
  

Σχολή Θεηικών Επιζηημών – – Απόθοιηοι Τμήμαηος 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής 

πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ 
αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα:  Αλγοριθμικό θεωρύα Γραφημϊτων, Αναγνώριςη Προτύπων, Αρχιτεκτονικό 
Τπολογιςτών, Αςφϊλεια Πληροφοριακών υςτημϊτων, Βϊςεισ Δεδομϋνων, Βελτιςτοπούηςη, Γλώςςεσ 
Προγραμματιςμού, Γραφικϊ Τπολογιςτών, Δύκτυα Τπολογιςτών, Δύκτυα Σηλεπικοινωνιών, Επεξεργαςύα 
όματοσ και Εικόνασ, Επιςτημονικού Τπολογιςμού, Θεωρύα Αλγορύθμων και Τπολογιςμού, Θεωρύα 
Γραφημϊτων, Ιατρικό Πληροφορικό, Κατανεμημϋνα υςτόματα, Κινητϊ Επικοινωνιακϊ υςτόματα, 
Λειτουργικϊ υςτόματα, Μαθηματικό Λογικό, Νευρωνικϊ Δύκτυα, Ολοκληρωμϋνα Κυκλώματα, Παρϊλληλη 
Επεξεργαςύα, Παρϊλληλοι Αλγόριθμοι, Πολυμϋςα και Τπερμϋςα, Προςομούωςη Διακριτών Γεγονότων, Σεχνητό 
Νοημοςύνη, Τπολογιςτικό Γεωμετρύα. 
 
 
 

 

Η Πληροφορικό, η ςχετικϊ νϋα αυτό επιςτόμη, ξεκύνηςε αρχικϊ ωσ ϋνασ τομϋασ περιοριςμϋνησ εμβϋλειασ, 
ςχετιζόμενοσ κυρύωσ με την αυτοματοπούηςη μαθηματικών υπολογιςμών. Γρόγορα όμωσ εξελύχθηκε ςε ϋνα 
ςυναρπαςτικό κρϊμα θεωρύασ και τεχνολογύασ με κύριο θϋμα μελϋτησ το πρόβλημα και τον υπολογιςμό, που 
εκτεύνεται από τη μελϋτη τησ θεωρητικόσ (και φιλοςοφικόσ) ϋννοιασ του προβλόματοσ μϋχρι την 
αποτελεςματικό επύλυςη ςυγκεκριμϋνων προβλημϊτων πρακτικόσ αξύασ. Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονόσ ότι οι 
θεμελιώδεισ ιδϋεσ τησ θεωρύασ τησ Πληροφορικόσ αναδύονται μϋςα από ϋργα των αρχαύων Ελλόνων. 

 

 

 

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ 
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ύμφωνα με τη διεθνό 

βιβλιογραφύα, οι Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & 

Πληροφορικόσ μπορούν να 

εφαρμόςουν τισ δεξιότητϋσ τουσ ςε 

ϋνα ευρύ φϊςμα κλϊδων και 

τομϋων εργαςύασ.  

Οι επαγγελματικού τύτλοι και οι 

ρόλοι μεταβϊλλονται, ιδύωσ ςε 

μικρότερεσ οργανώςεισ, όπου ϋνα 

πρόςωπο μπορεύ να ενεργεύ ωσ 

αναλυτόσ ςυςτημϊτων, 

προγραμματιςτόσ εφαρμογών και 

ςύμβουλοσ.  

Μια πρόςφατη ϋρευνα από 80 

προςλόψεισ αποκϊλυψε ςυνολικϊ 

75 διαφορετικούσ τύτλουσ θϋςεων 

εργαςύασ ςε επιχειρόςεισ.  

