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Μπορείτε να σκεφτείτε 3 
επαγγελματικούς 

χώρους 
που δεν σχετίζονται 

με την «πληροφορική»

(με την ευρύτερη έννοια)



κάποιοι θεωρούν πληροφορική τους ΗΥ



κάποιοι θεωρούν πληροφορική τα δίκτυα των ΗΥ



Μπορείτε να 
φανταστείτε τη ζωή 
μας χωρίς internet?

κάποιοι θεωρούν πληροφορική το διαδίκτυο



η αλήθεια είναι ότι η πληροφορική είναι όλα αυτά και πολλά 
ακόμη...

Angry birds 

1.000.000 downloads 

1 euro / download

=

1.000.000 euro



και αυτό ήταν η 

αφορμή για να 

ξεκινήσει η ώρα 

του κώδικα...



ο μαθητής του τομέα 

Πληροφορικής 

των ΕΠΑΛ



Τι μαθήματα κάνουν 
οι μαθητές του τομέα 

πληροφορικής των 
ΕΠΑΛ; 



συντήρηση υπολογιστών
πως είναι στο εσωτερικό του ο υπολογιστής, επισκευές, αναβαθμίσεις, κλπ



προγραμματιστικά εργαλεία διαδικτύου
Πως λειτουργεί το ιντερνετ, Δημιουργία ιστοσελίδων, 



λειτουργικά συστήματα
Αρχές λειτουργίας, εγκατάσταση, αντιμετώπιση προβλημάτων, παραμετροποίοηση



προγραμματισμός
ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση προγραμμάτων σε οπτικό περιβάλλον



δίκτυα υπολογιστών
αρχές λειτουργίας, δημιουργία, συντήρηση, παραμετροποίηση, επισκευή, 



εφαρμογές πολυμέσων
επεξεργασία ήχου, εικόνας, βίντεο, δημιουργία βίντεο κλιπ, κλπ



βάσεις δεδομένων
ανάλυση, σχεδίαση, δημιουργία βάσεων δεδομένων



Συγκριτικό πλεονέκτημα
Επένδυση στη γνώση 

=
Δε χρειάζεσαι κεφάλαιο
Δουλεύεις από το σπίτι



Πανελλήνιες εξετάσεις
ΤΕΙ

Εργασία 
ιδιωτικό / 

δημόσιο τομέα

Τι μπορεί να κάνει έχοντας πάρει το πτυχίο 
του τομέα πληροφορικής;

Εξετάζεται σε τέσσερα μαθήματα
1.Νέα Ελληνικά
2.Μαθηματικά

3.Μάθημα Ειδικότητας
4.Μάθημα Ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ



• Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα 
βασιζόμενος στις γνώσεις που απέκτησε.

• Κάποιες ιδέες:
Προγραμματιστής έξυπνων συσκευών

Netcafe

Κατάστημα υπολογιστών και ειδών πληροφορικής

Φροντιστήριο χρήσης πληροφορικής (ECDL)

Τεχνικός δικτύων (εγκατάσταση τοπικών 
δικτύων υπολογιστών σε επιχειρήσεις, δημόσιους 
οργανισμούς, σχολεία, κλπ) 

Δημιουργία ιστοσελίδων

Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων



• Μπορεί βασιζόμενος στον βαθμό πτυχίου να 
εργαστεί στον δημόσιο τομέα ως 

• ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΔΕ, 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΔΕ, 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δικτύων ΔΕ, 

• Κάποιες ιδέες:

• Υπουργεία

• Δήμοι

• Νομαρχίες



Κριτήρια
• Τι μου αρέσει να κάνω στην ζωή μου
• Προοπτικές επαγγελματικής 

αποκατάστασης

• Καθαρό μυαλό


