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Κοινά Τμήματα  ΑΕΙ  2ου και 4ου Πεδίου 
Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: 

 

Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/Βαθμίδα/Ονομασία 

327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα)  

325 [ 14870](ΑΕΙ)-Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)  

273 [ 13927](ΑΕΙ)-Γεωπονίας Θεσσαλονίκης  

360 [ 10399](ΑΕΙ)-Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)  

274 [ 12948](ΑΕΙ)-Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)  

275 [ 11643](ΑΕΙ)-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης  

324 [ 12337](ΑΕΙ)-Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)  

200 [ 9872](ΑΕΙ)-Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)  

328 [ 15073](ΑΕΙ)-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα)  

288 [ 10341](ΑΕΙ)-Επιστήμης των Υλικών Πάτρας  

216 [ 12553](ΑΕΙ)-Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)  

323 [ 13694](ΑΕΙ)-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)  

335 [ 14148](ΑΕΙ)-Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)  

246 [ 15212](ΑΕΙ)-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ  

272 [ 10650](ΑΕΙ)-Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων  

340 [ 13719](ΑΕΙ)-Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων  

344 [ 9811](ΑΕΙ)-Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)  

371 [ 12370](ΑΕΙ)-Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)  

276 [ 9300](ΑΕΙ)-Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)  

333 [ 14926](ΑΕΙ)-Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ  

366 [ 10663](ΑΕΙ)-Πληροφορικής (Κέρκυρα)  

99 [ 10590](ΑΕΙ)-Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ.  

338 [ 15529](ΑΕΙ)-Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)  

412 [ 13858](ΑΕΙ)-Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)  

98 [ 10732](ΑΕΙ)-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)  

330 [ 16359](ΑΕΙ)-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (Αθήνα)  

369 [ 11771](ΑΕΙ)-Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)  

339 [ 14382](ΑΕΙ)-Πληροφορικής Πειραιά  

 

262 [ 13144](ΑΕΙ)-Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά  

550 [ 7391](ΤΕΙ)-Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)  

551 [ 7255](ΤΕΙ)-Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)  

555 [ 7232](ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)  

546 [ 7998](ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  

758 [ 7952](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)  

557 [ 7436](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)  

757 [ 7618](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)  

759 [ 9819](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)  

760 [ 8108](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)  

761 [ 8851](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)  

762 [ 7570](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)  

698 [ 7299](ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)  
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801 [ 16105](ΣΤΡ)-Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα  

806 [ 17608](ΣΤΡ)-Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα  

821 [ 16819](ΣΤΡ)-Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι  

826 [ 19058](ΣΤΡ)-Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)  

864 [ 15150](ΣΤΡ)-Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)  

862 [ 14804](ΣΤΡ)-Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  

863 [ 15655](ΣΤΡ)-Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  

811 [ 17052](ΣΤΡ)-Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι  

816 [ 17817](ΣΤΡ)-Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί  

 

818 [ 9955](ΑΕΝ)-Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού  

817 [ 10651](ΑΕΝ)-Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 
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Γεωπονικά & ∆ασολογικά (10) 
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
325 -ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
328 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
327 -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. 
ΑΘΗΝΑΣ 
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
275 -∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΒΟΛΟΣ) 
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
276 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 
Γεωπονική 
Η γεωπονική αποτελεί έναν µικτό ως προς το φύλο των φοιτητών επιστηµονικό κλάδο 
σπουδών. Οι άνδρες αποτελούσαν 57,5% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Η γεωπονική 
ανήκει στους κλάδους που οι φοιτητές τους εµφανίζουν τη σχετικά µεγαλύτερη καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, αποφοιτούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό µε 
βαθµό πτυχίου «καλώς» και προέρχονται από οικογένειες µε µεσαίο εισόδηµα και 
εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων. Το ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές 
σπουδές είναι λίγο υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. 
Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων 
γεωπονίας είναι λίγο χαµηλότερο, ενώ το ποσοστό ανεργίας πολύ υψηλότερο από τον γενικό 
µέσο όρο και λίγο περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πτυχιούχους έχουν αποκτήσει εµπειρία 
σηµαντικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι γεωπονίας εµφανίζουν υψηλότερο του γενικού µέσου 
όρου ποσοστό απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα και πολύ υψηλότερα ποσοστά µισθωτών 
και συµβασιούχων έργου που εργάζονται µε σταθερή και πλήρη απασχόληση. Οι αποδοχές 
των τελευταίων είναι υψηλότερες από τον γενικό µέσο όρο, όµως µόλις έξι στους δέκα 
µισθωτούς και συµβασιούχους έργου θεωρούν ότι οι επαγγελµατικές προοπτικές στην 
τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. 
Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την 
αποφοίτησηυπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης 
στους κλάδους της δηµόσιας διοίκησης, του εµπορίου και της διαχείρισης ακίνητης περι- 
ουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπου απασχολούνται 
79% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Ηετεροαπασχόληση των αποφοίτων γεωπονίας 
είναι σχετικά µέτριας έκτασης. Αφορά 17% του συνόλου των απασχολουµένων 
(επαγγελµατική κατανοµή) και 32% των µισθωτών και συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία 
αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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Κοινά Τµήµατα  ΑΕΙ Πληροφορικής  2ουκαι4ουΠεδίου 
Τμήματα ΕΠ ΕΤΗ Β.2014 Β.2013 Εισ.15 Εισ.14 

330 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

ΕΚΠΑ (Αθήνα) 2&4 4 17221 16359 180 225 

338 -Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 2&4 4 16334 15529 100 125 

