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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Αντικείµενο της εργασίας του είναι η ανάλυση και ο σχεδιασµός 
πληροφορικών συστηµάτων και η ανάπτυξη δικτύων και παραµέτρων 
επικοινωνιών, µε στόχο τη διοίκηση και την υποστήριξη της λειτουργίας των 
συστηµάτων πληροφορικής. Ειδικότερα, ασχολείται µε τον τεχνικό σχεδιασµό 
και τον προγραµµατισµό πληροφορικών συστηµάτων σε πραγµατικό ή µη 
χρόνο µε τη βοήθεια υπολογιστών. Πραγµατοποιεί µελέτες σκοπιµότητας του 
συστήµατος, ορίζει τις απαιτούµενες παραµέτρους και προδιαγραφές, 
υλοποιεί, εγκαθιστά και προβαίνει σε δοκιµές του συστήµατος και αξιολογεί τη 
γενικότερη λειτουργία του. Ακόµη, ασχολείται µε την µελέτη, τη µοντελοποίηση 
και την οργάνωση δικτύων επικοινωνιών χρησιµοποιώντας σύγχρονη 
τεχνολογία, αναλογικά και ψηφιακά υπολογιστικά συστήµατα και πρωτόκολλα 
µεταφοράς δεδοµένων. Για την εκτέλεση της εργασίας του αξιοποιεί 
στοχαστικές διεργασίες µε εφαρµογές στις επικοινωνίες και τον αυτόµατο 
έλεγχο της ροής των πληροφοριών. Επίσης, σχεδιάζει βάσεις δεδοµένων, 
ασύρµατες συγκοινωνιακές ζεύξεις και αξιόπιστα και λειτουργικά αρχιτεκτονικά 
δίκτυα υπολογιστών, που βρίσκουν πολλές εφαρµογές στο τηλεφωνικό 
δίκτυο, στην κινητή τηλεφωνία, στο ∆ίκτυο ΑΤΜ και στις ποικίλες υπηρεσίες 
διαδικτύου. Παράλληλα, πραγµατοποιεί προκαταρκτικές µελέτες για την 
πραγµατοποίηση του συστήµατος, οργανώνει τις φάσεις ανάπτυξης, καθορίζει 
τον απαραίτητο εξοπλισµό, κατανέµει τα διαθέσιµα µέσα για την ανάπτυξη του 
συστήµατος και αξιολογεί τις επενδύσεις, το χρόνο και το κόστος για την 
οργάνωση του έργου. Επιπλέον, είναι δυνατόν να ασχολείται και µε την 
οργάνωση του µηχανογραφικού κέντρου και την περιγραφή των καθηκόντων, 
την υποστήριξη της ανάπτυξης των πληροφορικών συστηµάτων, τη διαχείριση 
πιθανών κινδύνων, τη συντήρηση της λειτουργίας του συστήµατος και τη 
γενικότερη παρακολούθηση της εξέλιξής του κατά τις φάσεις της ανάπτυξής 
του µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα. Τέλος, φροντίζει για την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία των πληροφορικών συστηµάτων και στα πλαίσια του 
διοικητικού του ρόλου αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσµατικότητά τους.  
 

Συνθήκες Εργασίας: 
Συνήθως απασχολείται σε κάποιον ερευνητικό φορέα, µε όλη την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδοµή. Το ωράριό του µπορεί να ποικίλλει, ενώ οι υπερωρίες 
είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσµιών παράδοσης 
τεχνικών µελετών. Μπορεί να εργάζεται µόνος του, αλλά συνήθως 
συνεργάζεται µε άλλους επιστήµονες για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου 
έργου. Πολλές φορές απαιτούν µετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, για συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια, ερευνητικές µελέτες 
και για παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Απαιτείται να διαθέτει άρτια επιστηµονική εξειδίκευση, γνώση των βασικών 
αρχών της θεωρίας των συστηµάτων, της τεχνικής νοµοθεσίας, των 
οικονοµικών µηχανικών και των βασικών αρχών διοίκησης. Επίσης, χρειάζεται 
εξοικείωση µε πολύπλοκα λογισµικά πακέτα, µοντέλα ανάλυσης και οργάνωσης 
συστηµάτων, σχεδιαστικά προγράµµατα, συστήµατα πληροφοριών χώρου και 
βάσεων δεδοµένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρειάζεται, επίσης, να 
επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και καλή γνώση ξένων 
γλωσσών. 
 

