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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός βοηθήματος ενημέρωσης και
πληροφόρησης των πτυχιούχων Σχεδιαστών Μόδας και Τεχνολόγων Ένδυσης, του Τμήματος
Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων (ΣΠΕ), του Παραρτήματος Κιλκίς στο Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης, για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, που επικρατούν στον επαγγελματικό τους
χώρο και τις δυνατότητες παραπέρα αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
Η σύνταξη των αναλυτικών πιλοτικών Οδηγών Επαγγέλματος Πτυχιούχων του Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης αποτελεί έργο του Γραφείου Διασύνδεσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ’
Κ.Π.Σ., που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ .
Οπωσδήποτε, πληροφορίες αυτού του τύπου θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, καθώς χάνουν την επικαιρότητά τους, ωστόσο η πληθώρα των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων επιτρέπει, εύκολα, την επικαιροποίησή τους από τον αναγνώστη.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
2.1 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. είναι να αποτελέσει ένα
ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των Πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού &
Παραγωγής Ενδυμάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στην παραπέρα ανάπτυξή τους. Παρέχει τα βασικά στοιχεία,
αλλά και εκτενή κατάλογο πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευμένα θέματα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο
επάγγελμά του.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση με
το νόμο 2916/01. Τα Α.Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αυτοδιοικούνται στο πλαίσιο του ιδρυτικού τους
νόμου. Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση,
επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο
επάγγελμα, να συμβάλλουν στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν, ως στελέχη
εφαρμογής στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
Σήμερα σπουδάζουν στα Ελληνικά Α.Τ.Ε.Ι. περί τους 200.000 σπουδαστές, σε διάφορες
Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας στελέχη και επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα
γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Είναι
λοιπόν αυτονόητη η σημασία, αφενός μεν του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού των
πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι., αφετέρου δε της δημιουργίας από πλευράς των Ιδρυμάτων γνωστικών
αντικειμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες της
ελληνικής αγοράς.
Οι νέες συνθήκες στην παγκοσμιοποιημένη αγορά και η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο του
κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης, δημιουργούν δυσκολίες, αλλά και προκλήσεις, που έχουν,
κυρίως, σχέση με τη διάθεση στελεχών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια εποχή όπου το ζητούμενο
στο επιχειρείν είναι η γνώση, οι πληροφορίες και ο συνδυασμός τους για την παραγωγή «έξυπνων»
προϊόντων για τον «ανεπτυγμένο» καταναλωτή. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες
δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά της κάθε ειδικότητας μπορεί να
συντελέσει, ουσιαστικά,
στη σωστή επιλογή
στον εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων
στην ανεύρεση εργασίας και
στη χάραξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
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Οπωσδήποτε το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος ΣΠΕ είναι εκτενέστατο
και υπερβαίνει τα όρια αυτού του Οδηγού. Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν έργο υλοποιήθηκε με μία
δομημένη μεθοδολογία, με κύρια σημεία εστίασης:
9 Την άμεση και σαφή ενημέρωση του χρήστη.
9 Τη μεθοδολογική προσέγγιση με τρόπο ώστε να επιδέχεται επέκταση και εύκολη
επικαιροποίηση στο μέλλον.
Τα στοιχεία του Οδηγού αντλήθηκαν από μεγάλο αριθμό πηγών και αναφορών, (τόσο εντύπων
όσο και ηλεκτρονικών), συνεντεύξεων με στελέχη εταιρειών, Φορέων και εμπειρογνωμόνων.
Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού προέκυψαν από:
Την

Πιλοτική

εργασία/προμελέτη

της

Ομάδας

Ιωάννη

Ρουσιά

«ΟΔΗΓΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι.»
Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραφείων Διασύνδεσης των Α.Τ.Ε.Ι.
Την έρευνα αγοράς εργασίας που περιελάμβανε τη διερεύνηση ζήτησης εργασίας στο Τμήμα
Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων και την Τράπεζα Ζήτησης/Προσφοράς Εργασίας (Job
Matching) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ένδυσης Ελλάδος
Τους Επαγγελματικούς Οδηγούς αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού
Τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ΣΠΕ
Τις υπάρχουσες Συλλογικές Συμβάσεις για παρόμοιες ειδικότητες
Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σχετικών Υπουργείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Φορέων
και Οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΠΕ

Η παρούσα έκδοση του Οδηγού περιλαμβάνει την περιγραφή των επαγγελμάτων που σχετίζονται με
τις ειδικότητες:
9 Πτυχιούχος Σχεδιαστής Μόδας Τ.Ε.
9 Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ένδυσης Τ.Ε.
Για κάθε ειδικότητα, παρατίθενται τα συνηθέστερα επαγγελματικά πεδία απασχόλησης και
περιγράφονται ακολούθως τα επαγγέλματα για μερικά από αυτά τα πεδία. Η επιλογή των
επαγγελματικών πεδίων που περιγράφονται έγινε λαμβάνοντας υπόψη :
9 Τη σημασία των αντίστοιχων επαγγελματικών πεδίων για τους πτυχιούχους της κάθε
ειδικότητας
9 Τη δυνατότητα εύρεσης στοιχείων και πληροφοριών
9 Την κατάσταση στην εγχώρια και την «ανεπτυγμένη» αγορά του εξωτερικού
9

Οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. απασχολούνται, γενικά, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση
εξαρτημένης εργασίας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος
Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων μπορούν να έχουν μόνο ενδεικτικές πληροφορίες διότι
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες ώστε από τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα να προκύψουν
νέες θέσεις εργασίας, κυρίως, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Συνεπώς, ο Οδηγός προσπαθεί να καλύψει τις γενικές ανάγκες πληροφόρησης στις
επαγγελματικές αυτές επιλογές και περιλαμβάνει:
9 Πληροφορίες και στοιχεία για Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς επίσης και για την
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των πτυχιούχων.
9 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης στο Δημόσιο τομέα,
ιδιωτικό τομέα και για την επιχειρηματική δραστηριότητα (ελεύθερο επάγγελμα).
9 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς από ζήτηση θέσεων εργασίας στο τμήμα ΣΠΕ, καθώς
επίσης και από πρόσφατες Κλαδικές Μελέτες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής &
Ένδυσης Ελλάδος.
9 Στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης σε χώρες του εξωτερικού.
9 Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος.

2.3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ

Κατά τη σύνταξη του Οδηγού αυτού επελέγησαν δύο (2) ειδικότητες με βάση τις δύο κατευθύνσεις
σπουδών και θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, που θεωρούνται ότι μπορούν,
σήμερα, να πληρωθούν από του πτυχιούχους του Tμήματος ΣΠΕ. Οι θέσεις στο δημόσιο τομέα θα
πρέπει να θεσμοθετηθούν και να ενσωματωθούν στους Οργανισμούς των Υπουργείων και των
Δημόσιων Φορέων, δεδομένου ότι το Τμήμα ΣΠΕ είναι πολύ νέο και δεν έχουν προβλεφθεί ανάλογες
θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους του. Οι θέσεις εργασίας που μελετώνται ανά ειδικότητα και
τομέα απασχόλησης δίνονται στους παρακάτω πίνακες:
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Πίνακας 1: Ειδικότητα Πτυχιούχου Σχεδιαστή Μόδας
Ιδιωτικός Τομέας

Υπεύθυνος Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Προϊόντων

Επιχειρήσεις

Πατρονίστ

Ένδυσης

Βοηθός Σχεδιαστής

Εκπαίδευση

ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Αυτοαπασχόληση

Σύμβουλος Μόδας και Ενδυματολόγος.
Σχεδιαστής Μόδας ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Ειδικός για οργάνωση επιδείξεων Μόδας, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων
και άλλων συναφών με το ένδυμα, δράσεων.
Προσωπικός αγοραστής πελατών.
Μέλος ομάδας έργου για την ανάπτυξη πρωτότυπων ή όχι σχεδιαστικών ιδεών
και την παραγωγή σειράς δειγμάτων, την έρευνα αγοράς, την ενημέρωση για
τις τάσεις της Μόδας (mega & micro trends) και την κοστολόγηση, τις τεχνικές
παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων.

Ευρύτερος

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δημόσιος Τομέας

Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει
να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων Υπουργείων.
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων και τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρέπει να
θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθειες προϊόντων
Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης κ.ά.),
στη

Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση,

τις

διάφορες

Σχολές

Εκπαίδευσης και στην τριτοβάθμια (ΑΤΕΙ) και στη
Εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ.
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της

Τεχνικής

Δημόσια Τεχνική

Πίνακας 2: Ειδικότητα Πτυχιούχου Τεχνολόγου Ένδυσης Τ.Ε.

Ιδιωτικός

Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Τομέας

Υπεύθυνος Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας

Βιομηχανία

Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Υπεύθυνος Τμήματος Κοπής
Υπεύθυνος Τμήματος Ραφής
Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής
Υπεύθυνος Δ/νσης Παραγωγής
Υπεύθυνος Τμήματος Πωλήσεων
Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ

Αυτοαπασχόληση

Σύμβουλος εγκατάστασης Συστημάτων ISO (9001 /14001 κλπ).
Ειδικός για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, την Επιστημονική και Ερευνητική
μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων, την εκπόνηση μελετών και τις πολιτικές
σχετικές με τον κλάδο ένδυσης.
Τεχνολόγος Ένδυσης ως ειδικός για τη μελέτη ίδρυσης λειτουργία και
στελέχωση επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών,
ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης.
Επιχειρηματίας, με την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων.

Ευρύτερος

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δημόσιος Τομέας

Δικαίου (Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ) οι θέσεις θα πρέπει
να Νομοθετηθούν με Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων Υπουργείων.
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων και τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρέπει να
θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθειες προϊόντων
ένδυσης κ.ά.),
στη

Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση,

τις

διάφορες

Σχολές

Εκπαίδευσης και στην τριτοβάθμια (ΤΕΙ) και στη
Εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ.
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της

Τεχνικής

Δημόσια Τεχνική

2.4 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Για την καλύτερη αξιοποίηση του Οδηγού αυτού θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
Λόγω της ταχύτατης µεταβολής του επαγγελµατικού τοπίου στην αγορά εργασίας της χώρα
µας, ο Οδηγός θα πρέπει να ανανεώνεται συστηµατικά.
Παρά το ότι περιγράφεται λεπτομερώς ένας περιορισµένος σχετικά αριθµός θέσεων
εργασίας (στον ιδιωτικό μόνο τομέα), αναφέρεται, γενικά, ένας σηµαντικός αριθµός
πληροφοριών επαγγελµατικών πεδίων και φορέων απασχόλησης .
Το θέµα των αμοιβών είναι, γενικά, δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια.
Στη γενική περίπτωση ακολουθούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που ισχύουν για
τον κλάδο Ένδυσης. Σπανίως συναντώνται και υψηλότερες αποδοχές.
Οι τυπικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας, συνήθως, αναφέρονται σε πτυχίο, γνώση ξένων
γλωσσών, προϋπηρεσία και επαγγελµατική εµπειρία, γνώση σύγχρονων εργαλείων
πληροφορικής. Σπανιότερα στις απαιτήσεις αναφέρονται και µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
ευελιξία σε µετακινήσεις και ταξίδια, εξειδικευµένες γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση θέµατα
δυνατότητας συνεργασίας, εργασίας σε οµάδα, εργατικότητας κλπ. θεωρούνται αυτονόητα.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων (ΣΠΕ) είναι το μοναδικό στην Ελλάδα για το
αντικείμενο της Ένδυσης και ανήκει στο Παράρτημα Κιλκίς του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Σ.Π.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου
ένδυσης με δύο σκέλη: τον Σχεδιασμό Μόδας και την Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων.
9 Στο σκέλος του Σχεδιασμού Μόδας περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία
προϊόντων, τις πηγές Μόδας, την προώθηση προϊόντων, το μάρκετινγκ, τα υλικά και τον
τεχνολογικό εξοπλισμό.
9 Στο σκέλος της Τεχνολογίας Παραγωγής Ενδυμάτων, περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με
την τεχνολογία των υλικών και των διαδικασιών, την οργάνωση και τον έλεγχο ποιότητας
της παραγωγής, τη διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το περιβάλλον της
επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
3.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας στον Σχεδιασμό Μόδας και την Τεχνολογία της Παραγωγής προϊόντων Ένδυσης, με
γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Εκτός από το να
καλλιεργεί και να αναπτύσσει το γνωστικό του αντικείμενο, παρέχει στους σπουδαστές του άρτια
κατάρτιση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην
εξέλιξη και πρόοδο του βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλάδου Ένδυσης αναπτύσσοντας τεχνογνωσία
και καινοτομίες μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων
γνώσεων.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και
Παραγωγής Ενδυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους,
απασχολούνται ως Σχεδιαστές Μόδας και Τεχνολόγοι Ένδυσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε
ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ασχολούνται μεταξύ άλλων και με τα
ακόλουθα:
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1

Ως Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας.

2

Με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και τη δημιουργία πρωτότυπων
σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών (Κολεξιόν Μόδας).

3

Με την οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεις και άλλες
συναφείς με το έτοιμο ένδυμα δράσεις.

4

Με τη μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και
διακίνησης πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων και αξεσσουάρς ένδυσης, καθώς και ίδρυση και
λειτουργία ειδικών εργαστηρίων (atelier Μόδας).

5

Με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων.

6

Με την αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης.

7

Με τις τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών,
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.

8

Με τη δραστηριοποίηση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα
με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

3.4 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα ΣΠΕ απονέμει ενιαίο πτυχίο μετά από ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οκτώ (8) εξαμήνων.
Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια καθηγητών ή επιτυχημένων στελεχών της
αγοράς, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη
περιπτώσεων και στην ομαδική εργασία.
Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα:
(α) Γενικής Υποδομής των οποίων η γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρξη των
σπουδών στο ευρύ γνωστικό πεδίο όπου υπάγονται οι ειδικότητες του Σχεδιαστή Μόδας και του
Τεχνολόγου Ένδυσης.
(β) Ειδικής Υποδομής που βοηθούν στην κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας.
γ) Ειδικότητας τα οποία πραγματεύονται την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται από την
ειδικότητα των σπουδών.
δ) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών σπουδών τα οποία βοηθούν τους
σπουδαστές, τόσο στον επαγγελματικό τους τομέα, όσο και στην πνευματική τους καλλιέργεια.
Το όγδοο (8) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την άσκηση
στο επάγγελμα (Πρακτική Άσκηση). Η Πτυχιακή Εργασία δίνει τη δυνατότητα στον τελειόφοιτο
Σπουδαστή του Τμήματος να πραγματοποιήσει μία ολοκληρωμένη μελέτη που σχετίζεται με θέμα
της ειδικότητάς του και που μπορεί να είναι θεωρητικού, πειραματικού ή συνθετικού περιεχομένου.
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Η μελέτη μπορεί, επίσης, να επικεντρώνεται σε επίκαιρο θέμα από το χώρο των ελληνικών μονάδων
παραγωγής προϊόντων Ένδυσης ή μπορεί να αφορά θέμα δημιουργικού ή βιομηχανικού σχεδιασμού
Ενδυμάτων. Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και πραγματοποιείται σε χώρους
παραγωγής, όπως επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων, πλεκτήρια, σχεδιαστήρια, ατελιέ υψηλής
ραπτικής και άλλους χώρους εργασίας (καταστήματα λιανικής, περιοδικά Μόδας, τηλεόραση,
θέατρο κ.ά.), που έχουν σχέση με την ειδικότητα των σπουδών ή σε κέντρα έρευνας & ανάπτυξης
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΣΠΕ εμφανίζεται συνοπτικά παρακάτω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
A/A

MΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υ/

Α/Α

MΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/

ΕΥ

ΕΥ

1

Μαθηματικά

Υ

1

Κλωστ/γικές `Ινες

Υ

2

Φυσική

Υ

2

Κλωστ/γικές Επεξεργασίες

Υ

3

Χημεία

Υ

3

Αρχές

4

Εισαγωγή

στην

Κλωστοϋφαντουργία
Σχέδιο

και

Κοστολόγησης
Υ

4

και `Ενδυση
5

Λογιστικής

Σχέδιο και Χρωματολογία
ΙΙ

και Υ

5

Χρωματολογία Ι
Υ:Υποχρεωτικό μάθημα
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Υ

Χειρισμός Προγραμμάτων Υ
Η/Υ

ΕΥ:Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα

Υ

Εισαγωγή στην διοίκηση
επιχειρήσεων

6

Υ

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α

MΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/ΕΥ

1

Ποιοτικός `Ελεγχος Ι

Υ

2

Συστήματα
Τεχνολογία

Σχεδίασης Υ

4

Σχεδιασμός Ενδυμάτων

5

Ιστορία

Τέχνης

1

Οικονομική Διάσταση του Υ

2

Υφασματολογία

Υ

3

Εισαγωγή στην Παραγωγή Υ
Ενδυμάτων

Υ

4

Στατιστική

και Υ

Υ

Κλωστοϋφαντουργίας

Σχεδίασης
Χειρισμός Προγραμμάτων

Υ/ΕΥ

Σχεδιασμού Ενδυμάτων

Προτύπων Ενδύματος Ι

6

MΑΘΗΜΑΤΑ

Παραγωγής Υ

Ενδυμάτων
3

Α/Α

5

Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ

Υ

6

Γεν. Αρχές Μάρκετινγκ

Υ

Υ

Η/Υ ΙΙ

Κατεύθυνση Σχεδιαστή Μόδας
ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α

MΑΘΗΜΑΤΑ

1

Εισαγωγή

στα

Υ/ΕΥ

Α/Α

Οικονομικά Υ
1

της Κλωστοϋφαντουργίας
2

Τεχνολογία

Σχεδίασης Υ

2

Προτύπων Ενδύματος ΙΙ
3

Διοίκηση

3

Αλυσίδας Υ

Προσφοράς
4

4

Σχεδιασμός ενδυμάτων και ΕΥ
μετατροπή σε πατρόν

5

Ιστορία

μόδας

5
και ΕΥ

MΑΘΗΜΑΤΑ
Κοστολόγηση

Υ/ΕΥ
Ετοίμων

Ενδυμάτων
Διοίκηση Προσωπικού
Τεχνολογία Στρώσης και
Κοπής
Αγγλικά – Ορολογία
Ηλεκτρονικά

Συστήματα

Σχεδίασης Ενδύματος

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Σχεδίαση, Ανάπτυξη και

ενδυματολογία

6

Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα
Ε.Υ. για το 5ο , 6ο και 7ο εξάμηνο σπουδών.
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Παρουσίαση
Καλλιτεχνικού Μοντέλου

ΕΥ

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Α/Α

MΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/ΕΥ

1

Τεχνολογία Ραφής

Y

Οργάνωση
2

και

Επιχειρήσεων

Δ/ση
Ετοίμων Y

Ενδυμάτων
3

Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Δεοντολογία

4

Σχεδιασμός βιομηχανικού
ενδύματος
Σχεδιασμός

6

ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υ

Επαγγέλματος

5

Y

υψηλής

ραπτικής

Α/Α
EY
ΕΥ

MΑΘΗΜΑΤΑ
Πτυχιακή Εργασία

Υ

Πρακτική Άσκηση

Υ

Κατεύθυνση Τεχνολόγου Παραγωγής Ενδυμάτων

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α
1
2
3

4

5

MΑΘΗΜΑΤΑ
Εισαγωγή στα Οικονομικά
της Κλωστοϋφαντουργίας
Τεχνολογία

Σχεδίασης

Προτύπων Ενδύματος ΙΙ
Διοίκηση

Αλυσίδας

Προσφοράς

Α/Α

Υ

1
2

Υ

3

Υ

4

Διοίκηση Παραγωγής
Ηλεκτρονικά

Υ/ΕΥ

Συστήματα

Κλωστοϋφαντουργίας

ΕΥ

5

ΕΥ

6

MΑΘΗΜΑΤΑ
Κοστολόγηση

Υ/ΕΥ
Ετοίμων

Ενδυμάτων
Διοίκηση Προσωπικού
Τεχνολογία Στρώσης και
Κοπής
Αγγλικά – Ορολογία
Ηλεκτρονικά Συστήματα
Σχεδίασης Ενδυμάτων
Τεχνολογία Ενδύματος

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
ΕΥ

Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα Ε.Υ. για το 5ο , 6ο και 7ο εξάμηνο σπουδών.
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ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
1

MΑΘΗΜΑΤΑ
Τεχνολογία Ραφής
Οργάνωση

2

Υ/ΕΥ

και

Επιχειρήσεων

Y
Διοίκηση
Ετοίμων Y

Ενδυμάτων
3

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Y

4

Δεοντολογία Επαγγέλματος

Υ

5
6

Α/Α
1
2

Τεχνολογία

Παραγωγής Ενδυμάτων
Ηλεκτρονικά

Συστήματα

Παραγωγής Ενδυμάτων

Α/Α

EY
ΕΥ

5

Πτυχιακή Εργασία

Υ

Πρακτική Άσκηση

Υ

Β’ ΟΜΑΔΑ ΕΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)

(ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)

MΑΘΗΜΑΤΑ
Σχεδιασμός

Α/Α
Ενδυμάτων

και

Μετατροπή σε Πατρόν
Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία

Παρουσίαση

Ανάπτυξη

ΕΥ

1

ΕΥ

2

και
3

Καλλιτεχνικού ΕΥ

Μοντέλου
4

MΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΟΜΑΔΑ ΕΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σχεδίαση,
3

Μηχανών

ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιομηχανικός

Σχεδιασμός

Ενδύματος
Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής

4
ΕΥ
5
ΕΥ
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MΑΘΗΜΑΤΑ
Διοίκηση Παραγωγής
Ηλεκτρονικά

Συστήματα

Κλωστοϋφαντουργίας
Τεχνολογία Ενδύματος
Τεχνολογία

Μηχανών

Παραγωγής Ενδυμάτων
Ηλεκτρονικά

Συστήματα

Παραγωγής Ενδυμάτων

ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ

3.5 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στους παρακάτω Πίνακες εμφανίζονται τα στοιχεία των νεοεισερχομένων σπουδαστών και των
πτυχιούχων του Τμήματος ΣΠΕ κατά τα Ακαδημαϊκά έτη από την δημιουργία του μέχρι σήμερα:
Πίνακας 3: Αριθμός εγγραφέντων στο Τμήμα Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1999-

2000-

2001-

2002-

2003-

2004-

2005-

ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8*

13*

42*

21*

18*

12*

12*

126*

141**

134**

119**

143**

156**

174**

155**

1.022**

149

147

161

164

174

186

167

1.148

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

*αγόρια/ **κορίτσια

Πίνακας 4: Αριθμός πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων
ΙΔΡΥΜΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1999-

2000-

2001-

2002-

2003-

2004-

2005- ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΕ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-----

-----

-----

-------

2*

1*

2*

5*

33**

18**

18**

69**

35

19

20

74

ΣΥΝΟΛΟ

------

-------

------

-------

*αγόρια/**κορίτσια
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4. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά το γεγονός ότι το Τμήμα ΣΠΕ απονέμει ενιαίο πτυχίο, οι δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά
τις 4ετείς σπουδές, προσδιορίζουν κατ’αρχήν δύο (2) ειδικότητες: τον Πτυχιούχο Τεχνολόγο
Σχεδιασμού Μόδας και τον Πτυχιούχο Τεχνολόγο Ένδυσης. Ο χρόνος και το Περιεχόμενο των
Σπουδών θέτουν τον Πτυχιούχο του Τμήματος ΣΠΕ σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων υποψηφίων
στην αγορά εργαίας, που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα προσόντα αυτά στο πρόσωπό τους.

4.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
4.2.1

Πτυχιούχος Σχεδιαστής Μόδας

Περιγραφή
Σχεδιασμός Μόδας είναι ο σχεδιασμός ενδυμάτων και αξεσουάρς για την Υψηλή Ραπτική, το Πρετα-Πορτέ και τις επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων.
Οι Σχεδιαστές Μόδας μπορούν να σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη σειρά ενδυμάτων ή να
εστιάζουν σε μία ή περισσότερες εξειδικευμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα τα αθλητικά ρούχα.
Η εργασία του Σχεδιαστή εξαρτάται από το επίπεδο των αρμοδιοτήτων του και τη φύση της
επιχείρησης. Οι περισσότεροι Σχεδιαστές δημιουργούν τη δική τους θεματική ιστορία, εφόσον
διαθέτουν τις ανάλογες αρμοδιότητες, ή δημιουργούν πάνω σε δεδομένες πληροφορίες όπως είναι το
χρώμα και το ύφασμα και αναπτύσσουν το προϊόν.
Πολλές εργασίες σχεδιασμού χρησιμοποιούν επιρροές, για παράδειγμα ένα προϊόν
Σχεδιαστή του

Πρετ-α-Πορτέ, μπορεί, συνήθως, να αναπαραχθεί σαν προϊόν των επώνυμων

αλυσίδων καταστημάτων μέσα σε τέσσερις με έξι εβδομάδες.
Τυπικές Δραστηριότητες Εργασίας
Οι τυπικές δραστηριότητες εργασίας εξαρτώνται από το επίπεδο της αγοράς στο οποίο απευθύνεται ο
Σχεδιαστής. Η Υψηλή Ραπτική απαιτεί πολλές ώρες εργασίας για την παραγωγή των μοναδικών
ρούχων.

Πολλοί Σχεδιαστές Υψηλής Ραπτικής παράγουν, συλλογές Πρετ-α-Πορτέ, επίσης, σε

σχετικά μικρούς αριθμούς. Οι Σχεδιαστές των επώνυμων αλυσίδων καταστημάτων ασχολούνται με
σχεδιασμό ενδυμάτων, που θα παραχθούν σε χιλιάδες κομμάτια. Οι Σχεδιαστές Μόδας συνήθως
συνεργάζονται μαζί με άλλους, όπως αγοραστές και γραφεία πρόγνωσης Μόδας, για να
δημιουργήσουν μια συλλογή που οι καταναλωτές θα επιθυμούσαν να φορέσουν, δύο σαιζόν
νωρίτερα.
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Οι τυπικοί στόχοι μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των εργασιών, αλλά οι κύριες αρμοδιότητες
περιλαμβάνουν:
• δημιουργία μιας ιδέας και σχεδιασμό με το χέρι ή στον υπολογιστή,
• ανάπτυξη ενός πατρόν, που στη συνέχεια κόβεται και γαζώνεται σε δείγμα ενδύματος,
• επιμέλεια της παραγωγής.
Πιο έμπειροι Σχεδιαστές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να εστιάζουν στα θέματα
σχεδιασμού αυτής της διαδικασίας, ενώ οι Πατρονίστ θα φροντίσουν για την κοπή του πατρόν και οι
εξειδικευμένες Γαζώτριες θα ασχοληθούν με την προετοιμασία των δειγμάτων. Σε μικρότερες
επιχειρήσεις, ο Σχεδιαστής μπορεί να εκτελεί αυτόν και τους άλλους στόχους συγχρόνως.
Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
• ανάλυση των τάσεων στα υφάσματα, χρώματα και στυλ, σειρά σκίτσων και ανάπτυξη,
• έρευνα, επιλογή και αγορά υφασμάτων,
• παραγωγή σκίτσων με το χέρι ή με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD),
• προσαρμογή υπαρχόντων σχεδίων για μαζική παραγωγή,
• κατασκευή και κοπή των πατρόν,
• επίβλεψη της κατασκευής των δειγμάτων,
• στενή συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων, αγοράς και παραγωγής,
• διαπραγμάτευση με πελάτες και προμηθευτές.
Συνθήκες Εργασίας
Οι συνθήκες εργασίας παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:
Το περιβάλλον εργασίας ποικίλλει μεταξύ των επιχειρήσεων και μπορεί να διαφοροποιείται
από μία Βιοτεχνία Ένδυσης έως ένα εντυπωσιακό στούντιο σχεδιασμού. Οι ελεύθεροι
επαγγελματίες μπορεί να εργάζονται και από το σπίτι.
Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Οι τυπικοί μισθοί παρουσιάζουν αρκετά μεγάλη διακύμανση. Μεταξύ των μεγάλων κέντρων
απασχόλησης, τη Αθήνας και της Θεσσαλονίκης οι μισθοί στην πρωτεύουσα βρίσκονται πιο
υψηλά από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου Σχεδιαστές
με αναγνωρισμένη καριέρα μπορούν να αμειφθούν υψηλά, όταν δέχονται να εργασθούν σε
περιφερειακές μονάδες.
Οι ώρες απασχόλησης περιλαμβάνουν, συνήθως, υπερωρίες αλλά όχι Σαββατοκύριακα ή
βάρδιες.
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Η αυτοαπασχόληση/ελεύθερη εργασία είναι συνήθης και εκεί μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες
για εργασία μερικής απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις, συνήθως, δεν υποστηρίζουν
διαλείμματα στην καριέρα.
Η αναλογία φύλου είναι περίπου 15% άνδρες με 85% γυναίκες. Περισσότεροι άνδρες
εμπλέκονται σε συλλογές Υψηλής Ραπτικής, αλλά οι περισσότεροι καθιερωμένοι Σχεδιαστές
εκτός Υψηλής Ραπτικής είναι, συνήθως, γυναίκες.
Οι προθεσμίες, η πίεση και οι αντικοινωνικές ώρες μπορούν να ενοχλούν την ιδιωτική τους
ζωή.
Ημερήσια ταξίδια, περιστασιακά πολύωρη απουσία από το σπίτι έως αργά τη νύχτα και
εργασία στο εξωτερικό, αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα κατά τις προετοιμασίες
μεγάλων επιδείξεων Μόδας. Υπάρχει ανάγκη για ταξίδια στο εξωτερικό, για π.χ. ενημέρωση
ή οργάνωση εμπορικών επιδείξεων Μόδας.
Προφίλ Επαγγέλματος
Παρόλο που η περιοχή εργασίας αυτή είναι ανοικτή για όλους τους αποφοίτους Σχολών που έχουν
σχέση με τις Καλές Τέχνες, το Πτυχίο Τεχνολόγου ΤΕΙ με σπουδές Σχεδιασμού Ενδυμάτων
βελτιώνει τις ευκαιρίες για εργασία.
Οι απόφοιτοι από άλλες Σχολές Σχεδιασμού μονοετούς ή διετούς φοίτησης θα
αντιμετωπίζουν, μελλοντικά, αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους αποφοίτους του ΤΕΙ, αλλά σε ένα
ομαδικό Σχεδιαστήριο, που αποτελεί ζητούμενο για το μέλλον, θα μπορούσαν να απασχοληθούν
στελέχη με διάφορα επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης.
Η εμπειρία εκτιμάται ιδιαίτερα, όσο και οι γνώσεις της λιανικής αγοράς. Οι υποψήφιοι για τη
δουλειά του Σχεδιαστή Μόδας θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν ή έχουν έφεση στα
παρακάτω:
• δημιουργικό στυλ, μαζί με καλή γνώση χρωμάτων και υφασμάτων
• πρακτικές δεξιότητες, που περιλαμβάνουν κοπή πατρόν
• εμπορικές γνώσεις και επιχειρηματικό προσανατολισμό
• επικοινωνία, που περιλαμβάνει ικανότητες παρουσιάσεων
• δεξιότητες διαπραγμάτευσης
• αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία
• διαχείριση του χρόνου.
Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος για κάποιες περιοχές απασχόλησης, όπως
ο Σχεδιασμός Γυναικείων Ενδυμάτων. Οι μεγάλοι σχεδιαστικοί οίκοι, όπου ο ανταγωνισμός για
απασχόληση είναι σκληρός, σπάνια ανακοινώνουν ζήτηση. Οι άλλες περιοχές εργασίας
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παρουσιάζουν λιγότερο ανταγωνισμό, όπως τα παιδικά και τα ανδρικά ενδύματα, εν μέρει διότι
μικρότερος αριθμός φοιτητών Σχεδιασμού Μόδας εξειδικεύονται σε αυτές.
Εξειδικευμένες περιοχές μπορεί να απαιτούν ελαφρά διαφορετικές δεξιότητες και
ενδιαφέροντα. Τα παιδικά ενδύματα απαιτούν ένα ενδιαφέρον στην περιοχή αυτή και γνώση των
μεγεθολογίων και των ιδιοτήτων των υφασμάτων. Τα ανδρικά ενδύματα μπορεί να απαιτούν γνώση
της κοπής πατρόν και ό,που είναι απαραίτητο γνώσεις Ραφείου.
Πρόσληψη σε θέση εργασίας Σχεδιαστή Μόδας μπορεί να είναι δυνατή μέσα από άλλους
ρόλους, όπως της κοπής πατρόν. Ένας Σχεδιαστής Μόδας χρειάζεται να έχει ένα portfolio που
παρουσιάζει την δυνατότητά του να σχεδιάζει, τουλάχιστο, για μία αγορά-στόχο.
Επιμόρφωση
Δεν υπάρχει ένα μόνο τυπικό προσόν που να αντιπροσωπεύει την επαγγελματική κατάρτιση σαν
Σχεδιαστή Μόδας. Παρόλο ότι οι ευκαιρίες κατάρτισης για επαγγελματική εξέλιξη είναι
περιορισμένες, υπάρχουν και είναι διαφορετικές ως προς το περιεχόμενο και τους τρόπους παροχής.
Κατάρτιση που είναι διαθέσιμη σε ένα Σχεδιαστή Μόδας εξαρτάται από την επιχείρηση που
εργάζεται και επίσης από τις σπουδές του πριν εργασθεί. Οι σπουδές αυτές, πριν εργασθεί,
στοχεύουν να δώσουν στους σπουδαστές μια πολύ καλή ιδέα του τι θα αντιμετωπίσουν μέσω της
διδασκαλίας και της 6μηνης Πρακτικής Άσκησης.
Αρχικά η εκπαίδευση επάνω στη δουλειά είναι πιθανόν να περιορίζεται στην εκμάθηση της
ιδιοσυγκρασίας μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Οπωσδήποτε, κάποιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις
μπορεί να παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και εκπαίδευση στους υπολογιστές, που θα
μπορούσαν να συμπεριλάβουν σχεδιασμό με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) ή τη
χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των πατρόν.
Εξέλιξη της Καριέρας
Ο τύπος της επιχείρησης που εργάζεται ο Σχεδιαστής Μόδας θα κάνει τη διαφορά στους
εξειδικευμένους ρόλους που θα παίξει και στις ευκαιρίες για εξέλιξη. Το επίπεδο αγοράς και το
μέγεθος της εταιρίας είναι σημαντικοί παράγοντες. Πρόκειται για μια βιομηχανία όπου οι άνθρωποι
συχνά αλλάζουν δουλειά καθώς αυτό είναι σημαντικό για την πρόοδο στην καριέρα τους.
Βοηθός Σχεδιαστή είναι το κατώτερο άτυπο επίπεδο εργασίας που υπάρχει στο
Σχεδιαστήριο. Αυτό αφορά σε δραστηριότητες όπως κατασκευή καρτελών για τα δείγματα
υφασμάτων, απαντήσεις στα τηλέφωνα και προετοιμασία καφέ. Βοηθός Σχεδιαστής είναι ένα βήμα
υψηλότερα και μια ευκαιρία να έχει μια δημιουργική εμπλοκή, παρόλο που ο βοηθός δεν πρόκειται
να παίρνει μέρος σε μεγάλες αποφάσεις. Άλλες δραστηριότητες του βοηθού περιλαμβάνουν
κατασκευή των ταμπλώ τάσεων, σχεδιασμό τεχνικών προδιαγραφών για τους κατασκευαστές και
κάποιες υπευθυνότητες, π.χ. για μικρές ομάδες μιας σειράς ρούχων. Οι Σχεδιαστές παίρνουν τις
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αποφάσεις για τα χρώματα και τις τάσεις για τη σαιζόν και σχεδιάζουν τα πιο σημαντικά στοιχεία
της σειράς. Θα μπορούσε να χρειασθεί μέχρι και πέντε χρόνια σχετική εμπειρία για να διασφαλισθεί
η κατάληψη μιας τέτοιας θέσης. Η εξέλιξη με αρκετά χρόνια σχεδιαστικής εμπειρίας καταλήγει στη
θέση του Υπεύθυνου Σχεδιασμού, όπου παρέχονται ευκαιρίες για πιο υπεύθυνη θέση όσον αφορά
στις σχεδιαστικές αποφάσεις. Αυτό περιλαμβάνει τις γενικές τάσεις για μια σειρά ρούχων, αλλά οι
άνθρωποι κάτω από αυτό το επίπεδο θα αναλάβουν την κύρια σχεδιαστική δουλειά. Ο Υπεύθυνος
Σχεδιασμού αρχίζει να γίνεται πιο πολύ ρόλος μάνατζμεντ, παρόλο που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις
μπορεί να διαθέτουν μόνο μικρές σχεδιαστικές ομάδες.
Τυπικοί Εργοδότες
Η πλειοψηφία των Σχεδιαστών Μόδας εργάζονται στον κλάδο

των επώνυμων αλυσίδων

καταστημάτων. Υπάρχουν ευκαιρίες στα στούντιο σχεδιασμού μέσα στις εταιρίες κατασκευής ή
λιανικής πώλησης. Απασχόληση, επίσης, διατίθεται σε στούντιο εξειδικευμένου σχεδιασμού. Αυτά
μπορεί να παράγουν σχεδιασμό για έναν αριθμό κατασκευαστικών εταιριών. Τα εξειδικευμένα
στούντιο που υπηρετούν τις αγορές της Υψηλής Ραπτικής και του Πρετ-α-Πορτέ - οι «κορυφαίοι
οίκοι Μόδας» - αποτελούν μια προκλητική πηγή απασχόλησης. Αυτό, όμως, αποτελεί μια σχετικά
μικρή αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον κλάδο των επώνυμων αλυσίδων καταστημάτων.
Υπάρχουν, βέβαια, ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση. Οι Σχεδιαστές Μόδας ως ελεύθεροι
επαγγελματίες πωλούν το έργο τους μέσω εμπορικών εκθέσεων, πρακτορείων και προσωπικών
επαφών με αγοραστές μεγάλων εταιριών.
Πηγές Πληροφοριών Ζήτησης Σχεδιαστών Μόδας
9 ΣΕΠΕΕ
9 Εβδομάδα Μόδας (Fashion Week, Αθήνα)
9 Εφημερίδες
9 Περιοδικά
9 Ιδιωτικά Γραφεία στρατολόγησης και διάφοροι αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν
διαφορετικά επίπεδα αγοράς.

4.2.2

Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ένδυσης

Περιγραφή
Η Τεχνολογία Ένδυσης περιλαμβάνει την τεχνολογία των υλικών και των διαδικασιών, την
οργάνωση και τον έλεγχο ποιότητας της παραγωγής, την τεχνογνωσία κατασκευής των ενδυμάτων,
τα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης των ανθρώπων, των μηχανών και της πληροφορικής και τη
χρηματοοικονομική διοίκηση.
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Οι Τεχνολόγοι Ένδυσης μπορούν να καλύψουν πολλές θέσεις εργασίας τόσο στον ευρύτερο
Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι περισσότεροι Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ένδυσης
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις
ένδυσης, ανάλογες των σπουδών τους.
Τυπικές Δραστηριότητες Εργασίας
Οι τυπικές δραστηριότητες εργασίας, σε μια επιχείρηση ένδυσης, εξαρτώνται μεταξύ άλλων από το
μέγεθος, τον εξαγωγικό ή όχι προσανατολισμό, το παραγόμενο είδος και το επίπεδο της αγοράς στο
οποίο απευθύνεται.
Ο εξαγωγικός προσανατολισμός καθορίζει εκτός των άλλων και το επίπεδο των αναγκών σε
θέματα προδιαγραφών ποιότητας και Νομοθετημένων Κανονισμών (eco-tex, ecolabel, άκαυστο,
αδιάβροχο κλπ), μηχανών και τεχνολογίας ραφής.
Οι τυπικοί στόχοι μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των θέσεων εργασίας του Τεχνολόγου
Ένδυσης, αλλά οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
• τη διασφάλιση της κατάλληλης ποιότητας των Α’ και Β’ υλών και των συνοδευτικών υλικών,
όπως αυτή περιγράφεται από τον πελάτη ή όπως έχει ενσωματωθεί στο αποδεκτό δείγμα,
• την επιμελή κοπή και ραφή των ενδυμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εντός ή εκτός της
επιχείρησης
• το προσεγμένο φινίρισμα και τη συσκευασία.
Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: επιθεωρήσεις εσωτερικές, υποκατασκευαστών και
προμηθευτών, έρευνα αγοράς υλικών και επιλογή επεξεργασιών για την ικανοποίηση των επιλογών
του σχεδιασμού και του κόστους του προϊόντος, προσαρμογή μεθόδων για μαζική παραγωγή, στενή
συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων, αγοράς και σχεδιασμού, διαπραγμάτευση με πελάτες και
προμηθευτές.
Συνθήκες Εργασίας
Οι συνθήκες εργασίας παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:
Το περιβάλλον εργασίας ποικίλλει μεταξύ των επιχειρήσεων και μπορεί να διαφοροποιείται
από μία Βιοτεχνία Ένδυσης έως μια εντυπωσιακή Κάθετη Βιομηχανία και από μία μικρή
Αντιπροσωπεία έως μια μεγάλη Πολυεθνική Εταιρία.
Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Οι τυπικοί μισθοί παρουσιάζουν αρκετά μεγάλη διακύμανση. Μεταξύ των μεγάλων κέντρων
απασχόλησης, τη Αθήνας και της Θεσσαλονίκης οι μισθοί στην πρωτεύουσα βρίσκονται πιο
υψηλά από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου
Τεχνολόγοι Ένδυσης με αναγνωρισμένη καριέρα μπορούν να αμειφθούν υψηλά, όταν
δέχονται να εργασθούν σε περιφερειακές μονάδες.
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Οι ώρες απασχόλησης περιλαμβάνουν, συνήθως, υπερωρίες, Σαββατοκύριακα και βάρδιες.
Η αυτοαπασχόληση/ελεύθερη εργασία δεν είναι ιδιαίτερα συνήθης και αφορά κυρίως
δημιουργία μελετητικών γραφείων παροχής υπηρεσιών, δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων
και εμπορικές δραστηριότητες.
Η αναλογία φύλου στη βιομηχανία Ένδυσης είναι περίπου 25% άνδρες με 75% γυναίκες.
Περισσότεροι άνδρες εμπλέκονται σε θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με την παραγωγή
(Αποθήκες, Προμήθειες, Κοπή) ενώ οι γυναίκες εμπλέκονται κυρίως στον έλεγχο της
ποιότητας, τη ραφή και τη συσκευασία.
Οι προθεσμίες, η πίεση και οι αντικοινωνικές ώρες μπορούν να ενοχλούν την ιδιωτική τους
ζωή.
Ημερήσια ταξίδια, περιστασιακά πολύωρη απουσία από το σπίτι έως αργά τη νύχτα και
εργασία στο εξωτερικό, αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
παραγωγής στο εξωτερικό (κυρίως Βουλγαρία, FYROM, Αλβανία, Ρουμανία). Υπάρχει
ανάγκη για ταξίδια στο εξωτερικό, για π.χ. Εκθέσεις, κατάρτιση, μεταφορά τεχνολογίας.