333 -Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 4 15820 14926 200 225 

339 -Πληροφορικής Πειραιά 

 2&4 4 15255 14382 150 175 

335 -Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

(Θεσσαλονίκη) 2&4 4 14887 14148 200 225 

412 -Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) 2&4 4 14530 13858 70 125 

216 -Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) 2&4 4 13270 12553 150 175 

369 -Πληροφορικής με Εφαρμογές στην 

Βιοϊατρική (Λαμία) 2&4 4 12236 11771 150 175 

98 -Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

(Τρίπολη) 2&4 4 11678 10732 190 225 

99 -Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ. 2&4 4 11676 10590 200 250 

366 -Πληροφορικής (Κέρκυρα) 2&4 4 11399 10663 200 225 

 

 

262 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (2&4) 
Oι απόφοιτοι του τµήµατος συνδυάζουν γνώσεις υπολογιστών και σύγχρονων ψηφιακών 
τεχνολογιών µε γνώσεις διδασκαλίας των συγκεκριµένων αντικειµένων και γνώσεις 
οικονοµικών. Tο τµήµα αποσκοπεί στην παραγωγή πτυχιούχων, οι οποίοι θα καλύπτουν δύο 
σηµαντικούς κλάδους της κοινωνίας της πληροφορίας: τον κλάδο της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού στη σύγχρονη τεχνολογία µε τη χρήση συστηµάτων 
ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και τον κλάδο της σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και συστηµάτων δικτύων. Τέλος , µε τον πτυχίο τους 
µπορούν να διοριστούν στη δηµόσια εκπαίδευση, στον κλάδο εκπαιδευτικών Πληροφορικής 
ΠΕ19.  ∆εν χρειάζεται να έχουν πτυχίο από την ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ (2&4) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση 
εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.  
 

340 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
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338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
 

Στο site της  σχολής αναφέρεται: 

Το Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 200/1991 

(ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδηµαϊκό έτος 1992-

93. 
Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του 

εξοπλισµού και τη στελέχωση του Τµήµατος, έχουν καταξιώσει το Τµήµα Πληροφορικής σε 

Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τµήµατος τεκµηριώνεται και από τους 

ακόλουθους αντικειµενικούς παράγοντες: 

• Tην εξωτερική αξιολόγηση που διεξήχθη το Σεπτέµβριο του 2011 µε την ευθύνη της 
Α.∆Ι.Π. 

• Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τµηµάτων Πληροφορικής 
των Ελληνικών Πανεπιστηµίωνκατατάσει το Τµήµα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφή 

• Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήµια στην κατηγορία "Επιστήµη 
Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήµατα"  σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της 
εταιρίας QS. 

• Μεγάλο αριθµό πρωτότυπων δηµοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 
και συνέδρια. Συγγραφή και έκδοση µεγάλου αριθµού βιβλίων Πληροφορικής. 

• Μεγάλο αριθµό χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που 
έχει αναλάβει το Τµήµα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς. 

• Μεγάλο αριθµό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή 
κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας. 

Οι επαγγελµατικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τµήµατος εκτείνονται στο ακόλουθο 
ευρύ φάσµα της έρευνας και της αγοράς εργασίας: τη διδασκαλία και την έρευνα σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο καθώς και τη µελέτη, την επίβλεψη, την 
αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και την πιστοποίηση 
τήρησης προτύπων σε εγκαταστάσεις και σε πάσης φύσεως εφαρµογές στους 
επιστηµονικούς τοµείς: 

• του Υλικού και Λογισµικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
• της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
• των ∆ικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, 
• των Συστηµάτων και Εφαρµογών Επεξεργασίας Σηµάτων, Εικόνας και Οµιλίας. 

 
 

339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2&4) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση 
εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.  
 

366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
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330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (2&4) 
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989, µε το προεδρικό 
διάταγµα 389/1989, ουσιαστικά όµως άρχισε να λειτουργεί το 1986, µετά από απόφαση της 
Συγκλήτου, ως "∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών". Ο πυρήνας του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) προήλθε 
από τα Τµήµατα Φυσικής και Μαθηµατικών. 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος περιγράφονται από το σχετικό 
Προεδρικό ∆ιάταγµα που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A'/58/8.4.2009 

Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 

 

412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (2&4) 
Στο siteτης σχολής αναφέρεται: 
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ιδρύθηκε το 2006 και δέχεται φοιτητές από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2007 – 2008. 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήµης της 
Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων και 
των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έµφαση 
δίδεται στους τοµείς της τηλεµατικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται µε τις 
δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internettechnologies). Οι τοµείς αυτοί έχουν ποικίλες 
εφαρµογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονοµία (e-business), στη διοίκηση (e-
government), στην υγεία (e-health), στις µεταφορές (AdvancedTransportTelematics) κ.λ.π. 
 Στο παγκόσµιο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης 
απαιτούνται στελέχη, τα οποία θα µπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες 
που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό για την ανάπτυξη σύνθετων 
πληροφοριακών συστηµάτων και την υποστήριξη προηγµένων υπηρεσιών. Οι πτυχιούχοι του 
τµήµατος καταρτισµένοι µε επιστηµονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείµενα του τµήµατος 
και έχοντας άµεση διασύνδεση µε τον κάθε χώρο εφαρµογής της Πληροφορικής θα έχουν τα 
εφόδια να ανταποκριθούν µε πλήρη επάρκεια στις ανωτέρω αυξηµένες απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας. 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής 
 