Παρακϊτω αναφϋρονται τύτλοι 

θϋςεων εργαςύασ που εύναι πιθανό 

να ςυναντόςετε: 

Applications developer, Network 

administrator, Database 

administrator, Games developer, 

Information systems manager, 

Information security analyst, IT 

consultant, IT technical support 

officer, IT trainer, Multimedia 

programmer, Software engineer, 

Systems analyst 

Οι απόφοιτοι του Σμόματοσ με 
βϊςη τισ γενικϋσ και τισ 
εξειδικευμϋνεσ επιςτημονικϋσ 
γνώςεισ που απϋκτηςαν κατϊ τη 
διϊρκεια των ςπουδών τουσ 
ϋχουν την ικανότητα να 
αςχοληθούν με τομεύσ όπωσ:  
 
• Ση Μελϋτη, χεδύαςη, 
Ανϊλυςη, Τλοπούηςη, Επύβλεψη, 
Λειτουργύα, Αξιολόγηςη και 
Πιςτοπούηςη υςτημϊτων. 
• Ση διδαςκαλύα ςε 
Πανεπιςτημιακϊ και 
Σεχνολογικϊ Εκπαιδευτικϊ 
Ιδρύματα, τη Μϋςη Εκπαύδευςη 
και την Σεχνικό και 
Επαγγελματικό Κατϊρτιςη, 
δημόςια και ιδιωτικό, ςε 
Θεωρητικό, Σεχνολογικό και 
Εφαρμοςμϋνο επύπεδο. 
• Σην ϋρευνα ςε δημόςια και 
ιδιωτικϊ Ερευνητικϊ Κϋντρα 
• Τπηρεςύεσ ςε οργανικϋσ 
μονϊδεσ Πληροφορικόσ, 
Δικτύων, Μηχανοργϊνωςησ και 
Σεχνικών Τπηρεςιών 
Τπουργεύων, Δημοςύων 
Οργανιςμών, υπηρεςιών και 
επιχειρόςεων, ςε επιχειρόςεισ 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
ςτον τραπεζικό, αςφαλιςτικό, 
ιατρικό τομϋα, ςτα μϋςα μαζικόσ 
ενημϋρωςησ, ςτισ εταιρεύεσ 

παραγωγόσ και επεξεργαςύασ 
οπτικοακουςτικού υλικού, ςτισ 
μεταφορϋσ, τη ναυτιλύα, τον 
τουριςμό, ςε εταιρεύεσ 
ςυμβούλων επιχειρόςεων και 
εταιρεύεσ υψηλόσ τεχνολογύασ. 
 
Ενδεικτικϊ Επαγγϋλματα:  
 
Ειδικόσ Ανϊπτυξησ Εφαρμογών 
Κινητόσ Σηλεφωνύασ [Mobile 
Applications Developer]: Ο 
ειδικόσ ανϊπτυξησ εφαρμογών 
κινητόσ τηλεφωνύασ αςχολεύται 
με την ανϊπτυξη λογιςμικού για 
ςυςκευϋσ κινητόσ τηλεφωνύασ. 
Οι εφαρμογϋσ αυτϋσ εύτε 
βρύςκονται εγκατεςτημϋνεσ ςτη 
ςυςκευό, εύτε εγκαθύςτανται 
από τον χρόςτη του τηλεφώνου. 
Ο ειδικόσ ανϊπτυξησ εφαρμογών 
κινητόσ τηλεφωνύασ κατϊ την 
ανϊπτυξη ενόσ λογιςμικού 
οφεύλει να λαμβϊνει υπόψη τισ 
διϊφορεσ παραμϋτρουσ των 
ςυςκευών, ώςτε το πρόγραμμα 
να λειτουργεύ για κϊθε χρόςτη. 
 
