
  

Σχολή Θεηικών Επιζηημών – Απόθοιηοι Τμήμαηος 
Μαθημαηικών  

Τα γνωςτικϊ αντικεύμενα που 
ςυντονύζουν οι Τομεύσ του Τμόματοσ 
Μαθηματικών τησ Σχολόσ Θετικών 
Επιςτημών του Πανεπιςτημύου 
Ιωαννύνων, καθορύζονται ωσ εξόσ: 
Τομϋασ Μαθηματικόσ Ανϊλυςησ:  
Πραγματικό ανϊλυςη, Θεωρύα 
μϋτρου και ολοκλόρωςησ, Μιγαδικό 
ανϊλυςη, Αρμονικό ανϊλυςη, 
Τοπολογύα, Μαθηματικό λογικό, 
Συναρτηςιακό ανϊλυςη, Διαφορικϋσ 
εξιςώςεισ, Εφαρμοςμϋνη ανϊλυςη, 
Εφαρμογϋσ τησ μαθηματικόσ 
ανϊλυςησ ςε ϊλλεσ επιςτόμεσ. 
Τομϋασ Άλγεβρασ και Γεωμετρύασ: 
Θεωρύα αριθμών, Θεωρύα ςωμϊτων 
και πολυωνύμων, Μεταθετικού 
δακτύλιοι και ϊλγεβρεσ, Αλγεβρικό 
γεωμετρύα, Γραμμικό και 
Πλειογραμμικό Άλγεβρα, 
Προςεταιριςτικού δακτύλιοι και 
ϊλγεβρεσ, Μη προςεταιριςτικού 
δακτύλιοι και ϊλγεβρεσ, Θεωρύα 
κατηγοριών και ομολογιακό 
Άλγεβρα, Κ-Θεωρύα ομϊδων και 
γενικεύςεισ, Τοπολογικϋσ ομϊδεσ και 
ομϊδεσ Lie, Γεωμετρύα, Κυρτό και 
Διακριτό Γεωμετρύα, Διαφορικό 

Γεωμετρύα, Αλγεβρικό τοπολογύα, 
Πολλαπλότητεσ και κυτταρικϊ 
ςυμπλϋγματα, Ολικό ανϊλυςη και 
ανϊλυςη επύ πολλαπλοτότων, 
Γεωμετρικό ανϊλυςη, Μαθηματικό 
λογικό και θεμελιώςεισ, Αλγεβρικό 
θεωρύα αυτομϊτων και γλωςςών, 
Εφαρμογϋσ τησ Άλγεβρασ και τησ 
Γεωμετρύασ 
Τομϋασ Πιθανοτότων, Στατιςτικόσ 
και Επιχειρηςιακών Ερευνών: 
Πιθανότητεσ και εφαρμογϋσ, 
Μαθηματικό Στατιςτικό, 
Εφαρμοςμϋνη Στατιςτικό, Έρευνα 
αγορϊσ, Βιοςτατιςτικό, Στατιςτικό 
επιςτημών ςυμπεριφορϊσ, 
Στοχαςτικϋσ διαδικαςύεσ, 
Στοχαςτικϊ μοντϋλα Ε.Ε., 
Μαθηματικόσ προγραμματιςμόσ, 
Επιχειρηςιακό ϋρευνα, Αςφαλιςτικϊ 
μαθηματικϊ, Οικονομικϊ 
μαθηματικϊ, Οικονομετρύα. 
Τομϋασ Εφαρμοςμϋνων 
Μαθηματικών και Μηχανικόσ 
Έρευνασ: 
(i)Αριθμητικό Ανϊλυςη: 
 Ανϊλυςη ςφαλμϊτων, Αριθμητικό 
προςομούωςη, Αριθμητικό 

