφάσεων (κοινό  με  Μηχανολόγο ,  Ηλεκτρολόγο ,  Ναυπηγό)  

κα.  Εκπόνηση  μελετώ ν Αυτοματ ισμού γ ια  Ηλεκτρολογικές  και  

Μηχανολογικές  Εφαρμογές  (κοινό  με Μηχανολόγο ,  Ναυπηγό,  

Μηχανικό  Παραγωγής και  Διοίκησης)  



23 

 

 

 

κβ.  Εκπόνηση  μελετών γ ια  εγκαταστάσεις  και  δραστηριότητες  που 

αφορούν  στην  Πυρηνική  Τεχνολογία  (κοινό  με  Μηχανολόγο ,  

Ναυπηγό,  Ηλεκτρολόγο)  

κγ .   Εκπόνηση  μελετών εφαρμογών διαστημικής  χρήσης όπως πυρηνικές  

στήλες ,  ιοντικοί  κ ινητήρες ,  κ ινητήρες  πλάσματος ,  κ ινητήρες  σχάσης 

και  σύντηξης  (κοινό  με  Μηχανολόγο ,  Ναυπηγό)  

κδ .  Εκπόνηση  μελετών β ιο ϊατρικών συσκευών και  εγκαταστάσεων  

(κοινό  με  Μηχανολόγο ,  Ναυπηγό,  Μηχανικό  Παραγωγής και  

Διο ίκησης)  

κε .   Εκπόνηση  μελετών και  έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και  

δ ικτύων.  Ενδεικτικά περιλαμβάνονται :  αναλογικά και  ψηφιακά 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα,  συστήματα δορυφορικών και  κ ινητών 

επικοινωνιών,  δ ίκ τυα σταθερών και  κινητών επικοινωνιών και  

δ ικτύων υπολογιστών,  τεχνολογιών δ ιαδικτύου (κοινό με  

Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό)  

κστ .  Εκπόνηση  μελετών και  έργων ανάπτυξης  και  εγκατάστασης 

συστημάτων και  εφαρμογών υπολογιστών και  δ ικτύων υπολογιστών 

και  αισθητήρων .  Ενδεικτ ικά περιλαμβάνονται :  Υλικό ,  συστήματα και  

εξοπλισμός υπολογιστών,  λογ ισμικό  λε ι τουργίας  και  δ ιασύνδεσης  

υπολογιστών,  ασφάλεια  πληροφοριακών συστημάτων,  λογ ισμικό  

εφαρμογών υπολογιστών,  δ ίκτυα σταθερών και  κ ινητών 

επικοινωνιών και  δικτύων υπολογιστ ών,  τεχνολογίες  δ ιαδικτύου,  

υπηρεσίες  και  εφαρμογές  παγκόσμιου ιστού ,  υπολογιστική  νέφους ,  

ενσωματωμένα συστήματα και  δ ιαδ ίκτυο  των αντ ικειμένων,  

ηλεκτρονικών και  υπολογιστικών συστημάτων συλλογής  και  

επεξεργασίας  δεδομένων από αισθητήρες ,  και  ολοκληρωμένω ν 

υπολογιστικών συστημάτων,  ενιαίο  μέρος  των οποίων είναι  

αισθητήρες  (sensors)  και  επενεργητές  (ac tuators)  (κοινό με  

Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό)  

κη .    Εκπόνηση  μελετών και  έργων ασφάλειας  πληροφορίας ,  ασφάλειας 

πληροφοριακών και  επ ικοινωνιακών συστημάτων,  δι κτύων,  

δεδομένων και  γνώσης,  προστασίας  της ιδιωτικότητας  και  των 

πνευματ ικών δ ικαιωμάτων (κοινό  με  Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό)  

κθ.   Εκπόνηση μελετών και  π ιστοποίηση  προδιαγραφών 

μεταφερσιμότητας  τμημάτων λογισμικού σε  πολλαπλές  πλατφόρμες  

(κοινό  με  Ηλεκτρολ όγο ,  Ηλεκτρονικό)  