Ειδικόσ Ανϊπτυξησ Λογιςμικού ό 
Προγραμματιςτόσ [Software 
Engineer  (Developer)]: Ο 
προγραμματιςτόσ αςχολεύται με 
την ανϊπτυξη προγραμμϊτων 
για ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ, 
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προκειμϋνου να προςαρμόςει 
τισ δυνατότητεσ του Η/Τ ςτισ 
ανϊγκεσ του χρόςτη. Μϋςα ςε 
αυτό το πλαύςιο, μελετϊ την 
εφαρμογό νϋων ςυςτημϊτων ό 
τη βελτύωςη και προώθηςη όδη 
γνωςτών, αλλϊ και ελϋγχει τα 
προγρϊμματα για να 
διαπιςτώςει ότι λειτουργούν 
όπωσ πρϋπει ό να κϊνει τισ 
απαραύτητεσ μεταβολϋσ. ε 
οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, επειδό 
οι ανϊγκεσ αλλϊζουν, καλεύται 
να προςαρμόςει ϋνα παλιό 
πρόγραμμα ςτισ νϋεσ 
απαιτόςεισ. Ο προγραμματιςτόσ 
ςυνεργϊζεται με τον αναλυτό, 
για να καταρτύςει το εκϊςτοτε 
πρόγραμμα. 
Αναλυτόσ υςτημϊτων/ 
χεδιαςτόσ Δικτύων [Systems 
Analyst/ Network Planner]: Ο 
επαγγελματύασ του τομϋα αυτού 
αναλύει, ςχεδιϊζει, ελϋγχει και 
αξιολογεύ ςυςτόματα δικτύου, 
τοπικϊ και ευρύτερα δύκτυα, το 
Internet και το Intranet. 
Αναλυτόσ Επιχειρηςιακών 
Αναγκών και Διαδικαςιών 
[Business Analyst]: O κύριοσ 
ρόλοσ του αναλυτό 
επιχειρηςιακών αναγκών και 
διαδικαςιών εύναι να βοηθϊει τισ 
επιχειρόςεισ να εφαρμόςουν 
κατϊ τρόπο λιγότερο κοςτοβόρο 
τεχνολογικϋσ λύςεισ. Αυτό το 
κϊνει καθορύζοντασ τισ 
προώποθϋςεισ ενόσ 
προγρϊμματοσ και 
κοινοποιώντασ τεσ ςτα 
ενδιαφερόμενα μϋλη, ώςτε να 
καταλϊβουν τόςο το πρόβλημα 
όςο και τισ λύςεισ. 
 
 

Τπεύθυνοσ Διαδικτύου [Digital 
Media Specialist and /or 

WebMaster]: Μεταξύ ϊλλων, ςτα 
καθόκοντα του υπεύθυνου 
διαδικτύου εύναι να αξιολογεύ, 
αναπτύςςει, παρϋχει και 
προωθεύ υπηρεςύεσ ψηφιακών 
μϋςων. Επιβλϋπει, επύςησ, τη 
διαδικαςύα δημιουργύασ 
ψηφιακών προώόντων. 
Επιπλϋον, εύναι υπεύθυνοσ για 
τον ςχεδιαςμό, την ανϊπτυξη, τη 
ςυντόρηςη και την υποςτόριξη 
διαδικτυακών λειτουργιών. 
 
Μηχανικόσ Δικτύων [Network 
Engineer]: Ο μηχανικόσ δικτύων 
εύναι υπεύθυνοσ για την 
εγκατϊςταςη, τη ςυντόρηςη και 
την υποςτόριξη των 
ηλεκτρονικών δικτύων 
επικοινωνύασ ςε ϋναν οργανιςμό 
ό μεταξύ οργανιςμών. Αποςτολό 
του εύναι η βϋλτιςτη απόδοςη, 
χρηςτικότητα και 
διαθεςιμότητα των χρηςτών 
αυτών των δικτύων. 
 
χεδιαςτόσ Ενοποιημϋνων 
υςτημϊτων [Enterprise and 
Systems Architect]: Ο 
ςχεδιαςτόσ ενοποιημϋνων 
ςυςτημϊτων διαμορφώνει μια 
ςυνολικό εικόνα για τη 
ςτρατηγικό, τισ διαδικαςύεσ, 
καθώσ και τον τεχνολογικό 
εξοπλιςμό μιασ εταιρύασ. τόχοσ 
του εύναι να ςυντονύςει τισ 
δραςτηριότητεσ τησ επιχεύρηςησ 
με την τεχνολογύα που διαθϋτει. 
Έτςι θεμελιώνει τη βαςικό δομό 
του ςυςτόματων των Η/Τ και 
καθορύζει τα ουςιαςτικϊ 
ςτοιχεύα του που παρϋχουν το 
πλαύςιο για όλεσ τισ 
ηλεκτρονικϋσ λειτουργύεσ και 
εύναι τα πιο δύςκολα να 
αλλϊξουν. 

