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Εργασία στη Μ. Βρετανία 
Έντυπο για την υποστήριξη της Πράξης:  
«Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»,  
συγχρηματοδοτούμενης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το 
Ελληνικό Δημόσιο 

 

Σύνταξη: Γιαζιτζή Δήμητρα (ΠΕΣΥΠ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
Επιμέλεια: Ραφαηλίδης Αλέξανδρος 

 
Το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Διασύνδεσης  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 
 Σπύρος  Πανέτσος: Επιστημονικός Υπεύθυνος  
 Αλέξανδρος Ραφαηλίδης: Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
 Ιωάννα Κεχαγιά: Τεχνική Υποστήριξη 

 
Που και πως θα μας βρείτε: 
Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά, από τις 08:30 έως 14:30 (τηλ.: 
2102896885, fax: 2102896788, e-mail: gdaspete@aspete.gr), ή 
επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Σταθμός ΗΣΑΠ 
«Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121), για την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών. 

mailto:gdaspete@aspete.gr
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Το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι αναγνωρισμένο, αντίστοιχο των 
ΤΕΙ, ενώ για τη Μ. Βρετανία θεωρείται ως four-year Bachelor of  
Engineering (BEng), δηλαδή βασικός τίτλος σπουδών. Είναι πιθανό 
να θεωρηθεί κατά περίπτωση ακόμη και MEng, five-year Master of 
Engineering, επομένως δίνει το δικαίωμα για άσκηση επαγγέλματος 
ως Chartered Engineer.  
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την εγγραφή στο Engineering 

Council (Συμβούλιο των Μηχανικών), με την οποία, μέσω 
αξιολόγησης, θα αποκτήσεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από 
ένα από τα 36 εγκεκριμένα και συμβεβλημένα Επαγγελματικά 
Ινστιτούτα για Μηχανικούς (Professional Engineering Institutions- 
PEIs), με κύριο το Ινστιτούτο για την Μηχανολογία και την 
Τεχνολογία (ΙΕΤ - The Institution of Engineering and Technology).  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο www.theiet.org.  
Αν είσαι  απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών θα 

πρέπει να γνωρίζεις ότι το Ίδρυμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
(IMechE) είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός με έδρα το κεντρικό 
Λονδίνο, που εκπροσωπεί μηχανολόγους. Είναι εγκεκριμένο από το 
Συμβούλιο Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου για την αξιολόγηση 
των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο ECUK για τους 
επαγγελματίες μηχανικούς.  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο www.imeche.org  
Τέλος, αν είσαι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Δομικών 

Έργων και Έργων Υποδομής στην ιστοσελίδα www.ice.org.uk θα 
βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου 
δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών σου.   
Σύμφωνα με την Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - www.eetem.gr), 
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος φορέας με 
το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ), αφού ο κάθε 
επαγγελματικός κλάδος που αφορά μηχανικούς έχει το δικό του 
μητρώο. 
Για να εργαστείς γενικότερα στη Μ. Βρετανία ως μισθωτός, θα 

πρέπει να έχεις και μια γενική εικόνα του το τι απαιτείται. Έτσι, τα 
πρώτα πράγματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου αν αποφασίσεις 
να εργαστείς στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα εξής:  

 Εφόσον είσαι Ευρωπαίος πολίτης δε χρειάζεσαι βίζα ούτε κάποια 
άδεια εργασίας.  

 Ωστόσο χρειάζεται να επικοινωνήσεις με τον αντίστοιχο του δικού 
μας οργανισμό απασχόλησης, ώστε να αποκτήσεις τον εθνικό αριθμό 
ασφάλισης (National Insurance Number - αντίστοιχος ΑΜΚΑ).  

 Χρειάζεται επίσης να αποκτήσεις αριθμό εφορίας (αντίστοιχος 
ΑΦΜ).  

 Επίσης, πρέπει να πας στο πλησιέστερο NHS Centre (πολυιατρεία) 
ώστε να πάρεις αριθμό περίθαλψης, ο οποίος θα σου χρησιμεύσει 
όσο καιρό είσαι άνεργος αφού σε καλύπτει χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση σε ιατρικά θέματα και χορήγηση φαρμάκων.  

http://www.theiet.org/
http://www.imeche.org/
http://www.ice.org.uk/
http://www.eetem.gr/
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 Τέλος, χρειάζεσαι διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου και ένα 
έγγραφο που να δηλώνει τη μόνιμη διεύθυνση σου στη χώρα. 
Σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος σου, σε κάθε 

περίπτωση θα σου φανεί χρήσιμη η επικοινωνία με την εθνική 
υπηρεσία NARIC η οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή 
πληροφοριών, συμβουλών και απόψεων από ειδικούς σε 
τεχνολογικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ικανότητες και 
προσόντα (http://www.naric.org.uk/).  