προςϋγγιςη, Αριθμητικό γραμμικό 
Άλγεβρα, Αριθμητικό επύλυςη μη 
γραμμικών εξιςώςεων και 
ςυςτημϊτων, Μαθηματικόσ 
προγραμματιςμόσ - Τεχνικϋσ 
βελτιςτοπούηςησ και μεταβολικϋσ 
τεχνικϋσ, Αριθμητικό επύλυςη 
ςυνόθων διαφορικών εξιςώςεων 
και διαφορικών εξιςώςεων με 
μερικϋσ παραγώγουσ, Εξιςώςεισ 
διαφορών και ςυναρτηςιακϋσ 
εξιςώςεισ, Ολοκληρωτικϋσ 
εξιςώςεισ, Αριθμητικϋσ μϋθοδοι ςτην 
ανϊλυςη Fourier. 
(ii) Μηχανικό: Μηχανικό υλικού 
ςημεύου και ςυςτημϊτων υλικών 
ςημεύων, Μηχανικό ςυνεχούσ μϋςου, 
Ελαςτικότητα, Μηχανικό ρευςτών, 
Κύματα ςε ςυνεχό μϋςα, Μεταφορϊ 
θερμότητασ, Εμβιομηχανικό. 
(iii) Πληροφορικό:  
Θεωρητικό πληροφορικό, Θεωρύα 
αλγορύθμων, Συμβολικού 
μαθηματικού υπολογιςμού, 
Παρϊλληλοι υπολογιςμού, Βϊςεισ 
δεδομϋνων, Γλώςςεσ 
προγραμματιςμού, Τεχνητό 
νοημοςύνη, Έμπειρα ςυςτόματα, 
Υπολογιςτικό Γλωςςολογύα, 
Αυτόματη επεξεργαςύα φυςικόσ 
γλώςςασ, Λογικό ςχεδύαςη 
ψηφιακών κυκλωμϊτων, Τεχνικϋσ 

Τα Μαζεκαηηθά, πνπ ζην αξρηθό ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο απνηεινύζαλ θπξίωο έλα ζύλνιν εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα ηελ 

εθηέιεζε πξάμεωλ, ζήκεξα έρνπλ γίλεη απαξαίηεηα ζηε δωή καο, εηζρωξώληαο απνθαζηζηηθά κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο ζε 

θάζε ζύγρξνλν θιάδν επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. Η επηζηήκε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη θπξίωο από ηε κέζνδν ηεο 

απόδεημεο θαη ηελ αλαδήηεζε θαη πεξηγξαθή καζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη λόκωλ απαξαίηεηωλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο. Οη δύν θύξηεο θαηεπζύλζεηο ηωλ Μαζεκαηηθώλ είλαη ηα Θεωξεηηθά θαη ηα Εθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά. Ο Θεωξεηηθόο Μαζεκαηηθόο  πξνζβιέπεη ζηελ θαιύηεξε, απνδνηηθόηεξε θαη απζηεξόηεξε ζεκειίωζε θαη 

πξναγωγή ηωλ καζεκαηηθώλ ζεωξηώλ. Ο Εθαξκνζκέλνο Μαζεκαηηθόο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθαξκόζεη 

πξνρωξεκέλεο καζεκαηηθέο κεζόδνπο, γηα λα κειεηήζεη επηζηεκνληθά ηα δηάθνξα θαηλόκελα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

 

 

 Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ 



 Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία  

Στη διεθνό βιβλιογραφύα τα 

επαγγϋλματα που χρηςιμοποιούν 

τα μαθηματικϊ και επομϋνωσ 

μπορούν να εργαςτούν ςε αυτϊ 

απόφοιτοι τμημϊτων 

Μαθηματικών, ςυναντώνται με τον 

εξόσ οριςμό:  