Τπεύθυνοσ Σεχνικόσ Ανϊπτυξησ 
και Ανϊπτυξησ Δικτύων 
[Development and Network 
Engineering Management]: Ο 
ειδικόσ του χώρου αυτού 
αςχολεύται με τη δημιουργύα 
δικτυακών ςχεδύων, καθώσ και 
την ανϊπτυξη νϋων δικτυακών 
εφαρμογών και υπηρεςιών, 
ανϊλογα με την εταιρύα. 
 
Τπεύθυνοσ Ποιότητασ 
Πληροφοριακών 
υςτημϊτων/Δικτύων [Quality 
Assurance Manager]: Ο 
υπεύθυνοσ ποιότητασ 
πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων/δικτύων καθορύζει 
και ελϋγχει τα ςχϋδια ελϋγχου 
και δοκιμόσ, ελϋγχει τουσ 
κώδικεσ, αναλαμβϊνει την 
ευθύνη για οριςμϋνα ςχϋδια κτλ. 
 
Τπεύθυνοσ Αςφϊλειασ 
Πληροφοριακών 
υςτημϊτων/Δικτύων [ICT 
Security Manager]: Ο ειδικόσ του 
τομϋα αυτού εγκαθιςτϊ, 
διαχειρύζεται και καθορύζει τισ 
ςτρατηγικϋσ αςφαλεύασ και τισ 
ςχετικϋσ διαδικαςύεσ, ώςτε να 
διαςφαλύςει ότι όλα 
λειτουργούν όπωσ πρϋπει, 
ελαχιςτοποιώντασ ϋτςι τον 
κύνδυνο για εςωτερικϋσ ό 
εξωτερικϋσ απειλϋσ. 
 
Μηχανικόσ Τλικού [Hardware 
Engineer]: Ο μηχανικόσ υλικού 
αςχολεύται με την ϋρευνα, τον 
ςχεδιαςμό, την ανϊλυςη, την 
ανϊπτυξη και τον ϋλεγχο 
ςυςτημϊτων hardware. Επύςησ 
εύναι υπεύθυνοσ για την 
επύβλεψη τησ παραγωγόσ και 
την εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων 
Η/Τ, αλλϊ και μερικϋσ φορϋσ 
αναπτύςςει το κατϊλληλο 
λογιςμικό που ελϋγχει τα 
hardware ςυςτόματα. 
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Εταιρεύεσ πληροφορικόσ που ϋχουν 

περιληφθεύ ςτη λύςτα Best 

Workplaces ςτην Ελλϊδα  2007 - 

2013 

Accenture 

MICROSOFT HELLAS 

Sap Hellas  

Cisco Hellas 

SAS Institute   

Data Communication  

VELTI   

Exodus 

XeroxHellas  

INTRALOT 

Hewlett-Packard Hellas 

INTRACOM 

LAMDA Hellix Data Centers 

Η/Τ, αλλϊ και μερικϋσ φορϋσ 
αναπτύςςει το κατϊλληλο 
λογιςμικό που ελϋγχει τα 
hardware ςυςτόματα. 
 
Ειδικόσ Εφαρμογόσ Eλϋγχων 
ςτην Aνϊπτυξη Λογιςμικού και 
ςτην Eγκατϊςταςη Τλικού 
[Test Specialist]: 
Μεταξύ των καθηκόντων του 
ειδικού αυτού εύναι να 
δημιουργεύ ςχϋδια και 
προγρϊμματα ελϋγχου, να 
δημιουργεύ και να εφαρμόζει 
ελϋγχουσ ςτισ προώποθϋςεισ 
ενόσ project, να αναφϋρει 
ελλεύψεισ κτλ. 
 
