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παρεχόμενες κατευθύνσεις ειδίκευσης. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό μαθημάτων από
τους χώρους των Μαθηματικών και της Φυσικής, εφόδια
απαραίτητα για την ανάπτυξη του επιστημονικού
υποβάθρου που θα εξασφαλίζουν την κατανόηση των
μαθημάτων κορμού, καθώς και βασικών μαθημάτων των
τριών κατευθύνσεων.

Περιγραφή Τμήματος
Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της
επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και
η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας,
Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους
επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν
τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
Το Τμήμα στα πρώτα έτη της λειτουργίας έχει ως στόχο να
καλύψει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους
φοιτητές να εμβαθύνουν στις κατευθύνσεις:
(α) Επιστήμης Υπολογιστών,
(β) Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
(γ)
Προηγμένων
εφαρμογών
πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών
ενώ παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα
διοίκησης, διαχείρισης παραγωγικών συστημάτων,
καινοτομίας,
μεταφορά
τεχνογνωσίας
και
επιχειρηματικότητας με σκοπό την απόκτηση γνώσεων,
ιδιαίτερα πολύτιμων στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω
κατευθύνσεις αυτές αντιστοιχούν σε τρεις ευδιάκριτους
επαγγελματικούς, αλλά και επιστημονικούς κλάδους. Έγινε
προσπάθεια ώστε η δομή του προγράμματος σπουδών να
εφοδιάζει τους φοιτητές του τμήματος με τη δυνατότητα
να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται θέματα που
άπτονται και των τριών αυτών επιστημονικών περιοχών.
Στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών παρέχονται όλες οι
απαραίτητες γνώσεις, ώστε απρόσκοπτα οι φοιτητές να
μπορούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις τρεις
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 Να διαθέσει εγκαταστάσεις και εργαστήρια, τα
οποία ακολουθούν την πρόοδο και τις ανάγκες της
τεχνολογίας και
 Να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ
των φοιτητών και να τους καταστήσει ικανούς να
μελετούν ανεξάρτητα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις
τους.

Περιγραφή Τμήματος
.

Προφίλ Αποφοίτων
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του Τμήματος:
Εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)».
Ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)».
Δύνανται να ασχοληθούν με την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά
ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς της
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Δύνανται να ασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του κλάδου «ΠΕ 19» και
μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για
διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.
Δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον
Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής»
Δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη
επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας.
Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά
δικαιώματα του Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
για μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη πληροφοριακών και
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ
άλλων ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί με την προσφορά
υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων,
μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων,
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό
ασφαλιστικό ιατρικό τομέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού
υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες
συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας., σε
ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια

Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών
όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και
τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών & τα
συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.
Οι δραστηριότητες του μηχανολόγου μηχανικού
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και
ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή
προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής
και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα ετοιμάζει τους
νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν
στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι σκοποί του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση
των φοιτητών είναι:
 Να δώσει στους φοιτητές με το τέλος των σπουδών
τους μια βαθιά γνώση των βασικών αρχών, που αφορούν
στο αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού.
 Να τους εκπαιδεύσει και να τους δώσει τις ικανότητες
που απαιτούνται για να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση.
 Να τους δώσει υψηλής ποιότητος γνώσεις, οι οποίες
αντικατοπτρίζονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και της
χώρας γενικότερα.
 Να αναπτύξει μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης
των σπουδαστών στο αντικείμενο του Τμήματος.
 Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να δώσουν τον
καλύτερο εαυτό τους στις σπουδές τους και να
βεβαιώνεται ότι κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των
δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται.

Προφίλ Αποφοίτων
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του Τμήματος:
Εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ)».
Ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)».
Δύναται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του κλάδου «ΠΕ
12» και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του
Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.
Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά
δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση
μελετών και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)
εγκαταστάσεων.
Μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο
Μητρώο
Κατασκευαστών
(κατηγορίες
Η/Μ,
βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν
μεταξύ άλλων στον ιδιωτικό τομέα:
σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές,
τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
σε γραφεία μελετών και συμβούλων
σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπ. Ένωση)
σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Νομαρχίες, Περιφέρειες,
Υπουργεία, ΔΕΗ)
σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί

