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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο κύριος στόχος της σύνταξης του Οδηγού Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών είναι η δηµιουργία ενός βοηθήµατος ενηµέρωσης και πληροφόρησης, για τα
επαγγελµατικά πεδία απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σήµερα στον
επαγγελµατικό τους χώρο, καθώς και τις δυνατότητες µεταπτυχιακών σπουδών.
Η σηµαντική ανάπτυξη του χώρου της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, αν και
ακόµη δεν είναι στο επίπεδο των άλλων κρατών της Ε.Ε., οδήγησε στην µεγάλη έλλειψη στελεχών
τόσο στον δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι πρώτοι απόφοιτοι τµηµάτων συναφών της
Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι. είχαν την δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε πολλές προσφορές εργασίας.
Σήµερα, οι ανάγκες στελεχών στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(ΤΠΤ) δεν έχουν ακόµη ικανοποιηθεί και τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται ότι έχουν άριστη
προοπτική. Η πληθώρα νέων τµηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε τις τεχνολογίες
αυτές προβλέπεται να αλλάξει αυτή την κατάσταση.
Ο «Οδηγός» αυτός δηµιουργήθηκε για τους αποφοίτους τµηµάτων Πληροφορικής µε
πρωταρχικό στόχο να τους βοηθήσει στην κατεύθυνση αναζήτησης κατάλληλης επαγγελµατικής
δραστηριότητας που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
Αν και έχει καταβληθεί προσπάθεια να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία
επαγγελµατικής απασχόλησης (υπηρεσίες, εταιρίες κ.α.), είναι φυσικό ότι υπάρχουν εξειδικευµένες
πληροφορίες, οι οποίες δεν περιέχονται στον παρόντα «Οδηγό». Επίσης εξαιτίας των µεγάλων
αλλαγών στο χώρο της Πληροφορικής τόσο επαγγελµατικά όσο και στην εκπαίδευση, ο «Οδηγός»
είναι απαραίτητο να ανανεώνεται και να εµπλουτίζεται διαρκώς. Ως εκ τούτου θα είναι ευπρόσδεκτη
κάθε ιδέα, παρατήρηση, διόρθωση και πρόταση µε στόχο την συνεχή βελτίωση του «Οδηγού».
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι ότι η προσφορά και ζήτηση
εργασίας διαφέρει κατά επάγγελµα και περιοχή. Το πρόβληµα της ανεργίας έχει και αυτό
διαρθρωτική µορφή. Υπολογίζεται ότι το µισό περίπου του συνόλου της ανεργίας στη χώρα µας
αφορά σε διαρθρωτική ανεργία η οποία έχει γεωγραφική αλλά και εκπαιδευτική διάσταση. Η
θεώρηση ενός επαγγέλµατος ως κορεσµένου ή ως επαγγέλµατος µε προοπτική δεν µπορεί
οπωσδήποτε να θεωρηθεί ως ένα τελεσίδικο γεγονός. Η οικονοµική ρευστότητα και η τεχνολογική
µεταβλητότητα της εποχής µας έχει σαν αποτέλεσµα πολλοί εργαζόµενοι να αναγκάζονται να
αλλάξουν επάγγελµα δύο και τρεις φορές στη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους. Στον επαγγελµατικό
κόσµο και στην αγορά εργασίας ισχύει ένα είδος "φυσικής επιλογής". Αυτό σηµαίνει ότι επιβιώνουν
τα άτοµα που είναι προετοιµασµένα να προβαίνουν σε άµεση αναπροσαρµογή των στόχων τους και
σε διαρκή ανανέωση των γνώσεών τους. Ένας εργαζόµενος πρέπει πλέον να είναι διαρκώς
προετοιµασµένος να µεταπηδήσει από ένα κορεσµένο επάγγελµα (ή ειδίκευση επαγγέλµατος) σε ένα
άλλο που ίσως είναι συναφές µε το προηγούµενο αλλά µε διαφορετικές προοπτικές.
Η αλµατώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τα
τελευταία χρόνια και η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής
αλλά και στις περισσότερες εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής, οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των
αναγκών σε εξειδικευµένο προσωπικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα µας. Επειδή η αύξηση
αυτή είναι και ποσοτικά πολύ µεγάλη και χρονικά πολύ σύντοµη, οι εκπαιδευτικές δοµές των χωρών
δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Το αποτέλεσµα είναι µία άνευ προηγουµένου
διαταραχή του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης προσωπικού εξειδικευµένου στην Πληροφορική
και τις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών, φαινόµενο που συχνά αναφέρεται ως «χάσµα δεξιοτήτων».
Το επάγγελµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διέπεται από πληθώρα πλεονεκτηµάτων
όπως για παράδειγµα, πολύ χαµηλή ανεργία, προσφέρει τεράστιο ενδιαφέρον, συνεχή ανανέωση των
επιµέρους ενδιαφερόντων, καθώς υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε πολλούς και διαφορετικούς
τοµείς, τεχνολογίες αιχµής, διαρκής εξέλιξη της επιστήµης κ.α. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) «υπάρχει διαρκές πρόβληµα
στελεχών, καθώς στον χώρο της πληροφορικής υπολογίζονται σε περίπου αρκετές χιλιάδες οι θέσεις
εργασίας που παραµένουν κενές».
Στο προσχέδιο δράσης που κατήρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράµµατος
eEurope 2005, το οποίο ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Βαρκελώνης, προβλέπεται
ανάµεσα στα άλλα σηµαντική αύξηση των θέσεων Πληροφορικής στη δηµόσια διοίκηση.
Η ευρύτητα του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος και η συνεχής ανανέωση του, σε
συνδυασµό µε την έµφαση σε νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δίνει στους
απόφοιτους του τµήµατος πολλές επαγγελµατικές προοπτικές. Αυτές περιλαµβάνουν τόσο τις
παραδοσιακές εταιρείες Πληροφορικής όσο και νέες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο
υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου και του ηλεκτρονικού εµπορίου. Την προσεχή δεκαετία άλλωστε
προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 20% της διεθνούς οικονοµίας θα στηρίζεται στο ηλεκτρονικό
εµπόριο.
Το µέλλον είναι λαµπρό λοιπόν για τους πτυχιούχους Πληροφορικής εφόσον γίνουν αποδεκτά
τα χαρακτηριστικά των συνθηκών εργασίας τα οποία στις περισσότερες ειδικότητες περιλαµβάνουν
συνεχείς πιέσεις εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας και του ανταγωνισµού, χαµηλό
βασικό µισθό στο ξεκίνηµα αλλά και ευκαιρίες για επιπλέον οικονοµικές απολαβές που µπορεί να
φθάσουν αρκετά ψηλά, διαβίου εκπαίδευση (οι πληροφορίες και η γνώση στο χώρο της
πληροφορικής διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια), άριστες γνώσεις ξένων γλωσσών, άριστες γνώσεις
τεχνολογίας λογισµικού απαραίτητες για κάθε εξειδίκευση. Τελικά µπορούµε να πούµε ότι τα θετικά
σηµεία υπερκαλύπτουν τα αρνητικά.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ
Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
είναι να αποτελέσει ένα ενηµερωµένο και σύγχρονο εργαλείο καθοδήγησης των Πτυχιούχων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.Ι. σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική
τους προοπτική και σταδιοδροµία.
Ο Οδηγός απευθύνεται στους πτυχιούχους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.Ι. οι
οποίοι επιθυµούν να ενηµερωθούν σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στο επάγγελµά τους. Παρέχει
τα βασικά στοιχεία, αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών πληροφόρησης και ενηµέρωσης,
όπου ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευµένα θέµατα.
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), ιδρύθηκαν το 1983 (Ν. 1404/83), όταν
καταργήθηκαν τα µέχρι τότε υπό λειτουργία «Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής & Επαγγελµατικής
Εκπαιδεύσεως» (ΚΑΤΕΕ), τα οποία αποτελούσαν Ιδρύµατα, ανήκαν στην τότε «Ανωτέρα
Εκπαίδευση». Το 1983 καταργήθηκαν οι τότε βαθµίδες της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
και θεσπίσθηκε η βαθµίδα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 και 2 του νόµου 2916/2001 περί '∆ιάρθρωσης της ανώτατης
εκπαίδευσης', η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται πλέον από δύο παράλληλους τοµείς :
α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και
την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
β) τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Τα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συµπληρωµατικά, µε
διακριτικές φυσιογνωµίες και µε ρόλους, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστηµιακό τοµέα και για τον τεχνολογικό τοµέα. Τα Ιδρύµατα
του τεχνολογικού τοµέα δίνουν έµφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρµογών υψηλής ποιοτικής
στάθµης, τα οποία, µε τη θεωρητική και εφαρµοσµένη επιστηµονική κατάρτισή τους:
α) Αποτελούν συνδετικό κρίκο µεταξύ γνώσης και εφαρµογής, αναπτύσσοντας την
εφαρµοσµένη διάσταση των επιστηµών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία.
β) Μεταφέρουν, χρησιµοποιούν και προάγουν την σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και
µεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρµογών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύµατα του
τεχνολογικού τοµέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών µε
υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως
τεχνολογική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτοµίες
στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία.
Ειδικότερα η αποστολή των ΤΕΙ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα και στην Ελληνική
κοινωνία ευρύτερα είναι να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ικανή να υποστηρίξει στην
πράξη επαγγέλµατα σχετιζόµενα µε τις εφαρµογές της επιστήµης, της τεχνολογίας, της τέχνης ή
άλλης γνώσης.
Για να εκπληρώσουν το σκοπό τους τα ΤΕΙ:
Αναπτύσσουν και διατηρούν δεσµούς µε την βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις και άλλες µορφές
οικονοµικής οργάνωσης της περιοχής τους. Συνεργάζονται µαζί τους ή µε άλλα εκπαιδευτικά
τριτοβάθµια Ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Συνεισφέρουν στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση
των αποφοίτων τους, καθώς επίσης και όλου του Ελληνικού λαού ευρύτερα. Υλοποιούν ερευνητικά
προγράµµατα τεχνολογικής εφαρµογής.
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Η αξιόπιστη ενηµέρωση σχετικά µε τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα
χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος πτυχιούχων Πληροφορικής µπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη
σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισµό των πτυχιούχων και στην ανεύρεση εργασίας
και τη χάραξη επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.
Πιο συγκεκριµένα, στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται συνοπτικά περιγραφικά
στοιχεία από το πρόγραµµα σπουδών, στη συνέχεια τα επαγγελµατικά πεδία απασχόλησης και οι επί
µέρους ειδικότητες. Ακολουθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και οι διάφορες θέσεις εργασίας και
αυτοαπασχόλησης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών, στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και στις υποτροφίες. Ο οδηγός κλείνει µε σύντοµη ενηµέρωση
για συλλογικούς φορείς στους οποίους µπορούν να ενταχθούν οι πτυχιούχοι Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το πρόγραµµα σπουδών διαµορφώνεται έτσι ώστε να συµβάλει, κατά το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό,
στην εκπλήρωση της αποστολής του Τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
που είναι δεµένη µε την επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων. Η απαραίτητη συνεχής αναµόρφωση
του προγράµµατος σπουδών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ποιότητα σπουδών που παρέχεται. Το
τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας έχει ήδη αναµορφώσει
τρεις φορές το πρόγραµµα σπουδών του στα 8 χρόνια λειτουργίας του. Η αναµόρφωση του τρέχοντος
προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ
Λάρισας , ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στο Ι.Τ.Ε. τον ∆εκέµβριο του 2004 και εφαρµόστηκε το
Χειµερινό Εξάµηνο του έτους 2005-06. Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας καθορίζεται από την ΥΑ 23/7-10-2005
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
Αντικείµενο Σπουδών

3.1.

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Περιεχόµενο Σπουδών του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, για την αποτελεσµατική εκπαίδευση των σπουδαστών του τµήµατος,
αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο ενότητες από την Επιστήµη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών
(Computer Science and Engineering) ... ενότητες από τα Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά
Συστήµατα (Information & Communication Systems) ...». Αποστολή του τµήµατος Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι να παρέχει τις απαραίτητες υψηλού επιπέδου γνώσεις και
δεξιότητες σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ώστε να µπορούν οι απόφοιτοι να αντεπεξέλθουν στο
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον.
Το αντικείµενο στηρίζεται θεµατικά στους ακόλουθους άξονες:
•
•
•

Επιστήµη των Υπολογιστών, µε έµφαση στα συστήµατα Αρχιτεκτονικής και Υπολογιστικών
Συστηµάτων.
Τεχνολογίες προγραµµατισµού και λογισµικού συστηµάτων υπολογιστών και
Επικοινωνιών.
Επιστήµη ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών Συστηµάτων µε έµφαση στην ανάλυση, σχεδίαση
και διαχείριση συστηµάτων και υπηρεσιών.

Σήµερα λειτουργούν δεκαοχτώ (18) τµήµατα στο χώρο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Τµήµατα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά Τ.Ε.Ι.

α/α

Τίτλος Τµήµατος και ΤΕΙ

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3

ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

9

(ΠΥΡΓΟΣ)
5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ

7

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ

9

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

TEI

∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
11

ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ
(ΑΜΑΛΙΑ∆Α)

12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

&

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEI

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ)
13

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

14

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)

15

ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI
∆ΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ)

16

ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

17

ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑ∆Α)

18

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταυτόχρονα µε τα τµήµατα ΤΠΕ των ΤΕΙ επίσης λειτουργούν εικοσιένα (21) τµήµατα
των πανεπιστηµίων όπως δείχνει ο παρακάτω Πίνακας 2.
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Πίνακας 2: Τµήµατα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ανά Πανεπιστήµιο
α/α Τίτλος Τµήµατος και Πανεπιστήµιο
1
HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN
YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
2
HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3
HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
4
HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
5
ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
6
MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ
7
HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
8
ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΒΟΛΟΣ)
9
ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
10 EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
11 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
14 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
15 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16 EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
17 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
18 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
19 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
20 EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ)
21 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)

3.2.

Σκοπός του Προγράµµατος Σπουδών

Σκοπός του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών είναι να δώσει την δυνατότητα στους πτυχιούχους του Τµήµατος µε την περάτωση
των σπουδών τους να αποκτούν τις απαραίτητες , σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και
τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε, στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες του
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αντικειµένου τους να µπορούν µε επιτυχία,
•

Να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του
Εσωτερικού ή Εξωτερικού,

•

Να παρακολουθήσουν, στηριζόµενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθµες
εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείµενο, και

•

Να εργασθούν σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του τµήµατος, είτε ως
αυτοαπασχολούµενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δηµοσίων
επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο Πτυχιούχος του Τµήµατος
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών απασχολείται ως: Προγραµµατιστής
(Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα,
όσο και σε εµπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισµικού διαφόρων τύπων και
εφαρµογών καθώς επίσης και ως Σχεδιαστής, Αναλυτής και ∆ιαχειριστής σε Συστήµατα και
Υπηρεσίες ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Επιπρόσθετα οι πτυχιούχοι Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν αναπτύξει προσωπικές
δεξιότητες όπως η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, να γνωρίζουν την ανάγκη της δια βίου
εκπαίδευσης, ετοιµότητα πλήρους κατανόησης των αναγκών των πελατών καθώς και των
συνεργατών τους. Τέλος, κατανόηση των πολιτισµικών διαφορών καθώς δρουν σε διεθνές
περιβάλλον, ανεξάρτητα αν εργάζονται σε µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις.
3.3.

∆οµή Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 (οκτώ) εξάµηνα, συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής
άσκησης. Σε όλα τα εξάµηνα πλην του τελευταίου οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης καθώς και εκπόνηση εργασιών υπό µορφή project. Για
τη σωστή επιστηµονική εκπαίδευση των σπουδαστών το πρόγραµµα των µαθηµάτων έχει οργανωθεί
σε τέσσερις βασικούς κύκλους, συγκεκριµένα:
Ο πρώτος κύκλος µαθηµάτων χαρακτηρίζεται ως κύκλος µαθηµάτων γενικής υποδοµής (ΜΓΥ)
και στοχεύει στη δηµιουργία του απαιτούµενου θεωρητικού υπόβαθρου του σπουδαστή ώστε να
είναι σε θέση να εµπεδώσει και να κατανοήσει σε βάθος τα µαθήµατα ειδικής υποδοµής, καθώς και
τα µαθήµατα ειδικότητας που θα ακολουθήσουν. Τα µαθήµατα αυτά είναι κυρίως
φυσικοµαθηµατικής φύσης.
Ο δεύτερος κύκλος µαθηµάτων χαρακτηρίζεται ως κύκλος µαθηµάτων ειδικής υποδοµής
(ΜΕΥ) και στοχεύει στη δηµιουργία του απαιτούµενου θεωρητικού υπόβαθρου του σπουδαστή ώστε
να είναι σε θέση να εµπεδώσει και να κατανοήσει σε βάθος τα µαθήµατα ειδικότητας που θα
ακολουθήσουν. Τα µαθήµατα αυτά είναι κυρίως µαθήµατα γενικής κατάρτισης σε θέµατα όµως που
εµπίπτουν στο περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος, όπως για παράδειγµα µαθήµατα
προγραµµατισµού, βάσεων δεδοµένων, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. Πιο συγκεκριµένα, στα µαθήµατα
προγραµµατισµού αυτού του κύκλου επιχειρείται η προσέγγιση του προγραµµατισµού από τη γενική
σκοπιά ώστε ο σπουδαστής να είναι σε θέση να κατανοήσει ειδικότερες έννοιες του
αντικειµενοστραφούς και λογικού προγραµµατισµού. Οµοίως, οι γνώσεις της επεξεργασίας σήµατος,
οι βασικές τεχνικές µετάδοσης των πληροφοριών θα είναι απαραίτητες για το σπουδαστή στη
συνέχεια των σπουδών του, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει σε βάθος ειδικότερες έννοιες, όπως
για παράδειγµα οι οπτικές επικοινωνίες κ.λ.π.
Ο τρίτος κύκλος µαθηµάτων χαρακτηρίζεται ως κύκλος µαθηµάτων ειδικότητας (ΜΕ) και
στοχεύει στη δηµιουργία των εξειδικευµένων γνώσεων που απαιτεί η αγορά εργασίας στους τοµείς
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
Ο τέταρτος κύκλος µαθηµάτων χαρακτηρίζεται ως κύκλος µαθηµάτων διοίκησης οικονοµίας
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νοµοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ) και στοχεύει στο να δώσει στο σπουδαστή τα
απαραίτητα εφόδια σε γενικότερα θέµατα που όµως έχουν και αυτά µεγάλη σχέση µε την
επαγγελµατική του σταδιοδροµία. Για παράδειγµα, οι νοµικοί κανονισµοί που αφορούν την άσκηση
του επαγγέλµατός του, οι οικονοµικοί περιορισµοί ειδικών αλλά και γενικών προτάσεων στην
επιχείρηση, κ.λ.π. είναι θέµατα που εξετάζονται σε αυτό τον κύκλο µαθηµάτων.
Η πτυχιακή εργασία στοχεύει να δώσει στο σπουδαστή την ευκαιρία να εµβαθύνει σε ένα
ειδικό θέµα του ενδιαφέροντός του. Ειδικότερα, µέσα από την πτυχιακή εργασία, ο σπουδαστής πέρα
από τις βαθύτερες γνώσεις που θα αποκτήσει στο συγκεκριµένο θέµα, θα εξασκηθεί σε τρόπους
προσέγγισης δύσκολων προβληµάτων που θα συναντήσει στην αγορά εργασίας και η επίλυση των
οποίων θα απαιτήσει ειδική έρευνα βιβλιογραφίας, ερευνητικές πρωτοβουλίες κ.λ.π. Η εκπόνηση της
πτυχιακής εργασίας από το σπουδαστή αποτελεί το θεµέλιο λίθο στην απόκτηση εξειδικευµένων
γνώσεων µε στόχο την άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση σε θέσεις του ενδιαφέροντός του.
Η πρακτική άσκηση που πραγµατοποιείται στο τελευταίο εξάµηνο των σπουδών στοχεύει στο
να εξοικειώσει το σπουδαστή µε το περιβάλλον εργασίας όπου θα αναζητήσει επαγγελµατική
αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής θα έχει την ευκαιρία να δει
πώς χρησιµοποιούνται σε ένα πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον αυτά που διδάχτηκε στα
προηγούµενα εξάµηνα στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να είναι πλήρως προετοιµασµένος για την
επαγγελµατική του αποκατάσταση αµέσως µετά τη λήψη του πτυχίου του. Από το site
www.cs.teilar.gr/praktiki/index.html µπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την πρακτική άσκηση
καθώς και πιθανές θέσεις που υπάρχουν διαθέσιµες
Κάθε σπουδαστής στο τέλος των σπουδών του στο τµήµα είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει
µία πτυχιακή εργασία µε θέµα που πρέπει να διαπραγµατεύεται τρέχοντα προβλήµατα της
παραγωγής και των υπηρεσιών όσον αφορά την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
Θέµατα Πτυχιακών Εργασιών προτείνονται από τα τακτικά και έκτακτα µέλη του Ε.Π. Κάθε
Τοµέας του Τµήµατος εξετάζει συνολικά τα προτεινόµενα θέµατα πτυχιακών εργασιών που
εµπίπτουν στην περιοχή του µε στόχο να επιτύχει ικανοποιητική κάλυψη διαφορετικών
προβληµάτων στις περιοχές των γνωστικών αντικειµένων του Τοµέα.
Για να γίνει ανάθεση πτυχιακής εργασίας σε σπουδαστή, αυτός πρέπει να βρίσκεται στο
τελευταίο έτος σπουδών. Η ανάθεση θέµατος είναι υποχρεωτική. Μετά την ανακοίνωση των
θεµάτων οι σπουδαστές συναντώνται µε τον εισηγητή εκπαιδευτικό και µετά από συνεννόηση
γίνεται η επιλογή και η ανάθεση θέµατος.
Ο κάθε σπουδαστής οφείλει να υποβάλλει έντυπη αίτηση στην γραµµατεία του τµήµατος, για
την έγκριση του θέµατος της πτυχιακής του εργασίας (έντυπο παραρτήµατος Α του παρόντος
κανονισµού). Κοινό θέµα πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί και σε οµάδα µέχρι τριών (3)
σπουδαστών µε ταυτόχρονη κατανοµή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή. Η ανάθεση πτυχιακής
εργασίας σε σπουδαστές γίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος όπου ελέγχεται η
τήρηση των προβλέψεων του παρόντος κανονισµού.
Για να αναλάβει πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής του Τµήµατος θα πρέπει να έχει εξεταστεί
επιτυχώς στα 2/3 των µαθηµάτων συνολικά µε το χαρακτηρισµό Υποχρεωτικά και Επιλογής
Υποχρεωτικά. Επίσης θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα µαθήµατα τα οποία είναι σχετικά
µε το αντικείµενο της πτυχιακής ώστε να έχει την ουσιαστική γνωστική υποδοµή για την εκπόνησή
της.
Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται εφόσον είναι απαραίτητο, οι
χώροι και ο εξοπλισµός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονοµικά µέσα του ΤΕΙ. Πτυχιακή
εργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσης εκτός ΤΕΙ σε οργανισµούς, ιδρύµατα, υπηρεσίες,
ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλπ. ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος. Τις προϋποθέσεις
ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέµα καθορίζει µε απόφαση ο Τοµέας.
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Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας µπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του
τελευταίου εξαµήνου σπουδών ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του θέµατος. Η
ολοκλήρωση πρέπει να πραγµατοποιείται σε δύο το πολύ έτη από την ηµεροµηνία ανάθεσης της
πτυχιακής εργασίας, διαφορετικά ο φοιτητής παραιτείται του θέµατος και αναλαµβάνει άλλο, µε νέα
ανάθεση.
Μετά την ολοκλήρωσή της και ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η
πτυχιακή εργασία υποβάλλεται µέσω του πρωτοκόλλου στο Τµήµα. Το Συµβούλιο του Τµήµατος
ορίζει τριµελή Εξεταστική Επιτροπή και ηµεροµηνία µέσα στο χρόνο µαθηµάτων και το νωρίτερα 10
εργάσιµες ηµέρες από τον ορισµό της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση
της πτυχιακής εργασίας. Η τριµελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από το επιβλέπων µέλος ΕΠ
(εισηγητής) και δύο ακόµη µέλη Ε.Π. του Τµήµατος συναφούς ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης
Ε.Π. συναφούς ειδικότητας στο ίδιο Τµήµα, η επιτροπή συµπληρώνεται από µέλη άλλου Τµήµατος ή
Γενικού Τµήµατος που έχουν συνάφεια µε το αντικείµενο.
Τα µέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν
διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να διαµορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της
λύσης που δόθηκε στο πρόβληµα και για το βαθµό συµµετοχής του καθενός από τους συµµετέχοντες
στην επεξεργασία του θέµατος σπουδαστές.
Την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας µπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα µέλη του Ε.Π.
και οι σπουδαστές του Τµήµατος και για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική ανακοίνωση στον
διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος www.cs.teilar.gr µετά τον καθορισµό της ηµεροµηνίας εξέτασης.
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας η τριµελής επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει
τους βαθµούς των σπουδαστών που παρουσίασαν την πτυχιακή εργασία τους. Κάθε µέλος της
επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθµό που θα δοθεί στην
πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συµµετέχοντες στην οµάδα επεξεργασίας ξεχωριστά.
Ο βαθµός πτυχιακής εργασίας του σπουδαστή είναι ο µέσος όρος των βαθµών που προτάθηκαν
από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής βάσει του φύλλου αξιολόγησης του παραρτήµατος Ε. Το
πρακτικό βαθµολογίας υποβάλλεται από τον εισηγητή στο τµήµα µέσω πρωτοκόλλου.
Σε περίπτωση που µία πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή
αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία υποβολής και
παρουσίασής της. Πτυχιακές εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθµολόγησης µε άριστα εκδίδονται ως
Τεχνικές Αναφορές του Τµήµατος.
Αναλυτικότερες οδηγίες όσον αφορά τον Κανονισµό-Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας
µπορείτε να αντλήσετε από τον διαδικτυακό τόπο www.cs.teilar.gr/diplomas
∆ιάρθρωση Προγράµµατος

3.4.