Yπεύθυνοσ χεδιαςμού 
Προώόντων ό/και Τπηρεςιών 
[Product and/or Services 
Manager]: Ο υπεύθυνοσ 
ςχεδιαςμού προώόντων 
ςυμμετϋχει ςτισ διαδικαςύεσ 
που αφορούν την παραγωγό 
(π.χ. τιμό, ποιότητα, ποςότητα 
προώόντων), καθορύζει τα 
πλαύςια μϋςα ςτα οπούα οι 
μηχανικού θα πρϋπει να 
κινηθούν για να βρουν τισ 
βϋλτιςτεσ λύςεισ ςε ζητόματα 
που ϋχουν ανακύψει ςχετικϊ 
με ϋνα προώόν, ςυντϊςςει 
προώπολογιςμούσ και μελϋτεσ 
για την παραγωγό ενόσ 
προώόντοσ, λαμβϊνοντασ πϊντα 
υπόψη τισ οικονομικϋσ 
δυνατότητεσ τησ εταιρύασ. 
 
Τπεύθυνοσ Έργων ΣΠΕ [ICΣ 
Project Manager]: Ο υπεύθυνοσ 
ϋργων ΣΠΕ, μεταξύ ϊλλων,  

επιβλϋπει την επιλογό τησ 
τεχνολογικόσ πλατφόρμασ, 
καθώσ και την ανϊπτυξη 
ςυςτημϊτων λογιςμικού και 
hardware ώςτε να 
ςυμμορφώνονται με την 
ευρωπαώκό ςτρατηγικό ICT, 
ςυμμετϋχει ςτο ςχεδιαςμό και 
την εφαρμογό διαδικτυακόσ 
πλατφόρμασ κτλ. 
 
Διαχειριςτόσ Βϊςεων Δεδομϋνων 
και Κϋντρων Δεδομϋνων 
[Database & Data Center 
Administrator]: 
Ο ειδικόσ αυτόσ αςχολεύται με 
την αποθόκευςη, οργϊνωςη, 
παρουςύαςη, χρόςη και ανϊλυςη 
δεδομϋνων. Επύςησ, αν 
χρειαςτεύ, διαμορφώνει νϋεσ 
βϊςεισ για αποθόκευςη και 
χρόςη ςτοιχεύων. Ανϊ τακτϊ 
χρονικϊ διαςτόματα κϊνει 
ελϋγχουσ ρουτύνασ και τισ 
απαραύτητεσ μετατροπϋσ, 
προκειμϋνου διαςφαλύςει ότι 
μια βϊςη δεδομϋνων λειτουργεύ 
ςωςτϊ, αλλϊ και διορθώνει τα 
όποια προβλόματα ανακύψουν. 
 
Τπεύθυνοσ Πληροφοριακού 
υςτόματοσ/Λειτουργύασ 
Δικτύου [Business 
Information/Network Manager]: 
Ο επαγγελματύασ αυτόσ εύναι 
υπεύθυνοσ για τον ςχεδιαςμό, 
την εφαρμογό και τη διαχεύριςη 
ςυςτημϊτων δικτύου Η/Τ ςε μια 
επιχεύρηςη ό μεταξύ εταιριών. 



 

 

 

Φρήζιμες Πληροθορίες              
    

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ θα βρεύτε:  

• Association for Computing Machinery, http://computingcareers.acm.org/?page_id=8 

• British Computer Society’s careers pages  http://www.bcs.org/ 

• www.bcsrecruit.com Extensive job site from the UK professional association for IT 

• targetjobs.co.uk/career-sectors/it-and-technology IT grad schemes and internships 

• www.insidecareers.co.uk/professions/it Graduate orientated advice and vacancies 

• careers.stackoverflow.com/uk Job site from programmer forum site StackOverflow 

• www.technojobs.co.uk IT and Technical job site 

• www.computing.co.uk/jobs Powered by CW jobs, which has a slightly different search 

• www.cwjobs.co.uk IT job board with good filter options (direct employer/agency) 

• www.theitjobboard.co.uk Not  just for graduates, but lots of IT roles and ‘Gradzone’ 

• www.iap.org.uk/main/job-board Institute of Analysts and Programmers’ board –  

   requires (free) account to apply 

• www.planetrecruit.com Tech jobs site, UK based 

• slashdot.org/job_board.pl USA jobs board for programmers and developers 

• www.theitjob.com Global IT recruitment site, features lots of agencies though. 

