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Το οικοςφςτθμα του τομζα ΤΠΕ
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Παπά ηη ζύγκλιζη...

 Τθλεπικοινωνίεσ (λίγεσ & μεγάλεσ επιχειριςεισ)

 Πλθροφορικι (πολλζσ & ΜΜΔ επιχειριςεισ)

 Τμθματοποίθςθ τομζα ΤΠΕ:

 Βιομθχανικι Παραγωγι (Manufacturing)

 Παραγωγι και Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ (Software)

 Τθλεπικοινωνίεσ (Telecoms)

 Πλθροφορικι - Υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ (IT – Computer Services)

 Χονδρικό – Λιανικό Εμπόριο (Retailers)



Βαςικά Χαρακτθριςτικά

 Ακακάριςτθ αξία παραγωγισ τομζα 11,3 δισ € το 
2011 (χωρίς λιανικό εμπόριο)

 Περίπου το 3,5% του ΑΕΠ

 Σθμαντικι αφξθςθ τθν περίοδο 2001-2008, 
(+11,8%), ζε κάμψθ μετά το 2009 ςτθν Ελλάδα

 Διεκνϊσ παρατθρείται ςταςιμότθτα

 Και ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ ςθμαντικι θ 
ςυμβολι του τομζα, ςτο 4% του ΑΕΠ το 2011

 Σθμαντικό τμιμα απορροφοφν οι τθλεπικοινωνίεσ

 Το 60% τθσ αξίασ παραγωγισ με το 10% των 
επιχειριςεων
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Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ

 

Κλάδος - Σομέας ΣΠΕ (ΣΑΚΟΔ-
08) 2008 2009 2010 2011 2012* 

M.Ε.Ρ.Μ. 
2008-
2011 

% 
Μεταβολή 

2012* 

Καηαζκεςή ηλεκηπονικών 
ςπολογιζηών, ηλεκηπονικών και 
οπηικών πποϊόνηων (26) 

4.563 2.843 2.410 1.144 875 -36,9% -31,7% 

ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΠΕ 4.563 2.843 2.410 1.144 875 -36,9% -31,7% 

Χονδπικό εμπόπιο εξοπλιζμού 
πληποθοπιακών και επικοινωνιακών 
ζςζηημάηων (465) 

4.270 4.490 4.078 4.249 3.235 -0,2% -27,2% 

Λιανικό εμπόπιο εξοπλιζμού 
πληποθοπιακών και επικοινωνιακών 
ζςζηημάηων ζε ειδικεςμένα 
καηαζηήμαηα(474) 

16.235 23.300 23.031 17.903 14.802 3,3% -22,7% 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΕ 20.505 27.790 27.109 22.152 18.037 2,6% -23,6% 

Τηλεπικοινωνίερ (61) 29.672 28.093 28.835 28.348 26.263 -1,5% -9,1% 

Γπαζηηπιόηηηερ ππογπαμμαηιζμού 
ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, 
παποσήρ ζςμβοςλών και ζςναθείρ 
δπαζηηπιόηηηερ. Γπαζηηπιόηηηερ 
ςπηπεζιών ενημέπωζηρ (62-63) 

20.394 23.253 22.478 21.428 21.895 1,7% -64,8% 

Δπιζκεςή ηλεκηπονικών 
ςπολογιζηών και ειδών αηομικήρ ή 
οικιακήρ σπήζηρ (95) 

15.839 15.339 14.553 10.109 8.780 -13,9% -15,4% 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΠΕ 65.906 66.685 65.866 59.885 56.939 -3,1% -7,5% 

ΤΝΟΛΟ ΣΠΕ 90.974 97.318 95.385 83.180 75.850 -2,9% -12,2% 

Πηγή: Έπεςνα Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΛ.ΣΤΑΤ.