Το πρόγραµµα σπουδών οργανώνεται σε 4 κύκλους µαθηµάτων ήτοι:
•

Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (Μ.Γ.Υ.)

•

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (Μ.Ε.Υ)

•

Μαθήµατα Ειδικότητας (Μ.Ε.)

•

Μαθήµατα ∆ιοίκησης Οικονοµικών, Νοµικών και Ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ)

Πρόσφατα αναµορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το πρόγραµµα σπουδών στα πλαίσια του
έργου ¨Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας¨ και υποστηρίζει 2 κατευθύνσεις ,
κατεύθυνση Πληροφορικής και κατεύθυνση ∆ικτύων & Τηλεπικοινωνιών, στις οποίες τα µαθήµατα
οργανώνονται σε 6 αυτοτελείς γνωστικές περιοχές (Συστηµικό Λογισµικό, Σήµατα και Συστήµατα,
Προγραµµατισµού και Αλγορίθµων, Τεχνολογίας Λογισµικού, Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα,
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∆ικτυακά Συστήµατα και ∆ιαδικτύωση). Η αποκλειστική επιλογή µεταξύ των παραπάνω
κατευθύνσεων γίνεται από τους σπουδαστές στα τρία τελευταία εξάµηνα διδασκαλίας (5,6,7). Η
κατεύθυνση η οποία θα επιλεγεί θα αναγράφεται στο πτυχίο των αποφοίτων.
Κάθε µάθηµα χαρακτηρίζεται σαν Υποχρεωτικό (Υ), ή Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ) ή
Προαιρετικό (Π).Ο σπουδαστής υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα τύπου (Υ)
και τον ελάχιστο αριθµό µαθηµάτων τύπου (ΕΥ) ακολουθώντας τους ειδικότερους περιορισµούς που
δίνονται παρακάτω. Τα µαθήµατα του κάθε κύκλου µε τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό (Υ ή ΕΥ ή Π)
δίνονται στους παρακάτω πίνακες:
Στον πίνακα 3 παρατίθεται το τρέχον (αναµορφωµένο) πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας.

Πίνακας 3:
Τηλεπικοινωνιών

Πρόγραµµα

σπουδών

τµήµατος

Τεχνολογίας

Πληροφορικής

και

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
ΦΥΣΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
∆ΙΑΚΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆

120
121
124
125
220
221
225
322

ΧΑΡΑΚΤ.
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

325

Υ

421

Υ

Σηµείωση: Από την οµάδα ΜΓΥ, προσφέρονται 10 µαθήµατα που είναι όλα υποχρεωτικά
(10/40).
Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ι
∆ΟΜΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
∆ΙΚΤΥΑ Ι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΑΕ
∆ΙΚΤΥΑ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩ∆

122
123
226
223
224
320
321
323
324
422
425

ΧΑΡΑΚΤ.
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

426
427
423
424

Υ
Υ
Υ
ΕΥ
ΕΥ

Σηµείωση: Ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων από την οµάδα ΜΕΥ που υποχρεούται να πάρει ο
σπουδαστής είναι 14 (14/40).
Μαθήµατα Ειδίκευσης
Τα Μαθήµατα Ειδίκευσης (ΜΕ) χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις (Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών) µε κάποια µαθήµατα κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. Οι φοιτητές επιλέγουν
µαθήµατα ανάλογα µε την κατεύθυνση που επιλέγουν στο 5ο εξάµηνο σπουδών. Η κατεύθυνση που
επιλέγουν οι φοιτητές αναγράφεται στην κατάσταση αναλυτικής βαθµολογίας τους.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INTERNET
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΩ∆

531Π
532Π
533Π
534Π
535Π
631Π
632Π
633Π
634Π
655
656
731Π
732Π
733Π
734Π
735Π
736Π
757

ΧΑΡΑΚΤ.
Υ
Υ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ

Σηµείωση Ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων από την οµάδα ΜΕ που υποχρεούται να πάρει ο
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σπουδαστής είναι 12 (12/40).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
CDMA
∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΣ

541Τ
542Τ
543Τ
544Τ
545Τ
641Τ
642Τ
643Τ
644Τ
655
656
741Τ
742Τ
743T
744Τ
745Τ
746Τ
757

ΧΑΡΑΚΤΗ.
Υ
Υ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ

Σηµείωση Ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων από την οµάδα ΜΕ που υποχρεούται να πάρει ο
σπουδαστής είναι 12 (12/40).
Μαθήµατα ∆ΟΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΟΝΑ
1
2
3
4
5
6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩ∆
920
921
930
931
922
923

ΧΑΡΑΚΤ.
Υ
Υ
EY
EY
ΕΥ
ΕΥ

Σηµείωση: Ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων από την οµάδα ∆ΟΝΑ που υποχρεούται να πάρει
ο σπουδαστής είναι 4 (4/40).
Μαθήµατα Προαιρετικά
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
1
2
3
4
5
6
7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ Η/Υ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΚΩ∆
950
951
952
961
953
962
959

ΧΑΡΑΚΤ.
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΠΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π

960
963
955
956
964
958
965
966
967
968

Στατιστικά ∆ιάρθρωσης Μαθηµάτων
Ο σπουδαστής για την συµπλήρωση των 40 µαθηµάτων παίρνει:
10 µαθήµατα, από την κατηγορία Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής (Μ.Γ.Υ.)
14 µαθήµατα, από την κατηγορία Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (Μ.Ε.Υ)
12 µαθήµατα, από την κατηγορία Μαθήµατα Ειδικότητας (Μ.Ε.)
4 µαθήµατα, Μαθήµατα ∆ιοίκησης Οικονοµικών, Νοµικών και Ανθρωπιστικών σπουδών
(∆ΟΝΑ)
Κατανοµή Μαθηµάτων κατά Εξάµηνο
Σηµείωση: Στα τρία τελευταία εξάµηνα διδασκαλίας (5, 6 και 7) οι φοιτητές θα πρέπει να
επιλέξουν αποκλειστικά µεταξύ των κατευθύνσεων (α) Πληροφορικής και (β) Τηλεπικοινωνιών και
∆ικτύων. Η κατεύθυνση που θα επιλεγεί θα αναγράφεται στην κατάσταση αναλυτικής βαθµολογίας
των αποφοίτων του τµήµατος. Προαιρετικά οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν µαθήµατα της άλλης
κατεύθυνσης ως επιλογές τα οποία θα αναγράφονται, εφόσον εξεταστούν σε αυτά επιτυχώς, στην
κατάσταση αναλυτικής βαθµολογίας, αλλά δεν θα τους απαλλάσσουν από τις υποχρεώσεις της
κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.
Ακολουθεί η κατανοµή των µαθηµάτων κατά εξάµηνο σπουδών:
1ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα

Υ/ΕΥ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ
Ε

∆Μ

2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
12Θx3+10Φ+6Ε =52

5
5
5
5
5
5
30

Υποχρεωτικά
120
121
122
123
124
125

Μαθηµατική Ανάλυση Ι
Φυσική
Προγραµµατισµός Ι
Αρχές Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικά
∆ιακριτά Συστήµατα

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

950
951

Εντατικό Φροντιστήριο Μαθηµατικών
Χρήση Η/Υ Ι

Προαιρετικά
2
2

2
2

2ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα
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Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙ

Υ/ΕΥ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ

-

5

Υποχρεωτικά
Υ

2

3

18

223
224
225
226

Φυσικές Αρχές Τεχνολογίας
Επικοινωνιών
Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι
Ηλεκτρονικές Τηλεπικοινωνίες
Αριθµητική Ανάλυση
Προγραµµατισµός ΙΙ

952
961

Χρήση Η/Υ ΙΙ
Ξένη Γλώσσα Ι
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Υ

2

-

5

Υ
Υ
Υ
Υ

2
2
2
2
2
2
2
2
12Θx3+7Φ+6Ε=49

5
5
5
5
30

2
2

2
2

2

Προαιρετικά

3ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα

Υ/ΥΕ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ

Υποχρεωτικά
320
321
322
323
324
325

Βάσεις ∆εδοµένων Ι
∆οµές ∆εδοµένων & Αλγόριθµοι
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική
∆ίκτυα Ι
Λειτουργικά Συστήµατα Ι
Εφαρµογές Γραµµικής Άλγεβρας
στην Πληροφορική & Τηλ/νίες

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

2
2
2
2
2

2
-

2
2
2
2

5
5
5
5
5

Υ

2

2

-

5

12Θx3+4Φ+8Ε=48

30

2
2

2
2

Προαιρετικά
953
962

Γραφικά µε Η/Υ
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Π
Π

4ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα

Υ/ΕΥ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ

Υποχρεωτικά
421
422
423
424
425
426
427

Αλγόριθµοι & Πολυπλοκότητα
Αρχιτεκτονική ΙΙ
Υπολογισιµότητα
ΑρχέςΓλωσσών Προγραµµατισµού
Ανάλυση και Σχεδιασµός
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Θεωρία Συστηµάτων – ΣΑΕ
∆ίκτυα ΙΙ

Υ
Υ
ΕΥ
1από2

2
2
2
2

2
2
2

2
-

5
5
5
5

Υ

2

-

2

5

Υ
Υ

2
2
2
2
12Θx3+4Φ+8Ε = 48

5
5
30

Π

2

2

Π
Π

2
2

2
2

Προαιρετικά
959
960
963

Ποιότητα
και
Αξιοπιστία
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Βιοµηχανική Πληροφορική
Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

5ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα

Υ/ΕΥ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ

2
2
2
2

7
7
6
5

Κατεύθυνση Πληροφορικής
531Π
532Π
533Π
534Π

Προγραµµατισµός ΙΙΙ
Τεχνολογία Λογισµικού
Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ
Λογικός Προγραµµατισµός

Υ
Υ
Υ
ΕΥ

3
3
2
2

-
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535Π

Οργάνωση & ∆ιαχείριση Αρχείων

541Τ
542Τ
543Τ
544Τ

Επεξεργασία Σήµατος
Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ι
Οπτικές Επικοινωνίες
Κινητές Επικοινωνίες
Σχεδίαση, Μελέτη & Υλοποίηση
∆ικτύων

1από2

2

-

2

5

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων

545Τ

Υ
Υ
Υ
ΕΥ
1από2

3
3
2
2

-

2
2
2
2

7
7
6
5

2

-

2

5

2
1
12Θx3+1Φ+8Ε=45

5
30

2
2

2
2

∆ΟΝΑ
920

Οικονοµικά των Επιχειρήσεων

955
956

Νευρωνικά ∆ίκτυα
Εφαρµοσµένη Κρυπτογραφία

Προαιρετικά
Π
Π

6ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα

Υ/ΕΥ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ

Κατεύθυνση Πληροφορικής
631Π
632Π
633Π
634Π
655
656

Τεχνητή Νοηµοσύνη
Προχωρηµένες Εφαρµογές
Προγραµµατισµού
Πολυµέσα
Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ
∆ικτυακός Προγραµµατισµός
Ασφάλεια
Πληροφοριακών
Συστηµάτων

ΕΥ
4από6

2

-

2

5

2

-

2

5

2
2
2

-

2
2
2

5
5
5

2

-

2

5

Κατεύθυνση ∆ικτύων & Τηλεπικοινωνιών
641Τ
642Τ
643Τ
644Τ
655
656

Επικοινωνίες ∆εδοµένων
Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΙΙ
Ειδικά Θέµατα Οπτικών
Επικοινωνιών
Ασύρµατες Επικοινωνίες
∆ικτυακός Προγραµµατισµός
Ασφάλεια
Πληροφοριακών
Συστηµάτων

2
2

-

2
2

5
5

2

-

2

5

2
2

-

2
2

5
5

2

-

2

5

3
2
2
2
2
13Θx3+2Φ+8Ε=49

5
5
5
30

Π

2

2

Π
Π

2
2

2
2

ΕΥ
4από6

∆ΟΝΑ
921
930
931

Τεχνική Νοµοθεσία
Επιχειρησιακή Έρευνα
∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής

Υ
ΕΥ
1από2

Προαιρετικά
964
958
965

Ανίχνευση και ∆ιόρθωση
Σφαλµάτων
Ευφυή Συστήµατα Λογισµικού
Τοπικά ∆ίκτυα

7ο Εξάµηνο
ΚΩ∆

Μάθηµα

ΥήΠ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ

Κατεύθυνση Πληροφορικής
731Π
732Π

Σεµινάριο θεµάτων τεχνολογικής
αιχµής στην Πληροφορική
Ειδικά Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων

Υ

4

-

-

6

ΕΥ

3

-

2

7
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733Π
734Π
735Π
736Π
757

Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Προγραµµατισµός Internet
Υπολογιστικό Πλέγµα
Μεταγλωττιστές
Κατανεµηµένα Συστήµατα

3από6

3
3
3
3
3

-

2
2
2
2
2

7
7
7
7
7

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων
741Τ
742Τ
743Τ
744Τ
745Τ
746Τ
757

Σεµινάριο θεµάτων τεχνολογικής
αιχµής στις Τηλεπικοινωνίες και
∆ίκτυα
∆ορυφορικές Επικοινωνίες
CDMA
∆ικτύωση & Αυτοµατοποίηση
Ευρυζωνικά ∆ίκτυα
Απόδοση ∆ικτύων
Κατανεµηµένα Συστήµατα

Υ

ΕΥ
3από6

4

-

-

6

3
3
3
3
3
3

-

2
2
2
2
2
2

7
7
7
7
7
7

2

-

2

3

2
15Θx3+8E=53

3
30

∆ΟΝΑ
923

Μάρκετινγκ Πληροφοριακών
Συστηµάτων
∆ιδακτική της Πληροφορικής

966
967
968

Εφαρµογές Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
Κατανεµηµένοι Αλγόριθµοι
Εφαρµογές Μικροεπεξεργαστών

922

ΕΥ
1από2

2

Προαιρετικά
Π
Π
Π

2
2
2

2
2
2

8ο Εξάµηνο
ΚΩ∆
800
801

3.5.

Μάθηµα
Πρακτική Άσκηση
Πτυχιακή Εργασία

ΥήΠ

Ώρες/Εβδοµάδα
Θ
Φ

Ε

∆Μ
10
20

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ακαδηµαϊκής Αναγνώρισης και Μεταφοράς Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS)

Το Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS – European Credit Transfer System)
βασίζεται στον φόρτο εργασίας που απαιτείται από έναν φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός
προγράµµατος σπουδών.
Το ECTS θεσπίστηκε το 1989 και δηµιουργήθηκε µε πρωταρχικό σκοπό την µεταφορά
πιστωτικών µονάδων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus. To ECTS διευκολύνει
την αναγνώριση σπουδών στο εξωτερικό, που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ποιότητας των
σπουδών και τον όγκο κινητικότητας των φοιτητών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. To ECTS έχει
δοκιµασθεί και εφαρµοσθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη µε επιτυχία. Αποτελεί µέρος των βασικών
στόχων της διακήρυξης της Bologna του Ιουνίου του 1999 για την ανάπτυξη ενός ενιαίου χώρου
Ανώτατης εκπαίδευσης.
•

Βασικοί στόχοι του ECTS

•

Καθιστά εύκολη την αναγνώριση και σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών.

•

∆ιευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδηµαϊκή αναγνώριση.

•

Βοηθά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να οργανώσουν και να αναθεωρήσουν τα
προγράµµατα σπουδών τους. Καθιστά την Ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση ελκυστική
για φοιτητές από άλλες ηπείρους.
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Ο βασικός κανόνας που διέπει την λειτουργία του ECTS είναι οι 60 πιστωτικές µονάδες που
αποτελούν τον φόρτο εργασίας του φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού
έτους. Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο χρόνος που αφιερώνει ο φοιτητής στην παρακολούθηση
διαλέξεων, σεµιναρίων, στην ανεξάρτητη µελέτη, στην προετοιµασία και στην συµµετοχή στις
εξετάσεις.
Η κατανοµή των πιστωτικών µονάδων βασίζεται στην επίσηµη διάρκεια ενός κύκλου
προγράµµατος σπουδών. Ο συνολικός φόρτος εργασίας που είναι αναγκαίος για την απόκτηση ενός
τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών επίσης διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών σπουδών εκφράζεται σε
180 ή 240 πιστωτικές µονάδες αντίστοιχα.
Οι πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε όλο το φάσµα του προγράµµατος σπουδών όπως
ενότητες µαθηµάτων, σειρές µαθηµάτων, κατευθύνσεις, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία κλπ.
Οι πιστωτικές µονάδες αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας, που απαιτεί κάθε συστατικό
στοιχείο σε σχέση µε την συνολική ποσότητα εργασίας που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση
ενός πλήρους έτους σπουδών του εκάστοτε προγράµµατος.
Η επίδοση του φοιτητή τεκµηριώνεται µε από έναν βαθµό της εκάστοτε χώρας. Για να είναι
δυνατή η µεταφορά πιστωτικών µονάδων, πρέπει να ακολουθείται την πρακτική της αναγραφής του
βαθµού ECTS. Η κλίµακα βαθµολογίας του ECTS κατατάσσει τους φοιτητές σε στατιστική βάση.
Εποµένως, τα στατιστικά δεδοµένα που αφορούν την επίδοση των φοιτητών είναι ένα
προαπαιτούµενο για την εφαρµογή του συστήµατος βαθµολογίας σύµφωνα µε τους κανόνες του
ECTS.
Απαιτούµενα έγγραφα για το ECTS
1) Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος (κατάλογος µαθηµάτων):
Ο Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος (κατάλογος µαθηµάτων) δηµοσιεύεται σε δυο γλώσσες στο
∆ιαδίκτυο ή / και σε έντυπη µορφή. Στην περίπτωση προγραµµάτων που διδάσκονται στην
Αγγλική ο Οδηγός Σπουδών δηµοσιεύεται µόνο στην Αγγλική. Ο Οδηγός Σπουδών του
Τµήµατος (κατάλογος µαθηµάτων) πρέπει να περιέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για
τους φιλοξενούµενους φοιτητές του εξωτερικού.
2) Η Συµφωνία Εκµάθησης:
Το έγγραφο της συµφωνίας εκµάθησης αφορά την κινητικότητα των φοιτητών και περιέχει τον
κατάλογο µαθηµάτων που πρέπει να επιλεγούν και να συµφωνηθούν από τον φοιτητή /
φοιτήτρια και το αρµόδιο ακαδηµαϊκό όργανο του εν λόγω ιδρύµατος. Στην περίπτωση
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, η συµφωνία εκµάθησης πρέπει να συµφωνηθεί µεταξύ του
φοιτητή / φοιτήτρια και των δύο εµπλεκόµενων ιδρυµάτων πριν από την αναχώρηση του
φοιτητή και να ενηµερωθεί άµεσα σε περίπτωση αλλαγών µαθηµάτων.
3) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας:
Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας τεκµηριώνει την επίδοση του φοιτητή µε την
παρουσίαση του καταλόγου των µαθηµάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε ο φοιτητής,
τις πιστωτικές µονάδες που απόκτησε καθώς επίσης και τους εθνικούς βαθµούς και τους
βαθµούς ECTS που απονεµήθηκαν. Στην περίπτωση της µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, το
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας πρέπει να εκδίδεται από το ίδρυµα προέλευσης για
τους εξερχόµενους φοιτητές πριν την αναχώρηση τους, και από το ίδρυµα υποδοχής για τους
εισερχόµενους φοιτητές στο πέρας της περιόδου σπουδών τους.
Χορήγηση Σήµατος ECTS στα ιδρύµατα
Στα ιδρύµατα που εφαρµόζουν το σύστηµα ECTS σε όλα τα προγράµµατα του πρώτου
(βασικού) και δεύτερου (µεταπτυχιακού) κύκλου χορηγείται το σήµα κατατεθέν ECTS. Η
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απόκτηση του σήµατος ECTS από ένα ίδρυµα αυξάνει το κύρος του ως διαφανούς και
αξιόπιστου εταίρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας γενικότερα.

3.6.

•

Κριτήρια για την απόκτηση του σήµατος ECTS

•

Οδηγός Σπουδών / Κατάλογος Μαθηµάτων

•

Χρήση των πιστωτικών µονάδων ECTS

•

Υποδείγµατα Συµφωνιών Εκµάθησης

•

Πιστοποιητικά Αναλυτικής Βαθµολογίας

•

Αποδείξεις ακαδηµαϊκής αναγνώρισης

Ποσοτικά Στοιχεία

Ο πίνακας 4 δείχνει τα στοιχεία των εγγεγραµµένων σπουδαστών του Τµήµατος Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1999 – 2008.
Πίνακας 4 : Αριθµός εγγεγραµµένων σπουδαστών ανά έτος
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-0206
2006-2007
2007-2008

223
258
259
337
308
319
332
325
237

ΣΥΝΟΛΟ

2598

Ο πίνακας 5 δείχνει τον αριθµό των πτυχιούχων σπουδαστών του Τµήµατος Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1999 – 2008.
Πίνακας 5: Αριθµός πτυχιούχων ανά έτος
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

20
47

23

2005-2006
2006-2007
2007-2008

77
80
36

ΣΥΝΟΛΟ

260
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4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Την άνοιξη του 2004, λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι τότε πρόοδο των παρεµβάσεων που αφορούν
στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά και τους υψηλούς στόχους των επόµενων περιόδων,
διαγνώσθηκε η ανάγκη να υπάρξει µια ενιαία, συνεκτική στρατηγική ειδικά για τον κλάδο της
πληροφορικής στην Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό συστήθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο η Επιτροπή για τον καθορισµό
της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής, η οποία αποτελεί πλέον ενιαίο κέντρο
πολιτικού σχεδιασµού, συντονισµού, ελέγχου και ανάπτυξης της πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο
και ειδικότερα στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Ανάµεσα στις αρµοδιότητες της επιτροπής περιλαµβάνονται η
διαµόρφωση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων της Κυβερνητικής Πολιτικής για την
Πληροφορική σε επιµέρους τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία και η κατάρτιση
της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ελλάδας για την περίοδο 2006-2013, καθώς και για το συντονισµό
όλων των δράσεων και παρεµβάσεων των δηµόσιων φορέων που σχετίζονται µε την υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Στόχος της Επιτροπής Πληροφορικής, είναι να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση της
Ψηφιακής Στρατηγικής από τους φορείς, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την
πραγµατοποίηση ενός «Ψηφιακού Άλµατος» στην περίοδο που ακολουθεί έως το 2013.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πληροφορικής (European Information Technology
Observatory - EITO) είναι αισιόδοξο για την πορεία της Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ. Προσδοκάται ότι ο
ρυθµός αύξησης της αγοράς ΤΠΕ στη χώρα µας θα φτάσει το 5.5% σε σύγκριση µε το 3% του
2004και το 3.6 του 2005. Για το 2006 αναµένεται να φτάσει το 3.7%. Η αξία της Ελληνικής αγοράς
Πληροφορικής εκτιµάται γύρω στα €2.019 δις. Για το 2006 το ΕΙΤΟ προσδοκά µία αύξηση της τάξης
του 5.4% στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής και η αξία της αγοράς αναµένεται να φθάσει τα
€2.128 δις.
Ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί ένα σύγχρονο κλάδο των ΤΕΙ, ο οποίος έχει πολύ
θετικές προοπτικές και µεγάλη ανταπόκριση από την αγορά εργασίας. Οι Πληροφορικοί Τ.Ε.
δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελµατικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά
σε όλη την ελληνική αγορά όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν συστήµατα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς
εργασίας σε θέµατα Πληροφορικής και να εργαστούν:
• Στον δηµόσιο τοµέα σε υπηρεσίες και κέντρα πληροφορικής, σε οργανισµούς, την τοπική
αυτοδιοίκηση κ.α.
• Στον ιδιωτικό τοµέα σε εταιρείες παραγωγής λογισµικού εφαρµογών/ συστηµάτων, εταιρείες
συµβούλων, οικονοµικές επιχειρήσεις, κ.α.
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (το 2000 και 2001 διορίστηκαν συνολικά
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 329 άτοµα.)
• Ως επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα.
4.1.

