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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών, οι 
οποίες παρέχονται  από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στον τοµέα των ΤΠΕ. Η  ανάλυση των 
τµηµάτων ΤΠΕ περιλαµβάνει θέµατα όπως η οµαδοποίησή τους σε κατηγορίες και επιµέρους 
κατευθύνσεις, καθώς και η µελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης και γεωγραφικής διασποράς. 
Επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις που βασίζονται σε  ιστορικά δεδοµένα και αφορούν στους 
εκτιµώµενους προσεχείς αριθµούς των τµηµάτων ΤΠΕ, των εισακτέων φοιτητών και των 
πτυχιούχων που θα στελεχώσουν την αγορά εργασίας του κλάδου. Στην τελευταία ενότητα 
διατυπώνονται συνολικά συµπεράσµατα και εκτιµήσεις για το προσεχές µέλλον και τις 
διαγραφόµενες προοπτικές.    

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ:  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, ανώτατη εκπαίδευση, 
στατιστικές προβλέψεις.   

Εισαγωγή 
Ένα από τα πιο σηµαντικά σύγχρονα φαινόµενα της οικονοµικής και κοινωνικής 
δράσης τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατοµικό επίπεδο είναι χωρίς αµφιβολία η 
ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η µέχρι 
σήµερα εµπειρία από την εξέλιξη των ΤΠΕ έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση σε αυτές 
έχει τόσο µεγάλη σηµασία όσο και οι ίδιες οι τεχνολογίες (Αναστασιάδης, 2000). Το 
γεγονός αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση του 
Πανεπιστηµιακού (Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία) και του τεχνολογικού (Τ.Ε.Ι.) 
τοµέα, διότι κύριος στόχος τους είναι η ‘παραγωγή’ εξειδικευµένων επιστηµόνων. Κατά 
συνέπεια η διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
επειδή αντανακλά σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη και τις προοπτικές ολόκληρης της 
αγοράς εργασίας του τοµέα των ΤΠΕ.    
∆υστυχώς στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί ελάχιστες µελέτες που ασχολούνται µε τον 
τοµέα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Οι δηµοσιευµένες σχετικές έρευνες είτε 
αναφέρονται στην παρουσίαση της κατάστασης στην εκπαίδευση των ΤΠΕ έως και το 
επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών έχοντας ως κεντρικό στόχο την εκπόνηση 
προσοντολογίου-καθηκοντολογίου των επαγγελµατιών του δηµόσιου τοµέα (ΕΠΥ, 
1996), είτε ασχολούνται µε τη διερεύνηση των κύκλων σπουδών και ειδικοτήτων στη 
βασική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (Κώστογλου, 2002).   
Η διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ που πραγµατεύεται αυτή η  
εργασία διαρθρώνεται σε δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος από αυτούς σχετίζεται µε την 
ανάλυση των τµηµάτων ΤΠΕ, καλύπτοντας ζητήµατα όπως η οµαδοποίησή τους σε 
κατηγορίες και  κατευθύνσεις, η διαχρονική εξέλιξη και η γεωγραφική τους διασπορά. 
Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται σε στατιστικές προβλέψεις για τους προβλεπόµενους 
αριθµούς των τµηµάτων ΤΠΕ και του ανθρώπινου δυναµικού που αποτελεί το δυνητικό 
‘προϊόν’ της παρεχόµενης εκπαίδευσης, δηλαδή των εισακτέων φοιτητών και των 
πτυχιούχων. Τέλος, διατυπώνονται συνολικά συµπεράσµατα και εκτιµήσεις.  
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Ανάλυση των τµηµάτων ΤΠΕ 
Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων από 
την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΠΣ), τα 
οποία σχετίζονται άµεσα µε τις ΤΠΕ. 
Στην ανάλυση συµπεριλαµβάνονται εκείνα τα ΠΠΣ, τα οποία ασχολούνται µε τις ΤΠΕ 
είτε αµιγώς, είτε σε άµεση συσχέτιση προς κάποιο άλλο συγγενές επιστηµονικό πεδίο. 
Η κύρια παραδοχή επιλογής είναι ότι η ονοµασία ενός τµήµατος αποτελεί τεκµήριο του 
επιστηµονικού προσανατολισµού των παρεχόµενων κύκλων σπουδών. Με το σκεπτικό 
αυτό έχουν ενταχθεί στη µελέτη όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµιακού και του 
τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης,, των οποίων ο τίτλος περιλαµβάνει 
έναν από τους όρους «Πληροφορική», «Υπολογιστές», «Αυτοµατισµός» ή κάποιο 
παράγωγό τους είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε άλλους όρους. Ένα δεύτερο 
κύριο κριτήριο επιλογής των ΠΠΣ αποτέλεσαν τα προγράµµατα σπουδών και τα 
περιγράµµατα των προσφερόµενων µαθηµάτων. 
Για τη συλλογή των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την έρευνα 
πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:  
 α) Επικοινωνία µε όλα τα τµήµατα ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. για τη 