* Σηοισεία για ηο εννιάμηνο Ιανοςαπίος-Σεπηεμβπίος



Αδυναμίεσ τομζα

 Προβλθματικό παρελκόν τθσ ελλιποφσ παραγωγικισ εξειδίκευςθσ του 
ελλθνικοφ τομζα ΤΠΕ

 Εςωςτρζφεια, «εφκολθ» καινοτομία

 αδφναμθ εξαγωγικι ικανότθτα του τομζα ΤΠΕ

 Απουςιάηουν τα τεχνολογικά προθγμζνα, εξειδικευμζνα και 
τυποποιθμζνα προϊόντα που να μποροφν να ςτθρίξουν εξαγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ

 Εςτίαςθ ςε «τελικζσ αγορζσ» ι με προϊόντα «γενικοφ χαρακτιρα», 
π.χ. εφαρμογζσ για λογιςτιρια, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ κλπ.

 Κατακερματιςμόσ παραγωγικισ δομισ: πολλζσ ΜΜΕ που προςφζρουν 
πάνω-κάτω τα ίδια προϊόντα / υπθρεςίεσ (ανταγωνιςμόσ τιμισ)

 Μικρι και ποιοτικά αδφναμθ εςωτερικι αγορά ΤΠΕ

6



Τάςεισ αγοράσ

 Ο τομζασ των ΤΠΕ κινείται διεκνϊσ προσ το τμιμα των 
υπθρεςιϊν, ενϊ οι υπθρεςίεσ γίνονται πελατοκεντρικζσ

 Δυνθτικζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ αλλαγισ (εγχϊριεσ)

 Η ικανότθτα τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ να κινθκεί προσ μια λογικι 
ςτρατθγικϊν αναπροςαρμογϊν, ςτο νζο περιβάλλον που 
διαμορφϊνεται

 Ο βακμόσ και θ κατεφκυνςθ των κεςμικϊν παρεμβάςεων και 
ο εκςυγχρονιςμόσ του κράτουσ με τθν ενίςχυςθ του ρόλου 
του ωσ «ζξυπνου αγοραςτι» ΤΠΕ

 Ο βακμόσ και θ ταχφτθτα διεξόδου από τθν φφεςθ και θ 
διακεςιμότθτα εξεφρεςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων μζςω 
δανειςμοφ, άμεςων και ζμμεςων ξζνων επενδφςεων και 
ευρωπαϊκϊν πόρων
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Κρίςιμοι Τεχνολογικοί Τομείσ για τθν Ανάπτυξθ 
τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ ΤΠΕ

τομείσ με ιςχυρι διεκνι ηιτθςθ και προοπτικι ταχείασ ανάπτυξθσ
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Cloud Computing Intelligent Networks and Apps in the Health Sector

Internet & Mobile Apps
Intelligent Networks and Apps in the Transportation 

Sector (smart logistics)

Service Outsourcing
Internet of Things (Machine-to-Machine 

Communication)

e-Commerce & e-Payments Near Field Communication

IT Security Online Social Media

Content And Business Process Management Telemonitoring

Intelligent Networks And Apps in the Energy Sector 3D Printing

Πηγή: ΙΟΒΔ / ΔΒΔΟ-ΔΜΠ, 



ΤΠΕ: Όροι και προχποκζςεισ

 Ανάδειξθ του «οριηόντιου» ρόλου των τεχνολογιϊν ΤΠΕ 
ςτουσ άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ
 Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ 

ΤΠΕ ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ επενδφςεων ςε ΤΠΕ

 Ανάπτυξθ διακλαδικϊν ςυνεργαςιϊν
 Συνεργαςιϊν των μεγάλων επιχειριςεων με μικρζσ 

επιχειριςεισ ζνταςθσ γνϊςθσ/start-ups, κλπ., 

 Ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ζρευνα και ανάπτυξθ
 Δθμιουργία «βιομθχανικϊν ςυςτάδων» (industrial 

clustering)
 Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν 

εργαλείων 
 Ευρωπαϊκό ςφςτθμα επιχορθγιςεων τθσ ζρευνασ, ΕΣΠΑ κλπ



Παράγοντεσ που κα προςδιορίςουν τθ 
μεςοπρόκεςμθ εξζλιξθ του τομζα (μζχρι το 2020)

1. Διακζςιμοι επενδυτικοί πόροι και χρθματοδοτικά εργαλεία

o Τράπεηεσ; ΣΕΣ; venture capital;, IfG;, εγγυοδοτικοί μθχανιςμοί

2. Επενδφςεισ των «άλλων» κλάδων (εκτόσ ΤΠΕ) ςε ΤΠΕ με ςτόχο 
τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ

3. Εξωςτρζφεια του τομζα ςε προϊόντα που είναι «τεχνολογικά 
προθγμζνα» και εξειδικευμζνα

4. Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ – clustering: ςυνεργαςίεσ 
επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων

5. Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups»

6. Ανκρϊπινο δυναμικό

7. Ανακεϊρθςθ πολιτικϊν Κρατικϊν Προμθκειϊν ςε ΤΠΕ

8. Βελτίωςθ υποδομϊν και χριςθσ ΤΠΕ
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Επικρατζςτερθ τάςθ μζχρι το 2020
11

 Αναμενόμενθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, 

 Βελτίωςθ επενδυτικοφ κλίματοσ, από τθ μείωςθ κόςτουσ αλλά και 
από μια πικανι αλλαγι ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ 

 Σενάριο μζτριασ Μεγζκυνςθσ, τόςο ςτον τομζα ΤΠΕ, όςο και ςτουσ 
υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (καταναλωτζσ και χριςτεσ των 
υπθρεςιϊν ΤΠΕ)

 Είναι όμωσ πικανό οι τομείσ να ςτραφοφν, μζςα ςτο νζο περιβάλλον 
που κα δθμιουργθκεί, και ςε τεχνολογικζσ επενδφςεισ για τθν αφξθςθ 
τθσ παραγωγικότθτασ, δθλαδι ςε επενδφςεισ που κα ζχουν μια 
ιςχυρι ςυνιςτϊςα ΤΠΕ 

 Ο τομζασ  ΤΠΕ όμωσ κα πρζπει να αναηθτιςει ζναν ςαφζςτερο 
εξαγωγικό προςανατολιςμό

 προσ τθν αναδυόμενθ οικονομία των υπθρεςιϊν, 

 με βελτίωςθ των χαμθλϊν επιδόςεων ςε ζρευνα και καινοτομία 



Ανκρϊπινο δυναμικό τομζα
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 Επαρκϊσ καταρτιςμζνο, αλλά και δθμιουργικά 
«ευνουχιςμζνο» από τθ χρόνια ζμφαςθ ςτο box moving 
και off the shelve solutions: ποφλα κομμάτια!

 μειωμζνο, ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, κόςτοσ απαςχόλθςθσ

 Στροφι ςτθν εκδιλωςθ νζασ επιχειρθματικότθτασ, χαμθλά 
εμπόδια ειςόδου (χαμθλό Capex)

 Άρα το ανκρϊπινο κεφάλαιο είναι ςτοιχείο που 
διαφοροποιεί τον τομζα: ςυγκριτικό πλεονζκτθμα

 Στροφι προσ τθν ςτρατθγικι επανατοποκζτθςι του
ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςα από τθν καινοτομία και τθ 
ςτροφι ςτθν εξειδίκευςθ και ςτισ υπθρεςίεσ. 



Μεταβολζσ που επθρεάηουν το ανκρϊπινο 
δυναμικό του τομζα

 Οι 8 κακοριςτικοί παράγοντεσ δφναται να 
επθρεάςουν:

 Τθ ηιτθςθ για ανκρϊπινο δυναμικό

 Τθν προςκικθ νζων ι τθν εξάλειψθ επαγγελμάτων

 Τθ ςφνκεςθ και τθ δομι τουσ (επιχειρθςιακά)

 Το αντικείμενο των επαγγελμάτων

 Τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ / δεξιότθτεσ / ικανότθτεσ 

 Βαςικά επαγγζλματα;: Τα επαγγζλματα, ςτα οποία 
αναμζνονται αλλαγζσ τα επόμενα ζτθ, με βάςθ τισ 
μεταβολζσ ςτουσ προςδιοριςτικοφσ αυτοφσ παράγοντεσ 
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Στάδια αλυςίδασ αξίασ τομζα