369 –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΛΑΜΙΑ)(2&4) 
Εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής. ∆εν εντάσσονται  στο ΠΕ04 Βιολόγων 
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344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)(2&4) 
>Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, εγγράφονται ως µέλη στο «Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι 
απόφοιτοι των οµοειδών Τµηµάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων Πατρών, Θεσσαλίας, ∆υτικής Μακεδονίας, 
καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, ασφαλίζονται στο «Ταµείο 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)» 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν ως 
εκπαιδευτικό προσωπικό στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» 
(Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 
75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις 
του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος 
Α’/31.12.2003) 

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να απασχοληθούν σε 
θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση 
του Ιδιωτικού Τοµέα της οικονοµίας 

Το Τµήµα επενδύει και πρωτοπορεί σε σηµαντικές περιοχές βασικής και  
εφαρµοσµένης έρευνας, οι κυριότερες των οποίων είναι:  
● Αλγόριθµοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 
● Ανάκτηση Πληροφορίας 
●  Αναπαράσταση Γνώσης 
●  Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Προστασία της  Ιδιωτικότητας 
● Βάσεις ∆εδοµένων  
● Ευφυείς Πράκτορες 
● Ευφυή Συστήµατα 
● Εφαρµογές ∆ιαφορικών Εξισώσεων 
● Ηλεκτρονικό Εµπόριο – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
● Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών 
● Μαθηµατική Φυσική 
● Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική 
● Νοµικά και Κανονιστικά θέµατα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
● Πολυπρακτορικά Συστήµατα  
● Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων 
● Συστήµατα Προσωπικών και Κινητών Επικοινωνιών 
● Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
● Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 
● Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα 
● Υποστηριζόµενη µε Η/Υ Συνεργασία 
● Ψηφιακά Κυκλώµατα και Συστήµατα 
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371 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
(ΚΟΖΑΝΗ)(2&4) 
 
 

216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (2&4) 
  

Οι σπουδές στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
προσφέρουν ένα πλήθος δυνατοτήτων, ευκαιριών και πλεονεκτηµάτων. Ένα  
πλεονέκτηµα του Τµήµατος είναι το υψηλό επίπεδο του ∆ιδακτικού-Ερευνητικού 
Προσωπικού. Το Τµήµα από την πρώτη στιγµή έδωσε και δίνει πάντα πρωταρχική 
σηµασία στην επιλογή των διδασκόντων εκτιµώντας συνολικά το διδακτικό, 
ερευνητικό και άλλο έργο τους και το κύρος τους σε διεθνές επίπεδο. Το αποτέλεσµα 
είναι ένα οµοιογενές και δυναµικό Τµήµα, µε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών 
συνεργασιών και µε υψηλό κύρος, σε Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Βεβαίως, το κύρος του Τµήµατος αντανακλά ευθέως στο κύρος των αποφοίτων του. 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα του Τµήµατος είναι η στενή συνεργασία του, από τα πρώτα 
του βήµατα, µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ), ενός από τα µεγαλύτερα και από τα πιο άρτια οργανωµένα, 
εξοπλισµένα και στελεχωµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι υψηλές επιστηµονικές 
επιδόσεις, καθώς και η σπουδαία κοινωνική και οικονοµική προσφορά του, αποτελούν 
στοιχεία που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Τα µέλη 
του Τµήµατος (καθηγητές και φοιτητές - µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί) έχουν τη 
δυνατότητα να εργάζονται στο ΙΤΕ-ΙΠ, στα πλαίσια σηµαντικών ερευνητικών και 
αναπτυξιακών έργων, αποκτώντας έτσι πολύτιµη εµπειρία, ερχόµενοι σε άµεση επαφή 
µε τη νέα τεχνολογία και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη των Τεχνολογιών της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. 

 Η Ιστορία του Τµήµατος 

 Το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 
1984, όντας χρονολογικά το δεύτερο Τµήµα Yπολογιστών/Πληροφορικής στην 
Ελλάδα. Από το 1985 λειτουργεί πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα. 
Ευθύς µε την έναρξη λειτουργίας του, το Τµήµα άρχισε και τη στενή συνεργασία του 
µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).  

Με τα χρόνια, το Τµήµα ανέπτυξε συνεργασίες µε πολλές δεκάδες Πανεπιστήµια, 
Ερευνητικά Κέντρα και εταιρείες. Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, 
το οποίο απετέλεσε τον πρώτο Ελληνικό κόµβο του ∆ιαδικτύου (Internet), το Τµήµα 
υπήρξε εξ' αρχής καλά δικτυωµένο µε το διεθνή χώρο. Σήµερα, έχοντας συµπληρώσει 
µια εικοσιπενταετία λειτουργίας, απόφοιτοι του Τµήµατος κατέχουν λαµπρές θέσεις 
στον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή επιχειρηµατικό, βιοµηχανικό, εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και ακαδηµαϊκό χώρο. 
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335 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (2&4) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ στην εκπαίδευση 
εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.  
 

Αποστολή και Στόχοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

Η προαγωγή και η µετάδοση της γνώσης µε τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό 
αντικείµενο της Επιστήµης της Πληροφορικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη συστηµάτων για 
εφαρµογές σε Οικονοµικές, Χρηµατοοικονοµικές, ∆ιοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήµες και, 

Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του ∆ηµοσίου και του ιδιωτικού Τοµέα. 

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τµήµατος εκείνα τα 
ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν  να υποστηρίζουν µε επιτυχία την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράµµατος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι 
για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη µία σε 
βάθος γνώση, όχι µόνο της Επιστήµης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειµένου 
του πεδίου εφαρµογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τµήµατος καλείται να παρακολουθήσει προχωρηµένα 
µαθήµατα ∆ιοικητικής Επιστήµης, Οικονοµικών, Χρηµατοοικονοµικών, ∆ιοίκησης επιχειρήσεων και 
Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των µαθηµάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα, χαρακτήρα στις σπουδές. 