Σπουδές: 
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Πάτρας, του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, όπου η διάρκεια φοίτησης 
είναι πέντε έτη.  
Σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται στο Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, το οποίο σε συνεργασία 
µε το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας διοργανώνει ∆ιατµηµατικό 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο «Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων». Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί 
διπλωµατούχοι µηχανικοί πολυτεχνικών σχολών και τµηµάτων ή πτυχιούχοι 
συναφών τµηµάτων θετικής ή οικονοµικής κατεύθυνσης πανεπιστηµίων και 
ΑΤΕΙ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα εντατικά µαθήµατα 
οµογενοποίησης, εφτά κοινά µαθήµατα κορµού και τέσσερα µαθήµατα σε µια 
από τις εξής τρεις κατευθύνσεις: ∆ιοίκηση Συστηµάτων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, ∆ιοίκηση Συστηµάτων Κατασκευών, Υποδοµών και Μεταφορών, 
και ∆ιοίκηση Ενεργειακών, Βιοµηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράµµατος είναι τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα 
και η µέγιστη πέντε. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων 
είναι υποχρεωτική και στο τέλος των σπουδών απονέµει Μεταπτυχιακό 
∆ίπλωµα Ειδίκευσης, µετά από εξετάσεις στα µαθήµατα κορµού και 
κατεύθυνσης και την συγγραφή Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής. Επίσης απαιτείται η 
παρακολούθηση δύο σεµιναρίων και ενός εντατικού µαθήµατος. Στη συνέχεια 
υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα 
συνεργαζόµενα τµήµατα. Τέλος, σπουδές παρέχονται και σε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι τίτλοι που χορηγούν 
αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος για την κατοχύρωση των ακαδηµαϊκών 
και επαγγελµατικών δικαιωµάτων και προσόντων. 
 

 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Πολιτικού 
Μηχανικού προβλέπονται από τους παρακάτω 
νόµους και διατάγµατα: Ν. 4663/1930, Ν. 
6422/1934, άρθρο 3 Β.∆. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 
2 Έγγραφα ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-
1979, 36871/10-12-1979 Π.∆.472/1985. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε 
ερευνητικά κέντρα, σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, σε υπουργεία 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, υπουργείο Ανάπτυξης), στη Νοµαρχιακή και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, σε κατασκευαστικές βιοµηχανίες, σε εταιρείες παραγωγής 
εξειδικευµένου λογισµικού για τεχνικά έργα, σε εταιρείες τεχνικών µελετών, 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Ακόµη, 
µπορεί να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, 
αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι 
προοπτικές του επαγγέλµατος φαίνονται ευνοϊκές, αφού η µεταπτυχιακή 

του εκπαίδευση σε σύγχρονα 
διεπιστηµονικά πεδία του 
επιτρέπει να απασχοληθεί σε 
ποικίλους φορείς και πλαίσια. Οι 
αποδοχές του είναι 
ικανοποιητικές και µπορεί να 
έχει ειδικές παροχές και 
επιδόµατα ανάλογα µε την 
πολιτική της εταιρείας ή του 
φορέα όπου απασχολείται. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ενασχόληση µε 
την ανάπτυξη Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών και 
Τεχνικών Προσοµοίωσης µε 
εφαρµογές στην ανάλυση και 
βελτιστοποίηση των λειτουργών 
των πληροφορικών συστηµάτων 
και των δικτύων επικοινωνιών. 
 