συλλογή του διαθέσιµου έντυπου υλικού (βλ. βιβλιογραφία: 7 έντυποι οδηγοί 
σπουδών ΠΠΣ). 

β)  Εξέταση όλων των σχετικών διαθέσιµων δικτυακών τόπων (βλ. βιβλιογραφία: 18  
       δικτυακοί τόποι τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.).  
γ)  Επικοινωνία µε τις διοικήσεις και τις γραµµατείες των τµηµάτων για τη συλλογή  
       επιπλέον σχετικών πληροφοριών. 
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 τα προσφερόµενα ΠΠΣ των Πανεπιστηµίων και 
των Τ.Ε.Ι. που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ είναι συνολικά 33 (19 Πανεπιστηµιακά τµήµατα  
και 14 τµήµατα των Τ.Ε.Ι.). Ο πίνακας 1 περιλαµβάνει όλα τα λειτουργούντα ΠΠΣ στις 
ΤΠΕ, κατανεµηµένα ανά τύπο εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  
Κατηγορίες και κατευθύνσεις 
Για την πληρέστερη ανάλυση και ενδελεχή σύγκριση των ΠΠΣ θεωρείται απαραίτητη η 
οµαδοποίηση των τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. σε επιµέρους 
κατηγορίες, ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο εξειδικεύουν τους φοιτητές και τις  
φοιτήτριές τους. Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν υπόψη οι ονοµασίες των τµηµάτων και 
τα προγράµµατα σπουδών.  
Τα τµήµατα ΤΠΕ διακρίνονται αρχικά σε τρεις βασικές κατηγορίες: «Πληροφορικής», 
«Μηχανικών Η/Υ» και «Αυτοµατισµού». Σε δεύτερο επίπεδο διαίρεσης, τα τµήµατα 
ΤΠΕ υποδιαιρούνται σε οκτώ επιµέρους κατευθύνσεις:  
1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 
3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
7. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
8. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Στο σχήµα 1 παριστάνεται διαγραµµατικά η αναλυτική κατηγοριοποίηση των τµηµάτων 
ΤΠΕ, µε βάση την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση και σύγκρισή τους.  
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Από την οµαδοποίηση των τµηµάτων ΤΠΕ προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους (21 
τµήµατα, ήτοι ποσοστό 63,6%) σχετίζεται άµεσα µε την επιστήµη της Πληροφορικής. 
Υπάρχουν επίσης εννέα τµήµατα (ποσοστό 27,3%) Μηχανικών Η/Υ καθώς και τρία 
τµήµατα (ποσοστό 9,1%) Αυτοµατισµού, τα οποία λειτουργούν µόνο στα Τ.Ε.Ι.  

Πίνακας 1: Προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών ΤΠΕ της  ανώτατης εκπαίδευσης   

 α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
1  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

2  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

3  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

4  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

5  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

6  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

7  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ      

8  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

9  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

10  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

11  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

12  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &    
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

13  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

15  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

16  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 

17  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

18  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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19  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

20  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

21  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

22  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

23  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 

24  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 

25  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Τ.Ε.Ι.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

26  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

27  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

28  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 

29  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 

30  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 

31  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

32  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ  Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Τ
Μ
Η
Μ
Α
Τ
Α

 Τ
.Ε

.Ι.
 (1

4)
 

33  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ  
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ΑΕΙ
(1)

ΤΕΙ
(2)

∆ΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(3)

ΑΕΙ
(2)

ΤΕΙ
(0)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

(2)