Εργασία στο ∆ηµόσιο Τοµέα

Ο δηµόσιος τοµέας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο
στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας: η χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασµό µε οργανωτικές
αλλαγές θα βοηθήσει την δηµόσια διοίκηση να αντιµετωπίσει την πρόκληση βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών της. Το «Σχέδιο
∆ράσης
για
∆εξιότητες
και
Κινητικότητα»
(http://europa.eu.int/comm/
employment_social/skills_mobility/index_en.htm) που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο 2002, στοχεύει
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στο πλήρες άνοιγµα της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας σε όλους τους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό
βιογραφικό σηµείωµα (http://www.cedefop.eu.int/transparency/ cv.asp), η Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας
και η πύλη EURES (http://europa.eu.int/eures/ main.jsp) είναι µεταξύ των µέτρων που έχουν
προταθεί.
Η EURES, η Ευρωπαϊκή πύλη κινητικότητας εργασίας δείχνει πως οι ΤΠΕ µπορούν να
βελτιώσουν την συνεργασία και την δικτύωση µεταξύ των υπηρεσιών δηµοσίου και προωθεί την
ελεύθερη µετακίνηση των εργαζόµενων. Η πύλη παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τους µεταβατικούς
κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων από, προς και ανάµεσα στα νέα
κράτη µέλη όπως επίσης και πληροφορίες για άτοµα που αναζητούν εργασία ή εκπαίδευση στον
Ευρωπαϊκό χώρο. Η βάση δεδοµένων µε τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας ενηµερώνεται καθηµερινά
και έτσι αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Στην ίδια διεύθυνση δίνεται η δυνατότητα στους
αναζητούντες εργασία να αναρτούν online το βιογραφικό τους και να βρίσκουν πληροφορίες για τη
ζωή και την εργασία στα κράτη-µέλη της ΕΕ. Αξιωµατούχοι της Επιτροπής λένε πως η έλλειψη
επαγγελµατικής κινητικότητας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων εµποδίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να
πετύχει το στόχο της που είναι να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµο έως το
2010.
Προσοντολόγιο
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα τα προσόντα διορισµού στο δηµόσιο
καθορίζονται στο «Προσοντολόγιο». «Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που
καθορίζουν τα προσόντα διορισµού στο ∆ηµόσιο. Ειδικότερα, µε το «προσοντολόγιο», καθορίζονται
τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισµού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 30 του Π.∆. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου Ν.Π.Ι.∆. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά.
(Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται σε
προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού). ∆ηµοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.∆.
347/2003 µε θέµα την τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων
διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003). Περαιτέρω ανάλυση
υπάρχει στο κεφ. 6 για τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα.
Ασφαλιστικό
Ι.Κ.Α. Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) αποτελεί Ν.Π.∆.∆., συστήθηκε µε το
Ν.6298/1934 και καλύπτει τους εργαζοµένους που παρέχουν:
1. Εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός Τοµέας ∆ηµόσιος Τοµέας , Ν.Π.∆.∆. ή ∆ηµόσιο-Κοινωνικός Τοµέας) και εφόσον για την εργασία τους αυτή
δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κυρίας Ασφάλισης.
2. Εξαρτηµένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασµό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα µε
την προϋπόθεση η χώρα που εργάζεται να µην έχει µε την Ελλάδα διµερή σύµβαση ή να µην ανήκει
στην Ε.Ο.Κ.
3. Την προσωπική τους εργασία µε σύµβαση εκµίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο
επάγγελµα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου
Φορέα Κυρίας Ασφάλισης.
4. Τα µέλη οικογένειας
5. Οι Αλλοδαποί
Επίσης καλύπτονται διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους σε µη
σταθερό εργοδότη και οι αυτοτελώς απασχολούµενοι που στερούνται επαγγελµατικής στέγης

26

(φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδηµάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφηµεριδοπώλες,
εκδοροσφαγείς, νεκροποµποί, αποκλειστικές νοσοκόµες, πλανόδιοι και υπαίθριοι µικροπωλητές). Η
ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται µέσω σωµατείων ή ασφαλιστικών συνεταιρισµών.
Η ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόµων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4
του Ν. 1976/91 (Εγκ. Ι.Κ.Α. 60/95). (∆εν ασφαλίζονται πλέον µέσω σωµατείων ή ασφαλιστικών
συνεταιρισµών). Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Αυτό σηµαίνει ότι η ασφάλιση
δεν εξαρτάται από τη θέληση του εργαζοµένου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη µέρα
εργασίας.
Με την ασφάλισή του ο εργαζόµενος γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών τόσο από το Ι.Κ.Α.
όσο και από άλλους Οργανισµούς.
Τ.Ε.Β.Ε. Στο Ταµείο Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) ασφαλίζονται οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες και τα µέλη των οικογενειών τους.
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Στην ασφάλιση του Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Τ.Α.∆.Κ.Υ.) υπάγονται υποχρεωτικά:
1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων οι οποίοι υπάγονται στη συνταξιοδοτική
προστασία του ∆ηµοσίου.
2. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Οι διοριζόµενοι µετά την 1-4-99, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Τ.Ε.Α.∆.Υ, τακτικοί
υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταµείου και όχι
στην ασφάλιση του Τ.Α.∆.Κ.Υ.
3. Το τακτικό προσωπικό του Τ.Α.∆.Κ.Υ. και του Τ.Υ.∆.Κ.Υ. καθώς και των παραρτηµάτων
αυτού.
4. Το τακτικό προσωπικό της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.).
5. Οι νοµικοί Σύµβουλοι ή ∆ικηγόροι των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων,
∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων και του Ταµείου, εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην
ασφάλισή τους.
6. Οι µη αιρετοί Νοµάρχες και εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους στο Ταµείο.
7. Οι ∆ήµαρχοι εκτός αν είναι βοηθηµατούχοι του Ταµείου και υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης
τους από την ασφάλιση σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την εκλογή τους.
8. Οι τακτικού υπάλληλοι του πρώην Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών Υπαλλήλων, εφόσον
επέλεξαν την ασφάλιση τους στο Ταµείο.
9. Οι Γενικοί Γραµµατείς ∆ήµων εφόσον υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην ασφάλιση
σε προθεσµία έξι (6) µηνών από του διορισµού τους.
10. Το προσωπικό των πρώην ∆ηµοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων το οποίο από 1-11-1972
υπήχθη στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/1953 εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταµείου.
11. Το προσωπικό των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος(Τ.Ε.∆.Κ.) εφ'
όσον επέλεξε την ασφάλιση του στο ΤΑ∆ΚΥ
12. Οι αιρετοί Νοµάρχες και πρόεδροι Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από 1-1-1995.
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.

Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
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(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) εγγράφονται:
1. Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λ.π.)
καθώς και οι Εργολήπτες u916 ∆ηµοσίων Έργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.
2. Οι ελεύθερα απασχολούµενοι υποµηχανικοί των Σχολών του Ν.∆. 3971/59 που τελούσαν
υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν.∆. 3971/59).
3. Οι έµµισθοι υποµηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80.
4. Οι Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε-Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την υπ'
αριθµ. 1156/97 Απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
5. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και του Τ.Ε.Ε.
6. Ο ∆ιευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωµατικός ∆ιευθυντής ( επί θητεία ) του Κ.Υ.Τ. καθώς
και οι µε έµµισθη εντολή ∆ικηγόροι.
Τ.Σ.Α.Υ. Το Τ.Σ.Α.Υ. ιδρύθηκε µε το Ν.∆. αριθ. 8/14.8.25 ως Ταµείο Ασφάλισης των ιατρών
και αργότερα µε το Ν. 5333/32 λειτούργησε ως Ταµείο Ασφάλισης όλων των Υγειονοµικών.
Ο οριστικός τίτλος ονοµασίας του Ταµείου διαµορφώθηκε µε το Κ.Ν. 5945/34 ο οποίος
κωδικοποίησε τις µέχρι τότε διατάξεις του σε ενιαίο κείµενο µε τον τίτλο «Περί Ταµείου Συντάξεως
και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών» και για συντοµία Τ.Σ.Α.Υ.
Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
ασφαλίζονται:

Στο Ταµείο Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Υ.∆.Κ.Υ.)

1. Οι µόνιµοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και οι συνταξιούχοι.
2. Οι µηχανικοί µόνιµοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. εφόσον έχουν το δικαίωµα επιλογής
ασφαλιστικού φορέα.
3. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι ∆ήµαρχοι και Πρόεδροι εφόσον είναι ανασφάλιστοι.
4. Τα µέλη της οικογένειάς τους εφόσον έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Τ.Α.Ξ.Υ. Στο Ταµείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τ.Α.Ξ.Υ. ασφαλίζονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
∆ΗΜΟΣΙΟ Η ασφάλιση των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
υπάγεται στις γενικές διατάξεις περί Ασφαλίσεως ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
4.2.

Εργασία στον Ιδιωτικό Τοµέα

Οι πολιτικές απασχόλησης αρχίζουν να διαχειρίζονται τα αποτελέσµατα των ΤΠΕ στην αγορά
εργασίας. Επίσης έχουν ως στόχο την εξασφάλιση εργασίας για όλους τους πολίτες, αλλά για να
συµβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερη επένδυση σε δεξιότητες σχετικές µε ΤΠΕ. Η
Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης που πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες το
1997 αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που παίζουν οι ΤΠΕ στη δηµιουργία κοινωνικού και ανθρώπινου
δυναµικού στην κοινωνία της γνώσης.
Για να προσαρµοστούν σε αυτούς τους στόχους οι εταιρείες χρειάζονται εργατικό δυναµικό το
οποίο πρέπει να έχει υψηλό µορφωτικό επίπεδο και να είναι άριστα εκπαιδευµένο τόσο σε
τεχνολογικά θέµατα και δεξιότητες ΤΠΕ, όσο και σε θέµατα γενικότερης παιδείας και δεξιοτήτων
επίλυσης προβληµάτων και διαπροσωπικών σχέσεων.
Οι δεξιότητες ΤΠΕ είναι ζωτικές για την ανταγωνιστικότητα µιας εταιρείας την ανάπτυξη την
εργασία
και
για
την
συνολική
επιτυχία
των
στόχων
της
Λισσαβόνας
(http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm).
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Η συµµετοχή των τεχνολόγων µηχανικών Πληροφορικής στον ιδιωτικό τοµέα συνίσταται σε
απασχόληση µε υπαλληλική σχέση στο τµήµα µηχανοργάνωσης οργανωµένων βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών µονάδων, σε εταιρείες εµπορίας Η/Υ και εξαρτηµάτων, σε εταιρείες συµβούλων, σε
εταιρείες παραγωγής λογισµικού και σπανιότερα υλικού Η/Υ, καθώς επίσης και σε εταιρείες
προσφοράς διαδικτυακών λύσεων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα ο Πληροφορικής µπορεί να
εργαστεί σε επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στους παρακάτω υπο-κλάδους της Πληροφορικής:
• Εµπορία / ∆ιανοµή Τηλεπικ/κών Προϊόντων / Εξοπλισµού, µηχανών γραφείου και Η/Υ
Υψηλά κόστη λειτουργίας (αλυσίδες λιανικής) και χαµηλό περιθώριο κέρδους
• Κατασκευή Μηχανών Γραφείου και Η/Υ
Χαµηλότερο περιθώριο κέρδους στον κλάδο, αλλά υψηλή ρευστότητα
• Υπηρεσίες Πληροφορικής
Υψηλότερο περιθώριο κέρδους, αλλά αύξηση των υποχρεώσεων και χαµηλότερη ρευστότητα
στον κλάδο
• Λογισµικό – Επιχειρησιακές εφαρµογές – ∆ιαδίκτυο
Θετικός ρυθµός αύξησης, ικανοποιητική ρευστότητα, περιορισµός δανειακής επιβάρυνσης
(νέες επιχειρήσεις)
Το µεγαλύτερο µέρος των Ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ απασχολεί 11-50 εργαζόµενους. Αν
και µέσα στις στρατηγικές των επιχειρήσεων γενικότερα δίνεται έµφαση στη µείωση του κόστους
µέσω της µείωσης κυρίως προσωπικού, η προβλεπόµενη συνολική αύξηση των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων ΤΠΕ προβλέπεται ότι θα βοηθήσει και στην αύξηση της απασχόλησης Πληροφορικών.
Οι επιχειρήσεις ΤΠΕ δίνουν έµφαση στην ελκυστικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, στη
βελτίωση πρακτικών marketing, συγχωνεύσεις/εξαγορές, επενδύσεις για προώθηση των εξαγωγών
και στην υποχώρηση της στρατηγικής µείωσης προσωπικού που είναι µοναδική σε όλες τις
κατηγορίες επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε έρευνα του ΣΕΒ για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχµής για την
τριετία 2005 – 2007 (η οποία περιλάµβανε και την ειδικότητα «Στελέχη Πληροφορικής –
Τηλεπικοινωνιών»), «οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν ένα αναβαθµισµένο ανθρώπινο
δυναµικό µε ευρύτερες ικανότητες, κοινωνικές και προσωπικές, τις οποίες όµως το εκπαιδευτικό
σύστηµα δεν παρέχει επαρκώς. Χρειάζεται άµεση αναθεώρηση των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης». Σύµφωνα µε την έρευνα 15% των επιχειρήσεων προβλέπουν ανάγκες νέων
συνεργατών στην ειδικότητα Πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών. Επίσης το 17% των επιχειρήσεων
πρόκειται να εκπαιδεύσει προσωπικό σε ειδικότητες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας Opinion (12/03 - 3/04) οι δύο πιο ουσιαστικοί τοµείς
δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη λογισµικού και η προσφορά υπηρεσιών συντήρησης. Τα προϊόντα
των εταιρειών αφορούν το ERP, τις διαδικτυακές εφαρµογές, τις βάσεις δεδοµένων και το CRM, ενώ
υπάρχει σηµαντικό περιθώριο εξέλιξης του τοµέα της ασφάλειας.
4.3.

Αυτοαπασχόληση και Επιχειρηµατικότητα

Με τον όρο επιχειρηµατικότητα εννοούµε το σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών,
την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών όπως επίσης και τη δεξιότητα οργάνωσης, σχεδιασµού
και υλοποίησης µιας ιδέας, προκειµένου να δηµιουργηθεί και να προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν,
ή µια υπηρεσία, µε τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο, ανταγωνιστικό και αποτελεσµατικό.
Η αυτοαπασχόληση των πτυχιούχων Πληροφορικής ενθαρρύνεται µέσα από την ίδρυση υγιών
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επιχειρηµατικών µονάδων, την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης και γνώσης για την κάλυψη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και την καθοδήγηση των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά µε τις
ενέργειες που θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν, τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης, τη σύνταξη
επιχειρηµατικών σχεδίων, την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργίας των
διαφόρων τύπων επιχειρήσεων και την επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων τους.
Εκτός από την υπαλληλική σχέση στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οι Τεχνολόγοι Τροφίµων
έχουν τη δυνατότητα της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε
διάφορους τοµείς.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
• Εµπορία-Αντιπροσωπεία, εγκατάσταση και συντήρηση υπολογιστικών συσκευών και
συστηµάτων.
• Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού
• Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών και επίλυση προβληµάτων εφαρµογών µέσω δικτύου.
• Ανάπτυξη τεχνοοικονοµικών µελετών για την εγκατάσταση δικτύων/συστηµάτων.
• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις σε θέµατα επίλυσης προβληµάτων µε
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, χρηµατοδότησης ή επιδοτήσεων από
κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους κλπ.
• Εταιρεία συµβούλων για παροχή υπηρεσιών σχετικά µε εφαρµογές συστηµάτων Τ.Π.Ε.
ποιότητας, σύνταξη µελετών σκοπιµότητας, ευκαιρίες χρηµατοδότησης- επιδότησης, νοµοθεσία κλπ.
• Ίδρυση ινστιτούτων κατάρτισης-συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (ΚΕΚ) µε εξειδίκευση σε
θέµατα Πληροφορικής.
Ένας σηµαντικός φορέας χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών προτάσεων σε νέες τεχνολογίες
είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας» (www.ktp.gr). Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκηρύσσει
συνεχώς προγράµµατα για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της αυτοαπασχόλησης.
Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 θέτει φιλόδοξους στόχους και προτείνει δράσεις για τις οποίες
απαιτούνται σηµαντικοί πόροι. Τούτο θα επιτευχθεί µε τη χρήση και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο,
την επανεστίαση υφιστάµενων προγραµµάτων χρηµατοδότησης της . Για τη χρηµατοδότηση έργων
και δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει πλήρως τα προγράµµατα eTEN
και IDA. Και τα δύο προγράµµατα βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση αναπροσανατολισµού για
την υποστήριξη των στόχων του eEurope. Ιδίως ο χρηµατοοικονοµικός κανονισµός όσον αφορά το
πρόγραµµα eTEN πρέπει να προσαρµοστεί ώστε να καταστεί κατάλληλο µέσο.
Όπου αυτό είναι δυνατό, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει επίσης διαθέσιµους πόρους του
προγράµµατος eContent, σε συνέχεια του προγράµµατος PROMISE, το πολυετές πρόγραµµα για
επιχειρήσεις και επιχειρηµατικότητα, Το επόµενο πρόγραµµα για την ηλεκτρονική µάθηση
υποστηρίζει επίσης συναφείς δραστηριότητες του eEurope. Η χρήση των πόρων των εν λόγω
προγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη νοµική βάση τους.
Ένας τοµέας µε εκρηκτική αύξηση είναι η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα
(Η-επιχειρείν/e-business). Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έντονα την ηλεκτρονική
επιχειρηµατικότητα µέσω της οδηγίας 2000/31/EC. Ένας από τους στόχους του σχεδίου δράσης
“eEurope 2005” (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm) είναι να
υπάρχει ένα δυναµικό περιβάλλον για ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα. Η πρωτοβουλία “Go
Digital” περιλάµβανε µία συγκεκριµένη δράση που αφορούσε την ετοιµότητα της ΕΕ σε ΤΠE και
e-business. Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσµα το πρόγραµµα “e-Business W@tch”
(http://www.ebusiness-watch.org/) του οποίου αποστολή είναι να παρακολουθεί, να αναλύει και να
συγκρίνει την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε διαφορετικούς τοµείς της Ευρωπαϊκής οικονοµίας. H
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αναφορά του “e-Business W@tch” µε τίτλο European e-Business Report (2005)
(http://www.ebusiness-watch.org/news/2005_11_30.html), στην τέταρτη έκδοσή της, περιγράφει
εµπειρίες από πρακτικές και τις επιχειρηµατικές συνέπειες σε 10 τοµείς της Ευρωπαϊκής οικονοµίας
κατά το 2004-05. Η πλήρης περιγραφή του τοµέα των ΤΠΕ υπάρχει στη διεύθυνση
http://www.ebusiness-watch.org/resources/ict/ict.htm.
H νέα πολιτική της Ε.Ε. “i2010” για την Κοινωνία της Πληροφορίας, υποκαθιστά το eEurope
2005 και αποτελεί µια οριζόντια παρέµβαση της ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013. To πρόθεµα“i”
στη στρατηγική i2010 αφορά στα: εσωτερική αγορά για υπηρεσίες πληροφοριών, επένδυση σε
καινοτόµες ΤΠΕ µε στόχο την ανταγωνιστικότητα και τέλος ένα ψηφιακό άλµα στην ποιότητα ζωής.
Η νέα ψηφιακή στρατηγική ταυτίζεται µε τις βασικές κατευθύνσεις του i2010 που είναι
• η βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω προώθησης χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα, της υποστήριξης
του κλάδου ΤΠΕ και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ,
• η καλύτερη ποιότητα ζωής µε τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ και την
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη
Η ψηφιακή στρατηγική 2006-2013 προβλέπει την υποστήριξη των επιχειρήσεων ΤΠΕ µε
βραχυπρόθεσµες (έως το 2008) και µεσοπρόθεσµες (έως το 2013) δράσεις.
Οι βραχυπρόθεσµες προτεινόµενες δράσεις περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση του θεσµικού
πλαισίου για την αγορά τηλεπικοινωνιών και την ενσωµάτωση των Κοινοτικών οδηγιών, την
απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου που σχετίζεται µε την υλοποίηση έργων πληροφορικής, µέσω
συγκρότησης οµάδας εργασίας και την συντονισµένη προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ
στο εξωτερικό, µε κοινή προσπάθεια ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΕΞ, ΕΛΚΕ και ΣΕΠΕ.
Οι µακροπρόθεσµες προτεινόµενες δράσεις περιλαµβάνουν την ενίσχυση της συνεργασίας και
της µεταφοράς τεχνογνωσίας µεταξύ ΑΕΙ και επιχειρήσεων ΤΠΕ, την αύξηση της δηµόσιας
επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και
τεχνολογία, εκεί όπου επιτυγχάνεται προϊόν ή υπηρεσία µε εµπορικό ενδιαφέρον και τον
εµπλουτισµό των προγραµµάτων σπουδών, µε δράσεις που σχεδιάζονται από κοινού από τα ΑΕΙ και
τον κλάδο των ΤΠΕ
Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά κάποια προγράµµατα χρηµατοδότησης από την ΕΕ. Το
πρόγραµµα IST υποστηρίζει την έρευνα σε επικοινωνίες, υλικό και λογισµικό Η/Υ και τεχνολογίες
γνώσης. Επίσης υποστηρίζει έρευνα για την εισαγωγή ΤΠΕ σε άλλους τοµείς όπως ο τουρισµός, οι
µεταφορές και οι υπηρεσίες υγείας. Η πρωτοβουλία CONNET και το δίκτυο ProdAEC
περιλαµβάνουν και εισαγωγή ΤΠΕ στη βιοµηχανία κατασκευών. Το πρόγραµµα Leader+ παρέχει
δυνατότητες διάδοσης της πληροφορίας και την ανταλλαγή εµπειριών µέσω δικτύου δεδοµένων σε
γεωργικές επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα PapiNet ασχολείται µε τις βέλτιστες πρακτικές προσέγγισης
για ένα Πανευρωπαϊκό σύστηµα ηλεκτρονικών µηνυµάτων για επιχειρήσεις δασοπονίας.
Σύµφωνα µε έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών από το Σεπτέµβριο 2005 έως το
Φεβρουάριο 2006, ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων που είναι µέλος των ηλεκτρονικών
αγορών υπολογίζεται σε 2250. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που πραγµατικά διεξάγουν συναλλαγές
µέσω των ηλεκτρονικών αγορών ανέρχεται σε 1500 περίπου.
Πολλές πληροφορίες σχετικά µε τρέχουσες προκηρύξεις και θέµατα επιχειρηµατικότητας
υπάρχουν στην κάθετη πύλη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας (http://www.paratiritirio.gr).
Οι ενότητες της συγκεκριµένης πύλης παρέχει πληροφορίες σχετικές µε την έναρξη αλλά και
ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η επιχειρηµατικότητα έχει άµεση σχέση µε την
εκπαίδευση και για τον λόγο αυτό ένα µεγάλο τµήµα της πύλης είναι αφιερωµένο σε εκπαιδευτικά
θέµατα.
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5. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
Σχεδόν σε όλες τις επιµέρους ειδικότητες ο Πληροφορικός εργάζεται σε χώρο γραφείου µε καλές
συνθήκες. Η πολύωρη όµως ενασχόληση µε τα υπολογιστικά συστήµατα επιφέρει σωµατική και
πνευµατική κούραση και ορισµένες φορές µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην όραση, στην
πλάτη τα χέρια και τους καρπούς.
Για τις παρακάτω ειδικότητες έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία από τους Ηλεκτρονικούς
Οδηγούς Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Career-Space
(κοινοπραξία εννέα εταιρειών ΤΠΕ µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), και του
Αµερικανικού Γραφείου Στατιστικής για την Εργασία (Bureau of Labour Statistics-BLS).
5.1.

Αναλυτής Εφαρµογών

Ο αναλυτής εφαρµογών, σχεδιάζει εφαρµογές υπολογιστών και προτείνει τον τρόπο µε τον οποίο
αυτές οι εφαρµογές θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των χρηστών τους. Οι αναλυτές εφαρµογών
σχεδιάζουν την λογική δοµή των προγραµµάτων για τη λύση προβληµάτων µε τη χρήση
υπολογιστών. Ειδικότερα, ο αναλυτής εφαρµογών, συνεργάζεται µε τον αναλυτή συστηµάτων ώστε
να κατανοήσει τον ρόλο και τη λειτουργικότητα του προτεινόµενου προγράµµατος. Στη συνέχεια
σχεδιάζει σε χαρτί τις εφαρµογές, και τελικά συνεργάζεται µε τον προγραµµατιστή ούτως ώστε να
τον διευκολύνει στην ανάπτυξη και την κωδικοποίηση του προγράµµατος. Επίσης ο αναλυτής
εφαρµογών, όταν εργάζεται σε εταιρία στο τµήµα µηχανογράφησης, µπορεί να ελέγχει και να
διαχειρίζεται τις εφαρµογές της εταιρίας ή του γραφείου για το οποίο είναι υπεύθυνος, να διορθώνει
τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία τους ή να κάνει διάφορες βελτιώσεις σε αυτές. Ο αναλυτής
εφαρµογών, εκµεταλλεύεται κατά την εργασία του τα σύγχρονα µέσα που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες.
Απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι η οργανωτικότητα, η
συνδυαστική και αναλυτική σκέψη, η υποµονή και η επινοητικότητα. Ο αναλυτής εφαρµογών επίσης,
πρέπει να έχει υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα. Χρειάζεται ακόµα να έχει ικανότητα
παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης.
Είναι ένα επάγγελµα µε σταθερή ζήτηση και ανοδικές τάσεις εξαιτίας της αυξανόµενης χρήσης
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το επάγγελµα, έχει δυνατότητες εξέλιξης και είναι καλά
αµειβόµενο. Οι αναλυτές εφαρµογών µπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση
υπολογιστών και να σχεδιάζουν τις εφαρµογές που πρόκειται να εµπορευτεί η εταιρία, ή σε
εµπορικές εταιρίες όπου µπορεί να είναι υπεύθυνος της υποστήριξης των προγραµµάτων που
χρησιµοποιεί η εταιρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτελεί και χρέη προγραµµατιστή. Τέλος, το
επάγγελµα µπορεί να ασκηθεί και ατοµικά από ελεύθερους επαγγελµατίες.
Η εργασία είναι πνευµατική και πολύπλοκη µε υψηλό βαθµό δυσκολίας και µε µεγάλη ευθύνη.
Ο αναλυτής εφαρµογών, εργάζεται µε ωράριο που συνήθως υπαγορεύεται από τον όγκο και τις
ιδιαιτερότητες της εργασίας που έχει αναλάβει. Έχει καθηµερινή συνεργασία µε τα υπόλοιπα άτοµα
του τµήµατος που εργάζεται, αλλά και µε τους υπεύθυνους των άλλων τµηµάτων µιας εταιρίας.
5.2.