κη .  Εκπόνηση  μελετών ανάπτυξης  και  εγκατάστασης συστημάτων και  

εφαρμογών ενσύρματης  και  ασύρματης  επ ικοινωνίας .  Ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν:  Εγκαταστάσεις  ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες ,  

πομποδέκτες  και  αναμεταδότες) ,  ραδιοεπικοινωνία και  ραδιο -

ηλεκτρονικές  συσκευές ,  μ ικροκυματ ικές  δ ιατάξε ις  και  κυκλώματα,  

β ιοϊατρικές  συσκευές  και  συστήματα,  αναλογικά και  ψηφιακά  

τηλεπικοινωνιακά συστήματα,  επ ί γε ι ες ,  δορυφορικές ,  σταθερές  και  

κ ινητές  επ ικοινωνίες  (κοινό  με  Ηλεκτρολόγο ,  Ηλεκτρονικό)   

κθ.  Εκπόνηση  μελετών σε  εγκαταστάσεις  που υπόκεινται  σε  ακτινοβολία 

(κοινό  με  Μηχανικό Μεταλλε ίων και  Μεταλλουργό ,  Μηχανικό 

Ορυκτών Πόρων)  
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Επιπλέον ,  όμως,  όλων των παραπάνω,  ο  διπλωματούχος  Μηχανικός  

της  Σχολής  Εφαρμοσμένων Μαθηματ ικών και  Φυσικών Επιστημών,  με  βάση  

το  πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ,   μπορεί  να ασχοληθεί  επαγγελματ ικά 

και  με  αντικε ίμενα τα  οποία δεν  καλύπτονται  από όλες τ ι ς  υπόλοιπες 

κύριες  ε ιδικότητες  μηχανικού,  όπως ε ίναι  τα  παρακάτω:  

 

κι .    Μελέτη  και  σχεδίαση  στατ ιστικών δει γματοληπτικών σχημάτων και  

συμπερασματο -λογίας στην  οικονομία,  τη  βιομηχανία και  τη  

δ ιοίκηση  

λ .    Στοχαστ ική  μοντελοποίηση  διαδικασιών στη  βιομηχανία και  την 

παραγωγή  

λα.  Σχεδ ίαση  και  πραγματοποίηση  χρηματο -οικονομικών μελετών,  

υλοποίηση  στατιστ ικών ελέγχων ποιότητας  και  αξιοπιστίας  

λβ .    Μελέτη  ανάλυσης χαρτοφυλακίου ,  δ ιαχε ίρ ιση  δεδομένων και  

χάραξη  στρατηγικής  σε  επ ιχε ιρήσεις  και  οργανισμούς  

λγ .  Μελέτη  γ ια  τη  μέτρηση ,  τη  μοντελοποίηση  και  τη  διαχε ίρ ιση 

κ ινδύνων σε  χρηματοπιστωτικούς ,  ασφαλιστ ικούς  ή  επενδυτικούς  

οργανισμούς  

λδ .   Μελέτη  οργάνωσης,  χρονικού προγραμματ ισμού και  επ ιχε ιρησιακής 

έρευνας σε  τεχν ικά έργα,  επ ιχε ιρήσεις  και  οργανισμούς  

λε .   Πραγματοποίηση  λογ ιστ ικών,  ο ικονομικών και  δ ιο ικητ ικών μελετών 

γ ια  τη  βέλτ ιστη  λει τουργία  επ ιχε ιρήσεων και  οργανισμών  

λστ .    Ανάλυση  και  σ χεδ ίαση  συστημάτων αυτομάτου ελέγχου  

λη .    Μελέτη  υπολογιστ ικής  μηχανικής  σε  κατασκευές  

λθ.    Μοντελοποίηση και  υπολογιστική  προσομοίωση δ ι εργασιών στη 

β ιομηχανία και  την  παραγωγή  

λ ι .     Σχεδίαση ,  μελέτη  και  υλοποίηση  προτύπων ηλεκτρονικής 

κρυπτογραφίας  

μ.    Σχεδίαση  και  μελέτη  της  αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων και  