ΑΕΙ
(1)

ΤΕΙ
(2)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(3)

ΑΕΙ
(6)

ΤΕΙ
(4)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(10)

ΑΕΙ
(1)

ΤΕΙ
(2)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ

(3)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(21)

ΑΕΙ
(3)

ΤΕΙ
(0)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(3)

ΑΕΙ
(5)

ΤΕΙ
(1)

ΗΜΜΥ

(6)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
(9)

ΑΕΙ
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Σχήµα 1:  ∆ιαγραµµατική παράσταση κατηγοριοποίησης τµηµάτων ΤΠΕ 

∆ιαχρονική εξέλιξη 
Η µελέτη του ιστορικού της ίδρυσης και της εξέλιξης του πλήθους των τµηµάτων ΤΠΕ 
της ανώτατης εκπαίδευσης παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο επειδή αντανακλά τη ραγδαία 
ανάπτυξη της Πληροφορικής και των συγγενών της τεχνολογιών, όσο και επειδή 
συσχετίζεται άµεσα µε το βαθµό κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο 
πίνακας 2 παρουσιάζει την ανά τριετία διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των 
λειτουργούντων τµηµάτων ΤΠΕ από την ίδρυση του αρχαιότερου έως σήµερα.                    

Πίνακας 2: Πλήθος ιδρυθέντων και λειτουργούντων τµηµάτων ανά τριετία 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 
 

ΝΕΟΪ∆ΡΥΘΕΝΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 

έως το 1979 1 1 0 1 
1980 – 1982 1 2 0 2 
1983 – 1985 3 4 1 5 
1986 – 1988 3 5 3 8 
1989 – 1991 4 8 4 12 
1992 – 1994 7 12 7 19 
1995 – 1997 3 15 7 22 
1998 – 2000 8 17 13 30 
2001 – 2003 3 19 14 33 

 
Τα ιστορικά δεδοµένα ίδρυσης και εξέλιξης των τµηµάτων ΤΠΕ οδηγούν στις  
ακόλουθες διαπιστώσεις: 
• Σταθερά σηµαντική αύξηση του πλήθους των τµηµάτων ΤΠΕ, µε την ίδρυση  

τουλάχιστον τριών νέων τµηµάτων σε κάθε τριετία κατά τη διάρκεια των  
τελευταίων 20 ετών. 

• ∆ύο αξιοσηµείωτες ‘εκρήξεις’ κατά τις τριετίες 1992-1994 και 1998-2000, κατά τη 
διάρκεια των οποίων ιδρύονται επτά και οκτώ τµήµατα αντίστοιχα (µε  θεαµατικά 
ποσοστά συνολικής αύξησης της τάξης του 58% και 36% αντίστοιχα). 
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Η πρώτη διαπίστωση αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της πολιτείας και του 
εκπαιδευτικού συστήµατος για ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ. Η ερµηνεία της δεύτερης διαπίστωσης είναι 
προφανής: οι δύο τριετίες της αλµατώδους αύξησης συµπίπτουν χρονικά µε την 
περίοδο υλοποίησης των δύο πρώτων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Α’ Κ.Π.Σ. : 
1989-1995 και Β’ Κ.Π.Σ.: 1994-1999), παρουσιάζοντας µάλιστα ενός έτους εύλογη 
υστέρηση. 
Γεωγραφική διασπορά 
Η διερεύνηση της γεωγραφικής διασποράς των τµηµάτων ΤΠΕ πραγµατοποιήθηκε µε 
τη διαίρεση της Ελλάδας σε εννέα γεωγραφικές περιοχές, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες και µε την προϋπόθεση λειτουργίας τουλάχιστον 
ενός τµήµατος ΤΠΕ σε κάθε µία από αυτές. Το σχήµα 2 παριστάνει των κατανοµή των 
τµηµάτων σε εννέα γεωγραφικές περιοχές (στη Στερεά Ελλάδα δε συµπεριλαµβάνεται, 
για ευνόητους λόγους, η περιοχή της Αττικής). 
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 Σχήµα 2: Γεωγραφική διασπορά τµηµάτων ΤΠΕ 

