
 
 
 
 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Αντικείµενο της εργασίας του είναι η µελέτη, η γνώση και η αξιοποίηση σύγχρονων εφαρµογών της 
ψηφιακής τεχνολογίας στη µουσική τέχνη. Ειδικότερα, ανάλογα µε το φορέα απασχόλησής του 
αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός ερευνητικού, εκπαιδευτικού ή καλλιτεχνικού έργου στα 
γνωστικά αντικείµενα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου και της µουσικής τέχνης. Χρησιµοποιεί 
ειδικό λογισµικό επεξεργασίας µουσικού κειµένου (π.χ. Finale ή Sibelius), αναπαριστά ψηφιακά ηχητικά 
σήµατα, συνθέτει µουσικά κοµµάτια και επεξεργάζεται φυσικούς ή ηλεκτρονικούς ήχους. Ασχολείται µε τη 
συστηµατική ανάλυση και περιγραφή µουσικών διεργασιών και φαινοµένων µέσω της ανάπτυξης 
µουσικών υπολογιστικών προγραµµάτων και χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εναλλακτικό 
µουσικό όργανο µε απεριόριστες δυνατότητες, αλλά και ως πολύτιµο εργαλείο για την περαιτέρω µελέτη 
των ηχητικών φαινοµένων. Ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση µε τη µελέτη 
της µουσικής εικονογραφίας και η κατανόηση της συναισθηµατικής αντίδρασης του ανθρώπου στη 
µουσική τέχνη, η οποία σχετίζεται µε τον τρόπο αντίληψης της µουσικής δοµής και διάφορων άλλων 
µουσικών παραµέτρων. Το ενδιαφέρον της έρευνάς του στρέφεται τόσο στη διερεύνηση χαρακτηριστικών 
φυσιολογικών/νοητικών διεργασιών που εντοπίζονται κατά την πρόσληψη και τη νοητική επεξεργασία των 
ηχητικών/µουσικών ερεθισµάτων (Ψυχοακουστική), όσο και στον τρόπο µε τον οποίο οι διεργασίες αυτές 
σχετίζονται µε γενικότερες γνωστικές λειτουργίες (αντίληψη, µνήµη, προσοχή, σκέψη, γλώσσα). Τέλος, 
συνεργάζεται µε άλλους ειδικούς και επιστήµονες, όπως ειδικούς πληροφορικής, ηχολήπτες, 
παιδαγωγούς, συνθέτες κ.ά. για την υλοποίηση ενός απαιτητικού έργου, όπως είναι η δηµιουργία 
µουσικών εκπαιδευτικών εφαρµογών. 

 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το φορέα απασχόλησής του και τις επιµέρους επαγγελµατικές του 
δραστηριότητες. Είναι δυνατόν να έχει συγκεκριµένο ωράριο, αλλά µπορεί και να έχει ακατάστατο ωράριο 
ή να εργάζεται µε καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης. Πρόκειται για µια εργασία επίπονη, κουραστική 
σωµατικά και πνευµατικά, αλλά και ιδιαίτερα δηµιουργική και καλλιτεχνική ταυτόχρονα. Πολλές φορές 
χρειάζεται να µετακινείται τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για να ανταποκριθεί στις 
επαγγελµατικές του υποχρεώσεις, αλλά και να παρακολουθεί επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε τις νέες 
εξελίξεις της τεχνολογίας στον τοµέα του.  

 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Απαιτείται καλλιτεχνική ευαισθησία, έφεση στην σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και έµφυτη κλίση στη 
µουσική. Χρειάζεται να διαθέτει επιµονή, επιµονή, φαντασία, δηµιουργικότητα και δεξιοτεχνία στη χρήση 
εξειδικευµένου λογισµικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, είναι ανάγκη να διαθέτει 
επικοινωνιακές δεξιότητες, δυνατότητα για συχνές µετακινήσεις και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και 
ιδιαίτερα της αγγλικής.  
 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ - 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 



 
Σπουδές: 
Σπουδές προσφέρονται στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυµνο), 
όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάµηνα. Αντικείµενο εκπαίδευσης είναι η εφαρµογή της σύγχρονης 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην ανάλυση, σύνθεση, την παραγωγή και τη διαχείριση του µουσικού ήχου, 
και της µουσικής τεχνολογίας. Στο ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι) λειτουργεί το Τµήµα Τεχνολογίας 'Ηχου 
και Μουσικών Οργάνων µε αντικείµενο εφαρµοσµένα θέµατα της Μουσικής Τεχνολογίας καθώς και 
θέµατα κατασκευής Μουσικών Οργάνων. Επιπλέον, σπουδές παρέχονται στο Τµήµα Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα), όπου η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη, ενώ οι φοιτητές 
πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς κάποιο µουσικό όργανο.  
 