επ ιπτώσεις  αυτών στο  περιβάλλον  –  Μελέτες  και  σχεδ ίαση 

ακτ ινοπροστασίας  

μα.   Σχεδ ίαση ,  προσομοίωση μέσω λογισμικού και  μελέτη  κατασκευής  

αισθητήρων και  αν ιχνευτών γ ια  την πραγματοποίηση 

ραδιοπεριβαλλοντ ικών μετρήσεων  

μβ.    Σχεδ ίαση  διατάξεων λέηζερ  και  πραγματοποίηση  μελετών γ ια  τ ι ς  

εφαρμογές  τους  στη  β ιομηχανία,  στην  τεχνολογία ,  στην  ιατρική  και  

στο  περιβάλλον  

μγ .  Σχεδ ίαση ,  προσομοίωση μέσω λογισμικού και  μελέτη  κατασκευής  

αισθητήρων,  αν ιχνευτικών συστημάτων και  επ ι ταχυντ ικών διατάξεων 

γ ια  την  αν ίχνευση  σωματιδ ίων  

μδ.  Μελέτη  και  υλοποίηση  (καταστροφικών και  μη  καταστροφικών) 

ελέγχων και  αναλύσεων σε  υλικά και  κατασκευές  βασισμένων σε  

μηχανικές ,  ατομικές ,  οπτ ικές  και  πυρηνικές  φασματοσκοπ ικές 

τεχν ικές  

με .    Μελέτη  και  προσδιορισμό των οπτ ικών,  μαγνητ ικών και  

δ ιηλεκτρικών ιδ ιοτήτων των υλ ικών  

μστ .   Σχεδ ίαση ,  χαρακτηρισμό και  μελέτη  των ιδ ιοτήτων νέων ευφυών 

υλ ικών (όπως π .χ .  υπεραγωγοί ,  φωτοβολταϊκά,  ημιαγωγοί ,  πολυμερή ,  

κεραμικά,  νανοσύνθετα κ .ά . )  
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μη.    Μελέτη και  ανάλυση  σήματος  με εφαρμογή  στην ανασύνθεση  

ε ικόνας,  στη  β ιοϊατρική ,  στη  νανοτεχνολογία ,  στην  ανάλυση 

δεδομένων από αισθητήρες  και  αν ιχνευτές  –  Σχεδιασμό ψηφιακών 

φίλτρων  

μθ.   Μελέτη της επ ίδρασης ιοντ ι ζουσών ακτ ινοβολιών  στην Ιατρική  και  

στη  Βιολογία  –  Σχεδιασμός (μέσω λογισμικού)  και  υλοποίηση 

βέλτ ιστων συνθηκών ακτ ινοβόλησης βιολογικών δε ι γμάτων,  όπως 

π .χ .  εφαρμογή  προηγμένων τεχν ικών κλ ιν ικών εφαρμογών (SPECT),  

τομογραφία με  βραχύβια ραδιο ϊσότοπα εκπομπής ποζιτρονίων ( PET)  

με  συνδυαστ ικά αποτελέσματα αξονικής  τομογραφίας  (CT),  αδρονική 

θεραπεία ,  πλεονεκτήματα και  εφαρμογή  δ ιαγνωστικών και  

θεραπευτ ικών μεθόδων των επι ταχυντ ικών διατάξεων  

μι .    Μελέτη  της ελαστ ικής ,  πλαστ ικής  και  χρονικά εξαρτημένης 

συμπεριφοράς των υλικ ών  

ν .    Μελέτη  του  φαινομένου της  αστοχίας  υλ ικών με  μακροσκοπικά και  

μ ικροσκοπικά κρι τήρια αστοχίας   

να.  Μελέτες  εμβιομηχανικής  με  εφαρμογή στο  μυοσκελετ ικό  σύστημα –  

Σχεδιασμό τεχνητών μελών και  βιοαισθητήρων  

νβ .    Μελέτη υπολογισμού επέκτασης ρωγμών σε  υλικά και  μηχανικές 

κατασκευές  με  χρήση  εξε ιδ ικευμένου λογ ισμικού  

 