Εκτός από θέµατα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τµήµατος, 
ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και σε θέµατα εφαρµογών µε την ανάλυση, σχεδιασµό, ανάπτυξη και 
διαχείριση συστηµάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και µετάδοσης πληροφοριών 
στους τοµείς της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονοµίας και της Χρηµατοοικονοµικής. Έτσι οι 
απόφοιτοι αυτού του Τµήµατος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και 
επίκαιρα θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και των εφαρµογών 
τους στη σύγχρονη κοινωνία. 

∆υνατότητες για Απασχόληση Πτυχιούχων του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  

Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως: 

Ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

∆ιαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέµατα διοίκησης και επιχειρηµατικότητας, οι 
απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγµατοποιήσουν δικές τους 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

 Στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Ο παραπάνω συνδυασµός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τµήµατος ιδανικούς υποψηφίους 
για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόµων µε ειδικές γνώσεις 
στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι σήµερα επιβεβληµένη περισσότερο 
από ποτέ. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσµα 
επιχειρήσεων, που περιλαµβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών 
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πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόµενους 
χώρους όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήµατα ψυχαγωγίας 
και πληροφόρησης µέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά. 

 Εκπαιδευτικοί στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

Ειδικά για τη δηµόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συµµετοχή σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για την 
κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

 Για την υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασµό της µελλοντικής τους 
σταδιοδροµίας λειτουργεί το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε σκοπό την 
αποτελεσµατική σύνδεση της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε την αγορά εργασίας. 

 Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατός µας περιγράφονται στο σχετικό 
Προεδρικό ∆ιάταγµα που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A'/58/8.4.2009 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό 
επίπεδο στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) που παρέχεται από το 
τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Τέλος, µπορούν να αποκτήσουν ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα µετά 
την εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής µε πρωτότυπη συνεισφορά στο επιστηµονικό πεδίο 
που τους ενδιαφέρει. 
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246 -ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ 
 
Η σχολή έχει 10 εξάµηνα (5 έτη) σπουδών. 
Τα 4 πρώτα εξάµηνα είναι κοινά για όλους απο το 5ο εξάµηνο χωρίζονται σε κατευθύνσεις: 
Μαθηµατικών και Φυσικών. Οι πτυχιούχοι µπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση ή ως 
Μαθηµατικοί ή ως Φυσικοί. Η σχολή είναι 5 χρόνια και τα µαθήµατα τους χαρακτηρίζονται 
δύσκολα.  Στα 5 χρόνια κάνουν 62-63 µαθήµατα ενώ στο Μαθηµατικό στα 4 χρόνια σπουδών 
κάνουν 38-40 µαθήµατα. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει και µαθήµατα Οικονοµίας και 
Πληροφορικής. 
 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
Στο Ε.Μ.Π. από το 1982 λειτούργησε επί 17 χρόνια το Γενικό Τµήµα αποτελούµενο από 4 
Τοµείς (Φυσικής, Μαθηµατικών, Μηχανικής, Ανθρωπιστικών Σπουδών και ∆ικαίου), µε 
συνολικό αριθµό 120 µελών ∆.Ε.Π.. Το Γενικό Τµήµα στήριζε εκπαιδευτικά το σύνολο των 
Τµηµάτων ειδικότητας του Ε.Μ.Π. στα βασικά µαθήµατα (Φυσική, Μαθηµατικά, Μηχανική, 
Ανθρωπιστικές Επιστήµες), καθώς επίσης και ένα σύνολο µαθηµάτων επιλογής που 
παρέχονταν στα υπόλοιπα Τµήµατα του Ε.Μ.Π. Στη διάρκεια της λειτουργίας του Γενικού 
Τµήµατος αναπτύχθηκαν σηµαντικές ερευνητικές περιοχές στα γνωστικά αντικείµενα των 
Τοµέων του. Οργανώθηκαν επίσης συστηµατικές µεταπτυχιακές σπουδές σε 4 κλάδους 
(Φυσική, Μαθηµατικά, Μηχανική, Φιλοσοφία) από τη δεκαετία 1980-90, προϋπήρξαν δηλαδή 
των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων, στα πλαίσια των οποίων εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε 
ένας µεγάλος αριθµός διδακτορικών διατριβών. 
 
Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 
 
Κίνητρο για την ίδρυση της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. υπήρξε η διεθνής εµπειρία από τη λειτουργία 
Τµηµάτων µε την επωνυµία "Engineering Mathematics", "Engineering Physics" ή, 
συνηθέστερα, "Applied Mathematical and Physical Sciences" - επωνυµία που επελέγη για τη 
Σχολή. Με την ίδρυση της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ως αυτόνοµης Σχολής, το Ε.Μ.Π. αναγνώρισε το 
γεγονός ότι τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα, η τεχνολογία αναπτύσσεται σε ολοένα και 
στενότερη διασύνδεση µε τις βασικές επιστήµες. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην 
παράδοση Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών Τεχνολογικών Ιδρυµάτων διεθνούς κύρους, (όπως η 
Ecole Polytechnique και το California Institute of Technology), αλλά και διαπιστώνεται µε την 
εξέταση της φύσης των ερευνητικών προβληµάτων σε σύγχρονους τοµείς αιχµής. Η 
βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική, η πληροφορική και η ροµποτική, η ανάπτυξη νέων υλικών και 
νανοδιατάξεων, η γνωσιακή επιστήµη, τα χρηµατοοικονοµικά κ.λπ., απαιτούν ερευνητές που 
συνδυάζουν την άρτια εκπαίδευση στις βασικές επιστήµες µε τη δεξιότητα επίλυσης 
τεχνολογικών προβληµάτων και την έφεση για διεπιστηµονική συνεργασία. Πρόοδος σε 
πολλούς σύγχρονους τεχνολογικούς κλάδους αναµένεται να επέλθει από τη µερική υπαγωγή 
σύνθετων προβληµάτων στις βασικές επιστήµες. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ερευνητικές περιοχές 
όπως η επίλυση µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, οι κβαντικοί υπολογισµοί, η θεωρία 
αλγορίθµων, οι απεικονιστικές µέθοδοι στην ιατρική κ.α 
 