Accountant, Actuary, Analytical 

Engineer, Assistant Underwriter, 

Business Analyst, Certified, 

Accountant, Chartered Accountant, 

Clergy, Computer Analyst and 

Programmer Client Relations 

Manager Credit Analyst, Customer 

Care Manager, Data 

Analyst,Director/Owner, Engineer, 

Equities Trader, Finance Trainee, 

Financial Adviser, Financial Analyst, 

Financial Controller, Financial 

Products Designer, Human 

Resources Officer, Information 

Mining Specialist, Insurance 

Analyst, Investment Analyst, 

Investment Banker, IT Consultant, 

Management Consultant, Market 

Researcher, Network Engineer, NHS 

Financial Management Trainee, 

Pricing Analyst, Researcher, Risk 

Analyst, Settlements Analyst, 

Scheduler, Scientific Analyst, 

Scientific Officer, Share Trader, 

Statisticians, Software Developer, 

Statistician, Stockbroker, Supply 

Manager, Tax Adviser, Teacher, 

Technical Analyst, Technical 

Engineer, TEFL Tutor, Trading 

Global Analyst, Trainee Quantity 

Surveyor, Transport and 

Distribution Manager, 

Transportation Planner 

Οι απόφοιτοι του Τμόματοσ 
Μαθηματικών μπορούν να 
εργαςτούν ωσ καθηγητϋσ ςτη 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ωσ 
επιςτημονικό και ερευνητικό 
προςωπικό ςε κϋντρα και 
υπηρεςύεσ του δημόςιου και του 
ιδιωτικού τομϋα, ωσ 
μετεωρολόγοι, ςε επιχειρόςεισ 
και οργανιςμούσ του δημόςιου 
τομϋα, ςε αςφαλιςτικϋσ 
εταιρεύεσ και ςε εταιρεύεσ 
ϋρευνασ αγορϊσ και μϊρκετινγκ, 
ςτη βιομηχανύα και ςε τρϊπεζεσ 
του ιδιωτικού και δημόςιου 
τομϋα, ςε κϋντρα υπολογιςτών, 
ςε τομεύσ που αςχολούνται με 
ςυςτόματα αςφϊλειασ 
μεταβύβαςησ δεδομϋνων, 
ειδικότερα την κρυπτολογύα, 
την κρυπτογραφύα και τη 
θεωρύα κωδικών, ςε εταιρεύεσ 
που αςχολούνται με computer 
graphics.   
Στην πραγματικότητα οι 
απόφοιτοι του μαθηματικού  
ϋχουν τη δυνατότητα να 
μετατρϋπουν πολύπλοκα 
προβλόματα του πραγματικού 
κόςμου ςε μαθηματικϋσ 
εξιςώςεισ, που μπορούν να 
επιλυθούν. Αυτό εύναι ϋνα 
ιδιαύτερα επιθυμητό ςύνολο 
ικανοτότων, καθώσ πολλϋσ 

εταιρεύεσ εντϊςςουν ςτο 
εργατικό τουσ δυναμικό ϊτομα  
που ϋχουν την ικανότητα να 
βρουν τρόπουσ ώςτε να 
μπορούν να λειτουργούν πιο 
αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ. 
Εταιρεύεσ κϊθε κλϊδου μπορούν  
να προςλϊβουν μαθηματικούσ 
(ιδιαύτερα όςουσ εύναι 
ειδικευμϋνοι ςτα εφαρμοςμϋνα 
μαθηματικϊ), δεδομϋνου ότι 
εύναι ικανού να εργαςτούν  με 
αριθμούσ και ςύνθετουσ τύπουσ. 
Κατϊ ςυνϋπεια πολλού 
απόφοιτοι βρύςκουν 
απαςχόληςη ςτο 
χρηματοοικονομικό  ό τραπεζικό 
κλϊδο. Επιπρόςθετα και ςε 
τομεύσ τησ οικονομύασ, τησ 
επιςτόμησ των υπολογιςτών, τισ 
καταςκευϋσ, την ϋρευνα, την 
εκπαύδευςη και ϊλλουσ τομεύσ. 
Παρϊλληλα πολλού απόφοιτοι 
επιλϋγουν να  ςτραφούν ςτη 
διδαςκαλύα των μαθηματικών 
ςε όλα τα επύπεδα εκπαύδευςησ 
από το νηπιαγωγεύο μϋχρι το 
πανεπιςτόμιο. Με λύγα λόγια, 
υπϊρχουν πολύ λύγοι 
περιοριςμού ςε ό, τι αφορϊ την 
επαγγελματικό ςταδιοδρομύα 
των αποφούτων ενόσ τμόματοσ 
Μαθηματικών. 
 

