
 

Περιγραφή Επαγγέλµατος 
Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η διαχείριση των συστηµάτων της σύγχρονης 

τεχνολογίας στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών είναι το κυρίως αντικείµενο της 

εργασίας του. Σχεδιάζει ηλεκτρονικά κυκλώµατα στα ολοκληρωµένα 

συστήµατα εργοστασίων, στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, στα συστήµατα 

ηλεκτρικής ενέργειας, στα διανεµηµένα υπολογιστικά και πληροφορικά 

συστήµατα, στην τεχνολογία ηλεκτρονικών υλικών, στην ηλεκτρονική-

µικροηλεκτρονική, στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήµατα επεξεργασίας 

πληροφοριών. Επίσης, ασχολείται µε τα συστήµατα και δίκτυα των 

υπολογιστών, τις βάσεις δεδοµένων, τα συστήµατα διοίκησης και 

οργάνωσης µε τη βοήθεια του υπολογιστή και τις βιοϊατρικές εφαρµογές 

της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής. 

 

Συνθήκες Εργασίας 

Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε την 

κτιριακή υποδοµή και τις εγκαταστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Το 

ωράριό του είναι συγκεκριµένο, όταν όµως προκύψουν προβλήµατα στα 

συστήµατα των υπολογιστών της επιχείρησης τότε εργάζεται υπερωριακά. 

Πολλές φορές, χρειάζεται να µετακινηθεί εκτός έδρας για την τεχνική 

υποστήριξη των περιφερειακών επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα στα πληροφοριακά τους συστήµατα.  

 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες 

Πρέπει να διαθέτει φαντασία, υπευθυνότητα και συνέπεια. Επίσης, 
χρειάζεται να είναι εργατικός, επινοητικός, µεθοδικός και να 

ενηµερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο αντικείµενό του. 

 

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπουδές 
Σπουδές παρέχονται από το αντίστοιχο τµήµα του 

Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά), όπου η διάρκεια σπουδών είναι 
δέκα εξάµηνα και υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των 

σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Το τµήµα είναι διαρθρωµένο σε τρεις τοµείς: 

τοµείς: 1. Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής 
Υπολογιστών, 2. Τοµέας Πληροφορικής, 3.Τοµέας 

Συστηµάτων, 4. Τοµέας Τηλεπικοινωνιών. 
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα διαρκούν δέκα (10) 
εξάµηνα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση 

Ερευνητικής και ∆ιπλωµατικής Εργασίας και οδηγούν σε ενιαίο 
δίπλωµα µηχανικού H/Y, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων 

(Επιπέδου 5+).  
 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης 
έχουν κατοχυρωθεί νοµικά από το Π.∆.372, που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 243 Α’ στις 3-12-1997 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας 
Μπορεί να εργαστεί σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς, στην αυτοµατοποίηση γραφείων, στο 
ηλεκτρονικό εµπόριο, σε εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, ραδιοφωνικούς 

και τηλεοπτικούς σταθµούς, διάφορες εταιρείες, σε τράπεζες ως µηχανικός εφαρµογών 
λογισµικού για τη διαχείριση µεγάλων βάσεων δεδοµένων, ως ελεύθερος επαγγελµατίας, στην 
εξ αποστάσεως ιατρική περίθαλψη, σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και ως καθηγητής υπό προϋποθέσεις στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι προοπτικές 
απασχόλησης του επαγγέλµατος είναι θετικές, όπως θετικό είναι και το ισοζύγιο του 

επαγγέλµατος, λόγω της σηµαντικής έκτασης που έχουν λάβει οι εφαρµογές της σύγχρονης 
τεχνολογίας στην καθηµερινή µας ζωή. 

 

http://epagelmata.oaed.gr 

 