Αναλυτής Συστηµάτων

Ο αναλυτής συστηµάτων σχεδιάζει τη λύση προβληµάτων εφαρµογής συστηµάτων υπολογιστών για
την κάλυψη των αναγκών ενός οργανισµού. Οι αναλυτές συστηµάτων µπορεί να σχεδιάζουν νέα
συστήµατα (λογισµικό και υλικό) ή να προτείνουν νέο λογισµικό που επεκτείνει την λειτουργικότητα
υπάρχοντος συστήµατος. Οι περισσότεροι αναλυτές συστηµάτων ειδικεύονται σε συγκεκριµένο
τύπο συστήµατος που ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο του οργανισµού που εργάζονται π.χ. λογιστικά ή
χρηµατοοικονοµικά συστήµατα, επιστηµονικά ή µηχανολογικά συστήµατα. Ο αναλυτής
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συστηµάτων καθορίζει τους στόχους του συστήµατος, σχεδιάζει το σύστηµα, καθορίζει τις ανάγκες
της επιχείρησης σε υλικό και λογισµικό, διαχειρίζεται, βελτιώνει και επιδιορθώνει τις εφαρµογές της
εταιρίας. Στις δραστηριότητες του αναλυτή συστηµάτων περιλαµβάνονται ακόµα, η επίβλεψη και η
διαχείριση όλου του συστήµατος της εταιρίας ή του τµήµατος που είναι υπεύθυνος, η άµεση
συνεργασία µε τη διοίκηση της εταιρίας και µε τους υπεύθυνους όλων των τµηµάτων, ώστε να
µπορεί να προτείνει τη σχεδίαση εφαρµογών που θα διευκολύνουν την εργασία τους. Στην εργασία
του χρησιµοποιεί προηγµένες επιστηµονικές τεχνικές όπως, δοµηµένη ανάλυση, µοντελοποίηση
δεδοµένων, µαθηµατική ανάλυση και υπολογισµό κόστους κλπ για τον σχεδιασµό του συστήµατος.
Απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι η οργανωτικότητα, η
αναλυτική και συνθετική σκέψη, η υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα και η επινοητικότητα.
Χρειάζεται να έχει επίσης ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης όπως και δεξιότητες
επικοινωνίας και συνεργασίας.
Το επάγγελµα του αναλυτή συστηµάτων όπως όλα τα επαγγέλµατα που ειδικεύονται και
αφορούν στην πληροφορική, έχει µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές εξεύρεσης,
διατήρησης της εργασίας και εξέλιξης σε αυτήν, είναι πολύ καλές. Το επάγγελµα είναι πολύ καλά
αµειβόµενο.
Οι αναλυτές συστηµάτων µπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εταιρία υπολογιστών ή
ως ιδιώτες παρέχοντας τις γνώσεις τους και δεξιότητες για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε
εταιρίες υπολογιστών ή σε εταιρίες που χρειάζονται αναλυτή συστήµατος για δικό τους έργο. Η
εργασία του αναλυτή συστηµάτων είναι πολύπλοκη µε υψηλό βαθµό δυσκολίας και µε µεγάλη
ευθύνη. ∆ουλεύει µε συνεχόµενο ωράριο που πολλές φορές παρατείνεται λόγω των αναγκών και
ιδιαιτεροτήτων της εργασίας που αναλαµβάνει. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, συνεργάζεται µε
τους διευθυντές και τους εργαζόµενους της εταιρίας ούτως ώστε να προτείνει την καταλληλότερη
λύση. Κατά την εργασία του χρησιµοποιεί την διαθέσιµη τεχνολογία όπως δίκτυα υπολογιστών,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, Internet κλπ.
5.3.

Προγραµµατιστής Συστηµάτων και Εφαρµογών Η/Υ

Ο προγραµµατιστής H/Y σχεδιάζει προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κωδικοποιεί τη λύση
του αναλυτή σε προγράµµατα στην επιλεγµένη γλώσσα προγραµµατισµού, έτσι ώστε να είναι
αναγνωρίσιµα από τον Η/Υ. Ουσιαστικά, προσαρµόζει τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών
υπολογιστών στις ανάγκες του χρήστη.
Ασχολείται επίσης µε τη µελέτη και εφαρµογή νέων συστηµάτων, ή µε τη βελτίωση και
προώθηση γνωστών εφαρµογών, ελέγχει τα προγράµµατα για να βεβαιωθεί ότι τα αποτελέσµατα
ταιριάζουν µε την πραγµατικότητα και διορθώνει τα πιθανά λάθη. Όταν το πρόγραµµα τελειοποιηθεί,
ο προγραµµατιστής Η/Υ, συντάσσει ένα "φάκελο προγράµµατος" που περιλαµβάνει όλα τα
αναλυτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράµµατος και γραπτές οδηγίες για το χειριστή του
Η/Υ. Συχνά µε την πάροδο του χρόνου αλλάζουν κάποια από τα µέρη του προβλήµατος και ο
προγραµµατιστής πρέπει να αναπροσαρµόσει το πρόγραµµα και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.
Η δουλειά του προγραµµατιστή Η/Υ εξαρτάται άµεσα από τον αναλυτή, που έχει µελετήσει το
πρόβληµα και έχει προσδιορίσει τη µέθοδο µε την οποία θα λυθεί. Έτσι συνεργάζεται µαζί του για να
καταρτίσει το πρόγραµµα.
Το επάγγελµα απαιτεί ερευνητικό πνεύµα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισµών,
υποµονή και ακρίβεια. Η µεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτοµέρεια είναι ουσιώδεις.
Σηµαντικά προσόντα επίσης για έναν προγραµµατιστή, θεωρούνται η ικανότητα επαγωγικού
συλλογισµού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να διαθέτει δηµιουργική
φαντασία, να έχει ευχέρεια στη χρήση αριθµών και φυσικά, µεγάλη δεξιότητα στο χειρισµό
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο προγραµµατιστής έρχεται συχνά σε επαφή µε πελάτες ή χρήστες
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υπολογιστών και εποµένως πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µαζί τους αποτελεσµατικά. Επίσης,
χρειάζεται να έχει διδακτική ικανότητα για να εξηγεί τα θέµατα της πληροφορικής στους µη ειδικούς
µε αναλυτικό και κατανοητό τρόπο. Στην περίπτωση που είναι µέλος οµάδας για την
πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου, πρέπει να είναι συνεργάσιµος και να µπορεί να αξιοποιεί τη
γνώµη των άλλων. Ο προγραµµατιστής, περνά πολλές ώρες απόλυτα συγκεντρωµένος µπροστά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά τη φάση δηµιουργίας και ελέγχου των προγραµµάτων, που αυτό
µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την αποµόνωσή του από το γύρω περιβάλλον του (εργασιακό ή
οικογενειακό).
Το επάγγελµα του προγραµµατιστή έχει θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, καθώς οι
εφαρµογές των υπολογιστών αφορούν όλο και περισσότερους τοµείς της ζωής µας. Ταυτόχρονα,
αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς η προσφορά προγραµµατιστών Η/Υ στην αγορά εργασίας,
καλύπτοντας τις ανάγκες στις µεγάλες πόλεις αλλά αφήνοντας πολλά κενά στην περιφέρεια. Οι
αµοιβές του επαγγελµατία, είναι ικανοποιητικές.
Για την ειδικότητα του προγραµµατιστή, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Οι
προγραµµατιστές µπορούν να αναζητήσουν απασχόληση ως υπάλληλοι σε όλες τις υπηρεσίες του
δηµοσίου, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες, καταστήµατα, οργανισµούς,
εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα πληροφορικής ή χρησιµοποιούν τέτοια συστήµατα, όπως τα κέντρα
πληροφορικής, οι εταιρίες µηχανογραφικών εφαρµογών, τα µηχανογραφικά κέντρα τραπεζών,
οργανισµών, υπουργείων, πανεπιστηµίων. Μπορούν ακόµα να εργαστούν ως καθηγητές
πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στη σχολή ΣΕΛΕΤΕ, καθώς και
ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, στο σχεδιασµό και στην προµήθεια προγραµµάτων σε οποιαδήποτε
επιχείρηση ζητήσει τις υπηρεσίες τους. Ο προγραµµατιστής, διαρκώς πρέπει να ενηµερώνεται και να
εκπαιδεύεται πάνω στις νέες γλώσσες προγραµµατισµού και στη τεχνολογία των Η/Υ που συνεχώς
εξελίσσεται.
5.4.

Τεχνικός Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων

Ο τεχνικός συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων συνήθως εργάζεται για µεγάλες εταιρίες
τηλεπικοινωνιών όπως για παράδειγµα ΟΤΕ, Ericson, Cisco κλπ. Μερικές από τις ασχολίες του είναι
η µελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένων ή επιµέρους συστηµάτων επικοινωνιών. Μερικά
από τα πεδία απασχόλησης είναι συστήµατα ψηφιακής µετάδοσης, συστήµατα ασύρµατης
µετάδοσης, κινητής τηλεφωνίας, συστήµατα µεταγωγής, photonics, VoIP κλπ.
Η εργασία στην εν λόγω θέση είναι απαιτητική λόγω των προηγµένων τεχνολογιών και του
µεγάλου ανταγωνισµού στον χώρο. Συνεπώς, ο τεχνικός συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και / ή
δικτύων πρέπει να είναι άτοµο εύστροφο, δηµιουργικό, ικανό να αναπτύσσει καινοτόµες ιδέες, να
εργάζεται µε συνέπεια , µεθοδικότητα, ζήλο, και να προσαρµόζεται γρήγορα σε νέες καταστάσεις.
5.5.

Τεχνικός Ασφάλειας ∆ικτύων Η/Υ

Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ εφαρµόζει τεχνικές µε στόχο την προστασία και την ασφάλεια
των αρχείων δικτύων υπολογιστών. Ασχολείται µε την προστασία της µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ
υπολογιστών που επικοινωνούν µέσω δικτύου. Ειδικότερα, εφαρµόζει τεχνικές που διασφαλίζουν
την ακεραιότητα των αρχείων των υπολογιστών και προτείνει τρόπους ανάπτυξης των εφαρµογών
των εταιρειών, ώστε να περιέχουν δικλείδες ασφαλείας. Για τη δουλειά του χρησιµοποιεί
ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, προγράµµατα τεχνικής υποστήριξης δικτύων και άλλα
συµπληρωµατικά εξαρτήµατα για υπολογιστές. Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων υπολογιστών
συνεργάζεται άµεσα µε τη διοίκηση της εταιρείας και µε τον αναλυτή συστηµάτων εφαρµογών,
προκειµένου να είναι πάντα ενήµερος για τις ανάγκες της εταιρείας και να µπορεί να προτείνει
εφαρµογές που θα επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των συστηµάτων. Ο επαγγελµατίας τεχνικός
ασφάλειας δικτύων χρειάζεται να ενηµερώνεται διαρκώς, δεδοµένου ότι οι εξελίξεις στο χώρο των
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ΤΠΕ είναι ταχύτατες.
Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ πρέπει να είναι επινοητικός, οργανωτικός, συνεπής,
υποµονετικός και να διαθέτει πνεύµα συνεργασίας. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την
ενασχόληση µε το επάγγελµα είναι η δεξιότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ηλεκτρονικών µέσων, καθώς και η υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα και η ευχέρεια στην
αντίληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων. Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ είναι απαραίτητο να
ενηµερώνεται και να εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στα προγράµµατα
υποστήριξης.
Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων
και δικτύων, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας εµφανίζονται ιδιαίτερα θετικές για τους τεχνικούς
ασφάλειας δικτύων Η/Υ.
Οι τεχνικοί ασφάλειας δικτύων υπολογιστών µπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε
οποιαδήποτε εταιρεία διαθέτει µηχανογράφηση ή σε οποιονδήποτε οργανισµό του δηµοσίου, σε
τράπεζες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα δικτύων των οργανισµών
αυτών. Επίσης, µπορούν να εργαστούν σε εταιρείες του χώρου της µηχανογράφησης που
αναπτύσσουν µηχανογραφικές εφαρµογές. Τέλος, µπορούν εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες,
δηµιουργώντας δική τους επιχείρηση.
Πρόκειται για εργασία δύσκολη και πολύπλοκη, µε αρκετό άγχος και ευθύνες. Ο τεχνικός
ασφάλειας δικτύων Η/Υ συνεργάζεται µε άλλα άτοµα που εργάζονται στον ίδιο χώρο αλλά και µε
τους υπευθύνους άλλων τµηµάτων της εταιρείας. Το ωράριο απασχόλησης εξαρτάται από το φορέα
απασχόλησης και τον όγκο εργασίας. Εξάλλου, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα στην
ασφάλεια ενός δικτύου, το ωράριο εργασίας παρατείνεται ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του
προβλήµατος.
5.6.

Ειδικός Πληροφοριακών Συστηµάτων µε Πολυµέσα

Ο ειδικός πληροφορικής συστηµάτων µε πολυµέσα ασχολείται µε την πολύπλευρη παρουσίαση ενός
θέµατος µέσω του Η/Υ. Συγκεκριµένα, συνδυάζει κείµενο, εικόνα, ήχο & κίνηση ώστε να δώσει ένα
οπτικοαουστικό αποτέλεσµα που θα ικανοποιήσει τον τελικό χρήστη.
Ειδικότερα, ο επαγγελµατίας αυτός δηµιουργεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού
παρουσιάσεις όλων των ειδών που µπορεί να περιλαµβάνουν φωτογραφίες, εικαστικές δηµιουργίες,
διαγράµµατα και πίνακες, κείµενα, λόγο και µουσική. Το αποτέλεσµα της δουλειάς του µπορεί να
απευθύνεται σε ειδικό κοινό ή σε µεγάλες κατηγορίες του πληθυσµού. Πολλές φορές το έργο του
περιλαµβάνει και προγραµµατισµό, ώστε να επιτρέπει την αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Εφαρµόζει
τις τεχνικές σχεδίασης και τελικής δοκιµής προγράµµατος και είναι ικανός να τεκµηριώνει το
παραγόµενο πρόγραµµα. Ακόµα, αναπτύσσει και συντάσσει προδιαγραφές προγραµµάτων,
ακολουθώντας καθιερωµένες µεθόδους και πρότυπα. Ο επαγγελµατίας αξιοποιεί τις δυνατότητες των
εργαλείων των πολυµέσων για τη δηµιουργία προγραµµάτων, ώστε να γίνονται περισσότερο φιλικά
προς το χρήστη. Μπορεί επίσης να αναπτύσσει ολοκληρωµένες εφαρµογές σε διάφορα περιβάλλοντα
και λειτουργικά συστήµατα, ακολουθώντας συγκεκριµένες προδιαγραφές.
Για να ασχοληθεί κανείς µε εφαρµογές πληροφορικής µε πολυµέσα, χρειάζεται να διαθέτει
δηµιουργικό πνεύµα και φαντασία σε συνδυασµό µε υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους
Η/Υ. Η υποµονή και η επιµονή είναι εξίσου απαραίτητες. Η φιλοµάθεια και η προσαρµοστικότητα
κρίνονται χρήσιµες, ώστε να µπορεί ο ειδικός να παρακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη που έχει ο κλάδος
και τα µέσα που χρησιµοποιούνται. Επίσης, ο ειδικός εφαρµογών πληροφορικής µε πολυµέσα πρέπει
να µπορεί να εργάζεται µε αυτοτέλεια και αυτοπειθαρχία και αν είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, να
έχει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία.
Η τάση εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης, εκπαίδευσης και
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ψυχαγωγίας δηµιουργεί ευοίωνες προοπτικές για τους ειδικούς του κλάδου. Οι αµοιβές τους
κρίνονται ικανοποιητικές.
Μπορεί να απασχοληθεί σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές
εταιρίες, κέντρα πληροφόρησης, εκδοτικούς οίκους, κινηµατογραφικές εταιρίες και studio
παραγωγής, ανεξάρτητες εταιρίες κατασκευής λογισµικού µε πολυµέσα, Internet providers,
ανεξάρτητες οµάδες ενηµέρωσης και πληροφόρησης, σε εµπορικές, βιοµηχανικές επιχειρήσεις,
ασφαλιστικές, τουριστικές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κλπ. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, µπορεί να
εργαστεί αυτόνοµα ή ως µέλος κάποιας οµάδας, η οποία έχει ένα ευρύτερο αντικείµενο στο χώρο της
πληροφορικής.
Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο ειδικός πληροφορικής µε πολυµέσα έχει πολύ
µεγάλη ζήτηση από εταιρίες και φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεµάτων ή να
διαφηµιστούν µέσω ηλεκτρονικής µορφής.
5.7.

Σχεδιαστής Πολυµέσων

Ο σχεδιαστής πολυµέσων σχεδιάζει εφαρµογές και προγράµµατα πολυµέσων για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, οπτικούς δίσκους και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές µε ενηµερωτικό,
ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόµενο, που παρουσιάζονται µε ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες,
µε την τεχνική κινούµενης εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες του επαγγελµατία είναι: καθορισµός
σεναρίου και στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρµογής πολυµέσων,
σχεδιασµός και προγραµµατισµός του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό,
σχεδιασµός των γραφικών της εφαρµογής, ψηφιοποίηση του υλικού και προσθήκη στην εφαρµογή,
καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλµάτων. Τα όργανα που
χρησιµοποιεί στην εργασία του ο σχεδιαστής πολυµέσων, είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής,
εκτυπωτής, σαρωτής, απαιτούµενο λογισµικό, κλπ.
Σηµαντικό ρόλο στην ενασχόληση µε το επάγγελµα παίζει η δηµιουργική φαντασία και
έµπνευση του επαγγελµατία, που συνδυάζεται επιτυχηµένα µε τις απαραίτητες γνώσεις υλικού και
λογισµικού πολυµέσων, καθώς και µε το αναπτυγµένο αισθητικό κριτήριο για τη δηµιουργία
καλαίσθητων παρουσιάσεων. Απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι
επίσης η οργανωτικότητα, η επινοητικότητα και η αναλυτική σκέψη.
Σήµερα µε την τεράστια ανάπτυξη των εφαρµογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο
σχεδιαστής πολυµέσων ασκεί ένα σύγχρονο επάγγελµα µε αυξηµένη ζήτηση και πολλές ευκαιρίες
καριέρας µέσα σ' ένα ευρύ επαγγελµατικό περιβάλλον.
Οι σχεδιαστές πολυµέσων µπορούν να απασχοληθούν σε διαφηµιστικές εταιρίες, σε εκδοτικές
εταιρίες, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών λογισµικού του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ως
προγραµµατιστές για την ανάπτυξη και παραγωγή λογισµικού εφαρµογών πολυµέσων, ή ακόµα ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες διατηρώντας δική τους επιχείρηση ανάπτυξης και παραγωγής ανάλογων
εφαρµογών.
Η εργασία του σχεδιαστή πολυµέσων είναι δηµιουργική και απαιτεί τη γνώση και το χειρισµό
πολλών και πολύπλοκων εφαρµογών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εργασία εκτελείται σε χώρο
γραφείου όπου βρίσκονται τα υπολογιστικά συστήµατα. Συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριµένο ωράριο
απασχόλησης, γιατί εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου και τον φόρτο εργασίας που έχει ο
επαγγελµατίας.
5.8.

∆ιευθυντής Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων

Οι διευθυντές υπολογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην
τεχνολογική κατεύθυνση των οργανισµών τους. Ασχολούνται µε όλα τα θέµατα, από την δηµιουργία
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του επιχειρησιακού σχεδίου µέχρι την επίβλεψη της ασφάλειας του δικτύου και την διεύθυνση των
λειτουργιών του ∆ιαδικτύου.
Οι διευθυντές υπολογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων σχεδιάζουν, συντονίζουν και
διευθύνουν τις δραστηριότητες που είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες της εταιρείας. Βοηθούν
στον καθορισµό τόσο των τεχνικών όσο και των επιχειρησιακών στόχων σε συνεργασία µε τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας και κάνουν λεπτοµερή σχέδια για την εκπλήρωση αυτών
των στόχων. Κατευθύνουν την εργασία των αναλυτών συστηµάτων και εφαρµογών, των
προγραµµατιστών συστηµάτων και εφαρµογών και υποστηρίζουν τους εργαζόµενους σε εργασίες
σχετικές µε υπολογιστές. Πιο συγκεκριµένα σχεδιάζουν και συντονίζουν δραστηριότητες όπως η
εγκατάσταση και η αναβάθµιση υλικού και λογισµικού, ο προγραµµατισµός και η σχεδίαση
συστηµάτων, η ανάπτυξη δικτύων υπολογιστών και η δηµιουργία ιστοτόπων και τοπικών δικτύων.
Ασχολούνται όλο και περισσότερο µε την συντήρηση και την ασφάλεια των δικτύων. Αναλύουν τις
υπολογιστικές ανάγκες του οργανισµού τους και καθορίζουν τις µεσοπρόθεσµες και τις
µακροπρόθεσµες ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισµό. Αναθέτουν και επιβλέπουν την δουλειά των
υφισταµένων τους και ενηµερώνονται για την αιχµή της τεχνολογίας για να επιβεβαιώσουν ότι ο
οργανισµός τους δεν µένει πίσω από τους ανταγωνιστές του.
Οι διευθυντές υπολογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων χρειάζονται δεξιότητες
επικοινωνίας. Συντονίζουν τις δραστηριότητες της οµάδας τους µε αυτές άλλων οµάδων ή
οργανισµών. Συνεργάζονται µε ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οικονοµικούς διευθυντές, διευθυντές
παραγωγής και άλλα διευθυντικά στελέχη. Τον περισσότερο χρόνο εργάζονται σε ένα γραφείο.
Συνήθως εργάζονται τουλάχιστον 40 ώρες την εβδοµάδα και συχνά δουλεύουν απογεύµατα και
Σαββατοκύριακα.
Η ζήτηση διευθυντικών στελεχών υπολογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων
αναµένεται να αυξηθεί γρηγορότερα από τον µέσο όρο των άλλων επαγγελµάτων την προσεχή
δεκαετία. Για να παραµείνουν ανταγωνιστικές, οι εταιρείες θα συνεχίσουν να εγκαθιστούν
εξειδικευµένα υπολογιστικά συστήµατα και δίκτυα. Οι δικτυακές λειτουργίες είναι βασικές για
όλους τους οργανισµούς οι οποίοι θα είναι ιδιαίτερα πρόθυµοι να προσλάβουν διευθυντές που
µπορούν να διατηρήσουν την οµαλή και σύγχρονη λειτουργία του. Με την εκρηκτική αύξηση του
ηλεκτρονικού εµπορίου και την δηµιουργία νέων σχέσεων µε πελάτες, ο ρόλος τους θα συνεχίσει να
εξελίσσεται.
Οι προοπτικές εργασίας θα είναι καλύτερες για Πληροφορικούς οι οποίοι εκτός του βασικού
πτυχίου διαθέτουν επιπλέον εµπειρία σχετική µε ΤΠΕ, µεταπτυχιακό σε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε
έµφαση στην Πληροφορική και ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας και διοίκησης. Οι αµοιβές των
διευθυντικών στελεχών υπολογιστικών και πληροφοριακών συστηµάτων είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Άτοµα σε αυτές τις θέσεις θα γίνονται όλο και πιο σηµαντικά για τη λειτουργία των εταιρειών τους.
5.9.