 

Εξαιρετικά χρήσιμοι σύνδεσμοι είναι οι παρακάτω:  
Για τους Πολιτικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής 

www.ice.org.uk  
 www.istructe.org  
www.cibse.org  

Για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς 
www.imeche.org  

 Για τους Ηλεκτρολόγους- Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 
http://ieee-ukri.org  
 

Για την εξεύρεση εργασίας στη Μ.  Βρετανία, αλλά και γενικότερα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αντλήσεις 
πληροφορίες και υποστηρικτικές υπηρεσίας από το EURES 
(www.eures.com). Είναι σκόπιμο να συντάξεις το βιογραφικό σου 
σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό Europass για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Σημαντική πηγή πληροφόρησης είναι και ο σύνδεσμος 

http://europa.eu/youth/working/index_uk_el.html. Ο επίσημος 
δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://europa.eu/index_el.htm) αποτελεί γενικότερα σημαντική 
πηγή πληροφόρησης για όλα τα ζητήματα που μπορεί να σε 
ενδιαφέρουν ως προς τη σταδιοδρομία σου, πολύ περισσότερο αν 
σκέφτεσαι να ζήσεις και να εργαστείς στο εξωτερικό. 
Για τη Μεγάλη Βρετανία χρήσιμος σύνδεσμος είναι η ιστοσελίδα 

http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/index.html, όπου υπάρχουν 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

 Επίσης, χρήσιμος σύνδεσμος για όποιον επιθυμεί να εργαστεί 
στην Αγγλία είναι 
http://www.hmrc.gov.uk/migrantworkers/documents.htm, έγγραφο 
που ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα προαπαιτούμενα της 
χώρας υποδοχής.  
Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) έχει 

συντάξει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εγχειρίδιο που αφορά την 
κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για εκπαίδευση αλλά 
και για εργασία καθώς επίσης και ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο 
εγχειρίδιο με τίτλο «Σπουδές και Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο», 
όπου υπάρχουν αρκετές χρήσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες 
διαβίωσης, σπουδών και εργασίας στην Αγγλία (www.ekep.gr).  

http://www.naric.org.uk/
http://www.ice.org.uk/
http://www.istructe.org/
http://www.cibse.org/
http://www.imeche.org/
http://ieee-ukri.org/
http://www.eures.com/
http://europa.eu/youth/working/index_uk_el.html
http://europa.eu/index_el.htm
http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/index.html
http://www.hmrc.gov.uk/migrantworkers/documents.htm
http://www.ekep.gr/
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Σύμφωνα με το Συμβούλιο Μηχανικών της Αγγλίας (Engineering 
Council EC, UK)  το επάγγελμα του μηχανικού είναι από τα πιο καλά 
αμειβόμενα στην χώρα και συγκεκριμένα ένας Chartered Engineer 
κερδίζει κατά µέσο όρο 49000£ ετησίως, ένας Incorporated Engineer 
κερδίζει κατά µέσο όρο 38000£ και ένας Engineering Technician 
κερδίζει κατά µέσο όρο ετησίως 33000£ (http:// www.engc.org.uk & 
Τhe engineering and technology board 2003 survey of registered 
engineers – full report: 
http://www.engc.org.uk/who_we_are/2003_Survey_Reg_Engineers
_Full_Report.pdf) 
Τέλος, μπορεί το EC (UK) Engineering Council ως ρυθµιστικός 

φορέας του επαγγέλµατος του µηχανικού στο Ηνωµένο Βασίλειο να 
μην έχει ως άμεσο αντικείµενο του την προώθηση των µηχανικών 
προς συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, ωστόσο προσφέρει έναν 
ενδεικτικό κατάλογο διευθύνσεων – πηγών στο διαδίκτυο που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως συµβουλευτικός οδηγός στην προσπάθεια 
αναζήτησης εργασίας µηχανικού στο Ηνωµένο Βασίλειο.  

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

Κενές θέσεις εργασίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα: http://www.academicjobseu.com/ 
Θέσεις εργασίας στη βιομηχανία:  
http://www.AndersElite.com 
Θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας:  
www.apprentices.co.uk 
Οδηγός καριέρας, Θέσεις εργασίας στη βιομηχανία: 
www.baesystems.com/graduate 
Θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τοµέα: 
www.careersinconstruction.com  
Σύμβουλοι καριέρας μηχανικών µε μεταπτυχιακές σπουδές: 
www.doctorjob.com  
Σύμβουλοι καριέρας μηχανικού – Επαγγελματική 
πιστοποίηση: www.semta.org.uk  
Πρόγραµµα εισαγωγής στον κόσμο των μηχανικών στη χώρα:  
www.engineering-education.org.uk/  
 
 
 

http://www.engc.org.uk/
http://www.engc.org.uk/
http://www.careersinconstruction.com/
http://www.doctorjob.com/
http://www.semta.org.uk/
http://www.engineering-education.org.uk/
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 