Προφίλ Επαγγέλματος
Απαιτήσεις Εισαγωγής στο Επάγγελμα
Παρόλο που οι θέσεις εργασίας στην παραγωγή ενδυμάτων είναι κατειλημμένες από εμπειρικούς
εργαζομένους, το Πτυχίο Τεχνολόγου Ένδυσης ανοίγει νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις Ένδυσης
που οφείλουν να βελτιώσουν άμεσα το προφίλ των στελεχών τους. Οπωσδήποτε η εμπειρία
εκτιμάται ιδιαίτερα, όσο και οι γνώσεις της λιανικής αγοράς γιαυτό σημαντικό ρόλο για την
εξεύρεση απασχόλησης παίζει η Πρακτική Άσκηση των τελειόφοιτων.
Οι υποψήφιοι για τη δουλειά του Τεχνολόγου Ένδυσης θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι
γνωρίζουν ή έχουν έφεση στα παρακάτω:
καλή γνώση τεχνολογίας ινών, νημάτων, υφασμάτων, βαφής, φινιρίσματος και τυπωμάτων
πρακτικές δεξιότητες, που περιλαμβάνουν στρώσιμο υφασμάτων, κοπή, ραφή
υψηλή εξοικείωση με την Πληροφορική και τα συστήματα
εργατικότητα, αφοσίωση στη λεπτομέρεια και τις διαδικασίες
εμπορικές γνώσεις και επιχειρηματικό προσανατολισμό
ομαδικό πνεύμα, επικοινωνία
δεξιότητες διαπραγμάτευσης
αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, διάθεση για μάθηση
διαχείριση του χρόνου.
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Επιμόρφωση

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες κατάρτισης για επαγγελματική εξέλιξη από οίκους μηχανημάτων και
πληροφορικών συστημάτων, Κλαδικά ΚΕΚ και άλλα σεμινάρια που είναι διαφορετικές ως προς το
περιεχόμενο και τους τρόπους παροχής.

Οπωσδήποτε, κάποιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορεί να παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση και εκπαίδευση στους υπολογιστές, που θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν συστήματα
(CAD/CAM/CIM).

Εξέλιξη της Καριέρας

Ο τύπος της επιχείρησης που εργάζεται ο Τεχνολόγος Ένδυσης θα κάνει τη διαφορά στους
εξειδικευμένους ρόλους που θα παίξει και στις ευκαιρίες για εξέλιξη. Το επίπεδο αγοράς και το
μέγεθος της εταιρίας είναι σημαντικοί παράγοντες. Πρόκειται για μια βιομηχανία όπου οι άνθρωποι
συχνά αλλάζουν δουλειά καθώς αυτό είναι σημαντικό για την πρόοδο στην καριέρα τους. Στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, δίνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας, που μπορεί να καταλάβει ο
Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ένδυσης.

Τυπικοί Εργοδότες

Η πλειοψηφία των Τεχνολόγων Ένδυσης εργάζονται στον κλάδο

της ένδυσης όπου

δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Επίσης, στα γραφεία μελετών και παροχής
υπηρεσιών στον κλάδο, σε εμπορικούς αντιπροσώπους μηχανημάτων, συστημάτων, ενδυμάτων.

Υπάρχουν, βέβαια, ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση. Οι Τεχνολόγοι Ένδυσης ως ελεύθεροι
επαγγελματίες έχουν πολλές ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6).

Πηγές Πληροφοριών Ζήτησης Τεχνολόγων Ένδυσης

Η ζήτηση Τεχνολόγων Ένδυσης από πλευράς της βιομηχανίας μπορεί να απευθύνεται σε φορείς και
ΜΜΕ όπως: Τμήμα ΣΠΕ και Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ, ΕΤΑΚΕΙ,
ΕΛΚΕΔΕ, ή Εφημερίδες και τα Περιοδικά καθώς και σε Ιδιωτικά Γραφεία στρατολόγησης.
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5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

των πτυχιούχων των Τμημάτων Σχεδιασμού και Παραγωγής

Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) καθορίζονται βάσει του
πρόσφατου Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ’αριθμ. 97 ΦΕΚ 98/τΑ/16-5-2006, άρθρο 1, το οποίο
αναλύεται ως κατωτέρω:
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις
τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου
Ένδυσης.
2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου
Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας.
β. Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων
σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών.
γ. Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων
συναφών με το έτοιμο ένδυμα δράσεων.
δ. Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και
διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς και ίδρυσης
και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers).
ε. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων.
στ. Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης.
ζ. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών,
ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
η. Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης, σε μια οικονομία έντασης
γνώσης, θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητα της βιομηχανίας να ενσωματώνει
καινοτομίες στα προϊόντα της, να χρησιμοποιεί τις πιο προχωρημένες, ευέλικτες και αποτελεσματικές
διαδικασίες και να εστιάζει τις οργανωτικές δομές και τις επιχειρησιακές λειτουργίες της στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της. Σε ένα τέτοιο μοντέλο η έρευνα και η καινοτομία
παίζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο.

Παρόλο ότι υπάρχει στη βιομηχανία ένδυσης ευρύτερη αναγνώριση των γεγονότων αυτών,
ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει πολύ από την προσαρμογή της σε ένα σύγχρονο μοντέλο
ανάπτυξης με περιοριστικούς παράγοντες που συνδέονται κυρίως με:
Το μεγάλο αριθμό των ΜΜΕ επιχειρήσεων (μέγεθος)
Τον κατακερματισμό και γενικά την έλλειψη πόρων (οικονομικό)
Τη γενική έλλειψη μακροπρόθεσμων στρατηγικών (σχεδιασμός)
Την επανάληψη και την έλλειψη συνέχειας στην έρευνα
Την αδυναμία να μεταφραστούν τα ερευνητικά ευρήματα σε καινοτομίες στο προϊόν και τις
επεξεργασίες
Τη χαρακτηριστική απουσία από στελέχη με πολλά προσόντα (εργαζόμενοι υψηλής γνώσης)
Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται σκόπιμο να παρουσιασθεί ένα σύντομο προφίλ του Κλάδου
Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης σαν το ευρύτερο περιβάλλον όπου καλούνται να λειτουργήσουν οι
Πτυχιούχοι Σχεδιαστές Μόδας και οι Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ένδυσης.
Παρακάτω εμφανίζεται η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας όπου η συγκέντρωση του Κλάδου
Κ/Ε είναι ιδιαίτερα υψηλή και όπου λειτουργεί το Τμήμα Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
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Σχήμα 1: Ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του Τμήματος Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ο Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης είναι πολύ σημαντικός σε επίπεδα απασχόλησης,
αριθμού επιχειρήσεων και εξαγωγών, στην περιοχή της Μακεδονίας από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη
περιοχή της Ελλάδας, ιδιαίτερα ο κλάδος της Ένδυσης. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας είναι
συγκεντρωμένο:
9 Το 49% του συνόλου των επιχειρήσεων Ένδυσης (10+ άτομα) στην Ελλάδα
9 Το 38% του συνόλου των επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας (10+ άτομα) στην Ελλάδα
9 Το 55% του συνόλου των εργαζομένων στην Ένδυση (10+ άτομα) στην Ελλάδα
9 Το 48% του συνόλου των εργαζομένων στην Κλωστοϋφαντουργία (10+ άτομα) στην Ελλάδα
9 Η απασχόληση στον κλάδο Κ/Ε αφορά στο περίπου 30% της συνολικής απασχόλησης στη
βιομηχανία της περιοχής (1 στους 3 εργαζόμενους στην περιοχή απασχολείται στον Κλάδο
Κ/Ε).
9 Το 50% των επιχειρήσεων Ένδυσης στην περιοχή είναι εξαγωγείς (εξάγουν πάνω από το
50% των πωλήσεών τους)
9 Πάνω από το 80% του συνόλου των εξαγωγών στην ένδυση κατασκευάζεται στην περιοχή
αυτή.
Την πύλη για τις επιχειρήσεις Ένδυσης στο Internet αποτελεί το Greekfashion.gr που είναι το
μεγαλύτερο συλλεκτικό δίκτυο στην Ελλάδα. Το Greekfashion αντιπροσωπεύει μια μεγάλη
προσπάθεια του ελληνικού Κλάδου, την οποία ανέλαβε ο ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ένδυσης
Ελλάδος, και είναι σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του 1998. Από το 2000, όλοι οι κλαδικοί
Σύνδεσμοι της Ελλάδας συμμετέχουν ενεργά στην πύλη greekfashion.gr. Σήμερα το greekfashion.gr
"συγκεντρώνει" πάνω από 100 επιχειρήσεις από τον κλάδο Κ/Ε με showrooms, ενώ ο επισκέπτης
μπορεί να βρει πάνω από 1400 Ελληνικές επιχειρήσεις Κ/Ε που καταγράφονται στους καταλόγους.
Το greekfashion.gr φιλοξενεί στον server του την ιστοσελίδα του Τμήματος Σχεδιασμού &
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Παραγωγής Ενδυμάτων στη διεύθυνση www.greekfashion.gr/tei , ώστε οι Πτυχιούχοι του Τμήματος
να βρίσκονται πολύ κοντά στον κύριο φορέα απασχόλησής τους.
Τα επαγγελματικά προφίλ που περιγράφονται με λεπτομέρεια, χωρίζονται σε γενικές περιοχές
καριέρας, αλλά μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται και να συμπίπτουν, γιαυτό θα πρέπει να είναι
κανείς πολύ δημιουργικός και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του! Αν κανείς επιθυμεί να
ακολουθήσει κάποια καριέρα εκτός Σχεδιασμού Μόδας και Τεχνολογίας Ένδυσης, μπορεί να
επισκεφθεί, για αρχή την ιστοσελίδα www.prospects.ac.uk όπου περιγράφονται, γενικά, περίπου 100
καριέρες, με πληροφορίες για παραπέρα προσανατολισμό.
Τα πλέον συνήθη πεδία απασχόλησης του Πτυχιούχου Σχεδιαστή Μόδας και του Τεχνολόγου
Ένδυσης είναι τα ακόλουθα:
Βιομηχανία Ένδυσης
Εμπορία πρώτων υλών, μηχανών, συστημάτων software, ενδυμάτων
Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων
Δημόσιος Τομέας (Εκπαίδευση, κρατικές προμήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, στρατός,
αεροπορικές εταιρίες κ.ά.)
Ελεύθερος Επαγγελματίας ως Τεχνικός Σύμβουλος (Μελέτες, Συστήματα Διαχείρισης
Ποιότητας)
Ελεύθερος Επαγγελματίας (Σχεδιασμός & Ανάπτυξη προϊόντων,
Πωλήσεις ενδυμάτων (HYPERMARKETS, Εμπορικά Κέντρα, Καταστήματα και Μπουτίκς
λιανικής κλπ)
ΜΜΕ και περιοδικά
Το κλειδί για να επιλέξει κανείς τον πιο κατάλληλο τομέα καριέρας είναι να γνωρίζει τον εαυτό
του και τις ευκαιρίες που του προσφέρονται.
Αν είναι δύσκολο να αποφασίσει θα μπορούσε να το ξεκινήσει επιλέγοντας την περιοχή εργασίας
κατά την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση. Η εμπειρία αυτή μπορεί να βοηθήσει κατά τους παρακάτω
τρόπους:
9 Να γίνει πιο γνώστης και να εντρυφήσει στη βιομηχανία που τον ενδιαφέρει
9 Να ελέγξει την εργασία ή το περιβάλλον
9 Να κερδίσει αυτοπεποίθηση
9 Να δοκιμάσει ή να αναπτύξει νέες ή υπάρχουσες δεξιότητες, όπως η ομαδική εργασία, η
οργάνωση/διοίκηση γραφείου, δεξιότητες πληροφορικής κλπ
9 Να αναπτύξει δικτυακές επαφές
9 Να διεξάγει συνεντεύξεις συγκέντρωσης πληροφοριών
9 Να αναπτύξει ένα πολύ καλό βιογραφικό
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6.2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Προσοντολόγιο-Προσλήψεις
«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, 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
τακτικού 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).
∆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).
Με το νέο Π.∆. 347/2003 ο τίτλος και ο υπότιτλος του άρθρου 15 του Π.∆. 50/2001
αντικαθίσταται ως εξής: Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών. (από Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρµογών).
Στον Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρµογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών
Συστηµάτων και (γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τµηµάτων Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισµού
για τον Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής.(παρ. 9 του άρθρου).
Με το Π.∆. 50/2001 προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό Κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικούΛογιστικού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα όλων των τµηµάτων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
των Τ.Ε.Ι, ή οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ισότιµων τίτλων σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Στις διατάξεις αυτές γίνεται παραποµπή όταν τα παραπάνω προσόντα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονοµασίας.
Όταν ο κλάδος είναι αµιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται µε την προκήρυξη τα
προσόντα διορισµού σε πτυχία ή διπλώµατα διοικητικών µόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριµένων
ειδικοτήτων αυτών µετά από αίτηµα του φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούµενο
εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αµιγώς λογιστικός. (άρθρο
13).
Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε, Τ.Ε και ∆.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)
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Μετά την πάροδο ενός έτους από την δηµοσίευση του 347/2003 η προβλεπόµενη από το
άρθρο 27 παρ.1 γνώση Η/Υ, διαπιστώνεται αποκλειστικά µε πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισµένα
που χορηγούνται από φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης. (παρ. 16
του άρθρου).
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 ως προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ηµεδαπής, περιλαµβάνονται και τα οµώνυµα ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία ή διπλώµατα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Α.Ε.Ι, και των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι, ηµεδαπής, αντίστοιχα. Για τη διαπίστωση της απαιτούµενης αντιστοιχίας αυτής εφαρµόζονται
οι διατάξεις της παραγράφου 2». «10.Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να
περιορίζονται, για θέσεις συγκεκριµένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται
σύµφωνα µε τον παρόν ή τους κανονισµούς ή τους οργανισµούς, σε ορισµένους µόνο τίτλους από
τους προβλεπόµενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 5 του άρθρου 6
του Ν.2880/2001, Φ.Ε.Κ.9/Α’)».
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισµών ή κανονισµών των οικείων φορέων, η
γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισµού, µπορεί να
καθορίζονται µε την σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα. (παρ.10 άρθρο 10
Ν.3051/2002, Φ.Ε.Κ.220/Α’)(παρ 18 του άρθρου).
Για τους πολίτες χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούµενης
Ελληνοµάθειας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται µε
πιστοποιητικό γνώσης ης Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν.2413/1996, Φ.Ε.Κ.
124/Α’ (άρθρο 10 παρ.3) είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. (παρ 19 του άρθρου).
Οι προσλήψεις στους δηµόσιους φορείς γίνονται µέσω Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού) µε γραπτό διαγωνισµό ή µε σειρά προτεραιότητας. Η ασφάλιση των
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα υπάγεται στις γενικές διατάξεις περί
Ασφαλίσεως ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
O Σχεδιαστής Μόδας και o Τεχνολόγος Ένδυσης
Δημόσιος Υπάλληλος
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσοι Πτυχιούχοι Σχεδιαστές Μόδας και Τεχνολόγοι ένδυσης
εργάζονται στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Εργαστήρια του Στρατού, την Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. κλπ. Οι θέσεις στο
Δημόσιο τομέα θα πρέπει να Νομοθετηθούν με
Υπουργείων.
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Π.Δ. στους οργανισμούς των αντίστοιχων

Εκπαιδευτικός
Ο Πτυχιούχος Σχεδιαστής Μόδας ή ο Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ένδυσης μπορούν, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια (ΤΕΙ) και στη
δευτεροβάθμια Ιδιωτική και Δημόσια Εκπαίδευση, στα ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια.
Οι θέσεις στον Δημόσιο τομέα θα πρέπει να Νομοθετηθούν με

Π.Δ. στους οργανισμούς των

αντίστοιχων Υπουργείων.
Υπάλληλος Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμώνν (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Υπάρχουν αρκετές Δ.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α. όπου μπορούν να εργαστούν οι Πτυχιούχοι Σχεδιαστές
Μόδας και οι Τεχνολόγοι Ένδυσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων
και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τον Εθνικό Αερομεταφορέα κλπ όπου θα πρέπει να
θεσμοθετηθούν θέσεις Συμβούλων για τις Κρατικές Προμήθειες προϊόντων ένδυσης κ.ά..

6.3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

6.3.1

Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συνήθης απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σαν στέλεχος της
βιομηχανίας Ένδυσης. Ωστόσο, απεριόριστος είναι και ο αριθμός των σημείων πώλησης ειδών
ένδυσης σε διάφορες μορφές (HYPERMARKETS, Εμπορικά Κέντρα, Καταστήματα και Μπουτίκς
λιανικής κλπ), αλλά και άλλοι χώροι που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τον κλάδο ένδυσης
όπως τα ΜΜΕ, οι αεροπορικές εταιρίες κ.ά.

6.3.2

H Βιομηχανία παραγωγής ενδυμάτων

Οι θέσεις εργασίας σε μια επιχείρηση Κατασκευής Ετοίμων Ενδυμάτων, όπου μπορεί να απασχοληθεί
ένας Πτυχιούχος του Τμήματος Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων τόσο στην ειδικότητα
Σχεδιαστής Μόδας, όσο και στην ειδικότητα Τεχνολόγος Ένδυσης, δίνονται στο παρακάτω τυπικό
οργανόγραμμα και περιγράφονται στη συνέχεια.
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Σχήμα

2:

Θέσεις

εργασίας

σε

τυπική

επιχείρηση

κατασκευής

ετοίμων

ενδυμάτων

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜ Μ Α
GARM ENT AE
Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος

0
Υπεύθυνος
Διαχείρισης Ποιότητας

Υπεύθυνος
Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας

01

02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Α

Β

Γ

Τμήμα
Λογιστηρίου

Υπεύθυνος
Προγραμματισμού Παραγωγής

Τμήμα
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Α1

Β1

Γ1

Τμήμα
Προσωπικού

Υπεύθυνος
Αποθήκης

Τμήμα
Εξαγωγών

Α2

Β2

Γ2

Τμήμα
Κοπτηρίου

Β3
Υπεύθυνος
Συνεργείων Φασόν

Β3-1
Τμήμα
Ραφείου

Β4
Τμήμα
Φινιρίσματος & Συσκευασίας

Β5
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Παρακάτω αναλύονται με λεπτομέρειες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των κυριότερων
στελεχών σε τυπική επιχείρηση του κλάδου Ένδυσης.
Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 01
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και γενικά Διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας.
9 Συντάσσει όλα τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ευθύνεται για
τον έλεγχο και τη σωστή τους διανομή σε κάθε Εγχειρίδιο Θέσης Εργασίας.
9 Συντάσσει την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ την οποία και παρουσιάζει στην
Ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της
επιχείρησης.
9 Συμμετέχει στην «ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» που εκτελεί τις
Εσωτερικές Επιθεωρήσεις του Συστήματος (οριζόντιες και κάθετες).
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι εξαγωγικού χαρακτήρα βρίσκονται, συνήθως, εκτός
πόλεων.
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ, με γνώσεις και εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης ποιότητας
9 Άριστη γνώση της Αγγλικής,
9 Γνώση Η/Υ

Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 02
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Διενεργεί τους καθορισμένους εργαστηριακούς ελέγχους των προμηθευόμενων υλικών,
των δειγμάτων παραγωγής και των τελικών προϊόντων
9 Διατηρεί επαφές με εξωτερικά Εργαστήρια, για πιο εξειδικευμένους ελέγχους.
9 Τηρεί τα Αρχεία των Εργαστηριακών Ελέγχων και

τα Αρχεία Εξοπλισμού του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας.
9 Φροντίζει για τη σωστή σήμανση των συσκευών/οργάνων με ετικέτες και εφαρμόζει τις
Οδηγίες για τη συντήρηση και διακρίβωσή τους.
9 Ευθύνεται για την υλοποίηση των Διορθωτικών ενεργειών στο Εργαστήριο

Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης,
πιθανόν υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications)
Απόφοιτος ΣΠΕ, με γνώσεις και εκπαίδευση σε θέματα ελέγχου ποιότητας
Άριστη γνώση της Αγγλικής,
Γνώση Η/Υ

Θέση Εργασίας: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Εκπονεί το πρόγραμμα παραγωγής, προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε παραγωγικό
προσωπικό και αξιολογεί το σύνολο του παραγωγικού προσωπικού.
9 Προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις στις γραμμές και εκπονεί πρόγραμμα εκτέλεσης των
βελτιώσεων στις γραμμές παραγωγής.
9 Αξιολογεί τις τεχνικές απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με τις δυνατότητες του
μηχανολογικού εξοπλισμού και την δυναμικότητα της επιχείρησης.
9 Συμμετέχει στην ανασκόπηση, επαλήθευση και επικύρωση του σχεδιασμού των
ενδυμάτων.
9 Παίρνει μέρος στην Αξιολόγηση των Παραπόνων των Πελατών.
9 Παραγγέλνει Α’ ύλες, εγκρίνει την παραλαβή Β’ Υλών και ενημερώνει την Αποθήκη για
τις αναμενόμενες παραλαβές.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ, με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε θέσεις υπεύθυνου Τμήματος
Παραγωγής
9 Άριστη γνώση της Αγγλικής,
9 Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων CAD/CAM/CIM
9 5ετής εμπειρία στην παραγωγή ενδυμάτων
Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Β1
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Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Ασχολείται με τη μελέτη μεθόδων/χρόνων
9 Προγραμματίζει και διεκπεραιώνει τις παραγγελίες.
9 Δημιουργεί την ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
9 Συμπληρώνει Αιτήσεις Προσφοράς, σε συνεργασία με τον Δ/ντή Παραγωγής και
Πωλήσεων, για προμήθειες Α’ και Β’ Υλών και δίνει το Ο.Κ. κατά την παραλαβή Β’
Υλών.
9 Διασφαλίζει την καλή κατάσταση της Υλικοτεχνικής Υποδομής στο τμήμα του.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ, με γνώσεις προγραμματισμού παραγωγής
9 Άριστη γνώση της Αγγλικής,
9 Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων CAD/CAM/CIM
9 5ετής εμπειρία στην παραγωγή ενδυμάτων

Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Β2
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Ενημερώνει το πρόγραμμα παρακολούθησης Αποθήκης στον Η/Υ.
9 Διατηρεί την Αποθήκη καθαρή και τα προϊόντα σε καλή κατάσταση.
9 Ελέγχει οπτικά παραλαβές εκρού και βαμμένων υφασμάτων και προωθεί δείγματα στο
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας.
9 Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, την καθαριότητα του
περιβάλλοντος και την κατάλληλη διάθεση των στερεών αποβλήτων.
9 Παίρνει μέρος στην αξιολόγηση των Προμηθευτών σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο
Διαχείρισης Ποιότητας.
9 Κατά τις φορτώσεις, ετοιμάζει και εκδίδει το συνοδευτικό έγγραφο αποστολής, που
είναι το Τιμολόγιο -Δελτίο Αποστολής.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
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9 Απόφοιτος ΣΠΕ
9 Γνώση Η/Υ
Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ Β3
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Παραλαμβάνει την ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, το ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ και το εγκεκριμένο
Δείγμα Παραγωγής.
9 Εποπτεύει το στρώσιμο των υφασμάτων, που έρχονται προς κοπή από την Αποθήκη
Βαμμένων.
9 Μεριμνά για την κωδικοποίηση των κομμένων τεμαχίων ώστε να είναι αναγνωρίσιμα.
9 Διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο διαστάσεων κομμένων.
9 Προωθεί τα κομμένα στο τυπωτήριο ή κεντητήριο, με την εντολή Κεντήματος , ή στο
Ραφείο

ή στα Φασόν Ραφής και συμπληρώνει το Δελτίο Διακίνησης Ημιετοίμων

Προϊόντων.
9 Διασφαλίζει την καλή κατάσταση της Υλικοτεχνικής Υποδομής και παρακολουθεί την
υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Συντήρησης στον χώρο ευθύνης του.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ
9 Γνώση Η/Υ και εκπαίδευση συστημάτων CAM.
9 5ετής εμπειρία στην παραγωγή ενδυμάτων

Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΑΣΟΝ Β3-1
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Αποστέλλει στα συνεργεία Φασόν Ραφής τα κομμένα τεμάχια, το ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ,
το εγκεκριμένο Δείγμα Παραγωγής και την Οδηγία Ραφής.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης,
πιθανόν υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
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9 Απόφοιτος ΣΠΕ
9 Γνώση των διαδικασιών Παραγωγής.

Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΕΙΟΥ Β4
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Οργανώνει τη συναρμολόγηση και ραφή των κομμένων τεμαχίων.
9 Παραλαμβάνει την ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, από τον Υπεύθυνο Προγραμματισμού
Παραγωγής, το ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ από την Πατρονίστ και προγραμματίζει την
παραγωγή στο Τμήμα του.
9 Επιβλέπει στον καθαρισμό των ρούχων από κλωστές, δίπλωμα, μέτρημα και προώθηση
στη Συσκευασία.
9 Συμμετέχει στην αξιολόγηση πρότασης δειγμάτων ρούχων, από τον Πελάτη.
9 Παραγγέλνει κλωστές ραφής, ελέγχει και τακτοποιεί τα υλικά και διατηρεί την
ταυτότητά τους, αν χρειασθούν επιπλέον έλεγχοι συνεννοείται με το Εργαστήριο
Ελέγχου Ποιότητας.
9 Διασφαλίζει την καλή κατάσταση της Υλικοτεχνικής Υποδομής στο τμήμα του και
παρακολουθεί την υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Συντήρησης της Υλικοτεχνικής
Υποδομής στον χώρο ευθύνης του.
9 Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, την καθαριότητα του
περιβάλλοντος και την κατάλληλη διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ
9 Γνώση των διαδικασιών Παραγωγής.
9 5ετής εμπειρία στην παραγωγή ενδυμάτων

Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Β5
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών του Τμήματος Φινιρίσματος &
Συσκευασίας, ο Υπεύθυνος του Τμήματος παραλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα: την
ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κάθε παραγγελίας, την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ με όλες
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τις σχετικές παραγγελίες, την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ για όλες τις
σχετικές παραγγελίες, τη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ανά
χρώμα & μέγεθος) ή την ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ανά
σορτιμέντο), ανάλογα με το ζητούμενο είδος συσκευασίας, το εγκεκριμένο δείγμα
παραγωγής (approval sample).
9 Συντονίζει τις εργασίες καθαρισμού των προϊόντων, ό,που χρειάζονται και δίνει τις
αντίστοιχες οδηγίες
9 Διασφαλίζει την καλή κατάσταση της Υλικοτεχνικής Υποδομής στο τμήμα του και
παρακολουθεί την υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Συντήρησης της Υλικοτεχνικής
Υποδομής στον χώρο ευθύνης του.
9 Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, την καθαριότητα του
περιβάλλοντος και την κατάλληλη διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ
9 Γνώση των διαδικασιών Παραγωγής.
9 3ετής εμπειρία στην παραγωγή ενδυμάτων

Θέση Εργασίας: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Γ
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Αναθεωρεί και εγκρίνει τις προσφορές προς τους πελάτες
9 Συμμετέχει στην ανασκόπηση, επαλήθευση και επικύρωση του Σχεδιασμού των
ενδυμάτων και επικυρώνει τα νέα σχέδια υφασμάτων.
9 Κάνει κοστολογικές εκτιμήσεις για τα προϊόντα, που θα προσφέρει η επιχείρηση στους
πελάτες της
9 Αξιολογεί τα χαρακτηριστικά και την εμφάνιση, τη δυνατότητα παραγωγής και το
κόστος μέσα από την ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και την ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
9 Συμμετέχει στην ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και στην ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με
αυξημένες αρμοδιότητες.
9 Παίρνει μέρος στην αξιολόγηση των παραπόνων των πελατών.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
• Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν υπερωρίες).
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• Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ με ειδίκευση σε θέματα marketing και πωλήσεων
9 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
9 πολύ καλή γνώση της διάρθρωσης του Κλάδου του ετοίμου ενδύματος στην Ελλάδα και
στις χώρες της Ε.Ε.

Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Γ2
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Συναντά τους Πελάτες και Αντιπροσώπους τους και παρουσιάζει την Συλλογή προς
Δειγματισμό.
9 Υποβάλλει την προσφορά για την πώληση προϊόντων της εταιρείας στον πελάτη,
δέχεται τις τροποποιήσεις, αναθεωρεί και εγκρίνει τις προσφορές προς τους πελάτες,
επιβεβαιώνει και καταγράφει όλες τις παραγγελίες των πελατών.
9 Οφείλει να ενημερώνει για τις απαιτήσεις Νομοθετημένων Κανονισμών την ΟΜΑΔΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & την ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και να τις μεταφέρει στους αρμόδιους
για τις προμήθειες υλικών.
9 συνεργάζεται με τον Διευθυντή Παραγωγής και τον Υπεύθυνο Τμήματος Ραφείου για να
εξακριβώσει :
9 αν μπορεί να επιτευχθεί η ζητούμενη απόδοση παραγωγής
9 αν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ζητούμενες τεχνικές απαιτήσεις και
προδιαγραφές
9 αν μπορεί να υπάρξει προμήθεια πρώτων υλών εγκαίρως έτσι ώστε να τηρηθούν
οι ζητούμενοι χρόνοι παράδοσης
9 αν απαιτούνται επιπρόσθετες διευκρινίσεις από τον πελάτη
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
• Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν υπερωρίες).
• Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ με ειδίκευση σε θέματα marketing και πωλήσεων
9 πολύ καλή γνώση της διάρθρωσης του Κλάδου του ετοίμου ενδύματος στην Ελλάδα και
στις χώρες της Ε.Ε.
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Θέση Εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ1
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Επισκέπτεται εκθέσεις με σκοπό την αναγνώριση των τάσεων της μόδας, μελετά βιβλία
και περιοδικά μόδας, συνεργάζεται με γραφεία μόδας και διενεργεί έρευνες αγοράς για
υλικά και δυνατότητες προμηθευτών και υποκατασκευαστών
9 Οφείλει να ενημερώνεται για τις απαιτήσεις Νομοθετημένων Κανονισμών στην Ομάδα
Σχεδιασμού και Ποιότητας και τηρεί το Αρχείο Προδιαγραφών.
9 Δημιουργεί το πατρόν με το χέρι και τα δείγματα ενδυμάτων της Βασικής Συλλογής.
9 Συμμετέχει στην ανασκόπηση, επαλήθευση και επικύρωση του Σχεδιασμού.
9 Αξιολογεί τα χαρακτηριστικά και την εμφάνιση, τη δυνατότητα παραγωγής και το
κόστος, μέσα από την Ομάδα Σχεδιασμού και την Ομάδα Ποιότητας.
9 Υλοποιεί και Αρχειοθετεί την Εντολή Παραγωγής Δειγμάτων Πελατών.
9 Παίρνει μέρος στην αξιολόγηση των Παραπόνων Πελατών.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
9 Απόφοιτος ΣΠΕ με ειδίκευση Σχεδιαστή Μόδας
9 5ετής προϋπηρεσία σε θέση βοηθού Σχεδιαστή.
9 πολύ καλή γνώση της διάρθρωσης του Κλάδου του ετοίμου ενδύματος στην Ελλάδα και
στις χώρες της Ε.Ε.

Θέση Εργασίας:

ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ12
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Κωδικοποιεί τα σκίτσα του Πελάτη.
9 Κατασκευάζει και ελέγχει τα Δείγματα των Πελατών.
9 Φροντίζει για τα υφάσματα, που θα χρησιμοποιηθούν στα Δείγματα.
9 Κόβει το πατρόν με το χέρι και τα δείγματα ενδυμάτων της Βασικής Συλλογής.
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
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Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
Απόφοιτος ΣΠΕ με ειδίκευση Σχεδιαστή Μόδας

Θέση Εργασίας: ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Γ11
Τυπικές δραστηριότητες της θέσης εργασίας (typical work activities):
9 Ενημερώνεται για τις τάσεις της μόδας από βιβλία και περιοδικά μόδας (FASHION
TREΝDS)
9 Καταχωρεί τα πατρόν στον υπολογιστή.
9 Παρακολουθεί την κατασκευή όλων των Δειγμάτων Παραγωγής και διενεργεί ελέγχους
στα Δείγματα Παραγωγής (διαστάσεις και αλλαγές μετά από άτμιση).
Συνθήκες εργασίας (work conditions):
Οι συνήθεις συνθήκες εργασίας στη βιοµηχανία (οκτάωρο απασχόλησης, πιθανόν
υπερωρίες).
Δεν υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις.
Τυπικές Απαιτήσεις για τη θέση εργασίας (typical qualifications):
Απόφοιτος ΣΠΕ με ειδίκευση Σχεδιαστή Μόδας
Για όλες τις παραπάνω θέσεις εργασίας στη βιομηχανία ένδυσης ισχύουν:
Θεσµικό

πλαίσιο

άσκησης

του

επαγγέλµατος

(Βλέπε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΑΜΟΙΒΕΣ).
Συνήθεις εργοδότες (Βιοµηχανικές µονάδες ΜΜΕ ή μεγάλες Κάθετες Μονάδες, που
κατασκευάζουν ή/και εμπορεύονται έτοιμα ενδύματα).

6.4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΔΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

Οι προοπτικές της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των ειδικοτήτων των
Τμημάτων Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων φαίνονται να είναι ευοίωνες, αφού η
βιομηχανία Ένδυσης είναι τόσο σημαντική για την Ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε μια εποχή
που χαρακτηρίζεται έντασης γνώσης και που η παραγωγή οφείλει να στηριχθεί στο σχεδιασμό,
τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία και το marketing.
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Όπως γίνεται κατανοητό στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία του μέλλοντος, μεταξύ άλλων,
η προνομιακή πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό «υψηλής ποιότητας» θα αποτελεί σημαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο επιχειρείν.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην

Ανώτατη Εκπαίδευση άλλο Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που να καλύπτει το γνωστικό
αντικείμενο του Σχεδιασμού και της Τεχνολογίας Ένδυσης, προσφέρει στους Πτυχιούχους του
Τμήματος την μοναδικότητα και την αποκλειστικότητα στις ευκαιρίες απασχόλησης.
Το ίδιο τονίζει και η τοποθέτηση του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής &
Ένδυσης Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) ότι «Η ελληνική βιομηχανία ένδυσης, παρ’ όλες τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μεταποιητικούς
κλάδους της χώρας μας και τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο επί σειρά ετών. Ωστόσο οι Έλληνες
επιχειρηματίες θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους στους τομείς της καλύτερης
οργάνωσης και των logistics, της συμπίεσης του λειτουργικού κόστους, της έμφασης στο design
και το marketing, της εξυπηρέτησης των πελατών, της αύξησης των εξαγωγών και της
ανάπτυξης νέων αγορών πέρα των παραδοσιακών, και τέλος στην ανάπτυξη των συνεργασιών»
Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ένδυσης Ελλάδος, Ομιλία
Προέδρου, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2005.
Αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην εκπαίδευση και στις κρατικές προμήθειες θα
πρέπει να νομοθετηθούν ειδικές θέσεις για έμπειρους Συμβούλους πτυχιούχους του Τμήματος
ΣΠΕ.

6.5 ΦΟΡΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ

Οι επαγγελματικοί και εμπορικοί οργανισμοί μπορούν να παρέχουν ποικιλία χρήσιμων
υπηρεσιών στους νέους που ενδιαφέρονται για επαφές και απασχόληση στους βιομηχανικούς
κλάδους που καλύπτουν. Πολλές ιστοσελίδες φορέων παρέχουν πληροφορίες για καριέρα καθώς
αποτελούν, συχνά, το πρώτο σημείο επαφής για κάθε έναν που ενδιαφέρεται να ξεκινήσει μια
καριέρα στο πεδίο που αντιπροσωπεύουν. Η εγγραφή επιτρέπει πρόσβαση σε εκδηλώσεις,
σεμινάρια και συνέδρια και μπορεί να παρέχει καλές ευκαιρίες για να συναντήσει κανείς
ανθρώπους της βιομηχανίας. Μερικοί φορείς μπορεί να διαθέτουν ειδικές συνδρομές για
φοιτητές και νέους αποφοίτους.

6.5.1

INTERNATIONAL APPAREL FEDERATION (IAF)

Η IAF είναι η Διεθνής Ομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων Κατασκευαστών Ενδυμάτων και
των συναφών με την ένδυση κλάδων. Ιδρύθηκε το 1974 στο Βερολίνο και σήμερα εδρεύει στο
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Λονδίνο. Μεταξύ των μελών της συγκαταλέγονται Εθνικοί Σύνδεσμοι από 50 χώρες οι
οποίοι εκπροσωπούν

πάνω

από

150.000

επιχειρήσεις του

κλάδου

ένδυσης, που

απασχολούν περισσότερους από 5 εκατομμύρια εργαζομένους. Η αποστολή της IAF είναι
να λειτουργεί ως φόρουμ για την διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τέχνη και την
επιστήμη της κατασκευής ενδυμάτων, την πώληση και τη διανομή κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων. Το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ένδυσης, οι ιστο-τόποι, οι επιμέρους εκδηλώσεις και τα
ειδικά φόρα, παρέχουν τον χώρο, όπου οι ηγέτες της βιομηχανίας ένδυσης μπορούν να
ανταλλάξουν τεχνογνωσία και πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς
να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.iafnet.org.

6.5.2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΣΚΕΕ)

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) είναι επαγγελματική οργάνωση μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962. Εκπροσωπεί επιχειρήσεις
κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων, που ανήκουν σε όλους τους υποκλάδους ένδυσης (κατασκευής
ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, εσωρούχων, μαγιώ, υποκαμίσων και αξεσουάρ
μόδας).
Οι Δραστηριότητες του ΣΚΕΕ αφορούν σε:
Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι των διεθνών, κοινοτικών και
εθνικών αρχών.
Συμμετοχή στην διαμόρφωση κλαδικής, εμπορικής, βιομηχανικής και κοινωνικής
πολιτικής.
Συμμετοχή στον διάλογο για την σύναψη κλαδικών και περιφερειακών συμβάσεων
εργασίας.
Οργάνωση της πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τεχνολογικά, βιομηχανικά,
εμπορικά και οικονομικά θέματα.
Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Εθνικές κλαδικές και βιομηχανικές
οργανώσεις (μέλος των IAF, EURATEX, ΣΕΒ).

6.5.3

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Σ.E.Π.E.E.)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ένδυσης Ελλάδος είναι ο κύριος εκπρόσωπος του
Κλάδου Ένδυσης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 σαν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα
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κεντρικά γραφεία του βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα στην Αθήνα. Οι
κύριοι στόχοι του (Σ.E.Π.E.E.) είναι:
•

Η προστασία και η προώθηση των συμφερόντων των μελών του.

•

Η πρόοδος των βιομηχανικών κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης στην Ελλάδα.

•

Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

•

Η εκπροσώπηση της Ελληνικής βιομηχανίας Ένδυσης σε εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς και επίσημους φορείς.

•

Η συνεργασία με παρόμοιους συνδέσμους στον υπόλοιπο κόσμο.

•

Η αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόοδο του κλάδου.
Σήμερα τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου είναι περίπου 500 επιχειρήσεις, που

περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου.

6.6 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η έννοια της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο κόσμο είναι
συνυφασμένη με την ατομική πρωτοβουλία και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων από
ανθρώπους που τολμούν και είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν για την προσωπική τους επιτυχία,
με τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.
Γενικά, αυτοί που αποφασίζουν να κάνουν τη δική τους επιχείρηση είναι σήμερα η
κοινωνική ομάδα που, σε σχέση με τους άλλους εργαζομένους, παρουσιάζει τα μεγαλύτερα
ποσοστά προσωπικής ικανοποίησης και αισθάνεται τη μεγαλύτερη υπερηφάνεια και αγάπη για
τη δουλειά που κάνει. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η δουλειά τους είναι δημιουργική,
αποδοτική, έχει πρόκληση και νόημα. Οι έννοιες αυτές συνάδουν με τα στοιχεία που οφείλει να
διαθέτει ένας Σχεδιαστής Μόδας.
Σήμερα, οι ΜΜΕ αποτελούν τη

ραχοκοκαλιά της οικονομίας και παραγωγής του

ιδιωτικού τομέα, σε όλη την Ευρώπη. Η παγκοσμιοποίηση, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα
σε καινοτομικά προϊόντα σε μικρές ποσότητες προσφέρουν προκλήσεις σε νέους επιστήμονες
και τεχνολόγους για την παραγωγή σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που γεννούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ είναι
αυτές που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας.
Υπάρχουν έτσι πολλές ευκαιρίες τόσο για εκπαίδευση όσο και για οικονομική
υποστήριξη καινοτόμων δραστηριοτήτων μέσα από διάφορα προγράμματα επιχειρηματικότητας
και τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΘΝΕ)
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αποτελούν ένα δίκτυο δομών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Κεντρική φιλοσοφία των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι η ουσιαστική
και ολοκληρωμένη βοήθεια σε νέους και νέες προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα με τη
φαντασία τους στον επιχειρηματικό στίβο. Αποσκοπούν αφ' ενός μεν στην καλλιέργεια του
επιχειρηματικού πνεύματος αφ' ετέρου δε στην ενθάρρυνση, στην υποστήριξη και στην
καθοδήγηση των νέων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά http://www.thirides.gr .
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)" του ΥπΕΠΘ. Σημειώνεται ότι οι ΘΝΕ παρέχουν τις
υπηρεσίες τους προς το ενδιαφερόμενο κοινό δωρεάν. Άλλες Συνδέσεις για την
επιχειρηματικότητα βρίσκονται στο διαδίκτυο όπως www.teithe.gr, Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Επιχειρηματικότητας,

http://www.ideopolis2005.gr,

Πρόγραμμα

"Καινοτόμες

ιδέες"

,

http://www.rcm.gr/kainotomesidees/.