Business 
Management

- Manage

Technical 
Management  

- Manage
Design - Plan

Development -
Build

Service and 
Operation -

RUN

Support -
Enable

 Πζντε βαςικά ςτάδια ςτθν επιχειρθςιακι λειτουργία 
των επαγγελμάτων του τομζα

Manage Plan Build Run Enable
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Πηγή: «European e-Competence Framework (e-CF)»,



Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ
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Παραγωγικό ςτάδιο: Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ

1 Chief Information/Technology Officer [Υπεφκυνοσ Μθχανογράφθςθσ+

2 Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ /Λειτουργίασ 
Δικτφου+

3 ICT Operations Manager *Υπεφκυνοσ Λειτουργιϊν Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Δικτφων+

4 Product and/or Services Manager *Υπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+

Παραγωγικό ςτάδιο: Τεχνικι Διαχείριςθ

5 Development and Network Engineering Manager *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ 
Δικτφων+

6 Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+

7 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+

8 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+

9 ΙCT Infrastructure Manager [Υπεφκυνοσ Υποδομϊν ΤΠΕ+

Παραγωγικό ςτάδιο: Σχεδιαςμόσ

10 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+  

11 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ 

12 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ 



Βαςικά Επαγγζλματα, ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ
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Παραγωγικό ςτάδιο: Παραγωγι – Ανάπτυξθ

13 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ 

14 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ 

15 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ 

16 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+  

17 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+  

18 Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Eλζγχων ςτθν Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ και ςτθν Εγκατάςταςθ Υλικοφ+  

Παραγωγικό ςτάδιο: Λειτουργία

19 Database & Data Center Administrator *Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και Κζντρων Δεδομζνων+ 

20 Systems Administrator [Διαχειριςτισ Συςτθμάτων+ 

21 Network Administrator [Διαχειριςτισ Δικτφου+ 

22 Technical Specialist/Field Maintenance Specialist *Τεχνικόσ Συςτθμάτων+ 

23 Help Desk Support *Τεχνικόσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν+ 

Παραγωγικό ςτάδιο: Υποςτιριξθ

24 ICT Consultant *Σφμβουλοσ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων+

25 Account & Sales Manager *Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Πελατϊν και Πωλιςεων+

26 ICT Trainer *Εκπαιδευτισ ςτισ ΤΠΕ+

27 Data Entry Clerk *Τεχνικόσ Ειςαγωγισ Δεδομζνων+

28 ICT Security Specialist *Ειδικόσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+

29 ICT Research Specialist [Ερευνθτισ ΤΠΕ+



Μεταβολζσ ανά ςτάδιο αλυςίδασ αξίασ

1. Ιςτορικά ςτον τομζα ΤΠΕ μζχρι ςιμερα, φαίνεται να κυριαρχοφν 
τα επαγγζλματα των ςταδίων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςησ, 
Λειτουργίασ και Υποςτήριξησ

2. Προςδιοριςτικοί Παράγοντεσ που ςυνδζονται με ζνα «strategic 
re-positioning» του τομζα ΤΠΕ, αναμζνεται να ενιςχφςουν 
περιςςότερο τα επαγγζλματα ςτα ςτάδια Τεχνικισ Διαχείριςθσ, 
Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ

Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ:

 Εξωςτρζφεια τθσ βιομθχανίασ και προςανατολιςμόσ ςε «τεχνολογικά 
προθγμζνα» πποιόνηα (product sophistication) και εξειδικευμζνα 
(specialization) – ICT Knowledge Intensive Services

 Προϊκθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ – clustering: ςυνεργαςίεσ 
επιχειριςεων (μεγάλων και μικρϊν) και Πανεπιςτθμίων

 Ανάδειξθ επιτυχθμζνων ελλθνικϊν «ICT Start-Ups»
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Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο
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Κρίςιμα επαγγζλματα: Τα επαγγζλματα, από τθ δεξαμενι των 
βαςικϊν επαγγελμάτων, για τα οποία αναμζνονται μεταβολζσ 
μζχρι το 2020 με ταχφτερο και εντονότερο ρυκμό ζναντι των 
υπολοίπων.