Με βάση λοιπόν την αυξανόµενη απαίτηση του ερευνητικού και τεχνολογικού τοµέα για 
πτυχιούχους άρτια εκπαιδευµένους στις βασικές επιστήµες, µετά από συστηµατική µελέτη και 
εφαρµογή διεθνών προτύπων και αντίστοιχων προγραµµάτων σπουδών, και εξ αιτίας της 
σηµαντικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στο Τµήµα αυτό, 
στις αρχές της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε µια συστηµατική συζήτηση για τη µετεξέλιξη του 
Γενικού Τµήµατος σε Τµήµα υποδοχής φοιτητών. 
 
 



http://sep4u.gr 

 

Καλοδήμος Δημ.                                                                     -12-                                               17/6/2015 

 

Η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού διδασκόντων, η υλικοτεχνική υποδοµή και η άµεση συνεργασία 
µε τα υπόλοιπα Τµήµατα του Ε.Μ.Π. αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία για τη δυνατότητα 
δηµιουργίας ενός αυτόνοµου Τµήµατος που να θεραπεύει τις βασικές επιστήµες (Φυσική και 
Μαθηµατικά και Μηχανική µε έµφαση στις εφαρµογές) και να χορηγεί δίπλωµα σε φοιτητές 
που φοιτούν αποκλειστικά σε αυτό. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 η συζήτηση αυτή 
επεκτάθηκε στα υπόλοιπα Τµήµατα του Ε.Μ.Π., και µετά την ολοκλήρωσή της στη Σύγκλητο 
του Ιδρύµατος κατέληξε στη διαµόρφωση µιας τελικής πρότασης για τη δηµιουργία Τµήµατος 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (ΤΕΜΦΕ), η σηµερινή Σχολή 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (ΣΕΜΦΕ). 
 
Η Σχολή λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000. Σήµερα αριθµεί 130 
µέλη ∆.Ε.Π., υποστηρίζεται από 44 ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους, 11 µέλη Ε.Τ.Ε.Π., 11 µέλη 
Ε.Ε.∆.Ι.Π., έχει 1.600 προπτυχιακούς φοιτητές, 450 µεταπτυχιακούς φοιτητές και 183 
υποψήφιους διδάκτορες. Στη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ανήκουν οι Τοµείς: 
 
Μαθηµατικών 
Φυσικής 
Μηχανικής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και ∆ικαίου. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

200 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
288 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
272-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Το Τµήµα των Ιωαννίνων έχει 5 χρόνια σπουδών ενώ του Ηρακλείου και της Πάτρας 4. 
Τους πτυχιούχους του Τµήµατος των Ιωαννίνων ∆εν τους εγγράφει το ΤΕΕ ως µέλη και συνεπώς δεν έχουν τα 
δικαιώµατα του µηχανικού. 

Oι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να εργασθούν σε εταιρείες που ασχολούνται µε 
ηλεκτρονικά υλικά (µικροηλεκτρονική, µπαταρίες, καλώδια, µαγνητικά υλικά), µε κεραµικά 
(µονωτικά, οπτικές ίνες γυαλιού), µε µέταλλα (χάλυβας, αλουµίνιο). Επίσης, µπορούν να 
εργασθούν σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς τηλεπικοινωνιών και παραγωγής 
ενέργειας, καθώς και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τον σχεδιασµό και 
έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών. 
∆εν εγγράφονται στο Τεχνικό  Επιµελητήριο. 
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Πληροφορική - ΑΕΙ 
Κωδ Σχολή Β2010 ΠΕ∆ 
262 ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πειραιά 15885 2&4 
98 Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)  2&4 

358 Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου (Τρίπολη) 15077 2&4 
216 Επιστήµης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) 15258 2&4 

335 Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 17088 2&4 
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 18215 4 
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 19234 4 
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 18842 4 

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 18622 4 
331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 17333 4 
215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 17623 4 
220 Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Θεσσαλίας (Βόλος) 17453 4 

344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Αιγαίου (Σάµος) 14770 2&4 
371 Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΚΟΖΑΝΗ) 16501 2&4 
338 Πληροφορικής Θεσσαλονίκης 17757 2&4 
366 Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) 15582 2&4 

340 Πληροφορικής Ιωαννίνων 16378 2&4 
412 Πληροφορικής και Τηλεµατικής Χαροκοπείου Αθήνας 16880 2&4 
330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας 17822 2&4 
369 Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Στερεάς Ελλάδας (Λαµία) 15338 2&4 

333 Πληροφορικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας 17217 2&4 
339 Πληροφορικής Πειραιά 16925 2&4 
354 Πολιτισµικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 11901 1&4 

 
>Οι διπλωµατούχοι Πληροφορικής ΑΕΙ , δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (Π∆ 268/2004, ΦΕΚ 268/ 
Τεύχος Α’/28.12.2004, συµπλήρωση του Π∆ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 
 >Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τµήµατος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις 
του ∆ηµόσιου Τοµέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος 
Α’/31.12.2003) 
Στον τοµέα της πληροφορικής λειτουργούν τµήµατα  Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Η/Υ) σε πολυτεχνεία, Πληροφορικής σε πανεπιστήµια και Εφαρµοσµένης 
Πληροφορικής σε πολυτεχνεία και πανεπιστήµια. Η πληθώρα τµηµάτων προκαλεί σύγχυση 
στους υποψηφίους. Ουσιαστικά, οι πτυχιούχοι των τµηµάτων Η/Υ είναι µηχανικοί hardware, 
οι απόφοιτοι των πανεπιστηµιακών τµηµάτων πληροφορικής είναι µηχανικοί software, ενώ 
τα τµήµατα εφαρµοσµένης πληροφορικής συνδέουν την πληροφορική µε µία άλλη επιστήµη. 
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Τ.Ε.Ι. 
 