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία 



 Επαγγέλμαηα                           
  

 
Ενδεικτικϊ Επαγγϋλματα:  
 
Actuary:  
 Οι αναλογιςτϋσ χρηςιμοποιούν 
μεθόδουσ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ 
για τον προςδιοριςμό τησ 
πιθανότητασ να ςυμβεύ ϋνα 
ςυγκεκριμϋνο γεγονόσ. Για 
παρϊδειγμα, ϋνασ Actuary 
“αναλογιςτόσ” μπορεύ να 
καθορύςει την πιθανότητα ότι 
μια αςφαλιςτικό εταιρεύα θα 
πρϋπει να πληρώςει τα χρόματα 
των πελατών για ζημιϋσ ςτο 
ςπύτι τουσ, ςτο πλαύςιο μιασ 
ςυγκεκριμϋνησ πολιτικόσ. Από 
τη ςτιγμό που μπορεύ να  
υπολογύςει την πιθανότητα, ο 
αναλογιςτόσ εύναι ςε θϋςη να 
καθορύςει το αςφϊλιςτρο που  
θα πρϋπει να πληρώνουν οι 
ενδιαφερόμενοι για την 
αςφϊλιςη. Οι περιςςότεροι 
αναλογιςτϋσ εργϊζονται ςε 
αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ και 
εταιρεύεσ παροχόσ ςυμβουλών. 
 
Auditor:  Οι ελεγκτϋσ εξετϊζουν 
οικονομικϊ αρχεύα για την 
ακρύβειϊ τουσ, την ανύχνευςη 
τησ απϊτησ, και να 
προςδιορύςουν τισ ευκαιρύεσ για 
τη βελτύωςη των οικονομικών 
διαδικαςιών. Η Εξειδικευμϋνη 
εμπειρύα τουσ  βοηθϊ εταιρεύεσ 
και  οργανιςμούσ να εντοπύζουν 
και να διορθώνουν οικονομικϋσ 
ανεπϊρκειεσ. Οι περιςςότεροι 
ϊνθρωποι που εργϊζονται ςε 
αυτό το επϊγγελμα μπορεύ να 
χαρακτηριςτούν εύτε ωσ 
εςωτερικού ό εξωτερικού 
ελεγκτϋσ.  
 
Budget Analyst:  Οι Οικονομικού 

Αναλυτϋσ μπορούν να 
βοηθόςουν τισ επιχειρόςεισ και 
ϊλλουσ φορεύσ να οργανώςουν 
τα οικονομικϊ τουσ με την 
ανϊλυςη του κόςτουσ και τη 
διατύπωςη ςυςτϊςεων ςχετικϊ 
με το πώσ θα πρϋπει να 
δαπανηθούν τα κεφϊλαια τουσ. 
 
Cost Estimator:  Η κοςτολόγηςη 
αφορϊ ςτη διαδικαςύα  
ςυλλογόσ  και ανϊλυςησ 
δεδομϋνων προκειμϋνου να  
εκτιμηθεύ η ποςότητα του 
χρόνου, χρόματοσ, και τησ 
εργαςύασ που απαιτεύται για την 
καταςκευό ϋργων και την 
καταςκευό προώόντων. 
 
Market Research Analyst: Οι 
Αναλυτϋσ τησ αγορϊσ βοηθούν 
τισ εταιρεύεσ να καταλϊβουν τι 
προώόντα θϋλουν οι ϊνθρωποι, 
πόςο θα πληρώςουν γι 'αυτϊ, 
και ποιοσ θα τα αγορϊςει. Οι 
αναλυτϋσ τησ αγορϊσ ερευνούν 
τισ ςυνθόκεσ τησ αγορϊσ ςε μια 
γεωγραφικό περιοχό, καθώσ και 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
πωλόςεισ, τισ τιμϋσ, τουσ 
ανταγωνιςτϋσ, τη διανομό και 
την εμπορύα. 
 