 Με βάση  όλα τα  παραπάνω τεκμαίρεται ,  θεωρούμε ,  με  απόλυτη  

σαφήνεια  η  ανάγκη γ ια  τη  θέσπιση μιας  νέας κύριας  ε ιδ ικότητας 

μηχανικού ,  αυτής  του Μηχανικού των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και  

Φυσικών Επιστημών ,  κάτ ι  το  οποίο ε ίναι  και  πάγιο αί τημα μας,  σε  πλήρη 

συμφωνία με  τ ι ς  αποφάσεις /προτάσεις  της Συγκλήτου του  ΕΜΠ και  των 

Πρυτανικών Αρχών.  Ζητάμε ,  λο ιπόν ,  την  εκ  μέρους  σας  αναθεώρηση της  

πρόσφατης  εκπεφρασμένης  πρόθεσης ένταξης  των μελών μας ω ς υπο -

ε ιδ ικότητα σε  κάποια άλλη  κύρια ειδικότητα μηχανικού.  Η υπέρβαση  του 

τελευταίου  αυτού εμποδίου  με καθαρά επιστημονικά κρι τήρια,  θεωρούμε  

ότ ι  θα θέσει  τέλος  στο  χρόνιο  πρόβλημα μας και  θα αποκαταστήσει  την 

αδ ικ ία την  οποία υφιστάμεθα επί  μακρόν ως διπ λωματούχοι  πενταετούς  

φοί τησης  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνε ίου .  Άλλωστε ,  η  φυσική  μας 

θέση  εδράζεται  ισότ ιμα εντός  της  μεγάλης  ο ικογένειας  του  Τεχν ικού 

Επιμελητηρίου  Ελλάδος.   

 Σε περίπτωση,  όμως,  που η  δημιουργία  νέας  ε ιδ ικότητας ε ίναι  μη  

εφικτή στη τρέχουσα φάση ,  εί τε  λόγω πίεσης  χρόνου ε ί τε  για  άλλους 

πρακτ ικούς  λόγους  τους  οποίους  αδυνατούμε  να γνωρίζουμε ,  θεωρούμε  ότ ι  

μ ια  ένταξη  στην  κύρια  ε ιδικότητα του  Ηλεκτρολόγου,  Ηλεκτρονικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού (ο ι  οποίες  ε ίναι  και  ο ι  π ιο  συγγεν ικές ,  αν  κα ι  

καμία εξ  αυτών δεν  καλύπτε ι  όλο  το εύρος  των επαγγελματ ικών 

δραστηριοτήτων των δ ιπλωματούχων της  Σχολής  ΕΜΦΕ) θα πρέπει  να έχε ι  

καθαρά προσωρινό  (μεταβατικό)  χαρακτήρα .  Άλλωστε ,  το  σχήμα αυτό  το  

ε ίχαμε  προτε ίνε ι  και  παλαιότερα με σχετ ική  επιστολή ,  η  οποί α 

κοινοποιήθηκε  σε  όλα τα  μέλη  της  Διο ικούσας του  επιμελητηρίου 

(18/1 /2016,  αρ .πρωτ .1348) .  Εδώ, προκρίνουμε  την ανάγκη αποτύπωσης της  

ρητής  δέσμευσης και  του  συγκεκριμένου  χρονικού ορίζοντα  από τα μέλη  

της  Αντιπροσωπείας  γ ια  τη  δ ι ενέργε ια  μ ιας  ουσιαστ ικής  επιστημονικής 
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συζήτησης με  τελ ικό στόχο την  άρτ ια  περιγραφή της  νέας  ειδ ικότητας  

μηχανικού,  όπως δ ι εξοδικά αναπτύξαμε .   