6.6.1 Αυτοαπασχόληση & Επιχειρηματικότητα για τον Πτυχιούχο του Τμήματος ΣΠΕ

Ο Πτυχιούχος του Τμήματος ΣΠΕ Σχεδιαστής Μόδας ή Τεχνολόγος Ένδυσης μπορεί να
εργασθεί ως αυτοαπασχολούμενος σε πεδία όπως (Βλέπε Επαγγελματικά Δικαιώματα):

Σχεδιαστής Μόδας ως Σύμβουλος Μόδας και Ενδυματολόγος
Ως αυτοαπασχολούμενος Σύμβουλος Μόδας ή μέλος Γραφείων Συμβούλων, ή προσληφθείς σε
Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς και Επιχειρήσεις Θεάτρου ή Μόδας.
Σχεδιαστής Μόδας ως ελεύθερος επαγγελματίας
Ασχολείται, απευθείας, με μεμονωμένους πελάτες, (σχεδιάζοντας και παρουσιάζοντας στο
Σαλόνι του, πρωτότυπες σχεδιαστικές προτάσεις, για τις μοναδικές προσωπικότητες των
πελατών του) ή για το σύνολο των πελατών του (σχεδιάζοντας και παρουσιάζοντας
ολοκληρωμένες Συλλογές σε Επιδείξεις Μόδας).
Θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς
και το life style. Οι καθημερινές του ασχολίες είναι ποικίλες και συναρπαστικές και μπορεί να
συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις τάσεων μόδας και προετοιμασία επιδείξεων μόδας, με επιστασία
των σχεδιαστών της ομάδας, ενοικίαση μοντέλων, επίβλεψη μακιγιέρ και αμπιγιέρ.
Σχεδιαστής Μόδας ως ειδικός για οργάνωση επιδείξεων Μόδας, εκθέσεων, πολιτιστικών
εκδηλώσεων και άλλων συναφών με το ένδυμα, δράσεων.
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Ως αυτοαπασχολούμενος Σύμβουλος Μόδας ή μέλος ομάδων Γραφείων Συμβούλων, ή
προσληφθείς σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς και Επιχειρήσεις Θεάτρου ή Μόδας.
Σχεδιαστής Μόδας ως προσωπικός αγοραστής πελατών
Ως προσωπικός αγοραστής πελατών μπορεί να εργάζεται σε μεγάλο Σαλόνι Σχεδιασμού, σε
πολυκατάστημα, να παρουσιάζει ρούχα κατ’οίκον, ή στα γραφεία των πελατών. Πρέπει να
διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας, πολύ καλή αισθητική και εξυπηρέτηση, για να επιτύχει κανείς
σε μια τέτοια καριέρα.
Σχεδιαστής Μόδας, ως μέλος σε ομάδες έργου
Για την ανάπτυξη πρωτότυπων ή όχι σχεδιαστικών ιδεών και την παραγωγή σειράς δειγμάτων,
την έρευνα αγοράς, την ενημέρωση για τις τάσεις της Μόδας (mega & micro trends) και την
κοστολόγηση, τις τεχνικές παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων.
Ο Πτυχιούχος μπορεί να απασχοληθεί:
9 Αυτοαπασχολούμενος σε ομάδα με άλλους συνεργάτες, για τη δημιουργία συλλογών,
για λογαριασμό επιχειρήσεων ένδυσης.
9 Αυτοαπασχολούμενος ή σε συνεργασία με Γραφεία Συμβούλων, για την εκπόνηση
Μελετών Εφαρμογής Έρευνας Αγοράς, Κοστολόγησης, Τεχνικών Παρουσίασης και
Προώθησης Ενδυμάτων (Show Μόδας).
Τεχνολόγος Ένδυσης ως Σύμβουλος εγκατάστασης Συστημάτων ISO (9001 /14001 κλπ).
Στην Ομάδα σχεδιασμού και εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, ιδιωτικών
Γραφείων Συμβούλων, για Επιχειρήσεις Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης.
Τεχνολόγος Ένδυσης ως ειδικός
για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, την Επιστημονική και Ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης
δεδομένων, την εκπόνηση μελετών και τις πολιτικές σχετικές με τον κλάδο ένδυσης.
Ως αυτοαπασχολούμενος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ή ως μέλος ομάδων Γραφείων
Συμβούλων, ή προσληφθείς σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς.
Τεχνολόγος Ένδυσης ως ειδικός
για τη μελέτη ίδρυσης, λειτουργία και στελέχωση επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και
διακίνησης πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης.
Ως νέος επιχειρηματίας, με την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων, με σκοπό τις
παραπάνω δραστηριότητες, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
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6.6.2

Άλλα Επαγγελματικά Προφίλ

Υπάρχουν και άλλα επαγγελματικά προφίλ που συνδέονται και με την αυτοαπασχόληση, όπως:
Σχεδιαστής Μόδας ως Αντιπρόσωπος αγοραστή ή Έμπορος Ενδυμάτων
Αυτοαπασχολούμενος ή σε Γραφεία Αντιπροσώπων ξένων Αγοραστών. Απαιτείται καλή γνώση
ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) και ικανότητες επικοινωνίας.
Σε Πολυκαταστήματα, σαν Αγοραστής Ενδυμάτων. Απαιτείται ικανότητα να αξιολογεί
τα ενδύματα και να διαπραγματεύεται τους όρους πώλησης. Συνεργάζεται στενά με τους
Υπεύθυνους των Τμημάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Κατασκευαστών, για να βοηθήσει
στο ΣΤΥΛ, τα χρώματα, τα πατρόν, τα μεγέθη και τα αξεσουάρς, που θα τοποθετήσουν στο
κατάστημα. Μπορεί να επισκέπτεται τους κατασκευαστές, να συζητά και να επηρεάζει τις
Συλλογές τους.

Σχεδιαστής Μόδας ή Τεχνολόγος Ένδυσης ως Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή
Ως αντιπρόσωπος των Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (επιχειρήσεων ένδυσης) ταξιδεύει
συχνά, για να παρουσιάσει τις καινούργιες συλλογές της σαιζόν σε πιθανούς αγοραστές
(συνήθως καταστήματα λιανικής). Ως αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να ετοιμάζει
δείγματα, να οργανώνει εκθέσεις, να προωθεί τα προϊόντα, να ανταλλάσει ιδέες με παλιούς
πελάτες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να πείθει τους νέους πελάτες.
Τεχνολόγος Ένδυσης ως Ειδικός
Στην ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την
κατασκευή μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης
ενδυμάτων, όπως επίσης, ως μέλος ερευνητικών ομάδων, σε θέματα ειδικότητάς του.
Ως αυτοαπασχολούμενος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ή ως μέλος ομάδων Γραφείων
Συμβούλων, ή προσληφθείς σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς.
Τεχνολόγος Ένδυσης ως Ειδικός
Για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ
ένδυσης, αξιολόγηση/κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης, τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό
έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
Σχεδιαστής Μόδας ή Τεχνολόγος Ένδυσης στη Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις
Η Διαφήμιση και οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μέρος της διαδικασίας Μάρκετινγκ που οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τον εαυτό τους και τα προϊόντα τους. Αυτό
αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο πολλών βιομηχανιών και παίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο στη
βιομηχανία Μόδας.
Σχεδιαστής Μόδας ή Τεχνολόγος Ένδυσης στο Ραδιόφωνο, τον Κινηματογράφο, τα video
και τα διαδραστικά μέσα
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Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη και πολύμορφη βιομηχανία που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική.
Επίσης, στα Πολυμέσα και τον Γραφιστικό Σχεδιασμό (Multimedia & Graphic Design),
στον Θεατρικό Σχεδιασμό και την ενδυματολογία (Theatre Design) ή στο Κόσμημα.

6.7

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για μια εξαιρετική καριέρα εκτός Ελλάδας στην ειδικότητα Σχεδιαστής Μόδας όπου
απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα πλην των τυπικών (δημιουργικότητα, φαντασία, υψηλή
αισθητική) δημιουργούνται συνήθως προοπτικές μετά από Μεταπτυχιακές Σπουδές και
συμμετοχές σε Διεθνείς διαγωνισμούς.
Για πληροφορίες ευκαιριών εργασίας εκτός Ελλάδας μπορεί κανείς να απευθυνθεί στους
Ευρωσυμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.eures.gr) ή να επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://www.europa.eu.int) . Ιδιαίτερο προσόν σε κάθε περίπτωση αποτελεί
η άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.
Για εργασία σε επιχειρήσεις Ένδυσης στην Βρετανία, που αποτελεί σήμερα το διεθνές
κέντρο παραγωγής Μόδας, χρήσιμες διευθύνσεις υπάρχουν στον Κατάλογο Retail Directory of
the UK 2003 και Retail Knowledge Bank (Πολύ χρήσιμη πηγή επαφών για όλες τις επιχειρήσεις
λιανικής ειδών Μόδας), που μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί από το Βρεττανική Πρεσβεία
στην Αθήνα ή το Προξενείο στη Θεσσαλονίκη.
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7. ΑΜΟΙΒΕΣ
7.1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο μικρός αριθμός των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων δεν
έχει επιτρέψει, ακόμα, τη δημιουργία συλλογικού οργάνου, το οποίο θα διαπραγματεύονταν, με
τους αντίστοιχους φορείς των εργοδοτών (ΣΕΠΕΕ), μία συλλογική σύμβαση για τα μέλη του,
που απασχολούνται στις επιχειρήσεις Ένδυσης. Επομένως δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση για
τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα.
Επίσης δεν έχει δημιουργηθεί, ακόμα, κανένας Επαγγελματικός ή/και Επιστημονικός
Φορέας Πτυχιούχων του Τμήματος, κάτι που οι Πτυχιούχοι Σχεδιαστές Μόδας και οι
Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Ένδυσης οφείλουν να οργανώσουν άμεσα.

7.2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Για τη διδασκαλία σε ιδιωτικά ΙΕΚ, ΤΕΕ κλπ οι αμοιβές ανά ώρα διδασκαλίας είναι εκείνες των
αποφοίτων ΤΕΙ.

7.3 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Για το Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.) ισχύει ο Νόμος 2470/97 ΦΕΚ 40, Α’213-1997 Ενιαίο Μισθολόγιο, Βαθμολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. με 4
έτη σπουδών εισάγονται στο 200 κλιμάκιο.
Σχετικά με τη σταδιοδρομία στην Εκπαίδευση ισχύουν τα παρακάτω:
Με το Πτυχίο Τ.Ε.Ι. µπορεί κανείς να εργαστεί ως ωροµίσθιος σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. ή στην
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ή σε Σχολές Ο.Α.Ε.∆. Για να εργαστεί κανείς ως καθηγητής στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση πρέπει να έχει επιτύχει σε σχετικό διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π.
(Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και να συγκεντρώνει την απαιτούµενη
βαθµολογία για να είναι διοριστέος. Μπορεί, ακόµα, να εργαστεί στα Ιδρύµατα της
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Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως ωροµίσθιος εργαστηριακός ή επιστηµονικός συνεργάτης µε
ελλιπή ή ως ωροµίσθιος εργαστηριακός ή Π4.9 επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα
υπό προϋποθέσεις (µεταπτυχιακοί τίτλοι, προϋπηρεσία κλπ-Βλέπε Ν.2916/2001)
Για να εργαστεί στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως µόνιµο εκπαιδευτικό
προσωπικό απαιτούνται:
1.

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σχετικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

2.

Η Προκήρυξη Θέσης.

3.

Η επιλογή στις διάφορες ακαδηµαϊκές βαθµίδες, (η ορθότητα και η νοµιµότητα της

οποίας ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π.) µέσω της διαδικασίας εκλεκτορικού, που λαµβάνει χώρα
στα αντίστοιχα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. που προκηρύσσουν την θέση (Ν.2916/2001).
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8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με τον Νόμο 2327/95 (Άρθρο 16 Παρ.1), οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας τεχνολογικής
εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στα Ελληνικά
Α.Ε.Ι. Συγκεκριμένα: Άρθρο 16. Παρ.1
α) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι.
Οι

ενδιαφερόμενοι

υποβάλλουν

σχετική

αίτηση

στο

τμήμα

που

επιθυμούν

να

παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και το τμήμα αποφασίζει για τη μεταφορά
πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων στο οικείο
πανεπιστημιακό

τμήμα

προκειμένου

να

μετάσχουν

στις

διαδικασίες

επιλογής

του

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές
μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών.
β) Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που
πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, γίνεται από το οικείο όργανο
του ΕΣΥΠ και μέχρι τη συγκρότηση του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Το όργανο αυτό εξετάζει το
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τις τυχόν πρόσθετες σπουδές και ορίζει τα αναγκαία
ενδεχομένως συμπληρωματικά μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν σε τμήμα Α.Ε.Ι.
ώστε ο συνολικός χρόνος και το επίπεδο σπουδών να είναι αντίστοιχα με τη διάρκεια και το
πρόγραμμα του πανεπιστημιακού τμήματος.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγουμένων περιπτώσεων α και
β. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, συμφωνά με το σχέδιο νόμου το οποίο επεξεργάστηκε η Ομάδα
Εργασίας για την αναμόρφωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα, όχι μόνο δίνεται η
δυνατότητα στους πτυχιούχους των ΤΕΙ να γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα των
ΑΕΙ, αλλά επιτρέπεται στα ίδια τα ΤΕΙ να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία όμως οδηγούν μόνο στη χορήγηση μεταπτυχιακού
διπλώματος και όχι διδακτορικού. Η επιλογή των φοιτητών για την παρακολούθηση
προγράμματος που οδηγεί στη χορήγηση του μεταπτυχιακού διπλώματος γίνεται πριν την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και πάντοτε έπειτα από προκήρυξη στην οποία αναφέρεται και
ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται δεκτοί. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του προγράμματος και αναφέρονται υποχρεωτικά στη
δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, η επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μπορεί να γίνει και χωρίς δημόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
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Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 15/5/2001 «Το πτυχίο που
χορηγείται από τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος
δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα
Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης
εκπαίδευσης.Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή
ομοταγή εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π. ή τη διάθεση χώρων και
εγκαταστάσεων.Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία
όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ., να
συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού.
Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια». Οι
πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν και μεταπτυχιακές σπουδές σε
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μετά το τέλος των σπουδών μπορούν οι σπουδαστές να
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες όπου
υπάρχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές. «Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών
σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιούνται στην
αλλοδαπή, γίνεται από το οικείο όργανο του Ε.Σ.Υ.Π. και μέχρι την συγκρότηση του από το
ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. Το όργανο αυτό εξετάζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τις τυχόν
πρόσθετες σπουδές και ορίζει τα αναγκαία ενδεχομένως συμπληρωματικά μαθήματα, στα οποία
πρέπει να εξεταστούν σε τμήμα Α.Ε.Ι., ώστε ο συνολικός χρόνος για το επίπεδο σπουδών να
είναι αντίστοιχος με τη διάρκεια και το πρόγραμμα του πανεπιστημιακού τμήματος.» (άρθρο
16,ν.2327/95).
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας νέων πτυχιούχων
αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων της χώρας μας επιβάλλουν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους.
Σχετικά με τις δυνατότητες των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό αντίστοιχα ισχύουν τα παρακάτω:
Στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα με τον Νόμο 2327/95 οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. να
γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. Τα κριτήρια επιλογής
καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Μ.Π.Σ. Δυστυχώς τα
κριτήρια επιλογής και οι επιβαλλόμενες δοκιμασίες για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. είναι σε πολλές
περιπτώσεις αποθαρρυντικές.
Στο εξωτερικό δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των αποφοίτων Τ.Ε.Ι..
Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών ακόμη και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρόλα αυτά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. γίνονται δεκτοί σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα, το αποκτώμενο όμως πτυχίο πρέπει να αναγνωρίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
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Στους πίνακες που ακολουθούν, αναφέρονται τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σε σύμπραξη/συνδιοργάνωση με Πανεπιστήμια του
εσωτερικού και του εξωτερικού αντίστοιχα. Τα Μ.Π.Σ. του Τ.Ε.Ι. μας σε σύμπραξη με
Πανεπιστήμια του εξωτερικού εγκρίθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις και λειτουργούν
σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 12γ
και 13 του άρθρου 5 του Ν. 2916/01 καθώς και τις διατάξεις της αριθμ. 60671/Ε5/12-6-2002
(Β’, 771) υπουργικής απόφασης και της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων
ιδρυμάτων.
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που παρέχουν
στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., µπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που
λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι.) Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα
τηλεφωνά τους.
Πίνακας 5: Γραφεία ∆ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
Ι∆ΡΥΜΑ

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210-5385180-3

career@teiath

2365-1067610

career@teiep.gr

2810-379335-7

career@career.teicrete.gr

Τ.Θ. 1456 Τ.Κ. 54101

2310-791480-1

career@admin.teithe.gr

Αγ. Λουκάς,

2510462198

gd@philippos.teikav.edu

Τ.Κ. 65404

2510-462204

.gr

Τ.Ε.Ι.

Αντικάλαµος,

27210-69393

career@teikal.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τ.Κ. 24100, Καλαµάτα

Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ

Τ.Κ. 50100, Κοζάνη

24610-40161-5

career@kozani.

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα &

Ε-MAIL

Μήλου Τ.Κ. 12210
Αιγάλεω
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

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

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Κ. 140
Σταυρωµένος- 71100
Ηράκλειο Κρήτης

Τ.Ε.Ι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

teikoz.gr

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

3ο χλµ. Π.Ε.Ο.

22310-52640

career@teilam.gr

2410-611995

career@teilar.gr

Τ.Κ. 35100, Λαµία
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Κ. 41110
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Λάρισα

2410-618098

Τ.Ε.Ι.

Νέα Κτίρια,

26310-58276

career@teimes.gr

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

Θεοτοκοπούλου

2610-318927

career@career.gr

Τ.Κ. 26334

2610-317110

Κουκούλι Πάτρα
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

210-5381294-6

dy@gdias.teipir.gr

Τέρµα

23210-49228

liaisof@teiser.gr

Μαγνησίας,

23210-37744

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

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

Τ.Κ. 62124, Σέρρες
Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Ψαχνά Ευβοίας,

22980-99706

papkon@teihal.gr

210-2896763

gdaspete@aspete.gr

Τ.Κ. 34400
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.

Τ.Κ. 14121,
Ν. Ηράκλειο, Αττικής

8.2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από
µέλη του διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε τµήµατος. Για τις επιτροπές επιλογής
υποψήφιων στα προγράµµατα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που περιλαµβάνουν :
Βασικό Πτυχίο: Οι προπτυχιακές σπουδές σε τοµέα σχετικό µε το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα θεωρούνται απαραίτητες. Συνήθως γίνεται αίτηση για µεταπτυχιακά, χωρίς να έχει
ληφθεί ακόµα το πτυχίο εφόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στο τελευταίο εξάµηνο των
προπτυχιακών σπουδών του και δηλώνει την αναµενόµενη ηµεροµηνία αποφοίτησης. Μέσος
όρος πτυχίου : ∆ιαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός βαθµός πτυχίου
µεγαλύτερος του 7 στα 10. Αρκετές φορές οι επιτροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου
αποδεκτού βαθµού, υπό συνθήκες. Αίτηση : Πρέπει να είναι συµπληρωµένη πλήρως και µε
ακρίβεια. Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν µία έκθεση, όπου µε συντοµία πρέπει να δοθούν
πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος
επιλέγει το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Η επιτροπή µπορεί να κρίνει µέσω αυτής
της γραπτής δήλωσης τις ικανότητές του υποψηφίου στον γραπτό λόγο και στην σύντοµη
παρουσίαση ιδεών. Βαθµολογία των τεστ : Για τις αιτήσεις στα πανεπιστήµια του εξωτερικού
είναι σηµαντική η βαθµολογία των τεστ που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο.
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Συνέντευξη : Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται προσωπική συνέντευξη. Σ’αυτή την περίπτωση
απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις
όπως :
1. Ποιοι είναι οι µελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελµατική καριέρα.
2. Πόσες ώρες την εβδοµάδα µελετάτε.
3. Ποια µαθήµατα προτιµάτε και γιατί.
4. Μιλήστε για τον εαυτό σας.
5. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
6. Πως θα αντεπεξέλθετε στις οικονοµικές απαιτήσεις του προγράµµατος.
7. Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραµµα.
8. Θεµατικές ερωτήσεις στο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών σπουδών

8.3 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. ∆ιπλώµατα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates):αποτελούνται από στοιχεία
διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, µερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία
της µεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώµατος στις σπουδές ενός master µετά από µια
επιτυχηµένη
ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 µήνες.
2. Πτυχία masters µε διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείµενο της µελέτης (MAMaster of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration),είναι
πλήρους ή µερικής απασχόλησης, διαρκούν ένα έως δυο έτη και αποτελούνται από σειρά
µαθηµάτων, εκπαίδευση σε µεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέσεις, γραπτές
εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία σε ένα ορισµένο θέµα το οποίο πρέπει να γραφεί ως µια
εκτεταµένη έκθεση.∆εν έχουν διαβαθµίσεις αν και κάποια Πανεπιστήµια µπορεί να απονέµουν
µια διάκριση (distinction) για εξέχουσα απόδοση.
3. Πτυχία masters µε έρευνα: µπορούν να αποκτηθούν µε έρευνα, και οι περισσότερες
full time σπουδές διαρκούν δυο έτη, διακρίνονται σε MPhil-Master of Philosophy και MResMaster of Research.
4. ∆ιδακτορικά: απονέµονται για µια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριµένο
πεδίο, πραγµατοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφονται τα
αποτελέσµατα αυτής και τα συµπεράσµατα ως µια διατριβή. Για την ολοκλήρωσή του
απαιτούνται συνήθως τρία χρόνια.
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Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες
καταφεύγουν οι περισσότεροι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για µεταπτυχιακές σπουδές.
Πίνακας 6: Τίτλοι και διάρκεια σπουδών µεταπτυχιακών προγραµµάτων
Τίτλοι

∆ιδακτορικό

Ελληνικοί

Βρετανικοί

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

∆ιδακτορικό:3 έτη

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης

τουλάχιστον

Πρόγραµµα: 1 έως 2 έτη

Ph.D: 2έτη

Mphil:1έως 2 έτη
Msc, MA, MBA, LLM*:1 έτος

Doctorat: 2-4 έτη µετά

DEA: 1 έτος

το DEA

DESS:1 έτος

Αµερικάνικοι

Doctorate-PhD: 3 έτη

Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη

Καναδικοί

Doctorate-PhD: 3 έτη

Msc, MA, MBA,LLM: 2έτη

Γερµανικοί

Doctorate: 2-5 έτη

Magister LLM

Γαλλικοί

8.4 ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Μεταπτυχιακές

ή

∆ιδακτορικές

σπουδές

σε

Ελληνικό

Πανεπιστήµιο

µπορεί

να

παρακολουθήσει κάθε υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και
πληρεί, κατά περίπτωση, ορισµένες προϋποθέσεις. Τα περισσότερα ελληνικά Α.Ε.Ι. και αρκετά
Τ.Ε.Ι. προσφέρουν προγράµµατα εξειδίκευσης σε µεταπτυχιακό επίπεδο σε όλους σχεδόν τους
κλάδους. Πολλά από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρονται μέχρι σήμερα από τα
Ελληνικά Πανεπιστήµια είναι διατµηµατικά, συµµετέχουν δηλαδή στο σχεδιασμό και την
υλοποίησή τους διαφορετικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου ή, σε πολλές περιπτώσεις, και
περισσότερα από ένα Πανεπιστήµια. Η διάρκεια των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο
κυµαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα παρέχουν στους
φοιτητές τη δυνατότητα µερικής παρακολούθησης. Το κόστος των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων ποικίλει ανά Πανεπιστήµιο ή ανά Τοµέα εξειδίκευσης και φτάνει µέχρι 9000
Ευρώ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ''Πολιτισμική
Πληροφορική''. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, στην ''Επιστήμη της Πολιτισμικής Τεχνολογίας
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και

Επικοινωνίας''. Πληροφορίες:

τηλ.

