
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ   

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Αντικείµενό του είναι η συγκέντρωση, 
ταξινόµηση, επεξεργασία και µετάδοση των 
πληροφοριών µέσω των συστηµάτων 
επικοινωνίας, δικτύων τηλεπληροφορικής και 
ανάλυσης-σύνθεσης, καθώς και εφαρµογής 
συστηµάτων υλικού και λογισµικού. 

Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συχνές µετακινήσεις για την τεχνική 
υποστήριξη επιχειρήσεων, βιοµηχανιών, 
καταστηµάτων κ.λπ. και η παρακολούθηση 
σεµιναρίων, ηµερίδων, συνεδρίων 
διαµορφώνουν τόσο τις συνθήκες εργασίας του - 
που σε γενικές γραµµές θεωρούνται καλές - όσο 
και το ωράριό του, το οποίο µερικές φορές 
υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και 
Ικανότητες: 
Το αντικείµενο των επαγγελµατικών του 
υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει 
πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, 
άριστη σχέση µε την τεχνολογία, ερευνητική και 
δηµιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει 
εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, 
µεθοδικός. 
 

Τοµείς Απασχόλησης και 
Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας µπορούν 
να εργαστούν στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, σε µηχανογραφικά 
κέντρα του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
τοµέα, στη βιοµηχανία, σε εταιρείες 
προµήθειας ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κ.λπ., ως καθηγητές στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού 
αποκτήσουν και παιδαγωγική 
κατάρτιση. Οι προοπτικές τού 
επαγγέλµατος είναι πολύ θετικές λόγω 
της εισόδου και της εκτεταµένης 
χρήσης της πληροφορικής σε όλες τις 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής 
και οι απόφοιτοι προς το παρόν δεν 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα 
απασχόλησης.  



 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Οι απόφοιτοι των Τµηµάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα που 
ορίζονται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆44, ΑΡΘΡΟ 2,/2009, ΦΕΚ58/8-4-2009) "Επαγγελµατική 
Κατοχύρωση των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
στα αντικείµενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών".  
Άρθρο 2, Π∆44/2009, ΦΕΚ58/8-4-2009: 
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Τµηµάτων Επιστήµης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεµατικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή 
Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 
Συστηµάτων, µε βάση τις γενικές και τις εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές µε το υλικό και το λογισµικό για 
τη συγκέντρωση, ταξινόµηση, επεξεργασία και µετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα 
να ασχοληθούν ενδεικτικά µε δραστηριότητες όπως µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, 
εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και πιστοποίηση 
στους επιστηµονικούς τοµείς: α) του υλικού και λογισµικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) της 
πληροφορικής, γ) των συστηµάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
εφαρµογών διαδικτύου και δ) των συστηµάτων και εφαρµογών, γραφικών, επεξεργασίας σηµάτων, 
επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας οµιλίας.  
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δύνανται να απασχοληθούν στα ανωτέρω και στον επιστηµονικό 
τοµέα των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και δικτύων. 
Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα αναφορικά µε την 
απασχόλησή τους στο ∆ηµόσιο Τοµέα και το Πτυχίο του Τµήµατος συµπεριλαµβάνεται: στα προσόντα 
διορισµού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του ∆ηµοσίου (Π.∆. 347/2003, ΦΕΚ 
315/Α΄/31-12-2003), στα προσόντα διορισµού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(Π.∆. 268/2004, Φ.Ε.Κ. 268/Α΄/28-12-2004). 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων ΑΤΕΙ Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, καθώς και Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προβλέπονται µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα 183/03-12-2008 (ΦΕΚ 246 τ. Α'.): Καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 
πτυχιούχων των Τµηµάτων α) Πληροφορικής, β) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, γ) 
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων, ε) Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων, θ) Βιοµηχανικής Πληροφορικής των 
Ιδρυµάτων του Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 

Σπουδές: 
Σπουδές στην πληροφορική παρέχονται στα Τµήµατα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθήνας, των Πανεπιστηµίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ιονίου (Κέρκυρα), στο Τµήµα 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), στο Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ηράκλειο), στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου (Τρίπολη).  
Τα Τµήµατα Πληροφορικής ανήκουν στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο Θετικών Επιστηµών (από θετική ή 
τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς 
απώλεια µορίων) και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστηµών (από θετική ή τεχνολογική 
κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια 
µορίων). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάµηνα, και το πτυχίο είναι επιπέδου 5. 
Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών αποτελείται 
από την Επιστήµη των Υπολογιστών και τις προεκτάσεις και εφαρµογές της στα Οικονοµικά, τη 
∆ιοικητική Επιστήµη, αλλά και τις Πολιτισµικές ∆ραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των 
µαθηµάτων Πληροφορικής, το Πρόγραµµα παρέχει ένα ισχυρό µαθηµατικό υπόβαθρο, 
περιλαµβάνοντας µαθήµατα εµβάθυνσης και ειδίκευσης σε τοµείς έντονης επιστηµονικής 
δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις ∆εδοµένων, τα ∆ίκτυα Υπολογιστών, 