 Με την προφανή εξαίρεση της Αττικής, είναι φανερή η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην Πελοπόννησο, η οποία προέρχεται από τον ανέκαθεν  
σηµαντικό αριθµό τµηµάτων ΤΠΕ στην Πάτρα, αλλά και από την ίδρυση δύο νέων στο 
νεοσύστατο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Όσον αφορά στα τµήµατα των Τ.Ε.Ι., 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκέντρωση που παρατηρείται στη Στερεά Ελλάδα µε τα 
τρία νεοϊδρυθέντα τµήµατα σε Λαµία, Μεσολόγγι και Χαλκίδα. 
Σε πανελλαδικό επίπεδο διαπιστώνεται η πολιτική αποκέντρωσης της ανώτατης 
εκπαίδευσης που υιοθετείται κατά την τελευταία δεκαετία από την πολιτεία. Η 
πλειοψηφία των τµηµάτων ΤΠΕ εδρεύει σήµερα στην επαρχία (το 58% του συνολικού 
τους αριθµού, το 52% των πανεπιστηµιακών τµηµάτων και το 65% των τµηµάτων των 
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Τ.Ε.Ι.), ενώ στην περιοχή της πρωτεύουσας το 27% των τµηµάτων και στη 
Θεσσαλονίκη το 15%. Τα αντίστοιχα ποσοστά συγκέντρωσης επί του συνόλου ήταν το 
1996 µόλις 35% για την επαρχία, 38% για την Αττική και 27% για τη Θεσσαλονίκη 
(ΕΠΥ, 1996).    

Στατιστικές προβλέψεις    
Η συλλογή επαρκών ιστορικών δεδοµένων που σχετίζονται µε την ίδρυση, τη 
λειτουργία και το ανθρώπινο δυναµικό των τµηµάτων ΤΠΕ επιτρέπει τη διεξαγωγή 
στατιστικών προβλέψεων για τη διερεύνηση της µελλοντικής κατάστασης της ανώτατης 
εκπαίδευσης του κλάδου. Οι προβλέψεις επιχειρούνται για την επόµενη εξαετία (2004-
2009) και αναφέρονται στο πλήθος των τµηµάτων ΤΠΕ και στους αριθµούς εισακτέων 
φοιτητών και πτυχιούχων.  
Για την υλοποίηση των επιχειρούµενων προβλέψεων εφαρµόζονται δύο στατιστικές 
µέθοδοι: 
α)   Με την προσθήκη γραµµών τάσεων και υπολογισµό κυλιόµενων µέσων
       Η στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται ονοµάζεται ανάλυση παλινδρόµησης.  
       Με αυτήν επεκτείνεται µία γραµµή τάσης σε ένα γράφηµα µετά το τέλος των  
       πραγµατικών δεδοµένων, ώστε να γίνει πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών. Με τη  
       χρήση του κυλιόµενου µέσου όρου (moving average) εξοµαλύνονται σταδιακά  
       τυχόν διακυµάνσεις των δεδοµένων και υπολογίζονται οι υπάρχουσες τάσεις µε  
       µεγαλύτερη ακρίβεια (Walkenbach. 2000).   
β)   Με χρήση της συνάρτησης Forecast του MS-Excel
       Με τη συνάρτηση αυτή προβλέπονται µελλοντικές τιµές, µε βάση ήδη  
       υπάρχουσες τιµές. Οι νέες τιµές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας γραµµική  
       παλινδρόµηση ελαχίστων τετραγώνων (least squares linear regression) µίας σειράς  
       γνωστών δεδοµένων ή πινάκων. Η πρόβλεψη γίνεται αρχικά για µία επόµενη  
       τιµή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα δεδοµένα (Anderson et al, 1996).   
Πλήθος τµηµάτων ΤΠΕ 
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Σχήµα 3: ∆ιαχρονική εξέλιξη και προβλέψεις αριθµού τµηµάτων ΤΠΕ 
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Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η ανά τριετία διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των 
λειτουργούντων τµηµάτων ΤΠΕ και δίδονται οι στατιστικές προβλέψεις για τις δύο 
επόµενες τριετίες. Οι προβλέψεις πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση της συνάρτησης 
Forecast, ενώ στο διάγραµµα έχουν προστεθεί τρεις γραµµές τάσης. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των στατιστικών προβλέψεων αναµένεται µέση αύξηση 
µεγαλύτερη του 10% του αριθµού των τµηµάτων ΤΠΕ για κάθε µία από τις επόµενες 
δύο τριετίες (37 τµήµατα έως το 2006 και 42 το 2009). 
Όσον αφορά στη µελλοντική εικόνα της κατανοµής και της γεωγραφικής διασποράς  
των τµηµάτων ΤΠΕ, οι στατιστικές προβλέψεις οδηγούν στις ακόλουθες εκτιµήσεις:  
• Οι αναµενόµενοι αριθµοί των τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. 