Σύµβουλος Πληροφορικής

Ο σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα πληροφορικής εστιάζει στην ανάλυση τον σχεδιασµό και την
ανάπτυξη λύσεων που υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας. Επίσης συµµετέχει
στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και την εκτίµηση επιχειρηµατικού κινδύνου και παρέχει συµβουλές
και καθοδήγηση για την υποστήριξη των λειτουργιών µε αποτελεσµατική χρήση της πληροφορικής.
Ο σύµβουλος Πληροφορικής είναι κάποιος µε εµπειρία στην οικονοµία και το εµπόριο, ο
οποίος βοηθά τους πελάτες του να αναπτύξουν την υποδοµή τους σε ΤΠΕ για την επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους. Ο ρόλος
του συνδυάζει επιχειρηµατική οξυδέρκεια µε τεχνολογική εµπειρία. Κάποιες εταιρείες προσφέρουν
εκπαιδευτικά προγράµµατα σε πτυχιούχους όλων των επιστηµονικών κλάδων για να µπορούν να
δουλέψουν σε αυτό το χώρο. Στην αρχή της καριέρας τους, οι περισσότεροι σύµβουλοι
Πληροφορικής, έχουν υποστηρικτικό ρόλος σε κάποιο έργο, αλλά µε την αύξηση της εµπειρίας τους
37

αρχίζουν να παίζουν ηγετικό ρόλο σε διάφορα έργα.
Ο σύµβουλος επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτει δηµιουργική σκέψη, δεξιότητες
επικοινωνίας και οµαδικής εργασίας, πειθώ, στρατηγική και ικανότητες σχεδιασµού και
προσαρµοστικότητα. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και τεχνικές δεξιότητες.
Οι ακόλουθες τεχνολογικές περιοχές σχετίζονται µε αυτή την ειδικότητα: ηλεκτρονικό
εµπόριο και διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία και δίκτυα, υλικό υπολογιστών, εφαρµογές (πχ. SAP R/3,
Lotus Notes/Domino, MS SQL Server, Oracle), δηµιουργία ολοκλήρωση και παροχή υπηρεσιών.
Η ειδικότητα αυτή είναι κατάλληλη για άτοµα που τους αρέσει η οµαδική εργασία και η
επικοινωνία µε τους άλλους. Θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την κατανόηση της λειτουργίας των
επιχειρήσεων και για τον τρόπο επίλυσης των προβληµάτων στο µέλλον µε την χρήση Η/Υ και της
κινητής τηλεφωνίας. Το πτυχίο αλλά και πιθανώς ο µεταπτυχιακός τίτλος είναι απαραίτητα, αλλά το
επίπεδο της επαγγελµατικής εµπειρίας είναι συνήθως καθοριστικός παράγοντας.
5.10.

Μηχανικός Επικοινωνιών ∆εδοµένων

Ο µηχανικός επικοινωνιών δεδοµένων καθορίζει, σχεδιάζει, υλοποιεί, ελέγχει, ολοκληρώνει,
υποστηρίζει και συντηρεί συστήµατα διαχείρισης δικτύων τα οποία χρησιµοποιούνται για υλοποίηση
δικτύων επικοινωνιών δεδοµένων. Συνεργάζεται µε τις εταιρείες για τον καθορισµό απαιτήσεων του
εξοπλισµού και των υπηρεσιών (πχ. κινητή, IP τηλεφωνία, video-σύσκεψη, IP Fax, και ασφάλεια),
την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών δικτύου µε στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων, προσοµοιώνει
και αναλύει λύσεις, παίρνει αποφάσεις για την κατασκευή ή αγορά του απαραίτητου εξοπλισµού και
σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει νέα προϊόντα για να γεµίσει κενά στην υπάρχουσα αλυσίδα
προϊόντων.
Η ανάπτυξη συστηµάτων επικοινωνιών δεδοµένων, προϊόντων ή υπηρεσιών απαιτεί στενή
συνεργασία µε τους συναδέλφους, αλλά επίσης απαιτεί αξιόπιστη και έγκαιρη εκπλήρωση των
καθηκόντων που του ανατίθενται.
Ο µηχανικός επικοινωνιών δεδοµένων πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί τα υπάρχοντα
πρωτόκολλα, τις δικτυακές συσκευές και εξαρτήµατα, µηχανική λογισµικού, να σχεδιάζει
οικονοµικές τεχνικές λύσεις µε τους συνεργάτες του στις εκθετικά αυξανόµενες ανάγκες δικτυακής
επικοινωνίας. Είναι µία τεχνική ειδικότητα που απαιτεί διαρκή εκπαίδευση για άτοµα που θέλουν
χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία και τις γνώσεις τους για να δηµιουργήσουν καινοτόµες εφαρµογές
αρχιτεκτονικές για την υποστήριξη της µετάδοσης πληροφοριών και των συστηµάτων διαχείρισης.
Αρχικά συνήθως εργάζεται µε σχεδιαστές τµηµάτων ή υποσυστηµάτων ενός δικτύου επικοινωνιών
και αργότερα αναλαµβάνει την σχεδίαση τµηµάτων και µετά ολόκληρων δικτύων. Κάποιοι
επιλέγουν να επικεντρωθούν στο λογισµικό, ενώ άλλοι θα αναπτύξουν οργανωτικές και διευθυντικές
δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην διαχείριση προγραµµάτων και έργων.
Οι ακόλουθες τεχνολογικές περιοχές σχετίζονται µε αυτή την ειδικότητα: αρχιτεκτονική
υπολογιστών, ενσωµατωµένα συστήµατα, Embedded processors, hardware architectures
5.11.

Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ο καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διδάσκει τα µαθήµατα της ειδικότητάς του και υλοποιεί
τους στόχους των αναλυτικών προγραµµάτων των συγκεκριµένων µαθηµάτων αλλά και τους
στόχους της εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το Υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριµένα, κατανέµει την ύλη που οφείλει να διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίµηνο σε
διδακτικές ενότητες, σύµφωνα µε το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου.
Προετοιµάζει την καθηµερινή του διδασκαλία λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες
των µαθητών του τµήµατός του. Φροντίζει για την προετοιµασία των εποπτικών µέσων (χάρτες,
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φωτοτυπηµένα κείµενα, σχεδιαγράµµατα, διαφάνειες, cd-roms) που θα χρειαστούν στη διδασκαλία
του, ή προετοιµάζει την επίδειξη µηχανών και συσκευών καθώς και τα πειράµατα στο εργαστήριο.
Καταγράφει την ενότητα που δίδαξε στο αντίστοιχο βιβλίο ύλης. Ελέγχει την παρουσία των µαθητών
στο µάθηµά του. Είναι υπεύθυνος για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδο των
µαθητών ενός τµήµατος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών του.
Πολλές φορές εργάζεται στο σπίτι του για τον προγραµµατισµό και την προετοιµασία των
διδασκαλιών του καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιµίων και άλλων εργασιών των
µαθητών. Ακόµη, οφείλει να συµµετέχει στη διοργάνωση σχολικών εορτών και άλλων εκδηλώσεων
και να συνοδεύει τους µαθητές σε επισκέψεις και ηµερήσιες εκδροµές. Συµµετέχει, επίσης, στις
τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όπου συζητούνται η πρόοδος και
η συµπεριφορά των µαθητών, παιδαγωγικά /εκπαιδευτικά θέµατα, καθώς και θέµατα που αφορούν
στη λειτουργία της σχολικής µονάδας. Εκτός από τη διδασκαλία και τις άλλες υποχρεώσεις βασική
φροντίδα του καθηγητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την
αυτενέργεια και την κρίση των µαθητών του, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία και
αίσθηµα ευθύνης και να δηµιουργήσει ένα κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας µαζί τους.
Προσπαθεί ακόµη να επιλύει προβλήµατα που δηµιουργούνται στους µαθητές του µέσα και έξω από
την τάξη, σύµφωνα µε τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ο καθηγητής οφείλει να αγαπά τους νέους και το εκπαιδευτικό έργο και να έχει ευχάριστη
προσωπικότητα. Να είναι υποµονετικός, σταθερός, επίµονος και να διαθέτει ευσυνειδησία,
διδακτικές, ηγετικές, και οργανωτικές ικανότητες. Επίσης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει η ευγένεια,
η ικανότητα επικοινωνίας, η πρωτοβουλία και το πνεύµα συνεργασίας. Οφείλει ακόµη, να
επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τους µαθητές του, να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες
και τα προβλήµατά τους, να έχει την ικανότητα να συζητά µαζί τους και να τους ελέγχει διακριτικά.
Κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να επιβάλλεται, να εµπνέει σεβασµό και εµπιστοσύνη. Πρέπει
ακόµη να είναι δίκαιος, αντικειµενικός και αµερόληπτος στις σχέσεις του µε µαθητές, ώστε να µη
δηµιουργεί πικρίες και αντιδικίες µεταξύ τους. Η γλωσσική ικανότητα και η κοινωνική µόρφωση,
είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος, όπως επίσης και κάποιες ειδικές
ικανότητες σε σχέση µε το αντικείµενό του.
Η µεγάλη αύξηση του αριθµού των πτυχιούχων πανεπιστηµιακών σχολών δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα στην απορρόφηση τους από τη δηµόσια (και την ιδιωτική) δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
κάτι που διαφοροποιείται ανάλογα µε την ειδικότητά τους. Στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν καλύτερες
προοπτικές απασχόλησης. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν απροσδιόριστο ωράριο και οι
αποδοχές τους εξαρτώνται από τις ώρες που διδάσκουν, ενώ αν έχουν δικό τους εκπαιδευτήριο ή
φροντιστήριο, οι αποδοχές µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη διακύµανση και σε µερικές περιπτώσεις
να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα. Με την καθιέρωση της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρείται
επάγγελµα µε αρνητικές προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Ο καθηγητής συνήθως εργάζεται σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηµόσια-ιδιωτικά).
Ο πληροφορικός µπορεί να εργαστεί και στην κατάρτιση (πχ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές του ΟΑΕ∆). Ακόµη,
ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να εργάζεται σε φροντιστήρια, να παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα,
ή να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο. Όταν υπηρετεί στη δηµόσια
εκπαίδευση, ακολουθεί το ωράριο και τις αποδοχές των εκπαιδευτικών του δηµοσίου, ενώ, όταν
εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, το ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τη σύµβαση
που έχει συνάψει, η οποία µπορεί να είναι ανάλογη των προσόντων και της εµπειρίας του.
Το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του επαγγέλµατος είναι η ευθύνη, καθώς ο καθηγητής
επηρεάζει την προσωπικότητα, αλλά και τη µελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελµατική πορεία και
τον τρόπο ζωής των µαθητών του. Πρόκειται για πνευµατική ατοµική εργασία, που προϋποθέτει
καλή συνεργασία µε τους µαθητές και τους άλλους συναδέλφους καθώς και µε το υπόλοιπο
προσωπικό της σχολικής µονάδας.
Ως εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει ευρύ πεδίο γνώσεων, παιδαγωγική εκπαίδευση,
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διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και ολοκληρωµένη προσωπικότητα, για να µπορεί να
παρέχει ποιοτική αγωγή και εκπαίδευση.
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6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το αντικείµενο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι µόνο για συντεχνιακούς, αλλά και για λόγους ουσίας.
Η εποχή που η κοινωνική αξία των επαγγελµάτων πληροφορικής ήταν ασαφής έχει αρχίσει να
παρέρχεται. Παράλληλα όµως, έχουν εξελιχτεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οι µηχανισµοί εκείνοι
που στο παρελθόν έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Έχει επίσης εξελιχτεί η κεντρική φιλοσοφία που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στον τοµέα της
εκπαίδευσης. Έννοιες όπως "δια βίου εκπαίδευση", "απασχόληση", "τηλε-εργασία", "ευέλικτες
εργασιακές σχέσεις" κ.ά., συµπληρώνουν ένα νέο µοντέλο εργασιακών σχέσεων όπου η εργασία
απέχει πολύ από το να είναι κατοχυρωµένη.
Η πληροφορική είναι ένας κλάδος που έχει περισσότερα από 25 έτη που εµφανίστηκε στην
Ελλάδα τόσο ως επιστήµη όσο και ως επάγγελµα. ∆υστυχώς ακόµη και σήµερα στερείται ενός
θεσµοθετηµένου πλαίσιο που θα καθόριζε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα στο χώρο. Οι συνέπειες
αυτού είναι άµεσες στην κοινωνία, την οικονοµία και την εκπαίδευση. Οποιοσδήποτε µπορεί να
αυτοαποκληθεί «Πληροφορικός» και να ασκήσει το επάγγελµα αφού δεν υπάρχει επίσηµα
αναγνωρισµένος φορέας (Επιµελητήριο ή Ένωση) που θα τον εντάξει στα µέλη του αλλά ούτε και
έχει νοµικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν έργα
πληροφορικής δεν υποχρεούνται να προσλαµβάνουν πτυχιούχους του κλάδου και φυσικά αυτό έχει
αντίκτυπο στην εµπειρία τους, την αποτελεσµατικότητά τους και κυρίως στην ποιότητα των έργων
που υλοποιούν.
Για τους παραπάνω λόγους είναι επιτακτικό το ξεκαθάρισµα του χώρου (ίσως µε την ίδρυση
του Εθνικού Επιµελητήριου Επικοινωνιών και Πληροφορικής – ΕΘΕΕΠ όπως προτείνει η κοινή
πρόταση των ΕΠΕ-ΣΤΕΜΠ)
Για το δηµόσιο, σύµφωνα µε το Π∆ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το Π∆ 347/2003 ως
προσόν διορισµού σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ (συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ)
και πρόσληψης τακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ
Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ
• Πληροφορικής,
• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων,
• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
• Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων,
• Βιοµηχανικής Πληροφορικής,
• Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
• Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
• Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης
• Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ
• Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων
• Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία
• ∆ιαχείρισης Πληροφοριών
Σύµφωνα µε Π∆ 345/89 τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Πληροφορικής της
ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία
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µε άλλους επιστήµονες της Πληροφορικής, στους τοµείς παροχής υπηρεσιών λογισµικού καθώς και
στην παραγωγή προϊόντων λογισµικού (προγραµµατισµός και ανάλυση εφαρµογών,
προγραµµατισµός και ανάλυση συστηµάτων).
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τµήµατος Πληροφορικής µπορούν να απασχολούνται στους
παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενους τοµείς:
• Προγραµµατιστές Εφαρµογών. Χρησιµοποιώντας γλώσσες προγραµµατισµού, σχεδιάζουν,
αναπτύσσουν, δοκιµάζουν και εγκαθιστούν προγράµµατα ή µέρη προγραµµάτων. Επίσης
ασχολούνται µε την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρµογών.
• Αναλυτές Εφαρµογών. Αναλύουν ένα πρόβληµα, σχεδιάζουν την κατάλληλη µηχανογραφική
λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονοµική πλευρά.
• Προγραµµατιστές Συστηµάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν µέρη λειτουργικών
συστηµάτων, βοηθητικών, ρουτινών µεταγλωττιστών, συστηµάτων διοίκησης, βάσεων δεδοµένων
κ.α.
• Αναλυτές Συστηµάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήµατα πληροφορικής
που αφορούν κύρια το λογισµικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρµογών.
Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο Π∆, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής µπορούν να απασχολούνται στην
εκπαίδευση σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν ως
µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα εφαρµοσµένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω
αρµοδιοτήτων τους.
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7. ΑΜΟΙΒΕΣ
Ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας διέπονται από διαφορετικές διατάξεις σύµβασης εργασίας και
περιγράφονται σε διαφορετικές ενότητες
7.1.

Αµοιβές στο ∆ηµόσιο Τοµέα

Ο Νόµος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την αναµόρφωση του µισθολογίου
του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.
Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., ∆.Ε., Υ.Ε.)
ορίζονται σε τριάντα έξι (36) και οι υπάλληλοι της κάθε κατηγορίας εξελίσσονται σε δεκαοκτώ (18)
µισθολογικά κλιµάκια. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή
δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή ισότιµο σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε
εισαγωγικό βαθµό το 21ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 4ο Μ.Κ.(άρθρο 3)
Στον παραπάνω νόµο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο
µισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων, τα τακτικά επιδόµατα, τα
επιδόµατα εορτών και αδείας, άλλα επιδόµατα και παροχές, για την αµοιβή για εργασία πέρα από τα
συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, τις
αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α.
Ο παραπάνω νόµος τροποποιήθηκε µε τον Ν.3016 Φ.Ε.Κ. 110Α 17-5-2002 άρθρο 13, παρ.1,2
όπου όλοι οι πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τοµέα και ισοτίµων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού
αποκτούν ενιαίο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 20ο και καταληκτικό το 3ο.
Με τον Ν.3205/2003 Φ.Ε.Κ. 297 καθορίζονται οι µισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες
συναφείς διατάξεις. Ο Νόµος 2470/97 Φ.Ε.Κ. 40, τεύχος Α’ 21-3-1997, περιλαµβάνει την
αναµόρφωση του µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς
διατάξεις.
Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών (Π.Ε. µε πτυχίο ή
δίπλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλλοδαπής, Τ.Ε. µε πτυχίο ή δίπλωµα
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών ηµεδαπής ή
αλλοδαπής , ∆.Ε., Υ.Ε.) ορίζονται σε δεκαοκτώ (18) για κάθε κατηγορία και οι υπάλληλοι εκάστης
κατηγορίας εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο Μ.Κ. (άρθρο 3)
Στον παραπάνω νόµο αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο
µισθολογικής εξέλιξης, τις τακτικές αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων, τα τακτικά επιδόµατα, τα
επιδόµατα εορτών και αδείας, άλλα επιδόµατα και παροχές, για την αµοιβή για εργασία πέρα από τα
συνήθη καθήκοντα, οικογενειακές παροχές, το κίνητρο απόδοσης, το επίδοµα θέσεως ευθύνης, τις
αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, την υπερωριακή εργασία κ.α.
Με σχετική απόφαση µε αριθµ.οικ. 2/7093/0022 και Φ.Ε.Κ. 215/2004 επεκτείνονται οι
διατάξεις του Ν.3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται
στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
Με τον Ν.3212/03 Φ.Ε.Κ. 308 Α καθιερώνεται επίδοµα 3ο/00 για τους µόνιµους και αορίστου
χρόνου, Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και ισότιµους του κλάδου «Τ.Ε. Μηχανικών» ανάλογο σε απόδοση µε
εκείνο του 7ο/00 για τους ∆ιπλ. Μηχανικούς.
Με τον Ν.2190/94 Φ.Ε.Κ. 28 Α’/3-3-94 κεφ.Η’ άρθρο 34 παραγ.5 περιπτώσεις γ & δ, άρθρο 36
παραγρ. 7 & 8 και µε τον Ν.2683/99 ΦΕΚ 19 Α’ /9-2-1999 άρθρο 79 διαµορφώνεται η εξέλιξη των
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αποφοίτων Τ.Ε.Ι. στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Ο Ν.2527/97 Φ.Ε.Κ. 206 Α’/ 8-10-1997 αποτελεί την τροποποίηση και συµπλήρωση των
διατάξεων του Ν.2190/94.
Στον Ν.2503/97 Φ.Ε.Κ. 107 τεύχος Α’ 30-5-1997, άρθρο 8 υπάρχουν θέµατα που αφορούν την
διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ου

Ο βασικός µισθός του 18 Μ.Κ. της Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) κατηγορίας του
άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3205/2003 ορίζεται σε εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (629 €) και ο βασικός
µισθός των υπαλλήλων της κατηγορίας Τ.Ε. διαµορφώνεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό µισθό
των υπαλλήλων της κατηγορίας Υ.Ε. µε τον συντελεστή 1,31 και διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον
Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Μισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων Τ.Ε. ανά µισθολογικό κλιµάκιο
ETH MK ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
0
1
3
5
7
9
11
13
15

7.2.

18
17
16
15
14
13
12
11
10

824
859
895
930
965
1.001
1.036
1.072
1.107

ETH MK ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
17
19
21
23
25
27
29
31
33

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1.142
1.178
1.213
1.248
1.284
1.319
1.355
1.390
1.425

Αµοιβές στον Ιδιωτικό Τοµέα

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί από 1/9/2005, µε βάση τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (28.12.2004)
διαµορφώνονται για τους Τεχνολόγους Πληροφορικής, που εργάζονται στον Ιδιωτικό Τοµέα,
σύµφωνα µε τον Πίνακα 7.
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Πίνακας 7: Αµοιβές των υπαλλήλων Τ.Ε. στον ιδιωτικό τοµέα
ETH

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ETH

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

0-1

863,52

17-19

1080,84

1-3

893,34

19-21

1107,71

3-5

918,11

21-23

1124,38

5-7

949,35

23-25

1137,28

7-9

964,33

25-27

1148,99

9-11

988,53

27-29

1166,98

11-13

1016,01

29-31

1184,97

13-15

1044,36

31-33

1196,69

15-17

1062,78

33-35

1199,62

Η συνολική αµοιβή στον Ιδιωτικό Τοµέα διαµορφώνεται, όπως και στο ∆ηµόσιο, από το
βασικό µισθό και τα επιδόµατα που δικαιούνται οι εργαζόµενοι. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
επιδόµατα υπευθυνότητας, τεχνικού ασφαλείας, διαχειριστικών λαθών, ξένης γλώσσας, ανθυγιεινής
ή επικίνδυνης εργασίας, επιµόρφωσης κ.ά.
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8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ο πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. µετά το πέρας των σπουδών του µπορεί να συνεχίσει για µεταπτυχιακές σπουδές,
είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. / Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι όροι
Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράµµατα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης στο επιστηµονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, µε τελικό στόχο την προώθηση της
έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα µας µια συνεχής αύξηση
της ζήτησης µεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ενώ, συγχρόνως, αυξάνεται ο
αριθµός εργοδοτικών φορέων που επιθυµούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ως απόδειξη επιθυµητών ικανοτήτων, εµπειριών και εξειδικευµένων επιστηµονικών
γνώσεων.
Όσον αφορά την υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των
µεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονιστούν τα ακόλουθα:
1. Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόµου 2327/95 για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. µπορούν να
πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις.
2. Με τον Νόµο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. & των αποφοίτων τους στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα εξής (άρθρο 5, παρ 12γ): «Το
πτυχίο που χορηγείται από τµήµατα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ο
οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή
ξένα Πανεπιστήµια, µε τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης
εκπαίδευσης.». Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
κάθε Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (Μ.Π.Σ.). ∆υστυχώς τα κριτήρια επιλογής και οι
επιβαλλόµενες δοκιµασίες για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. είναι σε πολλές περιπτώσεις αποθαρρυντικές.
Τα εγκεκριµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που λειτουργούν εµπλουτίζονται
συνεχώς µε την προσθήκη νέων. Η διάρκεια σπουδών κυµαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα διαφοροποιούνται
ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το τµήµα που οργανώνει το πρόγραµµα αλλά και ανάλογα µε
τον κλάδο σπουδών. Σε γενικές γραµµές απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στο τµήµα.
2. Πτυχίο µε αναλυτική βαθµολογία και ισοτιµία από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. όταν αυτό έχει
αποκτηθεί στο εξωτερικό.
3. Βιογραφικό Σηµείωµα.
4. Συστατικές Επιστολές.
5. Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας.
Η Γενική Συνέλευση του τµήµατος καθορίζει µε σχετική απόφαση τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
των κριτηρίων αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών ή την εξέταση του υποψηφίου σε ορισµένα
µαθήµατα, το αποτέλεσµα της οποίας συνεκτιµάται µε την επιλογή. Επιπλέον οι υποψήφιοι
καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΜΠΣ.
Σχετικά µε την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέµεται από το τµήµα στο οποίο εκπονείται
και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα απαιτούµενα
προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.
Κατά κανόνα, βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου. Τα δικαιολογητικά που
ζητούνται συνήθως είναι:
1. Αίτηση.
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2. Πτυχίο & µεταπτυχιακός τίτλος.
3. Βιογραφικό σηµείωµα & αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας.
4. Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της µεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί κατά
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
Αναλυτικές πληροφορίες, για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που παρέχουν στους
πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., µπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης που λειτουργούν στα
Τ.Ε.Ι.
Στον Πίνακα 8 παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλεφωνά τους.
Πίνακας 8: Γραφεία διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
Ι∆ΡΥΜΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα &
Μήλου, Τ.Κ.
12210, Αιγάλεω

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 4ο χλµ
Ιωαννίνων-Αθην
ών, Τ.Κ.
110-47100, Άρτα

ΤΗΛΕΦΩΝ
Α
210-5385180
-3
2365-106761
0

Ε-MAIL
career@teiath

career@teiep.gr

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

2810-379335
Τ.Κ.
140 ,Σταυρωµένο -7
ς- 71100,
Ηράκλειο Κρήτης

career@career.teicrete.g
r

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙ
Ο Τ.Ε.Ι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ

Τ.Θ. 1456, Τ.Κ.
54101

2310-791480
-1

career@admin.teithe.gr

Τ.Ε.Ι.
ΚΑΒΑΛΑΣ

Αγ. Λουκάς,
Τ.Κ. 65404,

2510462198,
2510-462204

gd@philippos.teikav.ed
u.gr

Τ.Ε.Ι.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αντικάλαµος,
Τ.Κ. 24100,
Καλαµάτα

27210-69393

career@teikal.gr

24610-40161
-5

career@kozani.teikoz.gr

Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 50100,
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Κοζάνη
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

3ο χλµ. Π.Ε.Ο.,
Τ.Κ. 35100 ,
Λαµία

22310-52640

career@teilam.gr

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Κ. 41110,
Λάρισα

2410-611995
,
2410-618098

career@teilar.gr

Τ.Ε.Ι.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟ
Υ

Νέα Κτίρια, Τ.Κ.
30200,
Μεσολόγγι

26310-58276

career@teimes.gr
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Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

Θεοτοκοπούλου,
Κουκούλι Πάτρα
26334

2610-318927
,
2610-317110

career@career.gr

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Π. Ράλλη &
Θηβών 250, Τ.Κ.
12244, Αιγάλεω

210-5381294
-6

dy@gdias.teipir.gr

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

Τέρµα
Μαγνησίας, Τ.Κ.
62124, Σέρρες

23210-49228
,
23210-37744

liaisof@teiser.gr

Τ.Ε.Ι.
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Ψαχνά Ευβοίας,
Τ.Κ. 34400

22980-99706

papkon@teihal.gr

Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε.

