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Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο 
σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:

• τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών 

• τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Tο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχια-
κών Σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απο-
νέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, Πτυχίο στα “Ψηφιακά Συστήματα”.  
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος παρέχει δύο κατευθύνσεις 
σπουδών:

• Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων (Σ.Ε.Δ.) με έμφαση στις σύγχρο-
νες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες, για 
το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Η.Υ.) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, 
όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικότητα (e-
business) και η-Διακυβέρνηση (e-government).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα ανήκει στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο του  
Μηχανογραφικού Δελτίου με κωδικό 262.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα όπως ορίζονται από το Π.Δ. 44/2009 (ΦΕΚ 58/Α’/8-4-2009) ”Επαγγελματι-
κή Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστη-
μιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών”.

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα. Συγκε-
κριμένα το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται:

• Στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α’/31-12-2003).

• Στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής εκπαιδευτικού 
προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 268/2004 (ΦΕΚ 268/Α’/28-
12-2004). Το Τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές σύμφωνα με το άρθρο 
39 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/A’/4-9-2009). Συνεπώς, οι πτυχιούχοι του 
μπορούν να  διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου 
ΠΕ19 Πληροφορικής χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού 
παιδαγωγικής κατάρτισης.