22510-36600,

36603,

ΦΕΚ:

1191/Β΄/26-8-03

(ΕΠΕΑΕΚ), διόρθ. ΦΕΚ 1753/Β΄/26-11-03
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ''Βιώσιμη
Ανάπτυξη'' στην κατεύθυνση «Αγωγής Καταναλωτή». ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε τομείς
της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Πληροφορίες: τηλ. 210-9549263, ΦΕΚ: 1507/Β΄/9-11-01, (αντικ.) ΦΕΚ 383/Β΄/25-2-04
(ΕΠΕΑΕΚ), διόρθ. ΦΕΚ 593/Β΄/22-4-04
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου
Πανεπιστημίου
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

–

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

με

τίτλο:

"Το Ελληνικό Θέατρο από την Αρχαιότητα έως Σήμερα: Θεωρία και Παράσταση" με
κατεύθυνση: Θεατρολογία. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Θεατρικών Σπουδών, Πληροφορίες:
τηλ. 210-7277931, 7277300, 7277928, ΦΕΚ: 120/Β΄/23-2-94, αντικ. ΦΕΚ 848/Β΄/12-8-98
(ΕΠΕΑΕΚ), τροπ. ΦΕΚ 575/Β΄/12-5-03 (ΕΠΕΑΕΚ)
Τμήμα Α.Σ.Κ.Τ.
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή των
''Ψηφιακών Μορφών Τέχνης''. Πληροφορίες: τηλ. 210-3816930, ΦΕΚ: 1239/Β΄/8-12-98
(ΕΠΕΑΕΚ), αντικ. ΦΕΚ 1584/Β΄/20-12-02 (ΕΠΕΑΕΚ), διορθ. ΦΕΚ 252/Β΄/4-3-03.
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9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

9.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία για τους φορείς αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού ΙΤΕ και ΔΙΚΑΤΣΑ, τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες
όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες σχολές που ενδιαφέρουν τον Πτυχιούχο του Τμήματος
ΣΠΕ και τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια και Σχολές για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις
ειδικότητες του Πτυχιούχου Σχεδιαστή Μόδας και του Πτυχιούχου Τεχνολόγου Ένδυσης.

9.2

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΤΕ)

(Αναγνωρίσεις Τίτλων Σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού Ομοταγών προς τα
Τ.Ε.Ι.), Συγγρού 56, 117 42, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: (ώρες λειτουργίας 08.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ.)

210 9221000,

FAX: 210 9227716, E-mail: inteek@hellasnet.gr ΩΡΕΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: Πρόεδρος : Δέχεται το κοινό μέσω γραμματείας του ΙΤΕ ΚατάθεσηΠληροφορίες- Παραλαβή : Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00- 13:00 Εισηγητές : Δευτέρα
- Τετάρτη - Πέμπτη 11:00 - 13:00
Δικαιολογητικά για την Αναγνώριση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού ως
Ομοταγούς προς τα Τ.Ε.Ι.
1. Αίτηση
2. Επίσημα πληροφοριακά έντυπα για τη Σχολή που πρόκειται να κριθεί, όπου
αναφέρονται:
α. Η βαθμίδα εκπαίδευσης της Σχολής (βεβαίωση Υπουργείου Παιδείας χώρας
λειτουργίας)
β. Η νομική υπόσταση της Σχολής, δηλαδή αν είναι δημόσια ή ιδιωτική. Σε
περίπτωση που η Σχολή είναι ιδιωτική, αν είναι αναγνωρισμένη από το κράτος ή
άλλους ειδικούς για το σκοπό αυτό φορείς
γ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή
δ. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση τίτλου
ε. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κατά εξάμηνα ή έτη (ύλη μαθημάτων)
στ. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος, αριθμός ωρών την εβδομάδα
κατά εξάμηνο ή έτος
ζ. Ο τρόπος φοίτησης στη Σχολή, δηλαδή, αν είναι υποχρεωτική ή μη η
φοίτηση.
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Σημειώνεται, ότι ο χαρακτηρισμός μιας Σχολής ως ομοταγούς προς τα Τ.Ε.Ι. δεν σημαίνει και
αυτόματη αναγνώριση του τίτλου που παρέχει ως ισότιμου προς τους τίτλους των Τ.Ε.Ι.. Για
την αναγνώριση του τίτλου σπουδών του εξωτερικού ακολουθείται ιδιαίτερη διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών κρίνεται ως μη ισότιμος προς τίτλο Τ.Ε.Ι., ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει κατάταξη στο αντίστοιχο, συγγενέστατο ή άλλο Τμήμα
Τ.Ε.Ι. Το εξάμηνο κατάταξης εξαρτάται από το βαθμό συγγένειας του προγράμματος της
Σχολής ή Τμήματος προέλευσης προς το Τμήμα υποδοχής των Τ.Ε.Ι.
Γενικές Παρατηρήσεις Σχετικές με την Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών:
1. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα στοιχεία 5 και 6:
α. Θα κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα επίσημα επικυρωμένα. Η επικύρωση
γίνεται και από την Διοικητική Υπηρεσία του Ι.Τ.Ε. με την επίδειξη των πρωτοτύπων.
β. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις αρμόδιας
αρχής (Υπ. Εξωτερικών , Βουκουρεστίου 3, 10564 Αθήνα, ή Δικηγόρο).
2. Ο κρινόμενος Τίτλος πρέπει να είναι θεωρημένος για την γνησιότητα των υπογραφών
που φέρει, σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης ή από την Ελληνική Προξενική Αρχή στη
Χώρα προέλευσής του.
3. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Ίδρυμα που φοίτησε, το Πιστοποιητικό των
μαθημάτων και η Βεβαίωση Λήψης του κρινόμενου τίτλου σπουδών, να σταλούν απ΄ ευθείας
στο Ι.Τ.Ε. Με τον τρόπο αυτό, ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται της υποχρέωσης να θεωρήσει
τον κρινόμενο Τίτλο Σπουδών για την γνησιότητα των υπογραφών και φυσικά να μεταφραστεί
το Πιστοποιητικό μαθημάτων.
4. Η υποβολή του Οδηγού Σπουδών του Ιδρύματος, εφόσον είναι γραμμένος στην
Αγγλική ή Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα, εάν το Ίδρυμα δεν συμπεριλαμβάνεται στον
κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα από το Ι.Τ.Ε., επιταχύνει την διαδικασία κρίσης του
Τίτλου Σπουδών.
5. Διευκρινίζεται ότι το Ι.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις
σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Επίσης, ο αιτών έχει δικαίωμα να
καταθέσει οτιδήποτε σχετικό θεωρεί ότι βοηθάει στην διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
6. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο και δεν κοινοποιείται σε τρίτους, παρά
μόνο μετά από Εισαγγελική Εντολή ή έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.
7. Η κρίση της ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού προς τα Πτυχία των Τ.Ε.Ι.
γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Ε.
Για να γίνει δεκτή η κατάθεση της αίτησης για αναγνώριση τίτλου πρέπει να κατατίθενται ΟΛΑ
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με
συστημένη επιστολή.
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9.3 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
Λεωφ. Μεσογείων 223, 115 25 , Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο ώρες λειτουργίας 08.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ. 210-6756362, 210-6756368, 210-6756464, 210-6756494, FAX: 210-6756709,
website: www.doatap.gr, ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Κατάθεση - Παραλαβή - ΓΡ.
Πληροφοριών: 07.30 π.μ. - 12.30 μ.μ. από Δευτέρα έως και Πέμπτη, Online πορεία Αιτήσεως
9.3.1
Το

Γενικά
Διαπανεπιστημιακό

Κέντρο

Αναγνώρισης

Τίτλων

Σπουδών

της

Αλλοδαπής

(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), είναι Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιο για την αναγνώριση Ιδρυμάτων και τίτλων σπουδών
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
9.3.2

Μορφές Αναγνώρισης

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρουσιάζονται οι εξής μορφές αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών.
1. Ισότιμος και αντίστοιχος προς συγκεκριμένο πτυχίο/δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.
2. Ισότιμος γενικά προς τα πτυχία/διπλώματα Ελληνικών Α.Ε.Ι., όχι όμως αντίστοιχος προς
συγκεκριμένο πτυχίο / δίπλωμα. Για την κάλυψη της αντιστοιχίας ο κάτοχός του πρέπει να
εξεταστεί σε ορισμένα μαθήματα. 3. Ισότιμος γενικά προς τα πτυχία/διπλώματα Ελληνικών
Α.Ε.Ι. με την ένδειξη ότι προγράμματα σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας δεν προσφέρονται
από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. 4. Ισότιμος προς τα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι. αλλά χωρίς να
συγκλίνει σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 5. Μη ισότιμος επειδή δεν καλύπτει κάποιες
από τις αναγκαίες προϋποθέσεις, που αναφέρονται παραπάνω και παρέχει τη δυνατότητα στον
αιτούντα να καταταγεί σε συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών Τμήματος Ελληνικών Α.Ε.Ι. (άρθρο
4 του Ν. 741/77), ή δυνατότητα κάλυψης της ισοτιμίας με συμπληρωματική εξέταση του
αιτούντος σε ορισμένα μαθήματα (γενική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου). 6. Μη
αναγνώριση του Ιδρύματος ως ομοταγούς και επομένως αδυναμία αναγνώρισης του τίτλου που
χορηγήθηκε από το Ίδρυμα αυτό.
9.3.3

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση - Επαγγελματική Αναγνώριση

Τα παραπάνω αφορούν στην ακαδημαϊκή αναγνώριση σπουδών. Τα στοιχεία που λαμβάνονται
υπόψη είναι οι σπουδές μόνο και σε καμμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν
επαγγελματική εμπειρία ή η πρακτική εξάσκηση, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη για τη
χορήγηση του κρινόμενου τίτλου. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. είναι αρμόδιο μόνο για την ακαδημαϊκή
αναγνώριση.
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9.3.4

Αναγνωρισμένα Ιδρύματα

Ο κατάλογος ομοταγών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, που
παρουσιάζει

το

Διαπανεπιστημιακό

Κέντρο

Αναγνώρισης

Τίτλων

της

Αλλοδαπής

(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περιλαμβάνει Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα.
Εάν κάποιο συγκεκριμένο ξένο Α.Ε.Ι. δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, δεν σημαίνει ότι δεν
αναγνωρίζεται αλλά ότι ενδεχόμενα δεν έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. να
αποφανθεί για το ακαδημαϊκό του επίπεδο. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι ο κατάλογος έχει
ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη διαδικασία αναγνώρισης
ισοτιμίας ξένων τίτλων που προβλέπει ο Ν. 741/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο
78του Ν. 1566/85 και το άρθρο 7, παρ. 13 του Ν. 2158/93. Η αναζήτηση Τμημάτων
αναγνωρισμένων απο το ΔΙΚΑΤΣΑ μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων www.ypepth.gr.

9.4 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
9.4.1

Γενικά

Η Μ.Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών, για σπουδές στην
κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι
λόγοι επιλογής της Μ.Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών σπουδών είναι πολλοί:
9 η ευρύτατα διαδεδοµένη στην Ελλάδα αγγλική γλώσσα.
9 η αναγνώριση των πτυχίων των Βρετανικών πανεπιστηµίων µέσω του Οργανισµού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Ο.Α.Τ.Α.Π.) – που
αντικατέστησε το ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
9 η εξειδικευμένη εκπαίδευση που παρέχει στον Κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας/Ένδυσης
λόγω της ιστορικής έναρξης της βιομηχανικής επανάστασης στη Μ.Βρετανία και του
πρωτοποριακού ρόλου του Λονδίνου τα τελευταία χρόνια στη Μόδα και ιδιαίτερα στο
“street fashion” και τέλος
9 η µεγάλη ποικιλία και η ευελιξία των προγραµµάτων

9.4.2

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Το ακαδηµαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα στην Μ. Βρετανία βασίζεται στα 100 περίπου κρατικά
πανεπιστήµια που προσφέρουν σπουδές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου σε όλους
τους τοµείς. Τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια βρίσκονται στον κατάλογο του Βρετανικού
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Υπουργείου Παιδείας (Department for Education and Skills (DfES) που βρίσκεται στη
ιστοσελίδα www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees .

9.4.3

Είδη Mεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόµενοι για µεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία, έχουν να επιλέξουν ανάµεσα
σε ένα µεγάλο αριθµό µεταπτυχιακών προγραµµάτων που οδηγούν σε διπλώµατα επιπέδου
Ph.D., MPhil, Master, Diploma, Certificate.
Η συνήθης διάρκεια για την απόκτηση τίτλου Master (M.Sc-Master of Science, MEng.Master of Engineering, M.A-Master of Arts, MBA-Master in Business Administration, LL.MMaster in Law) είναι 12 µήνες. Το ακαδηµαϊκό έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον
Σεπτέµβριο. Οι πρώτοι εννέα µήνες περιλαµβάνουν διδασκαλία, σεµινάρια και εξετάσεις. Οι
υπόλοιποι τρεις µήνες είναι αφιερωµένοι στην εκπόνηση διατριβής (dissertation) που κατά
κύριο λόγο είναι υποχρεωτική. Η κύρια διαφορά του Master και του Diploma είναι ότι, στο
τελευταίο δεν απαιτείται η εκπόνηση διατριβής, ενώ παράλληλα η απόκτηση του Diploma
µπορεί να απαιτεί την παρακολούθηση λιγότερων µαθηµάτων από το Master. Όσον αφορά τα
προγράµµατα MBA, κατά κύριο λόγο, απαιτούν δύο έτη σπουδών.
Το Ph.D. διαρκεί 2-4 έτη και βασίζεται σε πρωτότυπη επιστηµονική έρευνα η οποία
δηµοσιεύεται σε µορφή διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Συνήθως δεν
απαιτείται παρακολούθηση µαθηµάτων αλλά ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία
ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.
9.4.4
Για

Τρόποι Παρακολούθησης
τα

περισσότερα

προγράµµατα

σπουδών

προσφέρονται

εναλλακτικοί

τρόποι

παρακολούθησης. Έτσι, πέρα από τον κλασσικό τρόπο 12µηνης συνεχούς παρακολούθησης
(full-time) προσφέρεται και η δυνατότητα για µερική παρακολούθηση του προγράµµατος (parttime), που ακολουθούν, συνήθως, σπουδαστές οι οποίοι ταυτόχρονα εργάζονται. Σε αυτή την
περίπτωση το χρονικό διάστηµα σπουδών αυξάνεται από 12, σε 24 µήνες. Το MBA µε parttime παρακολούθηση ολοκληρώνεται σε 36 µήνες.
Πολλά Βρετανικά πανεπιστήµια προσφέρουν µεγάλο µέρος των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων τους µε σύστηµα παρακολούθησης εξ’αποστάσεως (distance learning programs
– e-learning). Στους παρακάτω Πίνακες δίνονται στοιχεία για ειδικότητες που ενδιαφέρουν
τους Πτυχιούχους του Τμήματος ΣΠΕ.

66

Πίνακας 7: Μεταπτυχιακές Σπουδές με έρευνα
Μεταπτυχιακές σπουδές με έρευνα
Αντικείμενο

Πανεπιστήμια

Art & Design

Anglia Polytechnic University www.apu.ac.uk, University of Birmihgham
www.bham.ac.uk, Bournemouth University www.bournemouth.ac.uk,
Coventry University www.coventry.ac.uk, De Montfort University
www.dmu.ac.uk, University of Glasgow www.gla.ac.uk, Heriot-Watt
University www.hw.ac.uk, University of Hertfordshire www.herts.ac.uk,
University of Huddersfield www.hud.ac.uk, Kent Institute of Art and
Design www.ukc.ac.uk, Kingston University www.kingston.ac.uk,
Lancaster University www.lancs.ac.uk, London Metropolitan University
www.lgu.ac.uk, Goldsmiths College - University of London
www.goldsmiths.ac.uk, Manchester Metropolitan University
www.mmu.ac.uk, Middlesex University www.mdx.ac.uk, Oxford Brookes
University www.brookes.ac.uk, Sheffield Hallam University
www.shu.ac.uk, University of Sunderland www.sunderland.ac.uk,
University of Teesside www.tees.ac.uk, UMIST www.umist.ac.uk,
University of Wales-Aberystwyth www.aber.ac.uk, University of
Westminster www.wmin.ac.uk, University of Wolverhampton
www.wlv.ac.uk .

Η

πλειοψηφία

των

µεταπτυχιακών

προγραµµάτων

των

πανεπιστηµίων

της

Μ.Βρετανίας αναγνωρίζεται µε ισοτιµία τίτλου και αντιστοιχία µαθηµάτων, από τον
Ο.A.T.A.Π. Ειδικά όµως, για τα προγράµµατα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, ο
ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έλθει εκ των προτέρων σε επικοινωνία µε τον Ο.Α.Τ.Α.Π. για να
διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο που θα λάβει θα τύχει αναγνώρισης.

9.4.5 Προσόντα Εισαγωγής
Κάθε πανεπιστήµιο, καθώς και τµήµα πανεπιστηµίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την
αποδοχή υποψηφίων. Σε γενικές γραµµές, όµως, τα παρακάτω προσόντα συνήθως είναι
απαραίτητα για την εισαγωγή σε Βρετανικό πανεπιστήµιο.
1. Βασικός Τίτλος Σπουδών µε βαθµό πτυχίου / διπλώµατος ως βασικό κριτήριο επιλογής και
µε σχετικό αντικείµενο µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στο οποίο δηλώνεται
υποψηφιότητα.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη όχι µόνο για την εισαγωγή στο ίδρυµα
αλλά και για να µπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Τα περισσότερα
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πανεπιστήµια θεωρούν ότι το Certificate of Proficiency in English του Cambridge καλύπτει τις
απαιτήσεις.
Άλλα αποδεικτικά γλωσσοµάθειας είναι το IELTS (International English Language
Testing System) µε βαθµό 6-7 και το TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις του IELTS µπορεί ο ενδιαφερόµενος να ζητήσει
από το Βρετανικό Συµβούλιο, να βρεί στην ιστοσελίδα http://www.ielts.org και για το TΟEFL
στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης.
3. Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδηµαϊκή
πληρότητα του υποψηφίου είναι επίσης απαραίτητες. Οι επιστολές αυτές είναι πιθανό να
ζητηθεί να σταλούν απευθείας από τους καθηγητές στο πανεπιστήµιο. Μερικά πανεπιστήµια
δέχονται συστατικές επιστολές και από εργοδότες, ενώ παράλληλα για ορισµένα προγράµµατα
που είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επαγγελµατική εµπειρία, η συστατική επιστολή από
εργοδότη είναι απαραίτητη.
9.4.6

∆ιαδικασία Εισαγωγής

∆εδοµένου ότι ο αριθµός των θέσεων για µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι σε γενικές γραµµές
σταθερός και το εκάστοτε πανεπιστήµιο δέχεται αιτήσεις από όλο τον κόσµο, καλό θα ήταν ο
υποψήφιος να ξεκινήσει σχετικά νωρίς την διαδικασία επαφών µε τα ιδρύµατα που τον
ενδιαφέρουν. Έτσι, ένα καλό χρονικό σηµείο για την πρώτη επαφή µε τα ιδρύµατα είναι 9-12
µήνες πριν από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους εισαγωγής. Όσοι κάνουν αίτηση για
υποτροφίες πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν την αίτησή τους πολύ πιο νωρίς.
Για όσους ενδιαφέρονται για διδακτορικό δίπλωµα συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριµένη
προθεσµία υποβολής αίτησης εφόσον το πρόγραµµα δεν ακολουθεί το ακαδηµαϊκό έτος.