Ν. Ηράκλειο,
Αττικής, Τ.Κ.
14121

210-2896763

Gdaspete@aspete.gr

Στο εξωτερικό δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης των αποφοίτων Τ.Ε.Ι.. Υπάρχει
διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών ακόµη και των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά οι
πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. γίνονται δεκτοί σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, το
αποκτώµενο όµως πτυχίο πρέπει να αναγνωρίζεται από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
8.1.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακές ή ∆ιδακτορικές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήµιο µπορεί να παρακολουθήσει
κάθε υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές και τηρεί κατά περίπτωση
ορισµένες προϋποθέσεις.
Τα περισσότερα ελληνικά Α.Ε.Ι. και αρκετά Τ.Ε.Ι. προσφέρουν προγράµµατα εξειδίκευσης σε
µεταπτυχιακό επίπεδο σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Πολλά από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα
που προσφέρονται µέχρι σήµερα από τα Ελληνικά Πανεπιστήµια είναι διατµηµατικά, συµµετέχουν
δηλαδή στο σχεδιασµό και την υλοποίησή τους διαφορετικά τµήµατα του Πανεπιστηµίου ή, σε
πολλές περιπτώσεις, και περισσότερα από ένα Πανεπιστήµια.
Η διάρκεια των σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο κυµαίνεται από 1 έως 2 χρόνια. Ορισµένα
µεταπτυχιακά προγράµµατα παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα µερικής παρακολούθησης. Το
κόστος των µεταπτυχιακών προγραµµάτων ποικίλει ανά Πανεπιστήµιο ή ανά Τοµέα εξειδίκευσης
και φτάνει µέχρι 9000 Ευρώ. Στον Πίνακα 8 παρατίθενται τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών
που απευθύνονται στους πτυχιούχους Πληροφορικής. Ο Πίνακας 9: παραθέτει προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών ΤΕΙ σε σύµπραξη µε πανεπιστήµια εσώτερου.
Πίνακας 9: Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών συµπράξεις ΤΕΙ-Πανεπιστηµίων εσωτερικού.
α/α

1

2

ΠΜΣ

Εφαρµοσµένη
Πληροφορική

Ι∆ΡΥΜΑ

Τµήµα

Πανεπιστήµιο Μακεδονία

Eφαρµοσµένης
Πληροφορικής
∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων,
Ηλεκτρολογίας
Φυσικής

ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας

Τηλεπικοινωνιακέ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

ΦΕΚ

ΦΕΚ
855/30-6-2003
ΦΕΚ ΤΒ΄
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3

ς Εφαρµογές

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Επιστήµη της
Πληροφορίας

Πανεπιστήµιο Ιονίου

ΕΚΠΑ

4

5

Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας
για την
Εκπαίδευση

Τηλεπληροφορικής 1132/27-7-2004
Αρχειονοµίας και
ΦΕΚ TB'
Βιβλιοθηκονοµίας 1309/12-9-2003
Τµήµα Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία,
Επικοινωνίας
Τµήµα Μέσων
Μαζικής
Ενηµέρωσης

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τµήµα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΦΕΚ
ΤΒ΄1247/6-92005

Εθνικό και Καποδιστριακό
Τεχνολογίες
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Πληροφορικής
στην Ιατρική και
ΤΕΙ Αθήνας
τη Βιολογία

Ο παρακάτω πίνακας 10 αναφέρεται στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών των ΤΕΙ σε
σύµπραξη µε οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Πίνακας 10: Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών ΤΕΙ σε σύµπραξη µε οµοταγή Πανεπιστήµια
εξωτερικού
α/α

1

2

Τίτλος
Προγράµµατος

ΜSc Data
Communication
Systems
Συστήµατα
Επικοινωνιών
∆εδοµένων
ΜSc en
Informatique et
Sciences de l'
Information et de
Communication
Πληροφορική
και
Επιστήµες της
Πληροφορίας
και της

Τ.Ε.Ι.

Τµήµα Τ.Ε.Ι. και
τηλέφωνο
γραµµατείας

Πανεπιστήµιο
Εξωτερικού

Φ.Ε.Κ.

Αθήνας

Ηλεκτρονικής
210-5385305

Brunel University,
U.K.
(Ηνωµένο
Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-05-2004

Αθήνας

Πληροφορικής
210-5385312,
323, 325

Universite de
Limoges,
France (Γαλλία)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1122/18-08-2006
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Επικοινωνίας

3

4

5

6

7

8

MSc Program in
Βusiness
Economics and
Informatics
Οικονοµικά των
Επιχειρήσεων &
Πληροφορική

Αθήνας

Εµπορίας
και
∆ιαφήµισης
210-5385209

Τεχνολογίας
MSc in Computer
Πληροφορικής
Science
Λάρισας
και
Επιστήµη της
Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής
2410-684387
MSc in
Information
Αυτοµατισµού
Technology
Πειραιά
210-5381219,
249
Πληροφορική
Τεχνολογία
MSc in Quality
Αυτοµατισµού
Management
Πειραιά
210-5381219,
∆ιαχείριση
249
Ποιότητας
Αυτοµατισµού
MSc
και
NETWORKING
Ηλεκτρονικής
AND Data
Πειραιά
210-5381219,
Commutications
249 και
Επικοινωνίες
210-5381225,
∆εδοµένων
226
MSc in Electronic
Commerce
Ηλεκτρονικό
Εµπόριο

Πειραιά

Γενικό Τµήµα
Μαθηµατικών
210- 5381123

Ιllinois,
Urbana-Champaign
Campus (UIUC)
U.S.A. (Ηνωµένες
Πολιτείες
Αµερικής)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
309/07-03-2007

University of
Staffordshire,
U.K. (Ηνωµένο
Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1788/03-12-2004

University of
Paisley U.K.
(Ηνωµένο
Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-05-2004

University of
Paisley,
U.K.(Ηνωµένο
Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-05-2004

Kingston
University, U.K
(Ηνωµένο
Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-05-2004
και Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
1881/29-12-2006

Kingston
University,
U.K.
(Ηνωµένο
Βασίλειο)

Φ.Ε.Κ. τ.Β΄
738/18-05-2004

Ο χάρτης των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών συµπληρώνεται µε τους επόµενους
δύο πίνακες, 11 και 12, που παραθέτουν όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών των
Πανεπιστηµίων που έχουν σχέση µε την πληροφορική καθώς επίσης και τα διάφορα διατµηµατικά
προγράµµατα που σχετίζοµαι µε την πληροφορική.
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Πίνακας 11: Μεταπτυχιακά Πρόγραµµα Σπουδών των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την
Πληροφορική
α/α Μεταπτυχιακό
1
∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά
Συστήµατα

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

Τµήµα
Τµήµα ∆ιδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο
Πειραιώς)
Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών,
Τµήµα Μηχανικών Η/Υ,
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων
Τηλεπικοινωνιών &
∆ικτύων (Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας)
Επιστήµη των Υπολογιστών
Τµήµα Πληροφορικής
(Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών)
Επιστήµη Υπολογιστών
Τµήµα Επιστήµης
Υπολογιστών
(Πανεπιστήµιο Κρήτης)
Μ.∆.Ε. Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού
Τµήµα Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών (Πολυτ.
Κρήτης)
Μ.∆.Ε.: 1. Υπολογιστική Επιστήµη, 2. Προηγµένα Τµήµα Πληροφορικής και
Πληροφοριακά Συστήµατα, 3. Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό &
Συστηµάτων Υπολογιστών, 4. Συστήµατα
Καποδιστριακό
Επικοινωνιών και ∆ίκτυα, 5. Επεξεργασία Σήµατος Πανεπιστήµιο Αθηνών)
για Επικοινωνίες και Πολυµέσα, 6. Νέες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ολοκληρωµένα Συστήµατα Υλικού και
Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και
Λογισµικού
Πληροφορικής
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Πληροφοριακά Συστήµατα
Τµήµα Πληροφορικής
(Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών)
Πληροφορική
Τµήµα Πληροφορικής
(Πανεπιστήµιο Πειραιώς)
Πληροφορική (1. Υπολογιστικά Συστήµατα, 2.
Τµήµα Πληροφορικής
Θεωρία Επιστήµης Υπολογιστών, 3. Λογισµικό, 4. (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)
Επιστηµονικοί Υπολογισµοί, 5.
Τεχνολογίες-Εφαρµογές)
Πληροφορική µε κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα, Τµήµα Πληροφορικής
2. Επικοινωνιακά Συστήµατα και Τεχνολογίες, 3.
(Αριστοτέλειο
Πληροφοριακά Συστήµατα, 4. Τεχνολογίες
Πανεπιστήµιο
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13

Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Πολιτισµική Πληροφορική

14

Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής

15

Τεχνολογίες και ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστηµάτων

16

Βιοπληροφορική

17

Γεωγραφία και Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική

18

Γεωπληροφορική µε κατευθύνσεις: 1.
Tοπογραφικές εφαρµογές υψηλής ακριβείας, 2.
Σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρµογές, 3. ∆ιαχείριση
φωτογραµµετρικής παραγωγής και
τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ, 4. Yδατικοί
πόροι
Μ.∆.Ε. Μηχανικού του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

19

20

Μ.∆.Ε. Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών

21

Μ.∆.Ε. στους τοµείς: α. Ηλεκτρονική και
Υπολογιστές, β. Εφαρµοσµένη Φυσική, γ.
Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και
Αστροφυσική, δ. Φυσική των Υλικών, ε. Φωτονική
- Lasers

Θεσσαλονίκης)
Τµήµα Πολιτισµικής
Τεχνολογίας &
Επικοινωνίας
(Πανεπιστήµιο Αιγαίου)
Τµήµα Πληροφορικής
(Πανεπιστήµιο Πειραιώς)
Τµήµα Μηχανικών
Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών
Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο
Αιγαίου)
Τµήµα Βιολογίας (Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Τµήµα Γεωγραφίας
(Πανεπιστήµιο Αιγαίου)
Τµήµα Αγρονόµων &
Τοπογράφων Μηχανικών
(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης)
Τµήµα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών (∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης)
Τµήµα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Τµήµα Φυσικής
(Πανεπιστήµιο Πατρών)

Πίνακας 12: ∆ιατµηµατικά Μεταπτυχιακά Πρόγραµµα Σπουδών σχετικά µε την Πληροφορική
α/α Μεταπτυχιακό
1
∆ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών
∆ικτύων

2

Ειδίκευση στη Γεωπληροφορική

Τµήµα
Τµήµα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών
(Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Σχολή Αγρονόµων &
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3

Εφαρµοσµένη Πληροφορική (1. Συστήµατα
Υπολογιστών, 2. Επιχειρηµατική Πληροφορική)

4

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

5

Ιατρική Πληροφορική στους τοµείς: 1. ∆ιαχείριση
Ιατρικής Πληροφορίας, 2. Βιοϊατρική Τεχνολογία, 3.
Ιατρική Τηλεµατική

6

Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού

7

Μ.∆.Ε. στην Πληροφορική µε κατευθύνσεις:1.
Θεωρητικά Θεµέλια Επιστήµης Υπολογιστών, 2.
Συστήµατα Υλικού και Λογισµικού, 3. ∆εδοµένα,
Γνώσεις, Συνιστώσες Λογισµικού και ∆ιεπαφές
Μ.∆.Ε. στις εξής ειδικεύσεις: 1. Οργάνωση και
∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 2. Πληροφορική Υγείας

8

9
10

11

12
13

14

Τοπογράφων
Μηχανικών (Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Τµήµα Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής
(Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας)
Τµήµα Φυσικής
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Σχολή Ιατρικής
(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης)
Τµήµα Μαθηµατικών
(Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Τµήµα Επιστήµης
Υπολογιστών
(Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Τµήµα Νοσηλευτικής
(Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Μαθηµατικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων
Τµήµα Μαθηµατικών
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Μικροηλεκτρονική µε κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογία
Τµήµα Πληροφορικής
Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων, 2. Σχεδίαση
και Τηλεπικοινωνιών
Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων
(Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Πληροφοριακά Συστήµατα
Τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών
(Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας)
Πληροφορική Επιστηµών Ζωής
Τµήµα Ιατρικής
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Πληροφορική και ∆ιοίκηση
Τµήµα Πληροφορικής
(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης)
Προηγµένα Συστήµατα Η/Υ και Επικοινωνιών µε
Τµήµα Ηλεκτρολόγων
κατευθύνσεις: α. ∆ικτυακή Υπολογιστική-Ηλεκτρονικό Μηχανικών &
Εµπόριο, β. Νοήµονα Συστήµατα, γ. Τεχνολογίες
Μηχανικών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της
Υπολογιστών
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Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή

15

Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνων:
Θεωρία,Υλοποιήσεις, Εφαρµογές

16

Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας
για την Εκπαίδευση

17

Τηλεπικοινωνιακές Εφαρµογές

(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης)
Τµήµα Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής
(Πανεπιστήµιο Πατρών)
Τµήµα Εκπαίδευσης &
Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία
(Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
Τµήµα Φυσικής
(Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων)

Τέλος ο πίνακας 13 δείχνει τα διάφορα ∆ιδακτορικά διπλώµατα στην Επιστήµη των
Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Πίνακας 13: ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα στην Επιστήµη Η/Υ και Πληροφορική
α/α ∆ιδακτορικό
1
∆ιδακτορικά Τµήµατος Πληροφορικής

2

∆ιδακτορικά Τµήµατος Πληροφορικής

3

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Τµήµατος Ιατρικής

4

∆ιδακτορικό Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

5

Θεωρία της Επικοινωνίας (Agenda Setting, Framing,
Gatekeeping) (∆∆)

Τµήµα
Τµήµα
Πληροφορικής
(Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο
Αθηνών)
Τµήµα
Πληροφορικής
(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης)
Τµήµα Ιατρικής
(Πανεπιστήµιο
Κρήτης)
Τµήµα
Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών
(Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο
Αθηνών)
Τµήµα
Πολιτισµικής
Τεχνολογίας &
Επικοινωνίας
(Πανεπιστήµιο
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6

Μεταπτυχιακές - ∆ιδακτορικές Σπουδές στην Επιστήµη του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

7

Οπτικά ∆ίκτυα Υπολογιστών (∆∆)

8

Πληροφοριακά Συστήµατα (∆∆)

8.2.

Αιγαίου)
Τµήµα
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών &
Μηχανικών
Υπολογιστών
(Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο)
Τµήµα Μηχανικών
Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών
Συστηµάτων
(Πανεπιστήµιο
Αιγαίου)
Τµήµα
Οικονοµικών
Επιστηµών
(Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό

Οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών του εξωτερικού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. ∆ιπλώµατα και Πιστοποιητικά (Diplomas & Certificates): αποτελούνται από στοιχεία
διδασκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, µερικές σπουδές προσφέρουν την ευκαιρία της
µεταφοράς από τις σπουδές ενός διπλώµατος στις σπουδές ενός master µετά από µια επιτυχηµένη
ολοκλήρωση και ολοκληρώνονται σε 9 έως 12 µήνες. Γενικά, δεν αναγνωρίζονται από το
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Πτυχία Μasters µε διδασκαλία: καθορίζονται από το αντικείµενο της µελέτης (MA-Master
of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration), είναι πλήρους ή µερικής
απασχόλησης, µε αντίστοιχη διάρκεια ενός ή δύο ετών και αποτελούνται από σειρά µαθηµάτων,
εκπαίδευση σε µεθόδους έρευνας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις και την πτυχιακή εργασία (MSc
thesis/dissertation). Αναγνωρίζονται από το ∆ΟΑΤΑΠ ως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών όταν
ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις.
3. Πτυχία Μasters µε έρευνα: µπορούν να αποκτηθούν µε έρευνα. Συνήθως οι πλήρους
απασχόλησης σπουδές διαρκούν δυο έτη και διακρίνονται σε MPhil-Master of Philosophy και
MRes-Master of Research.
4. ∆ιδακτορικά: Όπως και στην Ελλάδα, απονέµονται για µια σε βάθος πρωτογενή έρευνα σε
ένα συγκεκριµένο πεδίο, πραγµατοποιείται ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφονται τα
αποτελέσµατα αυτής και τα συµπεράσµατα ως µια διατριβή. Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται
συνήθως τρία χρόνια.
Στον Πίνακα 14 αναλύονται οι τίτλοι σπουδών και η διάρκεια των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών αντιπροσωπευτικά για τις χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι περισσότεροι
απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. για µεταπτυχιακές σπουδές.
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Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βρετανία
Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών σπουδών είναι
κυρίως η ευρύτατα διαδεδοµένη στην Ελλάδα αγγλική γλώσσα. Επίσης η µεγάλη ποικιλία των
προγραµµάτων και η αναγνώριση των πτυχίων των Βρετανικών πανεπιστηµίων µέσω του ∆.
Ο.Α.Τ.Α.Π.
Το ακαδηµαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα στην Μ. Βρετανία βασίζεται στα 100 περίπου κρατικά
πανεπιστήµια που προσφέρουν σπουδές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου σε όλους τους
τοµείς. Η συνήθης διάρκεια για την απόκτηση τίτλου Master (M.Sc-Master of Science, MEng.Master of Engineering, M.A-Master of Arts, MBA-Master in Business Administration,
L.L.M-Master in Law) είναι 12 µήνες. Το ακαδηµαϊκό έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον
Σεπτέµβριο. Οι πρώτοι εννέα µήνες περιλαµβάνουν διδασκαλία, σεµινάρια και εξετάσεις. Οι
υπόλοιποι τρεις µήνες είναι αφιερωµένοι στην εκπόνηση διατριβής (dissertation) που κατά κύριο
λόγο είναι υποχρεωτική. Η κύρια διαφορά του Master και του Diploma είναι ότι, στο τελευταίο δεν
απαιτείται η εκπόνηση διατριβής, ενώ παράλληλα η απόκτηση του Diploma µπορεί να απαιτεί την
παρακολούθηση λιγότερων µαθηµάτων από το Master. Προσοχή, κατά κανόνα το Diploma δεν
αναγνωρίζεται από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πίνακας 8.3: Τίτλοι και διάρκεια µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών
Χώρα
Ελλάδα

Μεταπτυχιακό / ∆ιάρκεια
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) /: 1-2 έτη

Βρετανία
• MSc, MA, MBA, LLM / 1
έτος

∆ιδακτορικό / ∆ιάρκεια
∆ιδακτορικό / 3 έτη
τουλάχιστον
Doctor of Philosophy –
Ph.D. / τουλάχιστον 2 έτη

• MPhil / 1-2 έτη
Γαλλία

Doctorat / 2-4 έτη µετά το
DEA

• DESS / 1 έτος
• DEA / 1 έτος
ΗΠΑ

MSc, MA, MBA, LLM: 2έτη

Doctor of Philosophy –
Ph.D. / τουλάχιστον 4 έτη

Καναδάς

MSc, MA, MBA, LLM: 2έτη

Doctor of Philosophy –
Ph.D. / τουλάχιστον 4 έτη

Γερµανία Magister LLM

Doctorate (Dr.-Ing.) / 2-5
έτη

Για τα περισσότερα προγράµµατα σπουδών προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι
παρακολούθησης. Έτσι, πέρα από τον κλασσικό τρόπο 12µηνης συνεχούς παρακολούθησης
(full-time) προσφέρεται και η δυνατότητα για µερική παρακολούθηση του προγράµµατος (part-time),
που ακολουθούν συνήθως σπουδαστές οι οποίοι ταυτόχρονα εργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση το
χρονικό διάστηµα σπουδών αυξάνεται από 12, σε 24 µήνες.
Πολλά