Επίσης, σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Αθήνας, µε διάρκεια φοίτησης πέντε έτη και τρία γνωστικά αντικείµενα: Ιστορική και 
Συστηµατική Μουσικολογία, Εθνοµουσικολογία και Πολιτισµική Ανθρωπολογία, Τεχνολογία Ήχου, 
Μουσικοπαιδαγωγική και Βυζαντινή Μουσικολογία. Επίσης, σπουδές παρέχονται στο Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη και 
λειτουργούν οι κατευθύνσεις της Μουσικολογίας και της Παιδαγωγικής. Στο Τµήµα αυτό προσφέρεται 
ενισχυµένη διδασκαλία σε µαθήµατα µουσικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Ακόµη, σπουδές 
παρέχονται στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όπου η διάρκεια 
των σπουδών είναι τέσσερα έτη και λειτουργούν οι κατευθύνσεις δυτικής οργανικής µουσικής (πιάνο, 
έγχορδα, πνευστά), φωνητικής µουσικής (µονωδία, όπερα), µουσικής σύνθεσης, βυζαντινής και ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής (λύρα, ούτι, κανονάκι). Επίσης σπουδές προσφέρονται σε δύο Τµήµατα του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα), µε διάρκεια φοίτησης πέντε έτη. Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών οδηγεί 
στην απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση και Μουσικές 
Επιστήµες, και το Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας λειτουργεί µε τρεις κατευθύνσεις, Εικόνα,Ήχος 
Πολυµέσα.  
 
Σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, το 
Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου οργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου, που απευθύνεται σε απόφοιτους των πανεπιστηµίων της Ελλάδας 
ή ισότιµων του εξωτερικού και σε πτυχιούχους των ΑΤΕΙ που προέρχονται από τµήµατα µουσικών 
σπουδών ή και άλλα τµήµατα των οποίων το αντικείµενο είναι συναφές µε τις ειδικότητες του 
διεπιστηµονικού χώρου της ηλεκτρονικής µουσικής τεχνολογίας, που οµιλούν ελληνικά και αγγλικά 
(τουλάχιστον) και που µπορούν να αποδείξουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου ΠΜΣ. Η εισαγωγή τους στο πρόγραµµα κρίνεται µε αξιολόγηση του βιογραφικού τους, 
φακέλου εργασιών και προσωπικής συνέντευξης. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης δύο κατευθύνσεων σαν συνέχεια των αντίστοιχων κατευθύνσεων του 
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και σε συµφωνία µε αυτές ως εξής: Κατεύθυνση 
Μουσικών Επιστηµών: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία, 
Κατεύθυνση Σύνθεσης: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής. 
Η διάρκεια των σπουδών είναι ένα έτος, ενώ απαιτείται και εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Σκοπός του 
προγράµµατος είναι η κάλυψη της ανάγκης της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησης σε εξειδικευµένο 
ερευνητικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό στις ειδικότητες του χώρου τοµής της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας του ήχου και της µουσικής τέχνης και ιδιαίτερα στα αντικείµενα της Ηλεκτροακουστικής 
Μουσικής Θεωρίας και Σύνθεσης, της Μουσικής Πληροφορικής, της Μουσικής Τεχνολογίας, της Μουσικής 
Ακουστικής και της Αισθητικής. Επίσης το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τα 
Πανεπιστήµια Μακεδονίας και Θεσσαλίας οργανώνουν ∆ιαπανεπιστηµιακό, ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών µε τρεις 
κατευθύνσεις: ∆ικτυακή υπολογιστική-Ηλεκτρονικό εµπόριο, Νοήµονα συστήµατα, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή. 



