
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ - ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ 

Περιγραφή Επαγγέλµατος 
Η µελέτη των πλανητών, των 
αστέρων, των γαλαξιών, του 
Σύµπαντος, αλλά και των ιδιοτήτων 
της ύλης από την οποία 
αποτελούνται είναι το αντικείµενο 
της εργασίας του. Ο αστρονόµος 
ασχολείται µε τη συλλογή και την 
επεξεργασία στοιχείων που 
παρέχουν πληροφορίες για την 
κατανοµή, την κίνηση, τις φυσικές 
ιδιότητες, τη σύσταση και την 
εξέλιξη της ύλης στο Σύµπαν, 
καθώς και για τη δοµή του 
Σύµπαντος ως ολότητας. Ο 
αστροφυσικός εξετάζει τη χηµική 
σύσταση και τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των ουράνιων 
σωµάτων, καθώς και τις συνθήκες 
σ’ αυτά και τον περιβάλλοντα 
χώρο, εφαρµόζοντας µεθόδους 
από τη θεωρία της Φυσικής. Ο 
αστρονόµος - αστροφυσικός µελετά 
το µέγεθος και το σχήµα της Γης, 
τις ιδιότητες της ατµόσφαιρας και 
της µεσοαστρικής ύλης, υπολογίζει 
τις θέσεις των πλανητών, την 
τροχιά των κοµητών, των 
αστεροειδών και άλλων ουράνιων 
σωµάτων µε τη µέθοδο της 
αναλυτικής παρατήρησης, 
στατιστικών µελετών και τη χρήση 
πολύπλοκων φωτογραφικών 
τεχνικών και ειδικών οργάνων, 
όπως το τηλεσκόπιο και ο 
αστρογράφος.  
 

Συνθήκες Εργασίας 
Ο αστρονόµος - αστροφυσικός, ανάλογα µε 
την ειδίκευσή του και τον τοµέα των 
δραστηριοτήτων του, εργάζεται σε γραφεία και 
σχολεία, µε ωράριο δηµοσίου υπαλλήλου, ή 
ως ιδιωτικός υπάλληλος ακολουθώντας το 
ωράριο ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
ινστιτούτων αστρονοµικών ερευνών µε 
αρκετές υπερωρίες και φόρτο εργασίας. Συχνά 
απαιτείται να µετακινείται στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό προκειµένου να ενηµερώνεται για 
τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα του, να 
συµµετέχει σε επιστηµονικά συνέδρια και 
έρευνες αστρονοµικού ενδιαφέροντος και να 
συνεργάζεται µε άλλους διεπιστηµονικούς 
επαγγελµατίες για την εκτέλεση ενός 
συγκεκριµένου έργου. 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του αστρονόµου - αστροφυσικού είναι κατοχυρωµένα στη 
χώρα µας νοµοθετικά. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του εκπαιδευτικού στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε σπουδές Φυσικής προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, 
άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά 

και Ικανότητες 
Η παρατηρητικότητα, η µεθοδικότητα, ο 
προγραµµατισµός και η συνέπεια 
χαρακτηρίζουν τον αστρονόµο - 
αστροφυσικό. Το επάγγελµά του απαιτεί 
ευρύτητα πνεύµατος, ευελιξία, 
αντιληπτική ικανότητα όσο αφορά το 
χώρο, ικανότητα στα µαθηµατικά και 
δηµιουργικότητα. Η συνεχής ενηµέρωση 
για τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις η συµµετοχή σε 
συνέδρια και ερευνητικές µελέτες, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αλλά 
και η σε βάθος γνώση της νοµοθεσίας 
που αφορά στο αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων του αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. Τέλος, η 
πολύ καλή γνώση εξειδικευµένων 
προγραµµάτων στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, η άριστη χρήση 
πολύπλοκων αστροµετρικών 
µηχανηµάτων, η καλή γνώση ξένων 
γλωσσών και οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες διευκολύνουν το έργο του.  
 

Σπουδές 
Σπουδές παρέχονται στο τµήµα Φυσικής της σχολής θετικών επιστηµών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
, καθώς και στο Τµήµα Φυσικών Επιστηµών (κατεύθυνση Φυσική) του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου, όπου η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα και απαιτείται η εκπόνηση διπλωµατικής 
εργασίας και πρακτικής εξάσκησης. Τα προγράµµατα σπουδών παρέχουν επιστηµονικές 
γνώσεις, µεταξύ άλλων, στις εξής περιοχές του τοµέα Αστροφυσικής και ∆ιαστηµικής 
Φυσικής: φυσική των αστέρων, µελέτη του ηλιακού συστήµατος, µελέτη γαλαξιών, 
ανάλυση αστρικών φασµάτων, επεξεργασία διαστηµικών δεδοµένων, ηλιακή φυσική, 
σχετικότητα και κοσµολογία, δυναµική αστρονοµία, φωτοµετρία µεταβλητών αστέρων, 
παρατηρήσεις εκτεταµένων αστρικών αντικειµένων, τεχνική µετρήσεων σωµατίων υψηλών 
ενεργειών ψηφιακή επεξεργασία αστρικών εικόνων. Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο, διετούς φοίτησης, στο γνωστικό 
αντικείµενο Αστροφυσική, Αστρονοµία και Μηχανική. 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές 

Αγοράς Εργασίας 
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα, ως 
εκπαιδευτικός στη µέση ή ανώτατη 
εκπαίδευση. Ακόµη, µπορεί να εργαστεί 
σε υπουργεία, οργανισµούς, 
αστεροσκοπεία, ινστιτούτα ερευνών, 
µουσεία, πλανητάρια, αλλά και σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής 
αστρονοµικών οργάνων, αεροσκαφών 
και διαστηµοπλοίων. Οι προοπτικές 
απασχόλησης θεωρούνται θετικές λόγω 
της εξέλιξης της διαστηµικής επιστήµης, 
ενώ ανοίγονται οι επαγγελµατικοί 
ορίζοντες στους τοµείς της ανάλυσης 
των δεδοµένων που συλλέγονται από 
πυραύλους και διαστηµόπλοια, του 
προγραµµατισµού αστρονοµικών 
παρατηρήσεων µέσω διαστηµικών 
οχηµάτων και σύγχρονων αστρονοµικών 
οργάνων. 

 