Βρετανικά

πανεπιστήµια

προσφέρουν

µεγάλο

µέρος

των

µεταπτυχιακών
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προγραµµάτων τους µε σύστηµα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως (distance learning programs –
e-learning). Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως παρακολούθησης κάθε πανεπιστήµιο έχει
διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του προγράµµατος, σε ότι αφορά διδασκαλία, διάρκεια, δίδακτρα,
τρόπο εξέτασης κλπ. Βασική πηγή πληροφοριών αποτελεί το International Centre for Distance
Learning (http://icdl.open.ac.uk). Για τα προγράµµατα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως, ο
ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έλθει εκ των προτέρων σε επικοινωνία µε τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να
διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο που θα λάβει θα τύχει αναγνώρισης.
Κάθε πανεπιστήµιο, καθώς και τµήµα πανεπιστηµίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την
αποδοχή υποψηφίων. Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το πρόγραµµα που προσφέρεται, τον
αριθµό των εισακτέων για κάθε πρόγραµµα, καθώς και το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων. Σε
γενικές γραµµές, όµως, τα παρακάτω προσόντα συνήθως είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε
Βρετανικό πανεπιστήµιο.
• Βασικός Τίτλος Σπουδών µε βαθµό πτυχίου ως βασικό κριτήριο επιλογής και µε σχετικό
αντικείµενο µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στο οποίο δηλώνεται υποψηφιότητα.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Τα περισσότερα πανεπιστήµια
θεωρούν ότι το Certificate of Proficiency in English του Cambridge καλύπτει τις απαιτήσεις. Άλλα
αποδεικτικά γλωσσοµάθειας είναι το IELTS (International English Language Testing System) µε
βαθµό 6-7 και το TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
• Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδηµαϊκή
πληρότητα του υποψηφίου είναι επίσης απαραίτητες.
Ως πολίτες της Ε.Ε. οι Έλληνες φοιτητές στην Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα µε
τους Βρετανούς. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 τα δίδακτρα κυµαίνονται γύρω στις 3.100
Αγγλικές λίρες/έτος.
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία
Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το
αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και στις σπουδές
που πραγµατοποιούνται στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles). Στην Γαλλία υπάρχουν 90 δηµόσια
πανεπιστήµια, πάνω από 450 Grandes Ecoles εκ των οποίων 240 είναι ανώτατες σχολές µηχανικών,
2000 ανώτατα ιδρύµατα στον τοµέα των καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικής και παραϊατρικών σπουδών,
καθώς και ερευνητικά κέντρα. Προσφέρουν σε τρεις κύκλους σπουδών εθνικά διπλώµατα τα οποία
είναι ισότιµα, ανεξάρτητα από το ίδρυµα που τα απονέµει – πανεπιστήµιο ή Grande Ecole.
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει δύο (2) βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, µε διαφορετικούς στόχους, δοµή και προϋποθέσεις εγγραφής τις Grandes Ecoles και τα
Πανεπιστήµια.
Οι Grandes Ecoles παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου µε σκοπό την επαγγελµατική
αποκατάσταση, όπως π.χ. εκπαίδευση µηχανικών και εκπαίδευση στην διοίκηση επιχειρήσεων για
ανώτατα στελέχη. Έτσι, τα διπλώµατα που απονέµονται από αυτές τις σχολές βρίσκονται στην
κορυφή της προτίµησης των επιχειρήσεων για την κάλυψη θέσεων µε αυξηµένες ευθύνες και
απαιτήσεις.
Σε σύγκριση µε αυτές, τα πανεπιστήµια είναι περισσότερο προσανατολισµένα προς τη
διαµόρφωση ερευνητών και τη διάπλαση ειδικών της γνώσης, µια διαφορά που δείχνει να καλύπτεται
µε τη δηµιουργία ειδικοτήτων µηχανικών και καταρτίσεων προετοιµασίας επαγγελµατικών
διπλωµάτων. Τα πανεπιστήµια παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τοµείς (θετικές
επιστήµες, τεχνολογία κα).
Μετά από 4 έτη πανεπιστηµιακών σπουδών, όπως και στην Ελλάδα, οι φοιτητές µπορούν να
προσανατολιστούν είτε προς µια πρακτική εκπαίδευση, είτε προς την έρευνα. Στην τελευταία αυτή
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περίπτωση, το γαλλικό σύστηµα πλησιάζει περισσότερο το ελληνικό. Ο τρίτος κύκλος σπουδών
διαρκεί ένα έως πέντε έτη. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι περιλαµβάνουν
• DESS (Diplôme d’ Etudes Superieures Specializes). Είναι ο βασικός µεταπτυχιακός τίτλος
επαγγελµατικής κατεύθυνσης που απονέµεται από τα Γαλλικά πανεπιστήµια. Σε αυτό έχουν
πρόσβαση όσοι έχουν ολοκληρώσει τους δύο κύκλους σπουδών και είναι κάτοχοι Μaitrise ή
διπλώµατος µηχανικού. Για την απόκτηση του µεταπτυχιακού αυτού τίτλου µονοετούς διάρκειας,
απαιτείται πρακτική άσκηση τουλάχιστον τριών µηνών σε κάποια επιχείρηση. Για την υποψηφιότητα
σε αυτό τον τύπο µεταπτυχιακού συνεκτιµάται η ενδεχόµενη πρακτική ενασχόληση του φοιτητή µε
το αντικείµενο µελέτης. Οι τοµείς σπουδών περιλαµβάνουν µηχανική, επιστήµες διοίκησης,
οικονοµικές επιστήµες, πληροφορική, βιοµηχανικές επιστήµες και τεχνολογία κ.α.
• DEA (Diplome d’Etudes Approfondies). Θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε µεταπτυχιακό, µε τη
διαφορά ότι το DEA επικυρώνει ένα έτος σπουδών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
προετοιµασία µιας διατριβής (these), η οποία, όπως το ελληνικό ∆ιδακτορικό, διαρκεί 3 ή 4 χρόνια.
Γενικότερα, αυτός ο διαχωρισµός των κύκλων σπουδών, ο οποίος είναι πιο έντονος στη Γαλλία απ’
ό,τι στην Ελλάδα, καθιστά το σύστηµα πιο πολυσύνθετο. Επιτρέπει όµως στους φοιτητές να
µεταπηδήσουν, όχι µόνο από τον ένα κλάδο στον άλλο, αλλά και από το ένα ίδρυµα στο άλλο ή,
ακόµα, και από την θεωρητική στην πρακτική εκπαίδευση.
• CAAE (Certificat d’ Aptitude à l’ Administration des Enterprises). Τα Ινστιτούτα ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων
(ΙΑΕ),
αποτελούν
πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα
µεταπτυχιακών
στην
οικονοµία–διαχείριση και απονέµουν ταυτόχρονα µε το DESS, ένα πιστοποιητικό (certificat)
ικανότητας στην διοίκηση επιχειρήσεων (CAAE: Certificat d’ Aptitude a l’ Administration des
Enterprises).
• ∆ιδακτορικές και µεταδιδακτορικές σπουδές. Το διδακτορικό (Doctorat) διαρκεί 3 έως 4 έτη.
Την οδό του διδακτορικού µπορούν να ακολουθήσουν οι κάτοχοι DEA, κατά προτίµηση µε βαθµό
πτυχίου άριστα, ή κατ’ εξαίρεση σε όσους παρουσιάσουν εξαιρετικό ερευνητικό έργο. Η
προετοιµασία της διδακτορικής διατριβής, υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή, εντάσσεται σε ένα
γενικότερο ερευνητικό πρόγραµµα, το οποίο καθορίζεται από τα ερευνητικά κέντρα των
πανεπιστηµίων. Οι µεταδιδακτορικές σπουδές “απόκτησης ικανότητας” (Habilitation) αποτελούν το
τελευταίο στάδιο που πρέπει να περάσει κανείς προκειµένου να αποκτήσει την ικανότητα να
διευθύνει εργασίες διδακτορικής έρευνας στα πανεπιστήµια.
Ο φάκελος υποψηφιότητας σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα συνήθως πρέπει να περιλαµβάνει:
• Πιστοποιητικό Γεννήσεως
• Πτυχίο/∆ίπλωµα (ίσως ζητηθεί και Απολυτήριο Λυκείου).
• Αναλυτική βαθµολογία.
• Καλό επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καλή γνώση της
Γαλλικής γλώσσας (το DALF σας απαλλάσσει από κάθε εξέταση γλώσσας). Εάν δεν έχετε
αποκτήσει δίπλωµα γαλλικής γλώσσας, µπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε εξετάσεις.
• Επιστολή παρουσίασης κινήτρων (lettre de motivation) όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι
λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό, στο συγκεκριµένο πανεπιστήµιο,
πως πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσει, µε ποιον τρόπο σκέπτεστε να το αξιοποιήσετε µελλοντικά και τι
θα συνεισφέρετε ο ίδιος στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική
για την επιλογή.
• Ενδεχοµένως ένα σχέδιο έρευνας ή ένα σχέδιο πρακτικής άσκησης εάν επιλέξετε ένα DEA ή
ένα DESS αντίστοιχα.
• Βιογραφικό Σηµείωµα.
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Στα δηµόσια ιδρύµατα δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Τα δίδακτρα στην ιδιωτική εκπαίδευση
ποικίλλουν ανάλογα µε τις σχολές, µε αρκετά µεγάλη διαφοροποίηση στις Grandes Ecoles όπου τα
δίδακτρα κυµαίνονται µεταξύ 3,000 €- 7,000€ και φτάνουν έως και 22,000€
Ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για πληροφορίες σχετικά µε µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην
Γαλλία είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερµανία
Στην Γερµανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Προσφέρονται µεταπτυχιακά προγράµµατα υψηλής ειδίκευσης που καλύπτουν ένα
ευρύ επιστηµονικό φάσµα. Ιδιαίτερη προτίµηση, τόσο από αλλοδαπούς όσο και από Γερµανούς
φοιτητές, παρατηρείται στις σπουδές τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε µεταπτυχιακό επίπεδο που
προσφέρονται από τις Ανώτατες Πολυτεχνικές Σχολές.
Ειδικά προγράµµατα συνεργασίας και ανταλλαγών συνδέουν τα γερµανικά πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
αποτελεί τον βασικό φορέα ακαδηµαϊκών ανταλλαγών και υποτροφιών για τα πανεπιστήµια της
Γερµανίας, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες σε αλλοδαπούς για ακαδηµαϊκά θέµατα
(Akademisches Auslandsamt-AAA).
Φορείς πληροφοριών για σπουδές στην Γερµανία, εκτός από την DAAD
(http://www.daad.de/idp), είναι η Γερµανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Προξενείο της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Θεσσαλονίκη και τα Ινστιτούτα Γκαίτε. Επίσης οι
πρώτες βασικές πληροφορίες για σπουδές στην Γερµανία δίδονται από καθηγητές-συνδέσµους που
βρίσκονται στα Ελληνικά ΑΕΙ και είναι εκπρόσωποι θεµάτων της Γερµανικής Υπηρεσίας
Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών.
Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών προσφέρονται από:
• Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα περιλαµβάνουν τα πανεπιστήµια (universitat) τα οποία δίνουν
βάρος στην ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής γνώσης, τα τεχνικά πανεπιστήµια (technische universitat)
που παρέχουν σπουδές σε τοµείς αντίστοιχους µε αυτούς των ελληνικών πολυτεχνείων και άλλα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (ανώτατες σχολές, ενοποιηµένα πανεπιστήµια κ.α.).
• Οι Ακαδηµίες Καλών Τεχνών και µουσικής που προσφέρουν σπουδές αντίστοιχες µε τον
τίτλο τους. Σπουδές καλών τεχνών και µουσικής προσφέρονται και από τα αντίστοιχα τµήµατα των
πανεπιστηµίων. Η δοµή των σπουδών διαφέρει σηµαντικά από αυτή των πανεπιστηµίων.
• Fachhochschulen - Universities of Applied Sciences, όπου επικεντρώνονται στην
εφαρµοσµένη κατάρτιση και έρευνα και έχουν µικρότερης διάρκειας χρόνο σπουδών σε σχέση µε τα
πανεπιστήµια. Προσοχή, οι τίτλοι σπουδών αυτών των σχολών εν γένει δεν αναγνωρίζονται από τον
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ανώτατοι ακαδηµαϊκοί τίτλοι.
Οι απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
Γερµανία έχουν τρεις δυνατότητες:
1. Να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακά προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης
(Aufbaustudium, Zusatzstudium, Erganzungsstudium) µε διάρκεια σπουδών από 6 µήνες έως και δύο
έτη. Με την ολοκλήρωση αυτών των σπουδών ο απόφοιτος αποκτά ένα πιστοποιητικό
(Zertifikat/Lizentiat) ή τον τίτλο Magister (από σχολές Θεωρητικών και Κοινωνικών Επιστηµών) ή
τον τίτλο Diplom (από σχολές Θετικών, Τεχνικών και Οικονοµικών επιστηµών).
2. Να αποκτήσουν τον τίτλο Master*- M.A., M.Sc., L.L.M., µέσω προγραµµάτων σπουδών
γερµανικών πανεπιστηµίων που δηµιουργήθηκαν κυρίως για αλλοδαπούς µεταπτυχιακούς φοιτητές
και είναι σε συνεργασία µε ευρωπαϊκά και αµερικανικά πανεπιστήµια. Για την αναγνώριση
µεταπτυχιακού τίτλου αυτής της κατηγορίας, συµβουλευτείτε τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την επιλογή
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του.
3. Να ακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου µε διάρκεια από 2 έως και 5 έτη και µε
κύριο σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Βασική προϋπόθεση είναι η επίβλεψη της
εργασίας από καθηγητή (Doktorvater/Doktormutter). Για την απόκτηση διδακτορικού ο υποψήφιος
πρέπει να δώσει και προφορικές εξετάσεις (Rigorosum) στον τοµέα που εκπονεί την διατριβή του.
Στα πανεπιστήµια υπάρχουν ειδικά τµήµατα (Graduiertenkollegs) που παρέχουν προγράµµατα
διδακτορικών σπουδών. Με την ολοκλήρωση της διατριβής απονέµεται ο τίτλος Promotion.
Κάθε πανεπιστήµιο έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων. Υπάρχουν βέβαια
βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή Ελλήνων φοιτητών σε µεταπτυχιακά προγράµµατα
γερµανικών πανεπιστηµίων τα οποία είναι:
• Πτυχίο/δίπλωµα από Ελληνικό πανεπιστήµιο µε βαθµολογία συνήθως πάνω 7/10
• Ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά γνώσης της γερµανικής γλώσσας Μικρό ή µεγάλο
πτυχίο γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε (Kleines/Großes Deutsches Sprachdiplom).
o Εξέταση Γερµανικής γλώσσας για την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων στα ΑΕΙ (DSH).
o Πτυχίο Γερµανικής γλώσσας της ∆ιάσκεψης των Υπουργών Παιδείας (ΚΜΚ, Grund Stufe
ΙΙ).
o Κεντρική Εξέταση Ανωτέρου Επιπέδου του Ινστιτούτου Γκαίτε (Zentrale
Oberstufenprufung), ή (για αρκετά πανεπιστήµια) Μέσου Επιπέδου (Zentrale Mittelstufenprufung).
• Βιογραφικό Σηµείωµα και τυχόν επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
• Συστατικές Επιστολές.
Περισσότερες πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές στη Γερµανία παρέχονται από τη
Γερµανική Πρεσβεία (Καραολή & ∆ηµητρίου 3, 106 75 Αθήνα, 210-7285111, 7285242), το
α

Γερµανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη (Καρόλου Ντηλ 4 , 541 10, 2310-236315) και τα κατά
τόπους Ινστιτούτα GOETHE (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά)
Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Η.Π.Α.
Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000
προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή
µεταπτυχιακού προγράµµατος χρειάζεται χρόνο και συστηµατική αναζήτηση στις κατάλληλες πηγές
πληροφοριών. Υπεύθυνοι φορείς στην Ελλάδα για πληροφορίες αποκλειστικά σχετικά µε σπουδές
στις Η.Π.Α. είναι το Αµερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Ίδρυµα Fulbright) και η
Ελληνοαµερικανική Ένωση.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στις Η.Π.Α. ανάλογα µε την οικονοµική υποστήριξη που
δέχονται µπορεί να είναι δηµόσια ή ιδιωτικά. Τα ∆ηµόσια- Πολιτειακά πανεπιστήµια (State
Universities) υποστηρίζονται εν µέρη από τις αντίστοιχες Πολιτειακές Κυβερνήσεις. Ο µέσος όρος
εγγραφών στα δηµόσια Πανεπιστήµια που ανήκουν στην κατηγορία Research I (η υψηλότερη
κατηγορία όσον αφορά την διεξαγωγή έρευνας) είναι 36,000, σύµφωνα µε στοιχεία του 2002, µε
ποσοστό εγγραφών 15-30% σε µεταπτυχιακό επίπεδο.
Τα Ιδιωτικά Ερευνητικά Πανεπιστήµια (Private Research Universities), έχουν µέσο όρο τον
µισό αριθµό εγγραφών σε σχέση µε τα ∆ηµόσια, µε ποσοστό φοιτητών σε µεταπτυχιακό επίπεδο,
µεγαλύτερο του 50%. Υπολογίζεται ότι το 1/3 των διδακτορικών διπλωµάτων στις Η.Π.Α.,
προέρχεται από απόφοιτους αυτής της κατηγορίας των Πανεπιστηµίων.
Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέµουν τα πανεπιστήµια είναι οι εξής:
1. ∆ίπλωµα Master’s (Master’s Degree). Είναι ο πρώτος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και
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προϋποθέτει από ένα έως και δύο έτη σπουδών. Τα περισσότερα πανεπιστήµια απονέµουν
διπλώµατα Master of Sciences (M.S.) σε τοµείς εφαρµοσµένων επιστηµών και διπλώµατα Master of
Arts (M.A.) σε τοµείς όπως τέχνες, ανθρωπιστικές και άλλες επιστήµες. Τα διπλώµατα Master’s
έχουν ονοµασίες και αρχικά που περιλαµβάνουν τον τοµέα ή την ειδικότητα σαν µέρος του
µεταπτυχιακού τίτλου. Οι φοιτητές κάνουν υποχρεωτικά κάποια µαθήµατα. Εναλλακτικά µε την
επιλογή µικρότερου αριθµού µαθηµάτων µπορούν να διεξάγουν έρευνα υπό την κατεύθυνση
κάποιου καθηγητή (major professor ή thesis advisor) και να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα µέσω
της µεταπτυχιακής εργασίας (master thesis). Για την απονοµή του τίτλου χρειάζεται ένας µέσος όρος
βαθµολογίας (GPA) τουλάχιστον “Β”.
2. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (Doctoral Degree/Doctorate). Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) είναι το
ανώτατο δίπλωµα που απονέµεται από τα πανεπιστήµια σε φοιτητές που συµπληρώνουν πάνω από 4
έτη σπουδών µετά τις σπουδές τους για το δίπλωµα Master’s. Βασίζεται σε πρωτότυπη επιστηµονική
έρευνα η οποία δηµοσιεύεται σε µορφή διδακτορικής διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο
υποψήφιος. Περιλαµβάνει εξετάσεις (Qualifying examination) που δίνονται από τους φοιτητές αφού
συµπληρώσουν τα απαραίτητα µαθήµατα και µπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές. Ο
υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του και
καταλήγει στην παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας του.
Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Καναδά
Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας
που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό σύστηµα παιδείας. Τα
πανεπιστήµια χρηµατοδοτούνται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από το δηµόσιο µε αποτέλεσµα να
προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών ανεξάρτητα από τον τοµέα σπουδών ή την περιοχή που
βρίσκεται το πανεπιστήµιο. Ο Καναδάς έχει δύο επίσηµες γλώσσες :τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που προσφέρουν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στον
Καναδά είναι πανεπιστήµια, κολέγια, πολυτεχνεία και ινστιτούτα. Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα που
απονέµονται είναι:
• Το Master’s, για την απόκτηση του οποίου απαιτείται ένα ή δύο έτη σπουδών καθώς και η
υποβολή µίας µεταπτυχιακής εργασίας (thesis) ή πρακτικής/ερευνητικής εργασίας
(practicum/research paper).
• Το ∆ιδακτορικό (Doctoral), µε σπουδές διάρκειας 2-3 ετών για φοιτητές που έχουν ήδη το
δίπλωµα Master’s. Για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου απαιτείται η σύνταξη και η υποστήριξη
διδακτορικής διατριβής
Τα κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης υποψηφίων είναι διαφορετικά σε κάθε πανεπιστήµιο.
Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε
µεταπτυχιακά προγράµµατα:
1. Ο µέσος όρος βαθµολογίας πτυχίου/ διπλώµατος από Ελληνικό πανεπιστήµιο πρέπει να
είναι τουλάχιστον 6.5-7.0/10.
2. Απαραίτητη είναι η γνώση της επίσηµης γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύµατος. Το TOEFL
και σπανιότερα το IELTS είναι τα επίσηµα τεστ γλώσσας που δέχονται τα αγγλόφωνα πανεπιστήµια.
Στα γαλλόφωνα ιδρύµατα δεν υπάρχει συγκεκριµένο τεστ γλώσσας και η αξιολόγηση των
υποψηφίων για αυτό το κριτήριο καθορίζεται από κάθε πανεπιστήµιο ξεχωριστά.
3. Σε διάφορες περιπτώσεις µπορεί να ζητηθεί βαθµολογία στο τεστ GRE, ενώ για
µεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων σε αγγλόφωνα πανεπιστήµια χρειάζεται το τεστ
GMAT.
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9. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φορέων όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύµατα,
κληροδοτήµατα, διεθνείς οργανισµοί και πανεπιστήµια που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι συνηθέστεροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απονοµή των
υποτροφιών, σε γενικές γραµµές, είναι οι εξής :
• ο βαθµός του πτυχίου
• οι επιδόσεις σε µαθήµατα σχετικά µε τον τοµέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η
υποτροφία
• η καλή γνώση ξένης γλώσσας
• η οικονοµική κατάσταση
• η καταγωγή από συγκεκριµένο τόπο

Επίσης για την χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση
δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συµµετοχή σε διαγωνισµό. Εκτός από τις υποτροφίες δυο
άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης σπουδών είναι:
1. Η χρηµατοδότηση που δίδεται απευθείας από τα πανεπιστήµια: Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός

φοιτητής, παράλληλα µε την αίτηση, πρέπει να προµηθευτεί και τα σχετικά έντυπα για πιθανή
οικονοµική ενίσχυση από το συγκεκριµένο πανεπιστήµιο ή τµήµα στο οποίο έχει σκοπό να
υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για µεταπτυχιακές σπουδές. Σε κάθε περίπτωση η οικονοµική
ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζεται χωριστά από την αίτησή του για φοίτηση στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Υπάρχουν διάφορες µορφές οικονοµικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα
πανεπιστήµιο (πχ. µέσω ερευνητικών προγραµµάτων, µέσω παροχής βοηθητικού διδακτικού έργου,
ή µέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριµένου τµήµατος του
πανεπιστηµίου). Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήµιο ή τµήµα
πανεπιστηµίου.
2. Η χρηµατοδότηση µέσω προγραµµάτων δανειοδότησης τραπεζών: Οι περισσότερες
τράπεζες διαθέτουν εξειδικευµένα δανειοδοτικά προγράµµατα σπουδών.

9.1.

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών - ΥΠΕΠΘ

Κύριος φορέας χορήγησης υποτροφιών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) στη διεύθυνση:
Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη), 117 42 Αθήνα,
Τηλ.: 210-3726300, Fax: 210-3221863, 210- 3312759 (www.iky.gr)
Οι ειδικότητες που δικαιούνται την υποτροφία καθορίζονται κάθε φορά στην ετήσια
προκήρυξη. Οι υποτροφίες σχετικές µε τους αποφοίτους Τεχνολόγους Πληροφορικής ανέρχονται σε
1-3 ετησίως για µεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύµατα του εξωτερικού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η επιτυχία στις εξετάσεις που
διενεργεί το Ίδρυµα επί συγκεκριµένης ύλης σε 3 γνωστικά αντικείµενα.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) επίσης χορηγεί υποτροφίες για
σπουδές στο εξωτερικό στους αποφοίτους του τµήµατος, ανάλογα µε την ετήσια θεµατική
προκήρυξη, στη διεύθυνση:
ΥΠΕΠΘ - ∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας ,

Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. 210 344-2446, www.ypepth.gr
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9.2.

∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων Υπουργείου Οικονοµικών

Ιδρύµατα και Κληροδοτήµατα που χορηγούν υποτροφίες διαχειρίζεται και η Γενική ∆ιεύθυνση
∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα παρακάτω
περιλαµβάνουν και αποφοίτους ΤΕΙ Πληροφορικής.
• Βελλίου Κων.: Οποιοσδήποτε κλάδος σπουδών όλων των Ελληνικών ΑΕΙ, άποροι, καταγωγή
από τη Βλάστη, Ν. Πέλλας, λοιπή Μακεδονία (Με διαγωνισµό) Για εσωτερικό ή εξωτερικό
(Μεταπτυχιακές Σπουδές)
• Κρήτσκη Νικ. : Οποιοσδήποτε κλάδος όλων των Ελληνικών ΑΕΙ και πτυχιούχων αυτών.
Καταγωγή Ζαγορά (24 θέσεις), Πελοπόννησο(12 θέσεις), Σπέτσες(12 θέσεις), Ύδρα(12 θέσεις), (Με
διαγωνισµό για βασικές σπουδές, µε επιλογή για µεταπτυχιακές εσωτερικού)
• Κυπριανίδη Ιαλέµου: Οποιοσδήποτε κλάδος όλων των Ελληνικών ΑΕΙ. Μόνιµοι κάτοικοι
τέως διοικήσεως Πρωτευούσης (Θέσεις: Άρρενες 8 και Θήλεις 8). Για εσωτερικό
• Πραγγαστή Επαµ.: Οποιοσδήποτε κλάδος όλων των Ελληνικών ΑΕΙ. Καταγωγή: Λεβίδι
Αρκαδίας. Για εσωτερικό
• Σακελλαρίου Σπύρου: Οποιοσδήποτε κλάδος όλων των ΑΕΙ. Καταγωγή κατά προτίµηση:
Λιβάρτζη, Ψωφίδα, Καλάβρυτα(χωρίς διαγωνισµό). Για εσωτερικό
• Τριανταφυλλίδου Παν.: Οποιοσδήποτε κλάδος όλων των ΑΕΙ. Καταγωγή: Πελοπόννησο.
Προτεραιότητα: Φοιτητές και Πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών σχολών (Με διαγωνισµό για
βασικές σπουδές, µε επιλογή για µεταπτυχιακές)
• Χρυσοχόου Πέτρου: Οποιοσδήποτε κλάδος όλων των ΑΕΙ. Καταγωγή: Καβάλα, Φλώρινα
(Με διαγωνισµό).Για εσωτερικό
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τον οδηγό µε τα ιδρύµατα και τα
κληροδοτήµατα που χορηγούν υποτροφίες από το Υπουργείο Οικονοµικών , ∆ιεύθυνση
Κληροδοτηµάτων, Πειραιώς και Κολωνού 2 (γραφείο 320), Τηλ. 210-5234609.
9.3.

Υποτροφίες Ιδρυµάτων και Κληροδοτηµάτων

Τα παρακάτω Ιδρύµατα χορηγούν υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές και περιλαµβάνουν
πτυχιούχους Πληροφορικής ΤΕΙ.:
• Ίδρυµα Προποντίς (Φίλωνος 137, 185 36 Πειραιάς -2ος όροφος, τηλ. 210.4589900,
www.propondis.gr)
• Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (Λ. Αµαλίας 56, 10558 Αθήνα, τηλ.
210.3713000, www.onassis.gr)
• Ίδρυµα Μποδοσάκη (Λεωφ. Αµαλίας 20 Αθήνα 10674, τηλ. 210.3237973, 210.3237804,
210.3237805)
Τα περισσότερα από τα παρακάτω κληροδοτήµατα δίνουν προτεραιότητα ή προορίζονται για
υποψήφιους µε καταγωγή από συγκεκριµένο µέρος της Ελλάδας. Σχεδόν όλα προορίζονται για
οικονοµικά αδύνατους υποψήφιους.
• Βαλσαµάκη Θεµ. & Νικ. (∆ιδύµου 22 - Αθήνα τηλ. 210.8816354 / 210.8818872)
• Βραβείο Βασ. & Ιπποκράτη (Αθήνα τηλ. 210.7240 673)
• Βουδούρη Λίλιαν (Νίκης 16 Αθήνα, τηλ. 210.3232 671)
• Αντωνίου και Άννας Βυζίου (διά του κ. ∆ηµάρχου Ν. Ιωνίας τηλ. 210.2790115)
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• Γουλανδρή Βασίλη και Ελίζας (Αθήνα Πάνου Αραβαντινού 6 106 74 Αθήνα τηλ.210.7210
706- 210.7248 670)
• "Εµπειρίκειο Ίδρυµα" (Πανεπιστηµίου 6, Αθήνα τηλ. 210. 3620918)
• Ευσταθιάδη Αικατερίνη Ι. (Γρ. Λαµπράκη 91 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. 210.4231116-8)
• Ινστιτούτο Στατιστικής Ανάλυσης & Συστηµ. Πληρ/κής (Αθήνα)
• Καντάρη Θεόκλητου (Σαλαµίνα τηλ. 210.4671970)
• Ζάππα Κων & Ευαγ. (Ζάππειος Επιτροπή 28ης Οκτωβρίου 34, τηλ. 210.3624697)
• Καπράλου Χρήστου & Σούλης (Τρίπου 7, Κουκάκι, Αθήνα τηλ. 210.9239041)
• Καράγιωργα Σάκη (Αθήνα (Πάντειος))
• Καϊλής Πάρις Ίδρυµα (Αθήνα)
• Καραπιπέρειο Πνευµατικό Ίδρυµα (∆.Σ. Καραπιπερείου Πνευµατικού Ιδρύµατος,
Νικ.Κωστή 11, 10444 Αθήνα)
• Κοργιαλένειον Αθλον δι΄υποτροφίας (∆ηµοκρίτου 21, Αθήνα, τηλ. 210. 36 11 625)
• Μάλλωση Αικατερίνης (κ. Γρηγόρης Τιµογένης Κολοκοτρώνη 72 - 18535 Πειραιάς, τηλ.
210.4220001-8)
• Μανιατάκειο Ίδρυµα ∆ωρέα ∆ηµητρίου και Ελένης Μανιατάκη (Παπαδιαµαντοπούλου 82
Αθήνα, τηλ. 210.7486890)
• Ίδρυµα Υποτροφιών Ευαγγελία Μωραϊτου (Καρνεάδου 22 - Αθήνα 10675 τηλ. 210.7215
697)
• Ίδρυµα Παναγιώτη Πεταλιά (Κοινότητα Αστακού Αιτωλ/νίας τηλ. 26460.41431)
• Πνευµατικό Κέντρο Ρουµελιωτών (Αθήνα, Σίνα & Αραχόβης τηλ. 210.3608 885)
• Ρόδη Ρούφου-Κανακάρη (Πλουτάρχου 4 Αθήνα τηλ. 210.7226 447)
• Ίδρυµα Σαµούρκα (Μεσογείων 2-4 11527 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210. 7488703-4 & 210.3607610)
• Αθλου Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου (Β Χαρ. Τρικούπη 23 Αθήνα 1ος όροφος τηλ.
210.3620786)
• Τσούνειον Ίδρυµα (Κύπρου 71, 15659 Παπάγου)
• Τσώρη Αναστασίου (Αθήνα 10677 - Κάνιγγος 5,τηλ. 210.3802062)
• Ίδρυµα Χάρβαρντ (Μουρούζη 7 Αθήνα 10674 τηλ. 210 6777990)
• Χάτσου Μ. (Εστία Ν. Σµύρνης 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ τηλ. 210.9333702)
• Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα (Ηρώδου Αττικού 12Α (3ος Ορ.) Αθήνα, - Μαρούσι,
210-8093828)

τηλ.