Κοινά ΤΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 

Τμήματα ΕΠ ΕΤΗ Β.2014 Β.2013 Εισ.15 Εισ.14 

711 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) 4 4 12925 12268 110 100 

712 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 4 4 11698 11535 150 150 

727 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) 4 4 9304 9245 130 150 

723 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα) 4 4 8994 9150 220 200 

725 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο) 4 4 8948 9267 140 150 

506 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία) 4 4 8449 8756 130 200 

724 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα) 4 4 8125 8136 160 200 

710 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ) 4 4 7559 8115 200 150 

736 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος) 4 4 7514 8126 165 200 

529 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) 4 4 7295 7966 140 175 

735 -Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά) 4 4 7292 7701 170 200 

Τα παραπάνω 11  ΤΕΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ έχουν τρείς κατευθύνσεις στο 5ο εξάµηνο: 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 
 

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος καθορίζονται από το Π.∆183/2008  ΦΕΚ 
246Α/3-12- 2008 (Άρθρο 2).  
Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων, β) Πληροφορικής και  
Τεχνολογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και  
Επικοινωνιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων, στ) Βιοµηχανικής Πληροφορικής των 
Ιδρυµάτων του Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα, είτε 
αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, στους τοµείς ανάπτυξης και συντήρησης 
συστηµάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστηµάτων λογισµικού και σχεδιασµού και 
διαχείρισης συστηµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείµενο των 
πτυχιούχων των προαναφεροµένων Τµηµάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόµενους 
τοµείς: 
α) ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σχεδιασµό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισµικού επικοινωνιών, διαχείριση  
επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστηµάτων, διαχείριση κινητών 
υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασµό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση  
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστηµάτων. 
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β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Προγραµµατισµό µικρής και µεγάλης κλίµακας, προγραµµατισµό συστήµατος, ανάπτυξη 
συστηµάτων λογισµικού, δηµιουργία διεπαφών χρήστη λογισµικού, σχεδιασµό εργονοµικών 
συστηµάτων, παραγωγή λογισµικού ανάλυσης και σύνθεσης  εικόνας, σχεδιασµό και εγκατάσταση 
νοηµόνων και ευφυών συστηµάτων.∆ηµιουργία συστηµάτων πραγµατικού χρόνου και ελεγχόµενης 
διαθεσιµότητας και ασφάλειας. 
γ)ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Σχεδιασµό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, 
ενσωµατωµένων  συστηµάτων, σύνθετων συστηµάτων αισθητήρων. Σχεδιασµό και προγραµµατισµό 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, σχεδιασµό υπολογιστικών συστηµάτων. Σχεδιασµό, υλοποίηση, 
εγκατάσταση και συντήρηση βιοµηχανικών συστηµάτων υποστηριζόµενων από υπολογιστές και 
λογισµικού συστηµάτων παραγωγής  
Οι απόφοιτοι των Τµηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωµα: α) Εργασίας 
σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά 
νοµοθεσία. Επίσης, µπορούν να απασχολούνται ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της 
ειδικότητάς τους. β) Απασχόλησης στο δηµόσιο και εξέλιξης στις βαθµίδες της ιεραρχίας, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. γ) Συµµετοχής στην εκπόνηση µελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και 
έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους, τόσο 
δηµοσίων όσο και ιδιωτικών, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. 

∆ιορίζονται στην Εκπαίδευση στο Κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής 

Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.: [Κωδικός: ΠΕ 20.00] 
Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής (κωδ. 2001) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων (κωδ. 2002) 
ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων (κωδ. 2003) ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (κωδ. 2004) ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδ. 2005) ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού 
και Πληροφοριακών Συστηµάτων (κωδ. 2006) ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην 
Οικονοµία (κωδ. 2007) ή ∆ιαχείρισης Πληροφορι? 
ών (κωδ. 2008) ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης (κωδ. 2009) ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
(κωδ. 2010) ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 2011) ή Βιοµηχανικής 
Πληροφορικής (κωδ. 2012) ή Αυτοµατισµού (κωδ. 2013) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής ή 
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
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Τεχνολόγων Γεωπόνων 

Τμήματα ΕΠ ΕΤΗ Β.2014 Β.2013 Εισ.15 Εισ.14 

759 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) 2&4 4 10238 9819 220 200 

761 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) 2&4 4 9037 8851 220 200 

758 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) 2&4 4 7682 7952 170 200 

760 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) 2&4 4 7564 8108 160 175 

762 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) 2&4 4 7480 7570 220 200 

757 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) 2&4 4 7204 7618 170 175 

557 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) 2&4 4 7006 7436 165 200 

Κατευθύνσεις 

759 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)  
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
761 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)  
1. ΦYTΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
760 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαµάτα) 
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  
758 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)  
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
757 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)  
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
762 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)  
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
557 -Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αµαλιάδα) 
1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Φυτικής Παραγωγής 