Άρα: Είναι τα επαγγζλματα τα οποία κα «απορροφιςουν» ι κα 
πρζπει να προςαρμοςτοφν με μεγάλθ ταχφτθτα, ςτισ επερχόμενεσ 
μεταβολζσ που προδιαγράφονται ςτον τομζα (π.χ. οι τάςεισ ςτθν 
οικονομία, ςτθν τεχνολογία, ςτο κεςμικό πλαίςιο κτλ). 



Κρίςιμα Επαγγζλματα για τθν επόμενθ περίοδο
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Σφμφωνα με το ζργο του ΣΕΒ: «Μθχανιςμόσ παραγωγισ πλθροφόρθςθσ για τισ ανάγκεσ των 
επιχειριςεων ςε επαγγζλματα – ειδικότθτεσ – ειδικεφςεισ», από τα βαςικά επαγγζλματα του 
τομζα τα πλζον κρίςιμα είναι:

Α/Α Επάγγελμα Παραγωγικό ςτάδιο

13 Product and/or Services Manager [Yπεφκυνοσ Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και Υπθρεςιϊν+ Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ

16
Business Information/Network Manager *Υπεφκυνοσ Πλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ/Λειτουργίασ Δικτφου+

Επιχειρθςιακι Διαχείριςθ

8
Development and Network Engineering Manager [Υπεφκυνοσ Τεχνικισ 
Ανάπτυξθσ/Ανάπτυξθσ Δικτφων+ 

Τεχνικι Διαχείριςθ

9
Quality Assurance Manager *Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Πλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων/Δικτφων+

Τεχνικι Διαχείριςθ

10 ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+ Τεχνικι Διαχείριςθ

14 ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων ΤΠΕ+ Τεχνικι Διαχείριςθ

3 Systems Analyst/Network Planner *Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ Δικτφων+ Σχεδιαςμόσ

4 Business Analyst *Αναλυτισ Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και Διαδικαςιϊν+ Σχεδιαςμόσ

7 Enterprise and Systems Architect *Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων Συςτθμάτων+ Σχεδιαςμόσ

1 Mobile Applications Developer *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ

2 Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι Προγραμματιςτισ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ

5 Digital Media Specialist and/or Web Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ

6 Network Engineer [Μθχανικόσ Δικτφων+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ

11 Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ Παραγωγι - Ανάπτυξθ

12
Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ Ελζγχων ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ και εγκατάςταςθσ 
Υλικοφ+ 

Παραγωγι - ΑνάπτυξθΟ αφξων αρικμόσ αντιςτοιχεί ςτθ ςχετικι βακμολογία που ζλαβαν, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία του ζργου του ΣΕΒ.



Χωροκζτθςθ επαγγελμάτων
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Τα κρίςιμα επαγγζλματα προζρχονται ςχεδόν από όλα τα 
ςτάδια τθσ αλυςίδασ αξίασ, με εξαίρεςθ το ςτάδιο τθσ 
Υποςτιριξθσ, όπου δεν εντοπίςτθκε κάποιο κρίςιμο επάγγελμα.

Παραγωγικά ςτάδια: 
Σχεδιαςμόσ & Παραγωγι  όλα κρίκθκα ωσ κρίςιμα
Επιχειρθματικισ & Τεχνικισ Διαχείριςθσ  ςχεδόν τα 
περιςςότερα κρίκθκαν κρίςιμα
Λειτουργίασ: 1 από τα 5 κρίκθκε ωσ κρίςιμο



Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων 
επαγγελμάτων Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ
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Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου

Product and/or Services
Manager [Yπεφκυνοσ
Σχεδιαςμοφ Προϊόντων και 
Υπθρεςιϊν+ 

Ζχει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων ΤΠΕ 
(software, services, telecom value-added services) και επί μζρουσ 
αρμοδιότθτεσ όπωσ: ζρευνα αγοράσ και ανταγωνιςμοφ, market & 
opportunity sizing, product specifications κλπ.

Business Information/Network 
Manager *Υπεφκυνοσ 
Πλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ/Λειτουργίασ 
Δικτφου+

Ζχει τθν ευκφνθ για τo ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ 
λειτουργία (design, development, operation) ενόσ από τα 
ςθμαντικά Πλθροφοριακά Συςτιματα τθσ επιχείρθςθσ, ι τθσ 
λειτουργίασ του Δικτφου Τθλεπικοινωνιϊν, και ςυντονίηει τθν 
τεχνικι και λειτουργικι εξζλιξι του (domain specific).



Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων 
επαγγελμάτων Τεχνικισ Διαχείριςθσ
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Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου

Development and Network Engineering 
Manager  *Υπεφκυνοσ Τεχνικισ 
Ανάπτυξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτφων+ 

Ζχει τθν ευκφνθ διοίκθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ςχεδιαςμοφ και 
ανάπτυξθσ, τθσ επιλογισ τεχνικισ κατεφκυνςθσ κακϊσ και των 
διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ - ανάπτυξθσ που κα πρζπει να 
ακολουκθκοφν.

Quality Assurance Manager 
*Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ 
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Δικτφων+

Ελζγχει τθ ςτοίχιςθ τθσ λειτουργίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
και των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ με τισ απαιτιςεισ και τα standards 
ποιότθτασ.

ICT Security Manager *Υπεφκυνοσ 
Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων/Δικτφων+

Ζχει τθν αρμοδιότθτα κακοριςμοφ πολιτικϊν αςφαλείασ και τθν 
ευκφνθ προςταςίασ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των 
Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ.

ICΤ Project Manager [Υπεφκυνοσ Ζργων 
ΤΠΕ+

Διαχειριςτισ ςυγκεκριμζνου ζργου παραγωγισ, εγκατάςταςθσ, 
λειτουργίασ ςυγκεκριμζνου ζργου (project) ΤΠΕ.



Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων 
επαγγελμάτων Σχεδιαςμοφ 
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Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου

Systems Analyst/Network Planner 
*Αναλυτισ Συςτθμάτων/Σχεδιαςτισ 
Δικτφων+ 

Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάλυςθσ των λειτουργικϊν απαιτιςεων και τθσ 
επιλογισ των χαρακτθριςτικϊν του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι 
Δικτφου/Δικτυακισ υπθρεςίασ (υλικό, λογιςμικό, κλπ.) που τισ 
ικανοποιεί.

Business Analyst *Αναλυτισ 
Επιχειρθςιακϊν Αναγκϊν και 
Διαδικαςιϊν+

Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ ανάλυςθσ του πλαιςίου λειτουργίασ και 
χριςθσ ενόσ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι μιασ δικτυακισ 
υπθρεςίασ, τθσ διατφπωςθσ λειτουργικϊν απαιτιςεων, και του 
ςχεδιαςμοφ και τθσ εγκατάςταςισ του (τθσ), με ςκοπό τθ 
μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ.

Enterprise and Systems Architect 
*Σχεδιαςτισ Ενοποιθμζνων 
Συςτθμάτων+ 

Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ενοποίθςθσ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και 
των Δικτφων τθσ επιχείρθςθσ, και τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςχετικισ 
αρχιτεκτονικισ.



Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων 
επαγγελμάτων Παραγωγισ  / Ανάπτυξθσ
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Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου
Mobile Applications Developer *Ειδικόσ 
Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Κινθτισ 
Τθλεφωνίασ+ 

Ζχει τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφνται μζςω 
των κινθτϊν τθλεφϊνων των τελευταίων γενιϊν.

Software Engineer (Developer) *Ειδικόσ 
Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ι 
Προγραμματιςτισ+ 

Ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και του προγραμματιςμοφ 
των εφαρμογϊν.

Digital Media Specialist and/or Web 
Master [Υπεφκυνοσ Διαδικτφου+ 

Ζχει τθν αρμοδιότθτα ανάπτυξθσ multimedia εφαρμογϊν και web 
sites, εφαρμογϊν social media και mobile Internet, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ των user interfaces και του 
"look-and-feel" αυτϊν των εφαρμογϊν -- Επιμελείται τθσ παρουςίασ 
μιασ επιχείρθςθσ ςτο web, ςυμπεριλαμβανομζνου του mobile web 
κλπ.