 

  

 

 

  

 

τα Πληροφοριακά Συστήµατα και τα Γραφικά καθώς και διεπιστηµονικά µαθήµατα, που συνδυάζουν 
την Επιστήµη των Υπολογιστών µε τις Οικονοµικές και τις ∆ιοικητικές Επιστήµες. Οι φοιτητές, 
εµβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστηµονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους 
αντίστοιχους κύκλους µαθηµάτων: I. Θεωρητική Πληροφορική, II. Συστήµατα και ∆ίκτυα 
Υπολογιστών III. Πληροφοριακά Συστήµατα και Ασφάλεια, IV. Βάσεις ∆εδοµένων και ∆ιαχείριση 
Γνώσης, V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονοµικά Πληροφορικής, VI. Υπολογιστικά Μαθηµατικά και 
Επιστηµονικοί Υπολογισµοί. 
Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών αποτελείται από Υποχρεωτικά 
και Κατ' Επιλογήν µαθήµατα.  
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών αποτελείται 
από κοινό πρόγραµµα υποχρεωτικών µαθηµάτων µέχρι και το 5ο εξάµηνο (συν επιπλέον το µάθηµα 
της ξένης γλώσσας), ενώ από το 6ο εξάµηνο οι φοιτητές του Τµήµατος καλούνται να ακολουθήσουν 
µία από τις τέσσερις κατευθύνσεις, µε σκοπό την ειδίκευση πάνω στον τοµέα που τους ενδιαφέρει 
περισσότερο: A" Πληροφοριακά Συστήµατα", B. "∆ίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστηµάτων", 
Γ. "Ψηφιακά Μέσα", ∆. "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. 
Στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, το Πρόγραµµα Σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά µαθήµατα µέχρι 
και το 2 ο έτος, ενώ στα δύο τελευταία έτη σπουδών υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις: 
Α. Τεχνολογία Λογισµικού και Ευφυή Συστήµατα, Β. ∆ιαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήµατα,  
Γ. Πληροφοριακά Συστήµατα.  
Στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, υπάρχουν 2 κατευθύνσεις: Α. Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήµες. Οι τοµείς ενδιαφέροντος της κατεύθυνσης είναι: α) Υπολογιστική Γλωσσολογία, β) 
Ιστορική και Πολιτισµική Πληροφορική, γ) Ψηφιακή ∆ιαδρασιακή Τηλεόραση, δ) Βιντεοπαιχνίδια, και 
ε) Συστήµατα Πολυµεσικής Επικοινωνίας και ∆ιάδρασης από Απόσταση,  
µε Γνωστικά πεδία: Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή - Τεχνητή Νοηµοσύνη - Τεχνολογία 
Ψυχαγωγικού Λογισµικού - Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας - Γραφικά Υπολογιστή και Επεξεργασία 
και Εικόνας - Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Πολυµέσων - Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήµατα  
Β. Πληροφοριακά Συστήµατα. Τα γνωστικά αντικείµενα που πρέπει να κατέχουν οι επιστήµονες 
Πληροφοριακών Συστηµάτων, είναι: Βασικές αρχές Πληροφοριακών Συστηµάτων - Στρατηγική, 
Αρχιτεκτονική και Σχεδιασµός Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων - Θεωρία και Πρακτική Πληροφοριακών 
Συστηµάτων - Λογισµικό και Υλικό για Τεχνολογίες Πληροφορικής - Προγραµµατισµός - ∆οµές 
∆εδοµένων, Αντικειµένων και Αρχείων - ∆ίκτυα και Τηλεπικοινωνίες -Ανάλυση και Λογικός 
Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων - Βάσεις ∆εδοµένων και Εξόρυξη ∆εδοµένων - ∆ιαχείριση 
έργων Πληροφορικής. 
Το πρόγραµµα βασικών σπουδών, στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
(Ηράκλειο), αποτελείται από τα µαθήµατα κορµού, που είναι υποχρεωτικά, από δύο οµάδες  
µαθηµάτων επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισµένο αριθµό και 
από άλλα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής. Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τοµείς της 
επιστήµης και της τεχνολογίας των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (µε 
κατηγορίες: Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα – Υλικό - Λογισµικό Συστηµάτων - Πληροφοριακά 
Συστήµατα - Υπολογιστική Όραση και Ροµποτική - Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων) ή και σε 
θέµατα διδακτικής, παιδαγωγικής ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (Πληροφορική και 
Κοινωνία).  
Οι προπτυχιακές σπουδές, στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, στα έξι πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν κοινά υποχρεωτικά µαθήµατα. Στη συνέχεια 
δίνεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης σπουδών (Θεωρητικής Πληροφορικής, Συστηµάτων 
Λογισµικού, και Τεχνολογίας Υπολογιστών), ενώ απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά τη 
διάρκεια του 7ου και 8ου εξαµήνου για την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 

http://epagelmata.oaed.gr 