9.4.7

Επιλογή Πανεπιστημίων

Επίσηµη κατάταξη των πανεπιστηµίων δεν υπάρχει. Μόνο έρευνες επιµέρους τµηµάτων των
πανεπιστηµίων αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω του HERO (Higher Education
& Research Opportunities in the United Kingdom - http://www.hero.ac.uk). Αν και τα
αποτελέσµατα αυτά είναι σηµαντικά, εστιάζουν αποκλειστικά στην ερευνητική δραστηριότητα
του διδακτικού προσωπικού, οπότε αποτελούν ένα από το πολλά κριτήρια της ποιότητας των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων και όχι το µοναδικό κριτήριο επιλογής πανεπιστηµίου.
Αξιολογήσεις πανεπιστηµίων από το βρετανικό τύπο µπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα http://agrino.org/mcc/uniguide/index.htm , χωρίς όµως να αποτελεί επίσηµη πηγή
πληροφορίας.
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9.4.8 ∆ίδακτρα
Ως πολίτες της Ε.Ε. οι Έλληνες φοιτητές στην Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα µε
τους Βρετανούς. Παρατηρούνται µικρές διαφορές µεταξύ των Πανεπιστηµίων στα δίδακτρα,
ενώ υπάρχουν αυξοµειώσεις ανάλογα µε την ειδικότητα.
9.4.9 Κόστος Διαβίωσης
Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να γνωρίζει ότι το κόστος της ζωής είναι σηµαντικά µεγαλύτερο
του αντιστοίχου της Ελλάδας όσον αφορά τη στέγαση, τη διασκέδαση και τη µετακίνηση. Το
ποσό που θα πρέπει να υπολογίζει για έξοδα διαβίωσης ο φοιτητής κυµαίνεται γύρω στις 6.000
Αγγλικές λίρες/έτος ανάλογα µε τον τόπο σπουδών και οπωσδήποτε τον τρόπο ζωής. Από αυτή
την άποψη το Λονδίνο είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση µε τις άλλες πόλεις σε όλους τους
τοµείς της ζωής – ο µέσος όρος κόστους διαβίωσης φτάνει τις 7.000 Αγγλικές λίρες/έτος.
Η ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη που παρέχεται στους Έλληνες
φοιτητές είναι ίδια µε αυτή των Βρετανών φοιτητών, δηλαδή πλήρης και δωρεάν σε όλη τη
διάρκεια των σπουδών από την υπηρεσία National Health Service (NHS).
9.4.10 Στέγαση
Τα περισσότερα πανεπιστήµια διαθέτουν accomodiation offices, τα οποία παρέχουν βοήθεια
στους σπουδάστες όσον αφορά στο θέµα διαµονής τους.
Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των πανεπιστηµίων προσφέρει διαµονή σε φοιτητικές εστίες
και επιπλωµένα δωµάτια σε εξοπλισµένα διαµερίσµατα (halls of residence, university flats) σε
λογικές τιµές. Ενα δωµάτιο σε φοιτητική εστία στοιχίζει περίπου 60 Αγγλικές λίρες/εβδοµάδα.
Επειδή όµως, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές πρώτου πτυχίου και επειδή τα πανεπιστήµια
δεν εγγυώνται την παροχή στέγης, η αίτηση για στέγαση πρέπει να γίνει το συντοµότερο
δυνατό. Ανεξάρτητα πάντως από τη µέριµνα του πανεπιστηµίου για στέγη, κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει και να νοικιάσει σπίτι µόνος του. Σε αυτή την περίπτωση το
ενοίκιο είναι υψηλότερο από αυτό που θα πλήρωνε σε φοιτητική εστία.

9.4.11 Υποτροφίες
Οι πιο σηµαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες ειδικά για µεταπτυχιακές σπουδές στη Μ.
Βρετανία είναι οι ακόλουθοι:
• British Chevening Scholarships
Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το τµήµα υποτροφιών του
Βρετανικού

Συµβουλίου,

από

το

Γραφείο ∆ιασύνδεσης

http://www.chevening.com
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και

από

την

ιστοσελίδα

• Ερευνητικά συµβούλια & Βρετανική Ακαδηµία
Τα ερευνητικά συµβούλια της Μ. Βρετανίας, όπως π.χ. το Economic and Social Research
Council (ESRC- http://www.esrc.ac.uk ) για οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες, το
Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC– http://www/epsrc.ac.uk ) για
θετικές επιστήµες και επιστήµες µηχανικού, και η British Academy (http://www.britac.ac.uk )
παρέχουν περιορισµένο αριθµό υποτροφιών που καλύπτουν συνήθως µόνο τα δίδακτρα για
τους υποψήφιους από χώρες µέλη της ΕΕ.
• Υποτροφίες Πανεπιστηµίων
Οι υποτροφίες Πανεπιστηµίων (institutional scholarships) παρέχονται συνήθως βάση
ακαδηµαϊκών κριτηρίων. Οι προθεσµίες συνήθως είναι τον Απρίλιο, Ιούνιο ή Ιούλιο. Σχετικές
πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο κάθε πανεπιστηµίου.
9.4.12 Εργασία Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Μ. Βρετανία
Οι φοιτητές από χώρες της Ε.Ε. µπορούν να εργαστούν χωρίς περιορισµούς όσον αφορά τον
αριθµό των ωρών ή τον τύπο εργασίας που κάνουν. Είναι όµως απαραίτητη η έκδοση του
National Insurance (ΝΙ) Number, για το οποίο πρέπει να καταβάλετε ένα συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό και εκδίδεται σε τοπικό γραφείο Benefits Agency.
9.4.13

Εξειδικευμένα Πανεπιστήμια για τους Πτυχιούχους Σχεδιαστές Μόδας και
Τεχνολόγους Ένδυσης

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON
Ηγείται διεθνώς στη γνώση, δημιουργικότητα και εφαρμοσμένη πρακτική στις τέχνες, την
επικοινωνία και τον σχεδιασμό και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στελέχωση, με
δημιουργούς, των μεγαλύτερων οίκων Μόδας στον κόσμο.
Το Πανεπιστήμιο University of the Arts London συνδέει σε ένα σώμα πέντε
διακεκριμένες Σχολές στην τέχνη και τον σχεδιασμό, που παρέχουν Μεταπτυχιακές Σπουδές:
το Camberwell College of Arts, το Central Saint Martins College of Art and Design, το Chelsea
College of Art and Design, το London College of Fashion και το London College of
Communication. Διάσημοι απόφοιτοι του Central Saint Martins College of Art and Design
είναι οι σχεδιαστές, κατά αλφαβητική σειρά: Hussein Chalayan, John Galliano, Katharine
Hamnett, Stella McCartney, Alexander McQueen, Rifat Ozbek, Clements Ribeiro, Sade,
Matthew Williamson κ.ά. Οι τελευταίες ενημερώσεις για τα προγράμματα σπουδών καθώς και
οι λεπτομέρειες επαφών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.csm.arts.ac.uk.
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
Διαθέτει Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή School of

Design Technology σε θέματα

αρχιτεκτονικής, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, αυτοκινήτων, καταναλωτικών αγαθών,
εικόνας και πληροφορικής. Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής είναι:
9 MA/MSc 3D Digital Design
9 MA Marketing and Management for Designers
9 MA/MSc Smart Design
Οι τελευταίες ενημερώσεις για τα προγράμματα σπουδών καθώς και οι λεπτομέρειες
επαφών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.hud.ac.uk .
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ THE GLASGOW SCHOOL OF ART
Στην ιστοσελίδα www.gsa.ac.uk όπου λειτουργεί η Σχολή SCHOOL OF DESIGN λειτουργεί
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο “Textiles as Fashion” από το 2004 με διεύθυνση για επαφές
Design@gsa.ac.uk . Το 2002 η Σχολή SCHOOL OF DESIGN υπήρξε μια από τις δύο
Ευρωπαϊκές Σχολές Σχεδιασμού που προσκλήθηκαν από την Adobe Software για μια
συνεργασία στον τομέα του σχεδιασμού μαζί με 24 αντίστοιχες Σχολές των ΗΠΑ.
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
Στην ιστοσελίδα www.mmu.ac.uk όπου λειτουργεί η Σχολή Faculty of Food, Clothing &
Hospitality Management με πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως
το Τμήμα Clothing Design & Technology στην ιστοσελίδα www.mmu.ac.uk/cdt και διεύθυνση
επαφών cdt-admissions@mmu.ac.uk και hollings-fac@mmu.ac.uk .
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ LEEDS COLLEGE OF ARTS & DESIGN
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON SCHOOL OF ART &
DESIGN
Για Μεταπτυχιακές Σπουδές MA ή MPhil/PhD in Art & Design, κατάλληλο για καλλιτέχνες,
σχεδιαστές και ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη της δημιουργικής τους εργασίας. Στην
κατάταξη RAE 2002 συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενων Κέντρων για
την έρευνα στην Τέχνη & τον Σχεδιασμό στη Μ. Βρετανία. Τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα
είναι Animation, Design for interior textiles, www.wlv.ac.uk/sad .
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ HERIOT WATT UNIVERSITY
Προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργία και τον Σχεδιασμό όπως:
9 Clothing Management MSc/Diploma
9 Fashion Design with Commercial Applications MDes/Diploma
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9 International Design Marketing (Fashion and Textiles) MSc/MA/Diploma
9 Textile Design and Clothing Manufacture (έρευνα)
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ KINGSTON UNIVERSITY, FACULTY OF ART, DESIGN &
MUSIC
Με σημαντικότερους τομείς σπουδών
9 MA Fashion Design for Industry,
9 Illustration & Animation ,
9 Graphic Communication,
9 Art History, Design History,
για περισσότερες πληροφορίες www.kingston.ac.uk/postgraduate .
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ UNIVERSITY OF DERBY
Στην ιστοσελίδα www.derby.ac.uk Textile Design, Fashion Design
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY
MSc in Fashion Marketing με έμφαση σε συμπεριφορά καταναλωτή, διαχείριση brands,
μάρκετινγκ και περιβάλλον, έρευνα αγοράς Μόδας, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσσίδας,
πρόβλεψη Μόδας, Εργασία στο μάρκετινγκ Μόδας, επικοινωνία, μέθοδοι έρευνας για
μάρκετινγκ Μόδας, στρατηγική στο μάρκετινγκ Μόδας. www.caledonian.ac.uk
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ OXFORD BROOKES UNIVERSITY
MA in History Of Art www.brookes.ac.uk
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE
Διαθέτει προγράμματα ΜΑ σε θέματα
Contemporary Menswear, Fashion and Lifestyle
Promotion,

Fashion

Design,

Fashion

Shaping.

Περισσότερες

πληροφορίες

www.uclan.ac.uk/courses/pg/index.htm .
Για την υποβοήθηση της επιλογής παρατίθεται Πίνακας με την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Βρετανικών Πανεπιστημίως σε αντικείμενα που
ενδιαφέρουν τους αποφοίτους ΣΠΕ, με χαρακτηρισμό ΑΡΙΣΤΑ.
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Πίνακας 8: Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Βρετανικών Πανεπιστημίων με
Χαρακτηρισμό Άριστα κατά τον Οδηγό Sunday Times University Guide 2003:
Αντικείμενο Σπουδών
Art & Design

Πανεπιστήμια
Bath Spa, Brighton, Central England, Central Lancashire, Central
School of Speech and Drama, Chichester, City, Coventry, Falmouth,
Hertfordshire, Kent Institute of Art and Design, Lancaster, Leeds,
London Institute (Camberwell, Central St Martin’s, Chelsea, London
College of Printing), London Metropolitan, Gold-smiths, UCL,
Loughborough, Luton, Manchester Metropolitan, Northampton,
Nothumbria, Nottingham Trent, Oxford, Oxford Brookes, Sheffield
Hallam, Southampton, Staffordshire, Teesside, West of England,
Wimbledon.

History of Art

Birmingham, Cambridge, East Anglia, Essex, Kent, Leeds, Leicester,
Birkbeck,

Soas,

UCL,

Manchester

Metropolitan,

Middlesex,

Nottingham, Oxford Brookes, Reading

9.4.14 Πηγές Πληροφόρησης
Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται στοιχεία για φορείς που λειτουργούν σαν πηγές
πληροφόρησης.
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Πίνακας 9: Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μ. Βρετανία
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Βρετανικό Συµβούλιο

Πληροφορίες

Πλατεία

Τηλ. : 210 36 92 333

ΑΘΗΝΑ

για σπουδές

Κολωνακίου

Fax : 210 36 34 769

στη

17,

e-mail: educinfo@britcoun.gr

Μ.Βρετανία

106 73

general.enquiries@britishcouncil.gr

ΑΘΗΝΑ
Βρετανικό Συµβούλιο

Πληροφορίες

Εθνικής

Τηλ. : 2310 378 300

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

για σπουδές

Αµύνης 9,

Fax : 2310 282 498

στη

54 013

e-mail:

Μ.Βρετανία

ΘΕΣ/NIKH

Educinfo.thess@britcouncil.gr

Πανεπιστήμια

στη

www.universitiesuk.ac.uk

Βρετανία
Οδηγός Μεταπτυχιακών

www.postgrad.hobsons.com

Σπουδών Hobsons
Διεθνές Συμβούλιο για

www.icdl.open.ac.uk

Σπουδές
Εξ’αποστάσεως, ICDL
Distance

and

E-

Learning
Υποτροφίες

www.scholarship-search.org.uk

NARIC

National

www.naric.org.uk

Academic Recognition
Information Centre
Οδηγός των καλύτερων
Πανεπιστημίων

www.timeonline.co.uk

των

Times
Υπηρεσία

Υποδοχής

Φοιτητών

στα

Πανεπιστήμια:

www.ucas.ac.uk

όροι

UCAS
Μεταπτυχιακές Σπουδές

www.educationuk.org

στη Βρετανία
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9.5 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για πληροφορίες σχετικά µε µεταπτυχιακή εκπαίδευση και
υποτροφίες στην Γαλλία είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Πινακας 10: Πηγές ΠληροφόρησηςγΓια Μεταπτυχιακά στη Γαλλία
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Γαλλικό Ινστιτούτο

- Πληροφορίες για

Σίνα 31,

Τηλ. : 210 339 8600

Αθηνών

σπουδές στην

106 80 ΑΘΗΝΑ

Fax : 210 364 6873

Γαλλία

e-mail:

- Πληροφορίες για

etudesenfrance@ifa.gr

υποτροφίες

http://www.ifa.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο

- Πληροφορίες για

2Α, Τ.Θ. 18103

Τηλ. : 2310 821231,

Θεσσαλονίκης

σπουδές στην

546 40

Fax: 2310 841283

Γαλλία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

http://www.ift.gr

Λεωφ. Στρατού

9.6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για σπουδές στη
Γερμανία.
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Πίνακας 11: Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

- Πληροφορίες για

Καραολή &

Τηλ. : 210 728 5111, 728

Γερµανική

σπουδές

∆ηµητρίου 3,

5242

Πρεσβεία

στην Γερµανία

106 75 ΑΘΗΝΑ

Fax : 210 722 9311
e-mail:
boathens@compulink.gr

Γενικό Προξενείο

- Πληροφορίες για

Καρόλου

Ντηλ

Τηλ. : 2310 236315

της Οµοσπ.

σπουδές

4α, 541 10

∆ηµοκρατίας της

στην Γερµανία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ινστιτούτα

- Πληροφορίες που

- Οµήρου 10-12,

- Tηλ : 210 360 8111

GOETHE

αφορούν την

106 72 ΑΘΗΝΑ

Fax : 210 3643518

Γερµανία

- Λεωφ. Νίκης 15,

- Tηλ : 2310 272644

- Εκµάθηση

541 10

Fax : 2310 239169

Γερµανικής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

γλώσσας

-Αγ. Νικολάου 99,

- Tηλ : 2610 273446

262 25 ΠΑΤΡΑ

Fax : 2610 622177

- ∆ιγενή Ακρίτα 1,

- Tηλ : 28210 41874

731 00 ΧΑΝΙΑ

Fax : 28210 56703

Fax : 2310 240393

Γερµανίας

9.7 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000
προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), γιαυτό η επιλογή
µεταπτυχιακού προγράµµατος χρειάζεται χρόνο και συστηµατική αναζήτηση στις κατάλληλες
πηγές πληροφοριών. Υπεύθυνοι φορείς στην Ελλάδα για πληροφορίες αποκλειστικά σχετικά µε
σπουδές στις Η.Π.Α. είναι το Αµερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Ίδρυµα Fulbright) και η
Ελληνοαµερικανική Ένωση.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στις Η.Π.Α. ανάλογα µε την οικονοµική
υποστήριξη που δέχονται µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτικά. Τα ∆ηµόσια-Πολιτειακά
πανεπιστήµια (State Universities) υποστηρίζονται, κατά ένα μέρος, από τις αντίστοιχες
Πολιτειακές Κυβερνήσεις. Ο µέσος όρος εγγραφών στα δηµόσια Πανεπιστήµια που ανήκουν
στην κατηγορία Research I (η υψηλότερη κατηγορία όσον αφορά την διεξαγωγή έρευνας) είναι
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36,000, σύµφωνα µε στοιχεία του 2002, µε ποσοστό εγγραφών 15-30% σε µεταπτυχιακό
επίπεδο.
Τα Ιδιωτικά Ερευνητικά Πανεπιστήµια (Private Research Universities), έχουν κατά
µέσον όρον το µισό αριθµό εγγραφών σε σχέση µε τα ∆ηµόσια, µε ποσοστό φοιτητών σε
µεταπτυχιακό επίπεδο, µεγαλύτερο του 50%. Υπολογίζεται ότι το 1/3 των διδακτορικών
διπλωµάτων στις Η.Π.Α., προέρχεται από απόφοιτους αυτής της κατηγορίας των
Πανεπιστηµίων.

9.7.1 Οι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέµουν τα πανεπιστήµια είναι οι εξής:
1. Τίτλος Master’s (Master’s Degree). Είναι ο πρώτος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και
προϋποθέτει από ένα έως και δύο έτη σπουδών. Τα περισσότερα πανεπιστήµια απονέµουν
τίτλο Master of Sciences (M.S.) σε τοµείς εφαρµοσµένων επιστηµών και τίτλο Master of Arts
(M.A.) σε τοµείς όπως τέχνες, ανθρωπιστικές και άλλες επιστήµες. Ο τίτλος Master of Business
Administration (M.B.A) απονέµεται για µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα διοίκησης
επιχειρήσεων. Οι τίτλοι Master’s έχουν ονοµασίες και αρχικά που περιλαµβάνουν τον τοµέα ή
την ειδικότητα σαν µέρος του µεταπτυχιακού τίτλου. Υπάρχουν πάνω από 700 µεταπτυχιακοί
τίτλοι που απονέµονται στα πανεπιστήµια των Η.Π.Α.
2. Τίτλος ∆ιδάκτορος (Doctoral Degree/Doctorate). Ο Τίτλος ∆ιδάκτορος είναι το ανώτατο
δίπλωµα που απονέµεται από τα πανεπιστήµια σε φοιτητές που συµπληρώνουν από 3 έως 4 έτη
σπουδών µετά τις σπουδές τους για το δίπλωµα Master’s. Βασίζεται σε πρωτότυπη
επιστηµονική έρευνα η οποία δηµοσιεύεται σε µορφή διδακτορικής διατριβής βάσει της οποίας
κρίνεται ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που
ελέγχει την πρόοδό του.

9.7.2 Εκπαιδευτικό Σύστημα
Το ακαδηµαϊκό έτος στις Η.Π.Α. διαρκεί 9 µήνες αρχίζοντας από τα τέλη Αυγούστου και
τελειώνοντας τον Μάϊο. Τα πανεπιστήµια χωρίζουν το έτος σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα (fallspring semesters). Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να φοιτήσουν και την καλοκαιρινή
περίοδο (summer semester).
Στο επίπεδο Master’s οι φοιτητές παρακολουθούν, υποχρεωτικά, κάποια µαθήµατα.
Εναλλακτικά µε την επιλογή µικρότερου αριθµού µαθηµάτων µπορούν να διεξάγουν έρευνα
υπό την κατεύθυνση κάποιου καθηγητή (major professor ή

thesis advisor) και να

παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα µέσω της µεταπτυχιακής εργασίας (master thesis).
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9.7.3 Βασικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Οι βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι:
1.

Ακαδηµαϊκό υπόβαθρο. Για να θεωρηθεί κατάλληλος ο υποψήφιος σε µεταπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών, πρέπει να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 4ετές πρόγραµµα
προπτυχιακής κατάρτισης και να του έχει απονεµηθεί το αντίστοιχο πτυχίο/δίπλωµα.
Επίσης η καλή βαθµολογία και ιδιαίτερα στα µαθήµατα που είναι σχετικά µε το
µεταπτυχιακό πρόγραµµα επιλογής, είναι απαραίτητη. Η πλειονότητα των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων απαιτεί µέσο όρο τελικής βαθµολογίας πάνω από 7.07.5/10. Επίσης για την υποψηφιότητα είναι απαραίτητη η εξέταση σε ένα τουλάχιστον
από τα τεστ ακαδηµαϊκών γνώσεων GRE/GRE subject test ή GMAT .

2.

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για µεταπτυχιακές σπουδές
στις Η.Π.Α. είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τα πρότυπα τεστ για εγγραφή σε
Κολλέγια και Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. δίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

3.

Εξασφάλιση οικονοµικών πόρων κατά την διάρκεια των σπουδών. Η εξασφάλιση
χρηµατοδότησης, µέσω προσωπικών εξόδων ή υποτροφιών, των σπουδών στις Η.Π.Α.
είναι από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος. Η
απόδειξη οικονοµικής υποστήριξης απαιτείται από τα πανεπιστήµια για να εκδώσουν
τα σχετικά έγγραφα µετανάστευσης.

4.

Η αίτηση. Είναι πολύ σηµαντικό ο υποψήφιος να αρχίσει να συγκεντρώνει
πληροφορίες νωρίς ώστε να µπορέσει να στείλει τις αιτήσεις µέσα στις προθεσµίες. Οι
περισσότεροι φοιτητές αρχίζουν την διαδικασία τουλάχιστον ενάµιση χρόνο πριν την
αναµενόµενη ηµεροµηνία εισαγωγής τους στο

πανεπιστήµιο. Οι περισσότερες

προθεσµίες αιτήσεων για εισαγωγή τον Αύγουστο (fall semester) είναι µεταξύ
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
Πινακας 12: Πρότυπα Τεστ για Εγγραφή σε Κολλέγια και Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.
α/α

Όνομα

Πληροφορίες

1

SAT, επίσημο όνομα SAT 1 Reasoning, διάρκεια τρεις ώρες.

www.collegeboard.com

2

PSAT, επίσημο όνομα Preliminary SAT/National Merit

www.nationalmerit.org

Scholarship Qualifying Test, διάρκεια δύο ώρες.
3

ACT, επίσημο όνομα The American College Testing Program,

www.act.org

διάρκεια τρείς ώρες.
4

GRE, επίσημο όνομα Graduate Record Exam

www.gre.org

5

GMAT, επίσημο όνομα Graduate Management Admissions

www.gmat.org

Test
6

TOEFL Το TOEFL είναι το επίσηµο τεστ γλώσσας που
δέχονται τα πανεπιστήµια για Μεταπτυχιακές Σπουδές
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www.toefl.org .