Το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την µετάδοση των 
γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη, που περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο των γεωργικών 
επιστηµών σχετικά 1) µε την ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων µεθόδων καλλιέργειας 2) την πρόληψη 
και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες 
ασθένειες, έντοµα, ζιζάνια, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών 3)τυποποίηση, 
συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εµπορία φυτικών προϊόντων 4)παραγωγή πιστοποιηµένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούµενων φυτών 5) εµπορία λιπασµάτων 6) γεωργοοικονοµικές 
µελέτες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 7) εκτίµηση ζηµιών 8) 
αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.  
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα  
Π.∆. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α') 
Με το παραπάνω Π.∆. καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος, οι 
οποίοι ασχολούνται, είτε αυτοδύνατα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε τη µελέτη, έρευνα 
και εφαρµογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της γεωπονικής επιστήµης και 
της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι: η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η 
εµπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής 
παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή φυτών). 
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Ζωικής Παραγωγής 

Το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση των 
γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη, που περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης 
των ζώων και συναφών κλάδων, µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει 
στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την 
επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη.  
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα  
Π.∆. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α') 
Σύµφωνα µε το παραπάνω Π.∆., οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να ασχολούνται, είτε 
αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της 
τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της Ζωοτεχνικής επιστήµης και της διαδικασίας της 
κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκοµικών προϊόντων, η διακίνηση, η εµπορία, η 
συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η 
προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. Έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως στελέχη 
µονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι σε όλο το φάσµα της ζωικής παραγωγής. Εξελίσσονται σε όλο 
το φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής µε τους τοµείς της ζωικής παραγωγής, 
ενώ µπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, που 
ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, όπως επίσης 
και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, που προορίζονται για 
κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για εξειδικευµένες 
εργασίες κατηγοριών ζωοτεχνικών έργων. Απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της ζωοκοµικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Αγροτικής Οικονοµίας 

Το Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρµογής σε γεωργοοικονοµικά 
θέµατα, ικανά να επιλύουν και να αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα, που αναφέρονται στη 
διοίκηση γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηµατοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, 
στην εµπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών µηχανηµάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων 
και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται µε τη γεωργία.  
 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα  

 
Π.∆. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α') 
Σύµφωνα µε το παραπάνω Π.∆., οι απόφοιτοι του Τµήµατος απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα, είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µε την επιστηµονική διαχείριση και διοίκηση γεωργοκτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, γεωργικών οργανώσεων και µονάδων, καθώς και µε τη διακίνηση, εµπορία και 
διαχείριση γεωργικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και µηχανηµάτων. Αναλυτικότερα, καλύπτουν 
τους ακόλουθους τοµείς: ∆ιοικητικοοικονοµική διαχείριση στο πλαίσιο φορέων γεωργικής ανάπτυξης και 
στα προγράµµατα λογιστικής και στατιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 
Συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων. Εκτιµήσεις και πραγµατογνωµοσύνες σε πάσης φύσεως ζηµίες 
της γεωργικής παραγωγής και του εξοπλισµού. Συµµετοχή στο σώµα Ελεγκτών Γεωργικών 
Συνεταιρισµών. ∆ραστηριότητα σε αγροτικές ασφάλειες. Τήρηση και ενηµέρωση όλων των λογιστικών 
βιβλίων, όπως καταχωρίζονται σε διάφορες οικονοµικές πράξεις των συνεταιρισµών, καθώς και 
υπογραφή των ισολογισµών τους. Ίδρυση και λειτουργία κάθε είδους γραφείων ειδικών 
δραστηριοτήτων, σχετικών µε τη γεωργική ανάπτυξη. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συµµετοχή στην 
εκπόνηση γεωργικών µελετών. Κάθε άλλη δραστηριότητα, που εµφανίζεται µε την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και αποδεδειγµένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητάς τους.  
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Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής µε τους 
τοµείς της ειδικότητάς τους και να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από την 
ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία. Τέλος, απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και της 
γεωργικής κατάρτισης, σύµφωνα, επίσης, µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Η κατεύθυνση Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου αποσκοπεί στην εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων 
οι οποίοι θα είναι εξειδικευµένοι αφενός µεν στην παραγωγική ανθοκοµία και αφετέρου στην κηποτεχνία 
και τις εφαρµογές της ανθοκοµίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου. Ειδικότερα, η παραγωγική ανθοκοµία 
περιλαµβάνει την παραγωγή, τους µετασυλλεκτικούς χειρισµούς και την διακίνηση δρεπτών ανθέων και 
φυλλωµάτων, την παραγωγή και διακίνηση φυτών εσωτερικών χώρων και γενικότερα καλλωπιστικών 
φυτών σε φυτοδοχεία και την παραγωγή και διακίνηση ολλαπλασιαστικού υλικού για καλλωπιστικά 
φυτά. Αντίστοιχα, η κηποτεχνία και η αρχιτεκτονική τοπίου περιλαµβάνουν την µελέτη, την κατασκευή 
και την συντήρηση έργων πρασίνου καθώς και γενικότερα έργων διαµόρφωσης τοπίων. 