Network Engineer [Μθχανικόσ 
Δικτφων+

Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ και τθσ λειτουργίασ 
Δικτφων και δικτυακϊν υπθρεςιϊν (network deployment - roll out, 
Computer and Telecom Networks, IP and VoIP networks, Mobile and 
Radio Networks, Cloud and Virtualization Services κλπ.).

Hardware Engineer [Μθχανικόσ Υλικοφ+ 
Ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ και τθσ παραγωγισ Υλικοφ και 
προϊόντων ΤΠΕ (ICT hardware).

Test Specialist *Ειδικόσ Εφαρμογισ 
Eλζγχων ςτθν ανάπτυξθ Λογιςμικοφ 
και ςτθν εγκατάςταςθ Υλικοφ* 

Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ των ελζγχων 
καλισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ και τθσ εγκατάςταςθσ του υλικοφ.



Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου κρίςιμων 
επαγγελμάτων Λειτουργίασ
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Επάγγελμα Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου

Database & Data Center Administrator 
*Διαχειριςτισ Βάςεων Δεδομζνων και 
Κζντρων Δεδομζνων+ 

Ζχει τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των δεδομζνων, και των βάςεων 
δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ.



Ποιο πρζπει να είναι το περιεχόμενο αυτϊν των 
επαγγελμάτων
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Το γνωςιακό επίπεδο, κακϊσ και οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
που κα πρζπει να ζχουν αυτά τα επαγγζλματα, ϊςτε να 
ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ προκλιςεισ του τομζα, είναι ειδικό και 
κατά περίπτωςθ ςε κάκε ζνα από αυτά.

Ωςτόςο από τθν ανάλυςθ προζκυψαν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ι 
ικανότθτεσ που εντοπίηονται ςτα περιςςότερα από αυτά τα 
επαγγζλματα, ανά ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ.

Παρακάτω αναλφονται αυτζσ οι γνϊςεισ/δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ 
(«γνϊςεισ»), ςε κάκε ςτάδιο. Δεν αποτελοφν οριηόντιεσ γνϊςεισ, 
κακϊσ δεν εντοπίηονται ςε όλα τα επαγγζλματα, αλλά είναι ίςωσ 
οι πιο ςθμαντικζσ.



Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ 
Επιχειρθςιακισ Διαχείριςθσ
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 Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management).

 Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν μοντζλων (data modeling & processing) 
για τθν εκτίμθςθ τθσ δυναμικισ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων ςε τομείσ τθσ αγοράσ.

 Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε δικτυακά 
πρωτόκολλα ι ςτθν περίπτωςθ του Υπεφκυνου Λειτουργίασ Δικτφου: Γνϊςεισ 
αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων, δικτφων TCP/IP, 
δικτφων υπολογιςτϊν.

 Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και υπθρεςιϊν 
ΤΠΕ, ςτισ τεχνικζσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ, ςτθ χριςθ των «κοινωνικϊν δικτφων (social 
media), ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν 
τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία.

 Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εννοιϊν, μεκόδων και τρόπων 
οργάνωςθσ ομάδων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ προϊόντοσ/υπθρεςίασ.

 Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εξειδικευμζνουσ 
τεχνικοφσ, και διατφπωςθσ τθσ τελικισ διάγνωςθσ (reporting).

 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτα πρότυπα και ςτα ςυςτιματα ποιότθτασ, κακϊσ και ςτισ 
μεκόδουσ βελτίωςθσ ποιότθτασ Συςτθμάτων ΤΠΕ/Δικτφων-δικτυακϊν υπθρεςιϊν.



Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ 
Τεχνικισ Διαχείριςθσ
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 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτο ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων ςτθ βάςθ 
ςχεδιαςτικϊν αρχϊν και αρχιτεκτονικϊν.

 Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ (change management).

 Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και 
ςε δικτυακά πρωτόκολλα.

 Γνϊςεισ ςτθ Μθχανικι των Η/Υ και των Τθλεπικοινωνιϊν.

 Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων 
και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα και ικανότθτα 
παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία. 

 Γνϊςεισ ςτθ διάρκρωςθ και ςτο κόςτοσ ανάπτυξθσ των εμπορικϊσ 
διατικζμενων λφςεων για τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων ΤΠΕ, και 
Δικτφων/δικτυακϊν υπθρεςιϊν, και ικανότθτα αξιολόγθςθσ αυτϊν.