9.7.4

Πηγές Πληροφόρησης

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι πηγές πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στις
Η.Π.Α.

Πίνακας 13: Πηγές Πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Η.Π.Α.
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Ιδρυµα Fulbright

-Πληροφορίες για

Βασιλίσσης

Τηλ. : 210 7241811-12

ΑΘΗΝΑ

σπουδές στις

Σοφίας 6,

Fax : 210 7226510

Η.Π.Α.

106 74 ΑΘΗΝΑ

e-mail :
adviser@compulink.gr

Ιδρυµα Fulbright

- Πληροφορίες για

Ελευθερίου

Τηλ. : 2310 242904

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

σπουδές στις

Βενιζέλου 4

e-mail:

Η.Π.Α.

546 24

edadthes@compulink.gr

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Εξεταστικό

- ∆ιεξαγωγή

Αβέρωφ 30 &

Tηλ. : 210 8846583

Κέντρο

εξετάσεων των

Αχαρνών, 4ος

Fax. : 210 8846584

Fulbright /

τεστ

όροφος

e-mail:

Prometric Test

GREGMAT

10433 ΑΘΗΝΑ,

edutest@ath.forthnet.gr

Ελευθερίου

Τηλ. : 2310 242904

Βενιζέλου 4

Fax : 2310 257410

546 24

e-mail:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

edadthes@fulbright.gr

Βασιλίσσης

Τηλ. : 210 7212951

TOEFL-

Center

- Εκδοση Βίζας

Προξενείο
Αµερικανικής

Σοφίας 91,

Πρεσβείας

ΑΘΗΝΑ

Δωρεάν

Μηχανή

Οι

φοιτητές

Αναζήτησης

δημιουργούν

Πανεπιστημιακών

προφίλ τους το οποίο

Υποτροφιών
Χρηματοδότησης

και

www.Scholarships.com

το

συγκρίνεται με μια
Βάση Δεδομένων με
πάνω από 600.000
υποτροφίες

από

περίπου 8000 πηγές.
Οι

φοιτητές

λαμβάνουν
λεπτομερείς
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πληροφορίες αμέσως
on-line

για

τις

υποτροφίες

που

ταιριάζουν

στο

προφίλ τους.
www.students.gov
www.finaid.org
www.fastweb.com
Προσφέρει

American

www.aauw.org

υποτροφίες

για

γυναίκες,

που

Educational

σπουδάζουν

στις

Foundation

ΗΠΑ.

Association
University

of
Women

www.ed.gov/studentaid
Βάση δεδομένων με
υποτροφίες

www.iefa.org

και

πληροφορίες

9.8 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ιταλία
Πληροφορίες δίνονται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 14: Πηγές Πληροφόρησης για Σπουδές στην Ιταλία

Ίδρυμα
Istituto Italiano di Cultura

Υποτροφίες
Α
0

Ελλάδα
Περίοδος
ισχύος
======

Υποτροφίες
Β
1

Περίοδος
ισχύος
04/07 – 29/07

1

29/08 – 23/09

Odos Tenedou 27
113 61 Atene
Istituto Italiano di Cultura

0

======

A. Fleming, 1B
546 42 Thessaloniki
Υποτροφίες A = Ελέυθερο πρόγραμμα σπουδών
Υποτροφίες B = Πρόγραμμα σπουδών με έκπτωση 50%
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Ισπανία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Ινστιτούτο Θερβάντες, Σκουφά 31, 106 73,
Αθήνα, τηλ.: 210 3634180, 210 3634117, fax: 210 3647233 και την ιστοσελίδα
www.cervantes.es ή www.cvc.cervantes.es . Στην Ισπανία ενδιαφέροντα ακαδημαϊκά κέντρα
για τα αντικείμενα Σχεδιασμού και Μόδας αποτελούν τα:
9 Centro Superior de Mode de Madrid
9 Escuela Superior de diseno de Valencia (EASD)
9 Escuela Superior de diseno de Sabadell (ESDI Barcelona)
9 Escola Mazzana – Barcelona
9 Instituto Europeo di Moda (Madrid)
Πορτογαλία
Στην Πορτογαλία ενδιαφέροντα ακαδημαϊκά κέντρα για τα αντικείμενα Σχεδιασμού και Μόδας
αποτελούν τα: Minho University, University of Beira Interior, Lusiada University.
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10. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Οι φορείς που χορηγούν υποτροφίες είναι τόσοι πολλοί ώστε ο Πτυχιούχος θα πρέπει να
διερευνήσει όλες τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για τις χώρες και τα αντικείμενα που τον
ενδιαφέρουν.
10.1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
10.1.1 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Μακρή 1 & Δ. Αρεοπαγίτου, 117 42, Αθήνα, τηλ. 210 3254385 – 89, www.iky.gr.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Επιτυχία σε
εξετάσεις που διενεργεί το Ίδρυμα επί συγκεκριμένης ύλης. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ελλάδα –
Εξωτερικό. Κάθε χρόνο το ΙΚΥ προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές
σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό. Tα τελευταία ακαδημαϊκά έτη προκηρύσσονται ανά έτος, συνολικά πάνω από 500
θέσεις υποτροφιών εξωτερικού και εσωτερικού που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και από την
τακτική επιχορήγησης του ΙΚΥ. Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται :
Για το Εξωτερικό, θέσεις υποτροφιών για περισσότερες από 120 διαφορετικές ειδικεύσεις με
σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή την εκτέλεση ερευνητικού
προγράμματος από κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ή την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου, σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ευρώπης ή των Η.Π.Α. ή του Καναδά.
Για το Εσωτερικό, θέσεις υποτροφιών για περισσότερες από 200 ειδικεύσεις με σκοπό την
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου και 100 θέσεις
υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα σε 16 τομείς επιστημών. Επίσης άλλες 2 θέσεις από
κληροδότημα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Ακόμα προκηρύσσονται θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού,
από τρία κληροδοτήματα που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.
Οι υποψήφιοι για την υποτροφία συμμετέχουν σε ειδικούς διαγωνισμούς που διεξάγει
το Ι.Κ.Υ. σε μαθήματα όπως ορίζονται στην προκήρυξη, ανάλογα με τον κλάδο σπουδών τους.
Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν :
9 γραπτά διαγωνίσματα στην ύλη του επιστημονικού κλάδου στον οποίο ανήκει η κάθε
ειδίκευση,
9 γραπτή και προφορική εξέταση σε μία ξένη γλώσσα για τις υποτροφίες εξωτερικού και
γραπτή μόνο για τις υποτροφίες εσωτερικού.
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Ειδικά για το πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα η ανακήρυξη των
υποτρόφων πραγματοποιείται με επιλογή.
Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η ελληνική υπηκοότητα ή
ιθαγένεια και το πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ. Η ηλικία του υποψηφίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από τα 39 έτη. Επίσης εξετάζεται η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Υπάρχει πλαφόν
για το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει
περισσότερους από 800 υποτρόφους που είτε χρηματοδοτούνται άμεσα από αυτό, είτε με
συγχρηματοδότηση από κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα. Η προκήρυξη του διαγωνισμού
προγραμματίζεται, συνήθως, μεταξύ Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, με προθεσμία κατάθεσης
δικαιολογητικών μέσα στον Φεβρουάριο, ενώ οι εξετάσεις πραγματοποιούνται περίπου ένα
μήνα μετά την προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων. Το Ι.Κ.Υ. καλύπτει με υποτροφίες τις
ειδικότητες των Πτυχιούχων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις οποίες
ανακοινώνει, έγκαιρα, σε όλα τα Τμήματα. Παρακάτω δίδονται οι ειδικότητες που ενδιαφέρουν
τους Πτυχιούχους Σχεδιαστές Μόδας.
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ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, τηλ.
210 3230272, τηλ. 210 3230461
“Υποτροφίες που απορρέουν από διμερείς Μορφωτικές Συμβάσεις”
"Υποτροφίες Κρατών - μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης"
"Υποτροφίες Κρατών - μελών της UNESCO"
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθορίζονται στην προκήρυξη. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Καθορίζονται στην
προκήρυξη. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Στο Κράτος που προσφέρει κάθε φορά την υποτροφία
Ελληνικός

Οργανισμός

Μικρομεσαίων

Χειροτεχνίας (EOMMEX)
84

Μεταποιητικών

Επιχειρήσεων

και

Ξενίας 16 - Αθήνα, τηλ. 210 7715002 – 10. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθορίζονται στην προκήρυξη
οι ειδικότητες κάθε φορά. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Απαραίτητη η έγκριση της σχολής προέλευσης
του υποψηφίου και ηλικία μέχρι 40 χρόνων. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κράτη - μέλη της
Κοινότητας

10.2 AΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
9 Αρναούτη Ίδρυμα. Πανεπιστημίου 11, 10564 Αθήνα, τηλ. 210 3242611
9 Βαλσαμάκη Θ. & Ν. Ίδρυμα. Διδύμου 22, Αθήνα, τηλ. 210 8816354, 8818872
9 Θεοχάρη Ίδρυμα. Σωρανού και Εφεσίου 4, ΤΘ 13676, 10310 Αθήνα, τηλ.: 210
6597438
9 Κοργιαλένειον Άθλον Δι΄ Υποτροφιών. Δημοκρίτου 21, 10671 Αθήνα, τηλ. 210
3611625
9 Ίδρυμα ΑΓ Λεβέντη. Φραγκοκλησιάς 9, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210 6165232 και The
A.G. Leventis Foundation, tel. (0033)-1-450035050, 86 Avenue Foch, 75116 Paris,
FRANCE
9 Προποντίς Ίδρυμα. Φίλωνος 137, 18536 Πειραιάς, τηλ. 210 4589900
9 Σαμούρκα Ίδρυμα. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, τηλ. 210 7488703-4, 3607610
9 Σαραντόπουλου Κων. Ίδρυμα. Σαραντόζα 15, Αθήνα, τηλ. 210 3218048
9 Φύρου Π. & Μ. Ίδρυμα. Αποστόλου Παύλου 37, Θησείο, 11851 Αθήνα, τηλ. 210
3461954
9 Ωνάσης Αλέξανδρος Σ. Κοινωφελές Ίδρυμα. Αισχίνου 7, 10558 Αθήνα, τηλ. 210
3713000 , www.onassis.gr . Χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για συνέχιση
των σπουδών τους στο εσωτερικό, καθώς και ερευνητικές χορηγίες. Επίσης, χορηγεί
υποτροφίες σε αλλοδαπούς ή Έλληνες της διασποράς δεύτερης γενιάς, οι οποίοι είναι
μέλη ακαδημιών, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ερευνητές με διδακτορικό τίτλο,
καλλιτέχνες και μεταφραστές ελληνικών γραμμάτων, καθώς και εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό
9 Ίδρυμα Μποδοσάκη. Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε ελληνικά πανεπιστήμια,
Λεωφ. Αμαλίας 20, 10557, Αθήνα τηλ.: 210-3237973, 210-3237804, 210-3248005,
fax: 210-3237976
9 Ευγενίδειο Ίδρυμα. Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα, Συγγρού 387,
Καλλιθέα, τηλ. 210-9411181
9 Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Υποτροφίες μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό κυρίως σε χώρες της Ευρώπης.
Νίκης 16, Αθήνα, τηλ.:210-3224127
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9 Ίδρυμα Κόκκαλη. Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές Πολιτικών Επιστημών στο
Harvard. Πρεμέτης 3, Μαρούσι, τηλ.: 210-6805993-4.
9 Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Χορηγούνται μεταπτυχιακές υποτροφίες για συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό στους
κλάδους: Πολιτισμός και περιβάλλον, σύγχρονες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά
και αγιογραφία. Αραβαντινού 6, Αθήνα, τηλ.: 210-7252895-6
9 Άθλον Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου
Υποτροφίες για συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό σε δασκάλους και καθηγητές.
Χαριλάου Τρικούπη 23, Αθήνα, Τηλ. 210-3620786, 210-3820786

10.3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες σπουδών που παρέχουν οι κυβερνήσεις και άλλοι
δημόσιοι φορείς ξένων χωρών, μπορεί να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος από τα τμήματα
εκπαιδευτικών θεμάτων ή μορφωτικών υποθέσεων της αντίστοιχης Πρεσβείας. Επίσης,
υποτροφίες κυβερνήσεων και δημόσιων οργανισμών εξωτερικού προκηρύσσονται σε μη τακτά
χρονικά διαστήματα μέσω του Τμήματος Υποτροφιών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών
Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10.3.1 Υποτροφίες Πανεπιστημίων
Υπάρχει λίστα ξένων πανεπιστημίων που δίνουν υποτροφίες στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr/ στην ενότητα πληροφόρησης για
εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες.
Επίσης ξένα Πανεπιστήμια από διάφορες χώρες δίνονται παρακάτω:
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ:
9 UNIBERSITY OF CAMBRIDGE, CHRIST'S COLLEGE, CAMBRIDGE
EIΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χορηγεί υποτροφίες χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία
μέχρι 30 ετών. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία.
9 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, EMMANUEL COLLEGE, CB2 AP
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υποτροφίες έρευνας χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Υψηλός βαθμός πτυχίου. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία.
9 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, COLLEGE GONVILL AND GAIVS, CB2 I.T.A
EIΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία μέχρι 30 ετών.
ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία.
9 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, PETERHOUSE - CB 2 1RD
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EIΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία κάτω των 25 ετών.
ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία.
9 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, HIGH FIELD SOUTHAMPTON - 50Q 5NH
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υποτροφίες για έρευνα χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Πρώτο πτυχίο με διάκριση FIRST CLASS. Ηλικία μέχρι 27 ετών. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Αγγλία.
9 UNIVERSITY OF OXFORD, SOMERVILLE COLLEGE, OXFORD OX2 6HO
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μεταπτυχιακή υποτροφία χωρίς περιορισμό για προχωρημένη έρευνα και
υποτροφίες για ξεκίνημα έρευνας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Για την πρώτη, προϋπόθεση είναι ότι θα
οδηγήσει σε Διδακτορικό απευθείας επικοινωνίας. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βρετανία
9

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, UNIVERSITY PARK, NOTTINGHAM - NG7

2RD. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: χωρίς περιορισμό. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: απευθείας επικοινωνία. ΤΟΠΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ: Βρετανία.
9

UNIVERSITY OF MANCHESTER, MANCHESTER M13 9P2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τιμητικές υποτροφίες χωρίς περιορισμό. Μία υποτροφία για Βιομηχανικές
σχέσεις, MANAGEMENT, κοινωνική ψυχολογία, κοινωνιολογία. Υποτροφίες έρευνας για
κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία Δικαίου, Παιδαγωγικά και Ψυχολογία. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ με εμπειρία, απευθείας επικοινωνία. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία
9 UNIVERSITY OF ST.ANDREWS - COLLEGE GATE, ST. ANDREWS FILE KY16
9A5, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πέντε υποτροφίες για Ανατομία, Αραβικά, Ιστορία Τέχνης,
Αστρονομία, Βοτανική, Βιοχημεία, H/Y, Οικονομικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γεωγραφία,
Γεωλογία, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά, Μουσική κλπ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ηλικία 22-30 ετών και Πτυχίο υψηλού επιπέδου. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία.
9 UNIVERSITY OF LEEDS, LEEDS LS2 9JT
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισμό. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία κάτω των 30 ετών. ΤΟΠΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία

ΙΤΑΛΙΑ:
9 INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA RECHERCHE THEATRALE, CASA DI
GOLDONI SAN TOMA 2794, 30125 VENEZIA
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ιστορία του Θεάτρου (μαθήματα μίας εβδομάδας). ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΙΤΑΛΙΑ
9 UΝIVERSITE DE GENES, VIA BALBI 5, GENOVA - ITALIE
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γλώσσα, λογοτεχνία, πολιτισμός. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Γνώση Ιταλικής. ΤΟΠΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΤΑΛΙΑ

87

10.3.2 Ξένοι Φορείς:
9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Βασιλίσσης Σοφίας 2 - Αθήνα, τηλ.: 210. 72.51.000.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χορηγεί υποτροφίες σε πτυχιούχους θετικών επιστημών στον τομέα της
Έρευνας και Τεχνολογίας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει γίνει προεγγραφή σε πανεπιστήμιο του
εξωτερικού. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κράτη - μέλη της ΕΟΚ.

9 Βρετανικό Συμβούλιο. Πλατ. Κολωνακίου 17 - Αθήνα, τηλ.: 210. 36.33.211 – 15.και
Εθνικής Αμύνης 9 – Θεσσαλονίκη.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πολλές ειδικότητες που καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ποιότητα υποψηφίου. Ηλικία 25-35 ετών. Προτιμώνται οι υποψήφιοι που
δεν έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αγγλία.

9 Ινστιτούτο Γκαίτε
Χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στη Γερμανία, Ομήρου 14-16,10033 Αθήνα, Τ.Θ.30383
τηλ. 210-3608111-14, Fax: 210-3643518

9 Ίδρυμα Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Μητροπόλεως 15, Αθήνα, Τηλ. 210-3230461

9 ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σίνα 31 - Αθήνα, τηλ.: 210-3624301 – 5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθορίζονται κάθε χρόνο.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Επιτυχία σε εξετάσεις στη γλώσσα. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γαλλία

9

The Fulbright Foundation

Βασιλίσσης Σοφίας 6, 10674, Αθήνα, τηλ: 210-7241811, 210-7241812, fax: 210-7226510
Eλευθερίου Βενιζέλου 4, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-242904, fax 031-257410

9 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Βασ.Σοφίας 10 – Μαρούσι, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, Νέοι Επιστήμονες - ακαδημαϊκά
στελέχη ΑΕΙ, Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας, Φοιτητές (που έχουν συμπληρώσει το 2ο
έτος).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Άριστη γνώση Γερμανικής. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γερμανία.
Πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες υποτροφιών καθώς και αντίστοιχες προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων παρέχονται στις εξής διευθύνσεις:
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1. την Γερμανική Πρεσβεία, Καραολή και Δημητρίου 3, 106 75 Αθήνα-Κολωνάκι. Τηλ: 210
7285209, Επισκεπτήριο: Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και κάθε Παρασκευή από 9.00
έως 12.00
2. το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης: Καρόλου Ντηλ 4α, 541 10 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310
251120. Αποκλειστικά για ενδιαφερόμενους με τόπο διαμονής στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Επισκεπτήριο: Τετάρτη από 11.30 έως 13.00 στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, Βασ.
Όλγας 66, 546 42 Θεσσαλονίκη.
9 ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ιταλικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47 - Αθήνα, τηλ. 210. 52.29.294, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πτυχιούχοι
Α.E.I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία μέχρι 35 ετών και επιτυχία σε εξετάσεις στη γλώσσα.
ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ιταλία.
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11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ
11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος ΣΠΕ είναι σήμερα 74 και είναι οι μόνοι πτυχιούχοι Σχεδιαστές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ο αριθμός είναι αρκετά
μικρός ώστε διασφαλίζει μεν την άμεση απορρόφησή τους στον Κλάδο Ένδυσης, αλλά
συγχρόνως

περιορίζει ή καθυστερεί την ίδρυση ενός επαγγελματικού ή επιστημονικού

συλλόγου. Κρίνεται άμεσης προτεραιότητας η δημιουργία ενός τέτοιου οργάνου ικανού να
επιμεληθεί τόσο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τον Κλάδο Ένδυσης, όσο και για
τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στην πολιτεία ώστε να δημιουργηθούν

θέσεις για την

απορρόφησή τους και στο δημόσιο τομέα (Τεχνική Εκπαίδευση Υπουργείου Παιδείας, κρατικές
προμήθειες κλωστοϋφαντουργικών/ενδυμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας ή Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης κλπ).
11.2

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΟΔΑΣ (ΗELLENIC
FASHION DESIGNERS)

Στην Ελλάδα υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σχεδιαστών Μόδας (Ηellenic Fashion
Designers) που ιδρύθηκε το 2003 και περιλαμβάνει στους κόλπους του όλους τους Έλληνες
Σχεδιαστές Μόδας. Σκοποί του Συλλόγου είναι:
9 η οργανωμένη προβολή της ελληνικής μόδας στη χώρα μας και στο εξωτερικό
9 η ανάπτυξή της τόσο σε δημιουργικό όσο και σε παραγωγικό επίπεδο
9 ο "συγχρονισμός" της ελληνικής με την παγκόσμια αγορά μόδας
9 η ανάδειξη της μόδας ως φορέα οικονομικής ανάπτυξης
9 η ανάδειξη της μόδας ως στοιχείο και φορέα πολιτισμού
9 η καταξίωση των σχεδιαστών-δημιουργών και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
Ο Σύλλογος Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας έχει δημιουργήσει ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και επιδιώκει τη συνεργασία με αντίστοιχα
δίκτυα στο εξωτερικό. Θα προσπαθήσει επίσης, όπως δηλώνει, να ενεργοποιήσει τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς, ώστε να ενταχθεί και η ελληνική δημιουργία στο μεγάλο και
προσοδοφόρο τομέα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας.
Βασικός στόχος του συλλόγου είναι η δημιουργία και καθιέρωση Ελληνικής
Εβδομάδας Μόδας, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Στις 29 Νοεμβρίου 2004
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ένα μεγάλο fashion show, με τη συμμετοχή 30 Ελλήνων
σχεδιαστών, ως προάγγελος της πρώτης εβδομάδας μόδας το Mάρτιο 2005.
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Η «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Διασύνδεσης του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης» αποτελεί έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης), το
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και
Εθνικούς Πόρους (25%).
Το υποέργο 3 αφορά στη σύνταξη οδηγών επαγγελμάτων 11 (ένδεκα)
τμημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
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