
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Ο τεχνικός εφαρµογών πληροφορικής αυτός 
ασχολείται µε τα προβλήµατα λειτουργίας που 
παρουσιάζονται σε προσωπικούς υπολογιστές (PC). 
Γνωρίζει πώς να χρησιµοποιεί τα λειτουργικά 
συστήµατα DOS, UNIX, καθώς και τον επεξεργαστή 
κειµένου (WORD), τα λογιστικά φύλλα (EXCEL) και τις 
βάσεις δεδοµένων. Εφαρµόζει τεχνικές δοµηµένης 
σχεδίασης προγράµµατος στις γλώσσες Pascal και C 
και διαχειρίζεται δίκτυα υπολογιστών. Προγραµµατίζει 
και αναπτύσσει εφαρµογές σε SQL/4GL, σχεδιάζει και 
υλοποιεί εφαρµογές οπτικού προγραµµατισµού. 
Χρησιµοποιεί την τεχνολογία πολυµέσων για την 
ανάπτυξη εφαρµογών µε Clipper. 

Συνθήκες Εργασίας: 
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Η πολύωρη 
απασχόληση µπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει διάφορες 
παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των 
οποίων δεν έχουν ακριβώς προσδιοριστεί. 
Πάντως, αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα (π.χ. 

φίλτρα, γυαλιά) περιορίζονται οι συνέπειες.  
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και 
Ικανότητες: 
Πρωταρχικό µέληµα του είναι η συνεχής 

ενασχόληση µε τις εξελίξεις στο χώρο των νέων 
τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να έχει οργανωτικές 
ικανότητες και να διακατέχεται από πνεύµα 
συνεργασίας. Τέλος, να είναι εφευρετικός, 
δηµιουργικός, συνεπής και µεθοδικός στην εργασία 
του. 
 

Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ 
στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρµογών 
Πληροφορικής, καθώς και σε ΙΕΚ αρµοδιότητας του 
ΟΑΕ∆. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάµηνα για 
τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάµηνα για 
τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, 
ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή 
ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη 
φοίτησή τους λαµβάνουν βεβαίωση επαγγελµατικής 
κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωµα συµµετοχής 
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την απόκτηση 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, επιπέδου 
3+. Επίσης, έχουν δικαίωµα για πρακτική άσκηση έξι 
µηνών, προτού πάρουν µέρος στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισµένη 
προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος.  

 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Το σχέδιο Π.∆. για την ειδικότητα Ειδικός εφαρµογών 
πληροφορικής δεν έχει ακόµη υπογραφεί. Για τους 
αποφοίτους δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
αναγνωρίζεται το ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισµό στο 
∆ηµόσιο βάσει του Π.∆. 50/2001 που δηµοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 39, τόµος Α’ στις 5-3-2001 και του 
Π.∆.347/2003, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, 
τόµος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.∆ΟΑ/Φ13/1873, 
Παράρτηµα Γ’). Επίσης γίνεται µοριοδότηση των 
κατόχων διπλώµατος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισµούς 
µέσω του Α.Σ.Ε.Π. µε 150 µονάδες βάσει του άρθρου 
8 του Ν. 3051/2002, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

220, τόµος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος, όπου αυτή 
απαιτείται, εκδίδεται από την κατά 
περίπτωση αρµόδια υπηρεσία της 
Νοµαρχίας στην οποία υπάγεται η µόνιµη 
κατοικία του αιτούντος.  
 
Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές 
Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί σε µικροµεσαίες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή 
παραγωγής λογισµικού στο δηµόσιο (Π.∆. 
50, ΦΕΚ 39 Α’, 5-3-2001) ή στον ιδιωτικό 
τοµέα ως χρήστης χειριστής και 
προγραµµατιστής. Οι προοπτικές του 

επαγγέλµατος διαγράφονται θετικές. 

Πηγή πληροφοριών: 

http://epagelmata.oaed.gr/ 