• jobs.efinancialcareers.co.uk/Information_Technology.htm   IT jobs in finance, global 

• www.datascope.co.uk Specialist games industry recruitment agency 

• creativepool.com/jobs For IT and design roles in creative industries 

• jobs.edge-online.com Games, design and creative roles 

• www.bubble-jobs.co.uk Web, media and e-commerce roles 

Πρόςθετεσ πηγϋσ  

Για την ανϊκτηςη περιςςότερων πληροφοριών  ςχετικϊ με το αντικεύμενο εργαςύασ των αποφούτων του 

Σμόματοσ Μαθηματικών  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιςκεφθούν τισ παρακϊτω ιςτοςελύδεσ:  

Επιςτημονικού φορεύσ Πληροφορικόσ 

Πανελόνιοσ ύλλογοσ Διπλοματούχων Μηχανικών Η/Τ & Πληροφορικόσ, http://www.psmhy.tee.gr    

ΣΕΕ, Σεχνικό Επιμελητόριο Ελλϊδασ, http://www.tee.gr  

ΕΠΕ, Ένωςη Πληροφορικών Ελλϊδασ, http://www.epe.org.gr/  

IEEE, Advancing Technology for Humanity, http://www.ieee.org/about/index.html  

EATCS, European Association for Theoretical Computer Science,   http://www.eatcs.org/  
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Πρόςθετεσ πηγϋσ  
 
 Ερευνητικϊ ινςτιτούτα και πληροφορικό 
ΙΣΤΕ ,  Ινςτιτούτο Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 
«ΔΙΟΥΑΝΣΟ» 
ΙΣΕ,  Ίδρυμα Σεχνολογύασ και Έρευνασ, 
http://www.forth.gr/index.php?l=g  
ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, Ινςτιτούτο Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών , 
http://www.iit.demokritos.gr/  
ΕΠΙΕΤ, Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτούτο υςτημϊτων 
Επικοινωνιών και Τπολογιςτών, http://www.iccs.gr/  
Ι.Π.ΣΗΛ, Ινςτιτούτο Πληροφορικόσ και Σηλεματικόσ, 
http://www.certh.gr/iti.el.aspx  
ΕΣΠΤ, Επιςτημονικό και Σεχνολογικό Πϊρκο Ηπεύρου, 
http://www.step-epirus.gr/index.php  
Max Planck Institut Informatik , http://www.mpi-inf.mpg.de/  
SICS, http://www.sics.se/  
INRIA,  http://www.inria.fr/en/  
CNRS,  National Center for Scientific Research, 
http://www.cnrs.fr/index.php  
Μ.Ι.Σ.,  http://web.mit.edu/  
GEORGIA TECH, http://www.gatech.edu/  
 
 
Επαγγελματικϋσ ενώςεισ 
Ε.Π.Ε., Ένωςη Πληροφορικών Ελλϊδοσ, http://www.epe.org.gr/  
Ένωςη Μηχανικών Πληροφορικόσ & Επικοινωνιών Ελλϊδασ 
(Ε.Μ.Π.Ε.Ε), http://www.computer-engineers.gr      
E.Π.Y. Ελληνικό Εταιρεύα Επιςτημόνων Η/Τ και Πληροφορικόσ , 
http://www.epy.gr/  
ΠΕΚΑΠ, Πανελλόνια Ένωςη Καθηγητών Πληροφορικόσ, 
http://www.pekap.gr/  
e-TEE,  Σμόμα Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών Σεχνικού 
Επιμελητηρύου Ελλϊδασ 
ΠΑΤΠΛ, Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Πληροφορικόσ Δημοςύου,  
http://www.pasypl.gr/index.htm  
.Ε.Π.Ε., ύνδεςμοσ Επιχειρόςεων Πληροφορικόσ & Επικοινωνιών 
Ελλϊδασ http://www.sepe.gr/  

 

 

 

Video:  

Careers in Computer Science, 
http://www.youtube.com/watc

h?v=yUTgCACDuUA 

What can you do with a degree 
in Computer Science?  

http://www.youtube.com/watc
h?v=2qILGCXmSa4 

 