 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Έχει τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε το µουσικό. Όταν εργάζεται ως µουσικός στην Πρωτοβάθµια 
ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ο απόφοιτος των Πανεπιστηµιακών Σχολών), τα επαγγελµατικά του 
δικαιώµατα προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/ τ. Α/1985) και το Π∆ 
64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993) και Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ Β΄/ 2279/10.11.2008) για τον 
καθορισµό των ειδικεύσεων για τα µουσικά σχολεία. 
Με το Π∆ 141/2003 καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµηµάτων: 1) 
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 2) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και 3) Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τ.Ε.Ι. Τα επαγγελµατικά του 
δικαιώµατα προστατεύονται από το Νόµο 2121/1993 (ΦΕΚ 25, τ. Α/ 4-3-1993) «Περί Προστασίας της 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικών ∆ικαιωµάτων και Πολιτιστικών Θεµάτων».  
 
 

 
 
Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα, σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, σε πολιτιστικούς φορείς και 
οργανισµούς, σε στούντιο ήχου και εικόνας, σε εταιρείες µουσικών παραγωγών που ασχολούνται µε την 
ηλεκτροακουστική και διαδραστική µουσική, αλλά και το ηλεκτρονικό εµπόριο µουσικών κοµµατιών 
κ.λπ. Ακόµη, µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας ή να συνεργαστεί µε δισκογραφική 
εταιρεία, να ασχοληθεί ως µουσικός παραγωγός σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας, ως µουσικός σε ιδιωτικούς φορείς (συναυλιακούς χώρους, µέγαρο µουσικής κ.λπ.), σε 
συµφωνικές ορχήστρες, στη Λυρική Σκηνή, σε φορείς προώθησης και προβολής της ελληνικής 
µουσικής παράδοσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Επίσης, µπορεί να ασχοληθεί µε τη 
διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων, µε την τεχνική υποστήριξη σε θέµατα της ειδικότητας του, µε 
σύγχρονες εφαρµογές των Η/Υ και των πολυµέσων της µουσικής τεχνολογίας. Ο πτυχιούχος των 
πανεπιστηµιακών σχολών ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτοβάθµια Εκπαίδευση (γενικά 
και µουσικά γυµνάσια και λύκεια), σε ωδεία, σχολές µουσικής κ.λπ. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι 
θετικές λόγω της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησης σε εξειδικευµένο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και 
καλλιτεχνικό προσωπικό στις ειδικότητες του χώρου τοµής της ηλεκτρονικής µουσικής τέχνης και των 
τεχνολογιών εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου. Η µεταπτυχιακή του εξειδίκευση του προσφέρει 
εναλλακτικές επαγγελµατικές διεξόδους στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας σε νέα και πρωτόγνωρα 
αντικείµενα για τα ελληνικά δεδοµένα, όπως το πεδίο της ψυχοακουστικής, της µουσικής ψυχολογίας, 
τησ µουσικοθεραπείας, της µουσικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής µουσικής τέχνης.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγές Πληροφόρησης: 
  ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενηµέρωσης Πολιτών:, www.ypepth.gr 
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Μουσικών Σπουδών www.cc.uoa.gr/music 
  Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, 
www.uion.edu.gr/music/index.html, 
http://www.ionio. Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρµογών:  
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, 
Πανεπιστηµιούποληhttp://www.auth.gr/mus/el_index.html 
  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, Εγνατίας 
www.uom.gr/depart/mus_art/index.htm, 
www.uom.gr/  
  ΑΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα), Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, www.teiep.gr/smt.php, 
http://www.pyr.gr/sxoles/tmima-laikis-paradosiakis- 
  ΑΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυµνο), Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, www.teiher.gr 
  ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων 
  ∆ΟΑΤΑΠ - Αθήνας (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης 
  ∆ΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - ∆ιοικητήριο,  
  ΣΑΕΙΤΤΕ (Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης), 
ΥΠΕΠΘ,  

Βιβλιογραφία: τις πληροφορίες για το επάγγελµα τις βρήκαµε  
http://epagelmata.oaed.gr και τις εικόνες τις αντλήσαµε από το Google. 
 