θα είναι 24 και 18 τµήµατα αντίστοιχα, προβλέπεται δηλαδή η διατήρηση της 
σηµερινής τους αναλογίας (57% του συνόλου είναι τµήµατα ΑΕΙ). 

• Η υπεροχή των τµηµάτων ΤΠΕ που εδρεύουν στην επαρχία αναµένεται να 
διατηρηθεί σε αρκετό βαθµό. Προβλέπεται ωστόσο µικρή µείωση - περίπου κατά 
10% - του ποσοστού των επαρχιακών τµηµάτων ΤΠΕ (55% επί του συνόλου το 
2009 έναντι 61% σήµερα). 

• Προβλέπεται η ίδρυση τεσσάρων νέων τµηµάτων ΤΠΕ στην επαρχία, τριών στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής και δύο τµηµάτων στη Θεσσαλονίκη. 

• Η µεγάλη πλειοψηφία των τµηµάτων ΤΠΕ των Τ.Ε.Ι. θα εξακολουθήσει να εδρεύει  
στην επαρχία. Αναµένεται µάλιστα µικρή ποσοστιαία αύξηση. Αντίθετα 
προβλέπεται µείωση των ‘επαρχιακών’ τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων, τα 
οποία δε θα αποτελούν την πλειοψηφία µετά από µία εξαετία (52% σήµερα έναντι 
46% το 2009). 

Αριθµοί εισακτέων 
Οι εισακτέοι φοιτητές και φοιτήτριες αποτελούν µία από τις πιο σηµαντικές µεταβλητές  
της διερεύνησης του ανθρώπινου δυναµικού των τµηµάτων ΤΠΕ, επειδή ‘αντανακλούν’ 
στην αγορά εργασίας του κλάδου. Προκειµένου να επιχειρηθούν προβλέψεις για τους 
µελλοντικούς αριθµούς των εισακτέων µελετήθηκε εκτενώς η διαχρονική εξέλιξη των 
ετήσιων αριθµών τους.  

Πίνακας 3: ∆ιαχρονική εξέλιξη ετήσιων αριθµών εισακτέων των τµηµάτων ΤΠΕ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 
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 ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 0 1120 1150 1220 1230 1285 1520 1720 2090 2400 2760 2940 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. 550 550 590 610 632 670 950 2065 3075 3295 3545 3530 ΣΥΝΟΛΑ 

 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 550 1670 1740 1830 1862 1955 2470 3785 5165 5695 6305 6470 

 ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 0 86 88 94 95 99 109 115 131 150 153 163 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. 110 110 118 122 126 134 158 172 220 235 253 252 
ΜΕΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 110 93 97 102 103 109 124 140 172 190 197 202 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - - 2,6 6,1 0,8 4,5 18,3 13,2 21,5 14,8 15 6,5 

ΑΥΞΗΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. - - 7,3 3,4 3,6 6 41,8 117 48,9 7,2 7,6 -,04 

(%)  ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - - 4,2 5,2 1,7 5 26,3 53,2 36,5 10,3 10,7 2,6 
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Τα σχετικά ετήσια στοιχεία αφορούν στην τελευταία δωδεκαετία (1992-2003) και 
συλλέχθηκαν από ένα σύνολο έγκυρων δικτυακών τόπων (Έδρα Εκπαίδευσης, 2003, 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 2003 και εφηµερίδα «Τα Νέα», 2003). Ο πίνακας 3 
περιλαµβάνει τα αθροιστικά ετήσια δεδοµένα και τα αντίστοιχα βασικά στατιστικά 
µεγέθη.  
Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ετήσιων αριθµών εισακτέων οδηγεί σε  
ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, οι οποίες αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό την πορεία της 
ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ. Η τεράστια αύξηση των αριθµών των 
εισακτέων αποδεικνύει τη σαφή πρόθεση της πολιτείας για τροφοδότηση της αγοράς 
εργασίας µε νέο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. 

Οι πλέον χαρακτηριστικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη µελέτη της 
εξέλιξης των αριθµών εισακτέων στα τµήµατα ΤΠΕ είναι οι ακόλουθες: 
• Ο αριθµός των εισακτέων αυξάνεται αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια της τελευταίας  

δεκαετίας µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 15,6%. 
• Παρατηρείται ‘έκρηξη’ του αριθµού των εισακτέων κατά την τριετία 1998-2000 µε 

µέση ετήσια αύξηση που υπερβαίνει το 38%. 
• Ο ετήσιος αριθµός των εισακτέων υπερδιπλασιάσθηκε - αύξηση 162% - κατά την 

πενταετία 1998-2003, προσεγγίζοντας τους 6500 πρωτοετείς φοιτητές ΤΠΕ.  
• Από το έτος 1999 και µετά, οι εισακτέοι στα τµήµατα ΤΠΕ των Τ.Ε.Ι. είναι   

περισσότεροι από αυτούς που εισάγονται στα τµήµατα των Πανεπιστηµίων, ενώ 
έως τότε συνέβαινε σταθερά το αντίθετο. Ωστόσο, ο πιο πρόσφατος ετήσιος 
ρυθµός αύξησης των εισακτέων στα πανεπιστηµιακά τµήµατα (τριετία 2001-2003) 
είναι µεγαλύτερος µε µέση ετήσια αύξηση 12,1%, έναντι 4,9% σε αυτά των Τ.Ε.Ι. 

• Ο µέσος αριθµός εισακτέων ανά τµήµα ΤΠΕ των Τ.Ε.Ι. είναι πολύ µεγαλύτερος  
(κατά 54%) από τον αντίστοιχο αριθµό των πανεπιστηµιακών τµηµάτων. 

Οι στατιστικές προβλέψεις των µελλοντικών ετήσιων αριθµών εισακτέων επιχειρούνται 
τόσο για το σύνολό τους, όσο και ανά τµήµα για την τετραετία 2004-2007. 
Υλοποιήθηκαν µε χρήση  της συνάρτησης Forecast του λογιστικού φύλλου MS-Excel, 
η οποία χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό των νέων τιµών τη µέθοδο της γραµµικής 
παλινδρόµησης ελαχίστων τετραγώνων. Ο πίνακας 4 περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα 
των προβλέψεων ανά τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η διαχρονική εξέλιξη και οι 
στατιστικές προβλέψεις των µέσων τιµών των ετήσιων αριθµών εισακτέων ανά τµήµα 
ΤΠΕ για την επόµενη τετραετία παριστάνονται διαγραµµατικά στο σχήµα 4. 

Πίνακας 4: Στατιστικές προβλέψεις ετήσιων αριθµών εισακτέων (έτη 2004-2007) 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΠΕ 

2004 2005 2006 2007 
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 3027 3243 3459 3676 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. 3844 4178 4512 4846 ΣΥΝΟΛΑ 

 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 6870 7421 7972 8522 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 178 189 200 211 

 ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. 278 295 312 329 ΜΕΣΕΣ  
ΤΙΜΕΣ 

 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 225 239 252 266 
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Σχήµα 4: ∆ιαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις µέσων τιµών αριθµών εισακτέων. 

• Οι σηµαντικότερες εκτιµήσεις που προκύπτουν από τις στατιστικές προβλέψεις 
των συνολικών και µέσων ετήσιων αριθµών εισακτέων είναι οι ακόλουθες: 

• Προβλέπεται συνεχής αύξηση του συνολικού αριθµού εισακτέων κατά την 
τετραετία 2004-2007 µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης µεγαλύτερο του 7%. 
Αναµένεται η εισαγωγή τουλάχιστον 8500 νέων φοιτητών στα τµήµατα ΤΠΕ της 
ανώτατης εκπαίδευσης κατά το έτος 2007. 

• Ο προβλεπόµενοι εισακτέοι στα τµήµατα ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων θα είναι 
περίπου 3676 το 2007 µε ετήσιο ρυθµό αύξησης σχεδόν 5,8%. 

