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Προσδιορισμός της Πληροφορικής 
 Πληροφορική είναι η μελέτη των συστηματικών
διαδικασιών που περιγράφουν και μετασχηματίζουν
τις πληροφορίες: Θεωρία, ανάλυση, σχεδιασμός,
αποδοτικότητα, υλοποίηση και εφαρμογή.

 Το θεμελιώδες ερώτημα που διαπνέει όλο το φάσμα
της πληροφορικής είναι: Τι μπορεί και τι δεν
μπορεί να αυτοματοποιηθεί;

(προσαρμογή από: Denning et. al., “Computing as a Discipline”
Communications of the ACM, January, 1989).
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Στεγάζεται:

 στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας, 

 στο Νέο Κτίριο ΣΘΕ, 

 σε εγκαταστάσεις στην Αν. Θεσσαλονίκη

Ιδρύθηκε: Ως Τμήμα της ΣΘΕ και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 

 Τον Ιούνιο του 1996 ορκίστηκαν οι πρώτοι 5 πτυχιούχοι του 

 Εισακτέοι: κανονικά εισάγονται 80-120 (με μετεγγραφές >150)
 Φοιτούν: ~1000 άτομα (προπτυχιακοί + μεταπτυχιακοί)
 Προσωπικό: 28 Καθηγητές και Λέκτορες, εξωτερικοί διδάσκοντες –
βοηθοί διδασκαλίας, 9 μέλη για διοικητική / τεχνική υποστήριξη3



 Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για διδασκαλία, έρευνα, βελτίωση του 
εξοπλισμού και  στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα 
Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο 

 Εξωτερική αξιολόγηση (Σεπτέμβριος 2011- Α.ΔΙ.Π.): “Overall, the committee felt 
that this is an excellent Department, one of the best in the country”

 Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων 
Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατατάσσει το Τμήμα 
Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφή

 Μεγάλος αριθμός πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια. Συγγραφή και έκδοση μεγάλου αριθμού βιβλίων 
Πληροφορικής

 Μεγάλος αριθμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο και από Ελληνικούς φορείς

 Μεγάλος αριθμό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή 
ακαδημαϊκή κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας

 Μεγάλος αριθμός διακρίσεων και βραβεύσεων καθηγητών και φοιτητών 
http://www.csd.auth.gr/awards.php

 Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια στην κατηγορία «Επιστήμη 
Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα» - έρευνα της εταιρίας QS.

Γενικά για το Τμήμα Πληροφορικής
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Στόχοι του Τμήματος Πληροφορικής
 Προετοιμασία και εκπαίδευση επιστημόνων πληροφορικής με

ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο που συμπληρώνεται από
σημαντική πρακτική εξάσκηση

 Ενημέρωση και καινοτομία μέσω κατευθύνσεων εξειδίκευσης
που ανταποκρίνονται στις συνεχείς εξελίξεις των δικτύων
επικοινωνιών, των ψηφιακών μέσων, των πληροφοριακών
συστημάτων και των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών στην εκπαίδευση

 Έμπνευση και καθοδήγηση των φοιτητών προς την ακαδημαϊκή
κατεύθυνση (MSc, Phd) ή σε επαγγελματικές δραστηριότητες
(βιομηχανία, επιχειρηματικό τομέα)
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εξάμηνα 1ο – 5ο
μαθήματα κορμού

Κατευθύνσεις 

Πτυχιακή Εργασία

εξάμηνα 6ο – 8ο
μαθήματα κατεύθυνσης 

& επιλογές
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 Μαθηματικά
 Θεωρητική Πληροφορική
 Προγραμματισμός & Τεχνολογία Λογισμικού
 Αρχιτεκτονική Συστημάτων Υπολογιστών 
 Δίκτυα & Επικοινωνίες
 Λειτουργικά Συστήματα

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα στους τομείς:

 Πληροφοριακά Συστήματα - Βάσεις Δεδομένων
 Τεχνητή Νοημοσύνη
 Ψηφιακά Μέσα
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 Παγκόσμιος Ιστός και Τεχνολογίες Διαδικτύου
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Σπουδές – δομή και υποδομές
 Ολοκλήρωση σπουδών: 240 ECTS

 (25 μαθήματα κορμού + υποχρεωτικά κατεύθυνσης + επιλογής + πτυχιακή)

 Κατευθύνσεις (στο 3ο έτος – 6ο εξάμηνο) :
 Πληροφοριακά Συστήματα
 Δίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστημάτων
 Ψηφιακά Μέσα
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης «Πηλέας»/e-learning

 Πρόγραμμα ERASMUS/SOCRATES: Πραγματοποίηση μέρους των σπουδών σε άλλο 
κράτος. Αναγνώριση  μαθημάτων μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κατοχύρωσης 
Μονάδων (European Transfer Credit System, ECTS).