 Ικανότθτα προετοιμαςίασ ελζγχων ποιότθτασ και διατφπωςθσ τθσ τελικισ 
διάγνωςθσ (reporting).



Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο του 
Σχεδιαςμοφ
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 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθ Διαχείριςθ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων.

 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ ι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 
ανάπτυξθ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ.

 Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςε markup γλϊςςεσ (XML κλπ.) και ςε 
δικτυακά πρωτόκολλα.

 Γνϊςεισ ςτα επιχειρθματικά μοντζλα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, προϊόντων και 
υπθρεςιϊν ΤΠΕ,  ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, και ικανότθτα 
παρακολοφκθςθσ των διεκνϊν τάςεων ςτθν ψθφιακι οικονομία.

 Ικανότθτα λιψθσ απόφαςθσ ςε κζματα τεχνικϊν επιλογϊν με τθν παράλλθλθ 
εξζταςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και τθσ απόδοςθσ εγκατάςταςθσ ενόσ ςυςτιματοσ 
ΤΠΕ, ενόσ Δικτφου/δικτυακισ υπθρεςίασ.

 Ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ (presentation) εναλλακτικϊν 
επιχειρθςιακϊν  - τεχνικϊν επιλογϊν και των τεχνικϊν ςχεδίων που κα 
υλοποιθκοφν.

 Γνϊςεισ ςτθ χριςθ των βαςικϊν εργαλείων (software tools) και τεχνολογιϊν (XML, 
UML, BPMN κλπ.) μοντελοποίθςθσ δεδομζνων και εγγράφων, λειτουργιϊν, 
διαδικαςιϊν.



Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο 
τθσ Παραγωγισ/Ανάπτυξθσ
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 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε μεκόδουσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (software developent 
methodology).

 Γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ πλαιςίων προγραμματιςμοφ (πλατφόρμεσ .ΝΕΤ, Java 
κλπ.) και ςτα ςχετικά εργαλεία του Web (HTML, ActiveX, VRML, Silverstream, Coldfusion, 
ASP, BEA WebLogic κλπ.).

 Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ειδικά ςτισ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
ανάπτυξθ κινθτϊν εφαρμογϊν (mobile applications). 

 Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν.

 Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με analysts & designers (Business & System Analysts/Network 
Planners, Entreprise & Systems Architects) ςτο πλαίςιο του κφκλου ανάπτυξθσ λογιςμικοφ 
(software and systems development life cycle).

 Γνϊςεισ ςτισ περιοχζσ Local Area Networks (LANs), Metropolitan Area Networks ι δικτφων 
κορμοφ (MANs), Wide Area Networks (WANs, με διεκνείσ ςυνδζςεισ), Global Area 
Networks.

 Γνϊςεισ ςτθν αςφάλεια λογιςμικοφ που ςυνεργάηεται με τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ.

 Γνϊςεισ δικτφων οπτικϊν ινϊν και δεξιότθτα ςτθν ανάπτυξθ (deployment) και λειτουργία 
των παραπάνω δικτφων.



Απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ςτο παραγωγικό ςτάδιο τθσ 
Λειτουργίασ
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 Γνϊςεισ ςε Βάςεισ Δεδομζνων.

 Γνϊςεισ ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ.

 Γνϊςεισ αρχιτεκτονικισ και δικτυακϊν πρωτοκόλλων δικτφων υπολογιςτϊν.

 Γνϊςεισ ςε λειτουργικά ςυςτιματα υπολογιςτϊν.

 Γνϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ.

 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτθν αςφάλεια ςυςτθμάτων ΤΠΕ.

 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςε Virtualization (severs & network resources).

 Γνώςεισ ςχεδιαςμού χωρθτικότθτασ (capacity planning) για ευρείασ κλίμακασ 
εφαρμογέσ.

 Γνϊςεισ ςτθ λειτουργία ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ εκδόςεων (versioning) και 
δεξιότθτα ςτθν εφαρμογι τουσ.

 Γνϊςεισ και δεξιότθτα ςτισ μεκόδουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.