Software Developer: 
Οι προγραμματιςτϋσ ςχεδιϊζουν 
και αναπτύςςουν λογιςμικό 
εφαρμογών για υπολογιςτϋσ, 
κινητϊ τηλϋφωνα, tablet pc.  
 
Statistician: Οι ςτατιςτικολόγοι 
χρηςιμοποιούν μαθηματικϋσ 
τεχνικϋσ για την ανϊλυςη και 
την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων 
από μεγϊλεσ ποςότητεσ 
δεδομϋνων. 

Εταιρεύεσ που ϋχουν περιληφθεύ ςτη 

λύςτα  Best Workplaces ςτην Ελλϊδα  

2007 - 2013 

AIG Greece 

AXA Insurance 

Bank of Cyprus Ltd. 

Hellenic Post Bank 

International Life A.E.A.Z. 

Marfin Egnatia Bank 

Mellon Collection Services 

PIRAEUS BANK 

Athenian Brewery 

British American Tobacco 

Hellas 

Mars Hellas 

Royal Canin Hellas 

Procter & Gamble Hellas 

Μπορεύτε να επιςκεφθεύτε τον ιςτότοπο  

http://www.travelsinamathematicalworld.co.uk/,  

όπου μαθηματικού εξηγούν πωσ κατϊφεραν να βρουν μύα θϋςη ςτο 
επαγγελματικό ςτερϋωμα. 



 

 

 

Χρήζιμες Πληροθορίες              
    

Πρόςθετεσ πηγϋσ  

Για την ανϊκτηςη περιςςότερων πληροφοριών  ςχετικϊ με το 

αντικεύμενο εργαςύασ των αποφούτων του Τμόματοσ Μαθηματικών  οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιςκεφθούν τισ παρακϊτω ιςτοςελύδεσ:  

Επαγγελματικϋσ Ενώςεισ και Οργανιςμού  

Ένωςη Αναλογιςτών Ελλϊδοσ:  
http://www.actuaries.org.gr/ekpedeusiSeminariaGenika.htm  

Ελληνικό Μαθηματικό Εταιρεύα:  http://www.hms.gr/node/1  

Ένωςη Ερευνητών Διδακτικόσ των Μαθηματικών  (ΕΝΕΔΙΜ):  
http://enedim2011.uoi.gr/  

Students and Professional Math Organizations:  
http://www.maa.org/students-and-professional-math-organizations  

Mathematical Professional Organizations:  
http://www.usna.edu/Library/Math/Mathorg.html  

Institute of Mathematics and its Applications (IMA) 
http://www.ima.org.uk/  

American Mathematical Society :  
http://www.ams.org/programs/students/undergrad/undergrad   

Society for Industrial and Applied Mathematics:  
http://www.siam.org/careers/thinking.php  

Ερευνητικϊ Κϋντρα  

Λύςτα ερευνητικών ιδρυμϊτων για Μαθηματικούσ : 
http://www.math.uoc.gr:1080/syndesmoi/erevnitika/  

Κϋντρο Ερευνών Αςτρονομύασ και Εφηρμοςμϋνων Μαθηματικών : 
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=597&nt=18&lang=1  

Ινςτιτούτο Υπολογιςτικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) : 
http://www.iacm.forth.gr/index.php?l=gr  

NSF Mathematical Sciences Institutes : http://www.mathinstitutes.org/  

 

 

 

Video:  Interview: What can I do 
with a Mathematics Degree?  

http://www.youtube.com/watch?

v=HLlxranKf78 

 

 

Ιςτότοποι για τα Μαθηματικϊ ςτην 

Εκπαύδευςη:  

http://www.e-

yliko.gr/lists/list7/istotopoi.aspx  

 