Μηχανικοί Βιοσυτηµάτων 

Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Μηχανικοί Βιοσυτηµάτων καλύπτει το αντικείµενο εφαρµογής 
αρχών εκ των θετικών Επιστηµών, αλλά και εκ των βιολογικών για την κατασκευή και χρήση των κατά 
περίπτωση και περίσταση καταλλήλων µηχανών και επιλογή και εφαρµογή αρδευτικών τεχνικών, µε 
σκοπό την υποστήριξη της καλλιέργειας των φυτών και της εκτροφής των ζώων, όπως επίσης και την 
απόληψη και την διαχείριση των εξ αυτών απολαµβανοµένων προϊόντων. 

Εργασιακή κατάσταση αποφοίτων του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής 
Τοµείς Aπόφοιτοι 
Εργαζόµενοι στον  ∆ηµόσιο τοµέα   12,50% 
Εργαζόµενοι  στον Ιδιωτικό  τοµέα   42,00% 
Ελεύθεροι  Επαγγελµατίες 14,50%  
Μεταπτυχιακοί  Φοιτητές 4,50% 
Άνεργοι 26,50% 
 

Τοµείς εργασίας αποφοίτων του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής 
 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Βιοµηχανία Γάλακτος  4,35% 
Βιοµηχανία Κρέατος 2,90% 
Βιοµηχανία Ζωοτροφών  5,07% 
Εµπόριο Ζωοτροφών-Φαρµάκων 17,36%  
Υπάλληλος Τράπεζας 1,45% 
Υπάλληλος Συνεταιρισµού  1,45% 
Υπάλληλος Υπουργείου 4,35% 
Εκπαιδευτικός 2,90%  
Ερευνητικό Ίδρυµα  2,17% 
Μελετητής Εθνικών  &  Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών  Προγραµµάτων 0,72%  
Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων 19,57%  
Άλλο 37,68% 
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(340) Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων (2&4) 
 

Καλώς ήλθατε στις ηλεκτρονικές σελίδες του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το Τµήµα µας αποτελεί 
µία ζωντανή ακαδηµαϊκή κοινότητα που στόχο έχει την µεταφορά και την προαγωγή της 
γνώσης µέσα από υψηλού επιπέδου διδασκαλία και έρευνα. 

 
Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1990 ως Τµήµα Πληροφορικής, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές 
του το 1993 ενώ από το 1998 διαθέτει οργανωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Τµήµα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία Τµήµατα 
Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει υπερσύγχρονες υποδοµές για 
διδασκαλία και έρευνα, έχοντας καταρτίσει Πρόγραµµα Σπουδών µε βάση τα διεθνή 
πρότυπα, και έχοντας αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες και εξασφαλίσει συµµετοχή σε 
εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα. Από τον Ιούνιο 2013, 
το Τµήµα µετεξελίχθηκε σε Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής µε 5ετή κύκλο σπουδών. Είναι διαθέσιµη η µορφή του νέου 5-ετούς 
Προγράµµατος Σπουδών. 
Το Τµήµα µας συµβάλλει και πρωτοπορεί στις εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής, 
κατευθυνόµενο πάντα από τους εξής στόχους: 

• Στελέχωση µε άριστο ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 
• ∆ιαρκής επέκταση των ερευντητικών του δραστηριοτήτων 
• Συνεχής και µε βάση τα διεθνή πρότυπα διαµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών του 
• Μόνιµη αξιολόγηση του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού του έργου, καθώς και των 

Προγραµµάτων Σπουδών του (βλ. έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος, Ιούνιος 
2011). 
Σας προσκαλούµε να ξεναγηθείτε στις ηλεκτρονικές µας σελίδες οι οποίες βρίσκονται σε 
διαδικασία ενηµέρωσης µε βάση τα νέα δεδοµένα του Τµήµατος. 
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  (276)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σήμερα: 

 ■ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ( 4-ετής φοίτηση) που οδηγεί στο δίπλωμα 

του Περιβαλλοντολόγου Επιστήμονα, 

■ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1-ετής φοίτηση) που προσφέρουν 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) , 

■ Διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διατριβής και την απόκτηση του 

τίτλου του Διδάκτορος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη (ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια). 

Συνεργάζεται επίσης σε δύο διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

  

■ MESPOM, Erasmus Mundus Masters course in Environmental Sciences, Policy and 
Management. Το ΠΜΣ λειτουργεί σε συνεργασία με 4 Ευρωπαϊκά και 2 Αμερικανικά 
Πανεπιστήμια και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

■ 
Ελληνο-γαλλικό ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 

    

Το επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το Τμήμα Περιβάλλοντος καθορίζεται από 

τις βασικές επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Οικονομικών, καθώς και 

από νεότερα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της Οικολογίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, 

της Χωροταξίας, της  Χαρτογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν 

γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης 

περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων 

και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής 

ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα εκπόνησης 

χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό καθορίζεται από το Νόμο. 

 Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης και 

αναδιαμόρφωσης των μαθημάτων, εφαρμόζεται το νέο Πιλοτικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΠΠΣ). Το αναθεωρημένο ΠΠΣ στοχεύει σε μια ευέλικτη προσέγγιση των 

πολύπλευρων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε διεπιστημονική βάση. Επιτρέπει την 

εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές της περιβαλλοντικής επιστήμης ενώ αναδεικνύει την 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε περιβαλλοντικού ζητήματος. Περιλαμβάνει μαθήματα με 

νέες, σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως μαθήματα μεθοδολογίας της επιστήμης, δια-τομεακά 

μαθήματα, στα οποία τονίζεται η διεπιστημονικότητα των σπουδών, καθώς και μαθήματα 

κατευθυνόμενης εργασίας (ateliers), στα οποία οι φοιτητές καλούνται να χειριστούν 

συγκεκριμένα παραδείγματα περιβαλλοντικών θεμάτων με πρακτική εφαρμογή. 

 