 4 Αίθουσες - Εργαστήρια υπολογιστών: Εκπαίδευση με σύγχρονα μέσα και 
λογισμικό 

 Βιβλία: Έχουν εκδοθεί >60 βιβλία βασικών θεμάτων Πληροφορικής
 Βιβλιοθήκη: (δανειστική) με περισσότερα από 15.000 βιβλία και 200 τίτλους 

περιοδικών, δυνατότητα on line πρόσβασης.
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Επιστημονικές κατευθύνσεις
 Επικοινωνίες, Δίκτυα & Αρχιτεκτονική Συστημάτων:

τεχνολογίες συστημάτων επικοινωνίας, δίκτυα (οπτικά, 
ενσύρματα και ασύρματα), παράλληλα και κατανεμημένα 
συστήματα, αρχιτεκτονική υπολογιστών

 Πληροφοριακά Συστήματα: συστήματα και τεχνολογίες 
βάσεων δεδομένων, ευφυή συστήματα και ανακάλυψη 
γνώσης, τεχνολογία λογισμικού, λειτουργικά συστήματα 
και  πληροφοριακά συστήματα παγκόσμιου ιστού

 Ψηφιακά μέσα: ομιλία / ήχος / μουσική, εικόνες, 
επεξεργασία βίντεο και ανάλυση, επεξεργασία σήματος 
για άνθρωποκεντρικές διεπαφές και βιοϊατρικές 
εφαρμογές, υπολογιστική νοημοσύνη

 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση και τη μάθηση για τις αναδυόμενες ανάγκες 
της κοινωνίας της πληροφορίας,  σχεδιασμός, 
προγραμματιστικά εργαλεία και  αξιολόγηση των 
ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης
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 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, 
με ειδικεύσεις:
 Ψηφιακά  Μέσα
 Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
 Πληροφοριακά Συστήματα
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πληροφορική και Διοίκηση»
 Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ.

 Νέο Μεταπτυχιακό: Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός 
 Λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά

 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΡΟΜΕΣΙΠ)
 με Ιατρική και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ.
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 Περισσότερες από 500 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και 700
εργασίες σε διεθνή συνέδρια, την τελευταία πενταετία.

 Μεγάλος αριθμός ερευνητικών & αναπτυξιακών προγραμμάτων
που έχει αναλάβει το Τμήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
Ελληνικούς φορείς, συνολικού προϋπολογισμού πλέον των 7 εκατ. €
την τελευταία 6ετία.

 Το Τμήμα έχει ανακηρύξει >80 Διδάκτορες και υπάρχουν ενεργοί ~80 
υποψήφιοι διδάκτορες.

 5 Ερευνητικά/Εκπαιδευτικά Εργαστήρια αντίστοιχα των 
κατευθύνσεων
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Επαγγελματικές προοπτικές

ΔΗΜΟΣΙΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

e-ΕΜΠΟΡΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
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Πού υπάρχουν σχετικές θέσεις εργασίας; (Ι)
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Πού υπάρχουν σχετικές θέσεις εργασίας; (ΙΙ)
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… Νέες ειδικότητες
 Τηλεπικοινωνίες 
 Εφαρμογές για κινητές συσκευές και 

κατανεμημένες υποδομές
 Ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές σε 

υπολογιστική ισχύ
 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

government)
 Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
 Βιοπληροφορική 
 Ηλεκτρονικές συναλλαγές -

ασφάλεια
 Έξυπνες συσκευές στην 

καθημερινότητα
 Εκπαίδευση από απόσταση (e-

learning)

...
21



Πληροφορική και αγορά εργασίας
 Πτυχιούχοι έχουν πολύ καλές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 Είναι λογικό στα επόμενα χρόνια να συνεχίσει να υπάρχει μεγάλη 