                   Επιπλέον ,  η  όποια προσωρινή ένταξη  δεν  θα πρέπει  να θ ί γει  -

κατά κανένα τρόπο -  τα  επαγγελματ ικά δ ικαιώματα των μελών μ ας,  όπως 

αυτά προκύπτουν  από τη  συνδυαστ ική εφαρμογή  των ΠΔ 199/2007 και  ΠΔ 

99/2018,  πάντοτε  με βάση  το πρόγραμμα σπουδών και  με  σεβασμό στο  

εν ιαίο  και  αδιάσπαστο  δ ίπλωμα Μηχανικού της  Σχολής  Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και  Φυσικών Επιστημών του  Εθνικού Μετσό βιου 

Πολυτεχνε ίου .  

      Κλείνοντας ,  σας  μεταφέρω την  πρόθεσή εμού του  ιδ ίου  από τη 

θέση  του  Προέδρου,  αλλά και  του  ΔΣ του Συλλόγου να παράσχουμε  όποιες  

δ ι ευκριν ίσε ις  ή  τεχν ικές  λεπτομέρει ες  ζητηθούν  και  προσβλέπω σε  μ ία 

γόν ιμη ,  ουσιαστική  συζήτηση ,  τόσο κ ατά την  επερχόμενη συνεδρίαση ,  όσο 

και  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μελλοντική  συνάντηση  εσε ίς  ορίσετε .  

 

Με θερμούς  συναδελφικούς  χαιρετ ισμούς ,  

 

Για το  ΔΣ,  

Δημήτρης  Κάραλης,  

Πρόεδρος Συλλόγου Διπλωματούχων Σχολής ΕΜΦΕ  

 

 

3. Οι φοιτητές δηλώνουν ότι εμμένουν στη θέση τους για τη δημιουργία νέας βασικής 

ειδικότητας.» 

 

 

Κατόπιν της συζήτησης η  Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας  του 

Τ.Ε.Ε.  κατέθεσε πρόταση  από κοινού με το Γ. Στασινό, Χ. 

Δούκα, Δ. Πετρόπουλο, Ι. Κυριακόπουλο για την ένταξη των 

Διπλωματούχων Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  στη  βασική 

ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  μεταβατικά και 

με τον όρο ότι εντός 6 έως και 12 μήνες, εφόσον εγγραφεί 

μία κρίσιμη μάζα, τουλάχιστον 100 Διπλωματούχων στο 

Τ.Ε.Ε.,  η Αντιπροσωπεία  να επανεξετάσει την ένταξη των 

Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ σε νέα βασική ειδικότητα.  

 



27 

 

 

 

  

Τέθηκε σε ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε με 76 υπέρ, 2 

κατά, 1 λευκό  και 2 αποχή.  

Συνεπώς η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.  

αποφάσισε  κατά πλειοψηφία  

 

την έγκριση ένταξης των Διπλωματούχων Μηχανικών της 

Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 

Επιστημών στη βασική ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών μεταβατικά και με τον όρο ότι εντός 6 έως και 

12 μήνες, εφόσον εγγραφεί μία  κρίσιμη μάζα, τουλάχιστον 

100 Διπλωματούχων στο Τ.Ε.Ε. ,  η Αντιπροσωπεία  να 

επανεξετάσει  την ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ 

σε νέα βασική ειδικότητα.  

…………………………………………………………………….  

……………………… . .……………………… . .…………………  

…………………………………………………………………… . .  

Ακριβές Απόσπασμα 

από τα Πρακτικά της ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

της 5
ης

 Οκτωβρίου 2019 

Αθήνα, 16.10.2019 

 

            Η Πρόεδρος                   O Γενικός Γραμματέας  

της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.      της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.  

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ  