The Institution of Engineering and Technology 
(www.theiet.org) 
Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage Herts. 
SG1 2AY 
UK 
Tel: +44 (0)1438 313 311 
Fax: +44 (0)1438 765 526 
Email: postmaster@theiet.org 
 
 
 
 
 

Institution of Mechanical Engineers (www.imeche.org) 
1 Birdcage Walk, Westminster, London, SW1H 9JJ  
Membership applications: 
0845 226 9191 or from overseas +44 20 7304 6999  
membership@imeche.org 
Facebook page: facebook.com/imeche  
Twitter: twitter.com/imeche  
 
 
 
 
 
 
Institution of Civil Engineers (www.ice.org.uk) 
One Great George Street, Westminster, London, SW1P 3AA  
Subscriptions   t: +44 (0)207 665 2227 e: subs@ice.org.uk 
Communications e: communications@ice.org.uk  
Engineering knowledge  t:  +44 (0)207 222 7722  e:  
engineering@ice.org.uk  
Secretariat t: +44 (0)207 222 7722 e: secretariat@ice.org.uk 

mailto:postmaster@theiet.org
mailto:membership@imeche.org
http://facebook.com/imeche
http://twitter.com/imeche
mailto:subs@ice.org.uk
mailto:communications@ice.org.uk
mailto:engineering@ice.org.uk
mailto:secretariat@ice.org.uk
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ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 
 

Γενικές πληροφορίες για την χώρα 
The British council: http://www.britishcouncil.org/, http://www.i-
uk.com/ 
Κόστος ζωής 
The British council: http://www.britishcouncil.org/ 
Hobsons: 
http://www.studyuk.hobsons.com/disp_page.cfm?pageID=61 
University of Leeds: 
http://www.leeds.ac.uk/students/cost_of_living_international.htm 
Εξεύρεση στέγης  
The researcher’s Mobility Portal: 
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm 
Ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης: 
http://www.eurocadres.org/mobilnet/ 
Εκµάθηση γλώσσας (links) 
The Department for Education and Skills: 
http://www.dfes.gov.uk/index.htm 
http://www.waytolearn.co.uk/ 
BBC΄s Learning English website: 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
http://www.learnenglish.org.uk/ 
The British council: http://www.britishcouncil.org/english/index.htm 
The researcher’s Mobility Portal: 
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm 
http://migrationexpert.co.uk 
Τρόποι εξεύρεσης εργασίας  
Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (eures): 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
Jobcentres: http://www.jobcentreplus.gov.uk/ 
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης: 
http://citizens.eu.int/ 
http://europa.eu.int/public-services/ 
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/ 
Ειδικότητες µε ιδιαίτερη ζήτηση  
Engineering Council EC(UK) 
http://www.engc.org.uk/ 
Τhe engineering and technology board 2003 survey of registered 
engineers – full report: 
http://www.engc.org.uk/who_we_are/2003_Survey_Reg_Engineers
_Full_Report.pdf 
Ανεργία  
Jobcentreplus: www.jobcentreplus.gov.uk 
Department of work and pension: www.dwp.gov.uk 
∆ικαιώµατα εργαζοµένων  
Υπουργείο Εργασίας και Βιοµηχανίας (Department of Trade and 
Industry): www.dti.gov.uk/er/regs.htm 
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Trade Union Confederation (TUC): www.tuc.org.uk 
Εκπροσώπηση µηχανικών  
The Engineering Council (UK): http://www.engc.org.uk/ 
 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

http://www.monster.co.uk 
www.jobs.ac.uk 
http://www.jobsearch.co.uk 
http://www.jobs.co.uk 
http://www.jobserve.com 
http://jobs.guardian.co.uk/ 
http://www.londonjobs.co.uk/ 
http://www.jobs.nhs.uk/ 
http://www.fish4.co.uk/ 
www.theengineer.co.uk 
www.brightwaterni.com  
www.totaljobs.com  
www.justengineers.net/ 
www.jobsite.co.uk  
www.jimfinder.com 
www.engineeringjobs.co.uk/ 
www.topjobs.co.uk/ 
www.WeAreSerious.co.uk 
www.theengineer.co.uk/Jobs/ 
www.HillMcGlynn.com 
www.thecareerengineer.com/ 
www.shorterm.co.uk/ 
www.engineering4professionals.co.uk/ 
www.amecnnc.com 
www.linearrecruitment.co.uk 
www.jobserve.com 
www.fwi.co.uk 
www.ukengineeringrecruitment.net 
www.4engineers.co.uk 
www.jonlee.co.uk 
www.jobtrack.co.uk 
www.constructor.co.uk 

http://www.engc.org.uk/
http://www.jobs.ac.uk/
http://www.jobserve.com/
http://www.londonjobs.co.uk/
http://www.jobs.nhs.uk/
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