ζήτηση για ικανούς πληροφορικούς ΑΕΙ
 Ιδίως στο εξωτερικό

 Επαγγελματικές Γνώσεις
• Βασικές γνώσεις Πληροφορικής (Μαθηματικά, 

Γλ. Πρ/σμού, κλπ)
• Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Διαχείριση Λογισμικού
• Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων
• Θέματα Υλικού
• Εξειδικευμένες Γνώσεις (Δίκτυα, Ψηφιακά Μέσα, Πληροφοριακά 

Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκπ.Τεχνολογίες) 
 Απαιτήσεις: Ευρύτητα γνώσεων, ερευνητική και δημιουργική 

σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικότητα, 
προσαρμοστικότητα
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Τα καλύτερα επαγγέλματα του 2014
 Μελέτη στις ΗΠΑ από το CareerBuilder & Economic Modeling Specialists 

Intl. 
 http://www.careerbuilder.com/

 http://www.economicmodeling.com/

 Αναδημοσίευση στη σελίδα της Forbes 
http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/12/12/the-top-jobs-for-2014/

 Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 90 πηγές αγοράς εργασίας 
 Μελετήθηκε η αύξηση των επαγγελμάτων από το 2010 ως το 

2013 
 Καταγράφηκαν τα 12 επαγγέλματα με αύξηση >7%
 Στις 12 πρώτες θέσεις 4 ειδικότητες (#1, #6, #8, #12) 

πληροφορικής. 
 Σε υψηλές θέσεις (#2, #3, #4) επαγγέλματα που έχουν σχέση με 

οικονομικά και επιχειρήσεις αλλά και μεγάλη σχέση με 
πληροφορική
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Θέση της Πληροφορικής στα κορυφαία 
επαγγέλματα του 2014 

 #1: Ανάπτυξη λογισμικού (Εφαρμογές και Συστήματα Λογισμικού)
 Θέσεις 2013: 1.042.402 

 Θέσεις που προστέθηκαν ανάμεσα στο 2010 και 2013: 104.348 (αύξηση 11%)

 #2: Αναλυτές έρευνας αγοράς και ειδικοί στην έρευνα αγοράς*
 #3: Ειδικοί στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη*
 #4: Οικονομικοί αναλυτές*
 #5: Φυσιοθεραπευτές

 #6: Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 #7: Λογιστική*

 #8: Διαχειριστές βάσεων δεδομένων
 #9: Οργάνωση και σχεδιασμός γεγονότων (συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων)
 #10: Μεταφραστές
 #11: Μηχανικοί πετρελαίου

 #12: Ασφάλεια πληροφοριών

* Συνάφεια με το ΔΠΜΣ «Πληροφορική & Διοίκηση»
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http://talent.linkedin.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/25-hottest-skills.jpg
Ανάλυση δεδομένων σε >330.000.000 προφίλ μελών του LinkedIn: οι 25 
δημοφιλέστερες δεξιότητες σε παγκόσμιο επίπεδο
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Πληροφορική-το μέλλον: παραδείγματα
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή με 

χειρονομίες (Leap Motion) και 
γενικότερα χωρίς αφή

 Κβαντικοί υπολογιστές –
εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής: 
μεγάλες ταχύτητες και μνήμη, 
επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων

 Περιήγηση στο διαδίκτυο με τα 
εγκεφαλικά κύματα
 Οποιαδήποτε πληροφορία είναι 

διαθέσιμη κάθε στιγμή που τη 
χρειάζομαι

 Απλώς διατυπώνοντας μια ερώτηση, ή 
ακόμα και με τη σκέψη θα είμαι 
ασύρματα συνδεμένος με το δίκτυο, 
και η απάντηση θα επιστρέφει από 
μια τεράστια, μήτρα δεδομένων που 
παράγονται συλλογικά
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Πληροφορική-το μέλλον: παραδείγματα

 Ο ιστός των αντικειμένων 
(Web of things)
 Όλα σχεδόν τα αντικείμενα με 

τα οποία αλληλεπιδρούμε 
μετατρέπονται σε 
υπολογιστικές  οντότητες. Τα 
σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, 
ακόμα και αντικείμενα στο 
δρόμο θα αλληλεπιδρούν με τα 
έξυπνα κινητά μας, και 
αναμεταξύ τους
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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