• Ίδρυµα Λάτση Ιωάννου (Όθωνος 10 4ος όροφος, Αθήνα, τηλ. 3337492 και 3220505)
• Ίδρυµα "Κληροδότηµα Αδελφών Σταµάτη"
• Ίδρυµα Τραχανά – Φεργάδη
• Ίδρυµα Κοινωφελές Τσαπαλά Βασιλείου του Κων/νου
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9.4.

Υποτροφίες Εξωτερικού

Βρετανία
Οι πιο σηµαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες ειδικά για µεταπτυχιακές σπουδές στη Μ.
Βρετανία είναι οι ακόλουθοι:
• British Chevening Scholarships. To Βρετανικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας
ενός έτους. Πληροφορίες από το τµήµα υποτροφιών του Βρετανικού Συµβουλίου, από το Γραφείο
∆ιασύνδεσης και από την ιστοσελίδα http://www.chevening.com
• Ερευνητικά συµβούλια & Βρετανική Ακαδηµία. Τα ερευνητικά συµβούλια της Μ. Βρετανίας,
όπως π.χ. το Economic and Social Research Council (ESRC-http://www.esrc.ac.uk) για οικονοµικές
και κοινωνικές επιστήµες, το Engineering & Physical Sciences Research Council
(EPSRC–http://www/epsrc.ac.uk) για θετικές επιστήµες και επιστήµες µηχανικού, και η British
Academy (http://www.britac.ac.uk) παρέχουν περιορισµένο αριθµό υποτροφιών που καλύπτουν
συνήθως µόνο τα δίδακτρα για τους υποψήφιους από χώρες µέλη της ΕΕ. Η υποστήριξη γίνεται µέσω
των διαφόρων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Σχετικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιλογής
δίδονται απευθείας από τα τµήµατα που γίνεται η αίτηση.
• Υποτροφίες έρευνας. Σε πολλά τµήµατα, κυρίως θετικών επιστηµών και τεχνολογίας,
παρέχεται χρηµατοδότηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισµούς, σε
συγκεκριµένα αντικείµενα έρευνας. Σχετικές πληροφορίες δίδονται απευθείας από τα τµήµατα. Στην
ιστοσελίδα http://www.jobs.ac.uk/jobtype/student/ µπορείτε να βρείτε τέτοιες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης, κυρίως στα πλαίσια προγραµµάτων διδακτορικού (PhD studentships).
• Υποτροφίες Πανεπιστηµίων. Οι υποτροφίες Πανεπιστηµίων (institutional scholarships)
παρέχονται συνήθως βάση ακαδηµαϊκών κριτηρίων. Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί αξιολόγηση των
ακαδηµαϊκών γνώσεων του υποψηφίου µέσω τεστ, συνέντευξης ή γραπτής έκθεσης. Είναι σηµαντικό
να γνωρίζετε την ακριβή ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεως για υποψηφιότητα σε αυτές τις υποτροφίες.
Οι προθεσµίες συνήθως είναι τον Απρίλιο, Ιούνιο ή Ιούλιο. Η διαχείρηση των υποτροφιών γίνεται
από κεντρικό γραφείο υποτροφιών του Πανεπιστηµίου ή αρκετές φορές από συγκεκριµένη σχολή ή
τµήµα του Πανεπιστηµίου. Σχετικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο κάθε
πανεπιστηµίου.
Γαλλία
Πηγή χρηµατοδότησης των σπουδών στην Γαλλία αποτελούν οι υποτροφίες που χορηγεί η
Γαλλική κυβέρνηση και διαχειρίζονται διάφοροι οργανισµοί σε χώρες όπου υπάρχουν Γαλλικές
αποστολές ή υπηρεσίες πολιτιστικής δράσης και συνεργασίας. Για την Ελλάδα το ρόλο αυτό
διαδραµατίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες
αίτησης υποψηφιότητας για υποτροφία τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την επιθυµητή έναρξη των
σπουδών του. Επίσης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει πληροφορίες για υποτροφίες από τον
υπεύθυνο του µεταπτυχιακού προγράµµατος και µπορεί να συντάξει αίτηση υποτροφίας σε
συνεργασία µε αυτόν.
Γερµανία
Σε γενικές γραµµές τα Γερµανικά πανεπιστήµια δεν απονέµουν υποτροφίες που προέρχονται
απευθείας από τα ιδρύµατα. Το κατεξοχήν πρόγραµµα υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές στην
Γερµανία είναι το πρόγραµµα της Γερµανικής Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών DAAD. Κάθε
χρόνο η DAAD προσφέρει περίπου 15 υποτροφίες σε αποφοίτους Ελληνικών πανεπιστηµίων όλων
των επιστηµονικών κλάδων και των κλάδων Μουσικής και Καλών Τεχνών, για µεταπτυχιακές
σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση
της γερµανικής γλώσσας.
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Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα ακαδηµαϊκό έτος και κατά κανόνα δεν παίρνουν παράταση.
Η σχετική προκήρυξη βγαίνει συνήθως κάθε Σεπτέµβριο και µπορείτε να την αναζητήσετε στο
Γραφείο ∆ιασύνδεσης. Επίσης η γερµανική πρεσβεία διαθέτει στους ενδιαφερόµενους το ειδικό
ενηµερωτικό φυλλάδιο ‘‘Οι υποτροφίες της DAAD”. Τέλος στο έντυπο ‘‘Υποτροφίες και
χρηµατοδότηση για αλλοδαπούς φοιτητές’’ που εκδίδεται επίσης από την DAAD, υπάρχει λίστα
ιδιωτικών φορέων που παρέχουν χρηµατοδότηση σε αλλοδαπούς φοιτητές.
Η.Π.Α.
Το Ίδρυµα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους σπουδαστές όλων των κλάδων
µεταπτυχιακών σπουδών εκτός ιατρικής, οι οποίες καλύπτουν µέρος των εξόδων διαµονής και των
διδάκτρων, τα αεροπορικά εισιτήρια και την ιατρική ασφάλεια του υποτρόφου. Η επιλογή γίνεται
από ειδική επιτροπή µε συνέντευξη των υποψήφιων υποτρόφων. Απαραίτητα προσόντα για
υποψηφιότητα είναι η κατοχή πτυχίου / διπλώµατος µε βαθµό τουλάχιστον 8/10 και η άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
Στο χώρο των υποτροφιών έχουν αρχίσει να εισέρχονται και ορισµένες επιχειρήσεις. Για
παράδειγµα, η INTRAΚOM, για τέταρτη συνεχή χρονιά, προσφέρει ένα ορισµένο ποσό στο ίδρυµα
Fullbright που το διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις υποτροφίες που δίνει. Ως σήµερα το ποσό αυτό ήταν
50.000 δολάρια το χρόνο. Η INTRAΚOM έχει ζητήσει το ποσό που διαθέτει να διατίθεται , κατά
προτεραιότητα , σε υποτροφίες που έχουν ως θέµα την τεχνολογία και την πληροφορική.
Καναδάς
Βασική πηγή πληροφόρησης για υποτροφίες που παρέχονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µέσω
οµοσπονδιακών κυβερνητικών προγραµµάτων είναι το έντυπο “Awards for study in Canada” που
εκδίδεται από τον φορέα “Canadian Bureau for International Education” και διατίθεται στην
Καναδική Πρεσβεία. Ο Ελληνο-Καναδικός σύνδεσµος προκηρύσσει υποτροφίες για Έλληνες
φοιτητές που έχουν ήδη γίνει δεκτοί για µεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήµιο του Καναδά.
Προσφέρονται δύο υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε κλάδο, ύψους $3,000
Cdn η κάθε µία. Μαζί µε την αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να στείλει (α) βιογραφικό σηµείωµα, (β)
την πιο πρόσφατη βαθµολογία µαθηµάτων και (γ) το γράµµα αποδοχής από το πανεπιστήµιο.
Το ίδρυµα NSERC (Natural Sciences & Engineering Research) του Καναδά χρηµατοδοτεί
νέους επιστήµονες/µηχανικούς που κάνουν διδακτορικό σε αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο του
Καναδά, για την ερευνητική εργασία τους σε οµάδες εργαστηρίων της κυβέρνησης (Canadian
government laboratories) στον τοµέα που σπουδάζουν. Για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης δεν υπάρχει
προθεσµία υποβολής. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των
υποψηφίων µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

67

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
10.1.

Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής - ΣΤΕΜΠ

Ο Σ.ΤΕ.Μ.Π. δηµιουργήθηκε το 1997, και είναι επιστηµονικό κι επαγγελµατικό σωµατείο που
αποτελεί συλλογικό όργανο των εγκατεστηµένων σε όλη την Ελλάδα Πτυχιούχων Τεχνολόγων
Μηχανικών Πληροφορικής, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τα τµήµατα Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι
όλης της χώρας. Έδρα του σωµατείου είναι η Θεσσαλονίκη. Τα µέλη του ΣΤΕΜΠ ανέρχονται
περίπου σε 400
Σκοποί του ΣΤΕΜΠ
α. Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των επαγγελµατικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών,
συνδικαλιστικών και οικονοµικών συµφερόντων των µελών του καθώς επίσης και η βελτίωση των
όρων άσκησης επαγγέλµατος, των συνθηκών εργασίας και αµοιβής των µελών του.
β. Η επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική ανέλιξη των µελών του,η βελτίωση του
επιπέδου εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης καθώς και η εξειδίκευση και επιµόρφωση αυτών.
γ. Η συµβολή στην ανάπτυξη της επιστήµης της Πληροφορικής και στην προαγωγή της
έρευνας γι' αυτήν.
δ. Η ανάπτυξη δεσµών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας µεταξύ των µελών, η προώθηση
της συνεργασίας τους µε άλλους συλλόγους, παρεµφερείς ή µη, για την προώθηση των στόχων του
σωµατείου.
ε. Η συµβολή στην διαδικασία αναβάθµισης των σπουδών των Τ.Ε.Ι και ειδικότερα των
τµηµάτων Πληροφορικής αλλά και του επιπέδου της παρεχόµενης παιδείας γενικότερα.
στ. Η διασφάλιση και προστασία του πολίτη και των ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων
του από την χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής.
ζ. Η προάσπιση και διεύρυνση της δηµοκρατίας και η συµµετοχή στην προώθηση της
κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστικής και γενικότερα κάθε είδους προόδου στην Ελλάδα.
Εγγραφή στον ΣΤΕΜΠ
Τα µέλη του ΣΤΕΜΠ διακρίνονται σε Τακτικά, ∆όκιµα και Επίτιµα.
Ως τακτικά µέλη του σωµατείου έχουν δικαίωµα να εγγραφούν οι πτυχιούχοι των τµηµάτων
πληροφορικής της τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης των Ιδρυµάτων όλης της χώρας.
Ως δόκιµα µέλη γίνονται δεκτοί (υπό προϋποθέσεις) οι τελειόφοιτοι (προπτυχιακοί) φοιτητές
των Τµηµάτων Επιστήµης Πληροφορικής (τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) των Τ.Ε.Ι. όλης της χώρας.
Ως επίτιµα µέλη του σωµατείου εγγράφονται, µετά από πρόταση του ∆.Σ και απόφαση της Γ.Σ.,
πρόσωπα στα οποία κρίνει η Γ.Σ. ότι πρέπει σε ένδειξη τιµής να τους αποδοθεί ο σχετικός τίτλος
Μέλη του ΣΤΕΜΠ µπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των Τµηµάτων Πληροφορικής Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Υπολογιστικών Συστηµάτων Πειραιά αφού δεν υπήρχαν εκείνη την χρονική
στιγµή απόφοιτοι άλλων ΤΕΙ µε αντικείµενο την Πληροφορική. Στην περίπτωση που απόφοιτοι
άλλων τµηµάτων των ΤΕΙ µε αντικείµενο την Πληροφορική επιθυµούν να εγγραφούν στον ΣΤΕΜΠ
(αποστέλλοντας mail στην διεύθυνση του Συλλόγου), τίθεται το θέµα από το ∆Σ στην επόµενη
συνέλευση, όπου λαµβάνεται από την ολοµέλεια απόφαση για το δικαίωµα εγγραφής του Συνόλου
των αποφοίτων του συγκεκριµένου τµήµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του συλλόγου:
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http://www.stemp.gr.
Η ταχυδροµική διεύθυνση του Συλλόγου είναι: Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών
Πληροφορικής (Σ.ΤΕ.Μ.Π.), Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Θεσσαλονίκη, ενώ η ηλεκτρονική είναι:
stemp-ds@it.teithe.gr.
10.2.

Άλλοι Σύλλογοι
• Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Ε.Π.Ε.

Επιστηµονικό, επαγγελµατικό σωµατείο, συλλογικό όργανο των ∆ιπλωµατούχων και
Πτυχιούχων Τµηµάτων Πληροφορικής Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιµων του εξωτερικού.
Στουρνάρη 63, 7ος όροφος, 10432 Αθήνα,
Τηλ: 210-5222161
http://www.epe.org.gr
• Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Ε.Π.Υ.
Επιστηµονικός Σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες
επιστήµονες της Πληροφορικής, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
άλλων σχετιζόµενων κλάδων.
Στουρνάρη 37, 10682 Αθήνα
Τηλ: 210 3301307 - 210 3300999 - http://www.epy.gr
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11. TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LARISSA
AN EXTENDED ENGLISH SUMMARY
Department of Informatics & Telecommunications Technology
Post Address:

Department Head:
Secretary:
ECTS Coordinator:
Contact Details:

Facilities:
Degree:
Aim and Objective:

Admission:

School of Applied Technology
Department of Informatics & Telecommunications
Technology
T.E.I. Larissas
411 10 Larissa
Ph.D Nikolaos Samaras, Professor,
Phone No: +30 2410-684399
Matina Pournara
Nicolaos Batis, Professor, Phone No: +30 2410 684399
Phone No: +30 2410 684387,
FAX: +30 2410 610803
Web Site: http://www.cs.teilar.gr/
e-mail:secry@cs.teilar.gr
Department facilities are in the main building of TEI
Technologist of Informatics & Telecommunications
Technology
The content o studies of the Department covers the subject
of Telecommunications and Information Technologies,
Network administration and Programming of Information
Systems
•

The admission in TEI is realized under the condition,
that the candidate, being a holder of a secondary
education school degree, has succeeded at the General
Pan Hellenic Examinations for the admission in tertiary
education, which, for the different scientific directions,
take place simultaneously all over Greece.

•

The department also accepts a small number of
mature students who must be university and TEI
graduates from other disciplines (up to 10% of the
number of students admitted under the examination
system) Because the number of the university
graduate candidates exceeds the number of
available positions, these students are admitted
after examination in three subjects defined by the
department..
Registration: New students can register with in a small period, at the
end of September, every year. The ministry of
education announces the exact time and duration of
this period.
Graduate Studies:

In order to graduate students must complete
successfully 30 credit units per semester according to
the department's course schedule. The total number of
credits for graduation must be at least 240.
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For each semester, the student has to organize his/her
individual curriculum, by declaring, on the stage of
enrolment, a total number of 20-45 credits of
attendance per week. According to the applicable
legislation, in no case a student can be nominated as
graduate before the expected 8-semester time-period.
Assessment of Students:

Attendance is compulsory and in the case of fail, the
corresponding procedure is repeated. In any case if the
number of teaching hours realized for a specific course
unit falls below the 2/3 of the corresponding teaching
hours, the unit is repeated next semester.
Students are also expected to carry out successfully at
least 80% of the laboratory classes for each unit.
The student’s marking on a theoretical subject, is
composed of his/her successful performance during
the semester, which counts a 40% and the results of the
written examination at the end of the semester, which
counts a 60%. Marking on a lab’s subject is based on
the overall student’s attendance during their laboratory
classes.

Faculty:

Professors:

6

Assistants Professors:

2

Associates Professors:

3

Lecturers:

1

Total

12

Course Units – Credits
Department of Informatics & Telecommunications Technology

C: Compulsory units, C/E: Compulsory Elective units
Lecture Work-shops Labora-tories Total
Hours
Hours

1st Semester
1 Mathematical Analysis Ι
2 Physics Ι

C
C

2
2

3
2

2

5
6

Credits

5
6
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3
4
5
6

Programming Ι
Telecommunications
Analog Electronics
Discrete Mathematics

C
C
C
C

Total

12

Mathematical Analysis Ι
Physics Ι
Programming Ι
Databases
Digital Electronics
Data structures

C
C
C
C
C
C

Total

Computer Systems Architecture Ι
Cogitative Models of queues
Object Oriented Programming Ι
Logic Programming
Computability
Design of Information Systems
Programming Languages
Arithmetic Analysis
Signal Processing

C
C
C
C
C/E
C/E
C/E
C/E
C/E

Total (according to the
choices)

Networks Ι
Telecommunication Systems Ι
Operating Systems
Auto Control Systems
Architecture ΙΙ
Automation, Languages,
Compilers.
7 Algorithms and Complexity
8 Artificial Intelligence

Total (according to the

2
2

9

7

5
5
4
5

28

30

2
2
2
2
2
2

3
2

12

7

2
2
2
2

6

5
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

25

30

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

12

2–6

2

4
4
5
5
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

8 – 12

26

30

2
3
3
2
2
2

Lecture Work-shops Labora-tories Total Credits
Hours
Hours

4th Semester
1
2
3
4
5
6

2

5
4
4
4

Lecture Work-shops Labora-tories Total Credits
Hours
Hours

3rd Semester
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

Lecture Work-shops Labora-tories Total Credits
Hours
Hours

2nd Semester
1
2
3
4
5
6

2
2
2
2

C
C
C
C
C/E
C/E

2
2
2
2
2
2

C/E
C/E

2
2

2

12

0–2

2
2
3
2
2
2

4
4
5
4
4
4

5
5
5
5
5
5

2

4
4

5
5

11 – 13

25

30
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choices)
Lecture Work-shops Labora-tories Total Credits
Hours
Hours

5th Semester
1
2
3
4
5

Networks ΙΙ
C
Telecommunication Systems ΙΙ
C
Object Oriented Programming ΙI C
Software Technology
C
Antennas
C/E

2
2
2
2
2

2
2
3
2
2

4
4
5
4
4

5
5
5
5
5

6 Mobile Phones

C/E

2

2

4

5

7 Multimedia

C/E

2

2

4

5

C

2

1

3

5

12

1

24

30

8 Business Finance
Total (according to the
choices)

Lecture Work-shops Labora-tories Total Credits
Hours
Hours

6th Semester
1 Administration and Network
2
3
4
5
6
7
8

Security
Wireless Communications
Special issues of
Communications
E-Commerce
Satellite Communications
Technical Legislation
Operational Research
Project Management

C

3

2

5

6

C
C/E

2
2

2
2

4
4

6
6

C/E
C/E
C
C/E
C/E

2
2
3
2
2

2
2
2
2

4
4
3
4
4

6
6
6
6
6

12

2

6

20

30

Total (according to the
choices)

Lecture Work-shops Labora-tories Total Credits
Hours
Hours

7th Semester
1 Programming Internet
2 Optical Communications
3 Wide Area Networks
4 Special issues for Databases
5 Digital automations &

11

C
C
C

2
2
2

3
2
2

5
4
4

6
6
6

C/E
C/E

2
2

2
2

4
4

6
6

C/E

2

2

4

6

C/E

2

2

4

6

Internetworking

6 Special issues for optical
7

Networking
Computer Interface and People
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8 Computing Instructive

C/E

Total (according to the
choices)

2

2

4

6

10

11

21

30

Lecture Work-shops Labora-tories Total
Hours
Hours

8th Semester
1 Degree dissertation

Credits

C

20

2 Training (24 week duration - 6 C
months)

10

Total

30

Elective Lessons.
Every student, according to the program of studies, has to attend two (2) elective lessons per
semester.

The available lessons are:
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Elective Lessons

Intensive Tutorial of Mathematics
Use of Computers Ι
Use of Computers ΙΙ
Foreign Language Ι
Computer Graphics
Foreign Language ΙΙ
Prototypes
Foreign Language ΙΙΙ

Neuronic Networks
Applied Cryptography
Error Correction codes
Intelligent Systems Software

Credits
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Course Dependence.

If the content of a Lesson is condition of successful follow-up of another Lesson, the first
Lesson is characterized as Prerequisite Lesson.
Lesson
Programming IΙ (C)
Programming IΙ (C)
Programming IΙ (C)
Discrete Mathematics

Prerequisite Lesson
Programming Ι (C)
Object Oriented Programming Ι (C++)
Object Oriented Programming ΙI (Java)
Logic Programming
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Discrete Mathematics

Artificial Intelligence

Degree Mark
The Degree Mark is calculated with approximation of 2 decimal digits, according to the following
formula:
n

∑C
i =1

i

∗ Βi

ΣC
where
•

n Æ Number of course attend

•

Ci Æ Credits in each course

•

Βi Æ Lesson’s Mark

•

ΣC Æ Total Credits
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Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Γραφείο ∆ιασύνδεσης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου
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• ΤΕΙ Πειραιά (2005). Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ΤΕΙ Ελλάδας. Αθήνα
Β. ΠΗΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
• EURES - Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης, http://eures.europa.eu
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, http://www.auth.gr
• Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, http://www.teithe.gr
• Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος, http://www.gsee.gr
• Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Α.T.E.I.Θ, http://www.career.teithe.gr/
• Γραφείο Επιχειρηµατικότητας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
http://www.career.teithe.gr/web_epix/epix.htm
• Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης., http://www.esaa.gr
• ΕΟΜΜΕΧ, http://www.eommex.gr
• Ευρωπαϊκή Ενωση, http://www.europa.eu.int/
• Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, http://www.iky.gr
• ΟΑΕ∆, http://www.oaed.gr
• Περιφερειακό Γραφείο ∆ιασύνδεσης τµήµατος Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών.
http://www.cc.uoa.gr/~gdf/gr/attiki.htm
• Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής – ΣΤΕΜΠ, http://www.stemp.gr
• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, http://www.ypepth.gr
• Κοινωνία της Πληροφορίας, http://www.infosoc.gr
• Europe's Information Society Thematic Portal,
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
• European Personnel Selection Office (Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού,
http://europa.eu/epso/
• Eθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), http://www.esee.gr
• Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, http://www.ein.gr/
• National Workforce Center for Emerging Technologies (NWCET), http://www.nwcet.org/
• Career Space, http://www.career-space.com/
• Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
http://195.251.20.34/professions.asp
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
∆ιεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα
Τηλ.:210-748-9131
Fax: 210-748-9131
http://www.ekke.gr.edu.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΚΤ)
∆ιεύθυνση: Βασ. Κων/νου 48, 11635 Αθήνα
Τηλ.:210-727-3710
Fax: 210-725-9070
http://www.ekτ.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
∆ιεύθυνση: Γ. Πρασσά 1 και ∆ιδότου, 10680, Αθήνα
Τηλ.:210-363-6880
Fax: 210-363-1133
Email: info@ekem.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 22, 10680 Αθήνα
Τηλ.:210-362-7321
Fax: 210-363-0122
Email: ehalvadaki@kipi.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΗΕ
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Αµαλίας 36, 10558 Αθήνα
Τηλ.:210-523-0640
Fax: 210-523-3639
Email: g.feliou@mbox.unicc.org
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
∆ιεύθυνση: Καπνικαρέας 19Α, 10556 Αθήνα
Τηλ.:210-321-5618
Fax: 210-321-2094
http://www.kethi.gr/
ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ
∆ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 387, 17564 Αθήνα
Τηλ.:210-941-1181
Fax: 210-941-7372
http://www.eugenfound.edu.gr/
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για σπουδές σε ευρωπαϊκές χώρες
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/index_en
∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
http://www.interedu.com
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: http://www.coe/int/t/e/cultural_Co-operation/education
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο:
http://europe.eu.int/comm/education/index_en.html
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
http://europe.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/edu_forum_en.html
∆ΙΚΤΥΟ ENIC – NARIC: http://www.enic.naric.net
EUROEDUCATION: http://www.euroeducation.net
HOBSONS: http://www.hobsons.com
PLOTEUS: http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
(da)(nl)(en)(fi)(fr)(de)(el)(hu)(it)(lv)(pl)(pt)(ro)(es)(sv)
UNESCO: http://www.unesco.org/education/index.shtml
WORLDWIDE CLASSROOM: http://www.worldwide.edu
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