• Οι εισακτέοι στα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. προβλέπεται να είναι αρκετά περισσότεροι 
(περίπου 4846 το 2007) µε ετήσιο ρυθµό αύξησης που θα υπερβαίνει το 8%. 

• Για το έτος 2007 προβλέπεται η µέση ετήσια εισαγωγή περίπου 200 νέων φοιτητών 
ανά τµήµα ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και περισσότερων των 320 ανά τµήµα Τ.Ε.Ι.  

Φοιτητές και πτυχιούχοι 
Ο ακριβής υπολογισµός του συνολικού αριθµού τόσο των εγγεγραµµένων φοιτητών 
στα 33 λειτουργούντα τµήµατα ΤΠΕ, όσο και των πτυχιούχων τους είναι δυσχερής 
λόγω σχεδόν παντελούς έλλειψης σχετικών δεδοµένων (µόλις τρία από τα τµήµατα 
διαθέτουν επίσηµα σχετικά στοιχεία). Ως εκ τούτου επιχειρείται ο κατά προσέγγιση 
προσδιορισµός των δύο παραπάνω µεγεθών.  
Η µεθοδολογία που εισάγεται για τον υπολογισµό των εγγεγραµµένων φοιτητών 
λαµβάνει υπόψη τους ακριβείς αριθµούς εισακτέων κατά τη χρονική περίοδο 1996-
2002 καθώς και τη διάρκεια σπουδών σε όλα τα ΠΠΣ. Κύρια παραδοχή  αποτελεί το 
γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών καθυστερεί να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του πέραν των τυπικών εξαµήνων και παραµένει εγγεγραµµένο στο τµήµα, στο 
οποίο φοιτά, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Ως µέσο επιπλέον διάστηµα φοίτησης 
θεωρείται το 50% της τυπικής διάρκειας σπουδών. Έτσι, για τα ΠΠΣ µε 8 ή 10 εξάµηνα 
σπουδών θεωρείται ότι ο κάθε φοιτητής παραµένει εγγεγραµµένος κατά µέσο όρο επί 
έξι (8/2 * 1,5) ή επτάµισυ (10/2 * 1,5) έτη αντίστοιχα. Για την ολοκλήρωση των 
σχετικών υπολογισµών αρχικά εξάγονται οι µέσες τιµές των ετήσιων αριθµών 
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εισακτέων όλων των ετών για κάθε τµήµα ΤΠΕ. Οι τιµές αυτές πολλαπλασιάζονται µε 
το συντελεστή 6 ή 7,5 ανάλογα µε τη διάρκεια σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος. 
Ο υπολογισµός του αριθµού των αποφοίτων είναι επίσης δυσχερής λόγω καθολικής 
έλλειψης δεδοµένων. Ο ετήσιος αριθµός αποφοίτων θεωρείται κατά προσέγγιση ίσος µε 
τον αντίστοιχο αριθµό εισακτέων µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Η παραδοχή 
αυτή, τουλάχιστον σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, δεν απέχει πολύ από την 
πραγµατικότητα. Η απώλεια ‘δυνητικών’ πτυχιούχων κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους εξισορροπείται από το γεγονός ότι ο πραγµατικός αριθµός εισακτέων είναι αρκετά 
µεγαλύτερος από αυτούς που εισάγονται µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.  
Η ανάλυση των ‘ιστορικών’ δεδοµένων που αφορούν στους αριθµούς εγγεγραµµένων 
φοιτητών και πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ οδηγούν 
στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 
• Ο τρέχων αριθµός (έτος 2003) των εγγεγραµµένων φοιτητών σε όλα τα ΠΠΣ του 

τοµέα των ΤΠΕ είναι περίπου 25000, µε ισοµερή κατανοµή στους δύο τύπους 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ο µέσος αριθµός εγγεγραµµένων ανά τµήµα ΤΠΕ είναι 
780 φοιτητές (περίπου 900 ανά τµήµα Τ.Ε.Ι. και 700 ανά τµήµα ΑΕΙ). 

• Κατά τη διάρκεια του 2002 αποφοίτησαν από τα τµήµατα ΤΠΕ περίπου 6000 
φοιτητές και φοιτήτριες, ο δε µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των πτυχιούχων 
προβλέπεται να υπερβεί το 7% και θα προσεγγίσει τους 8500 κατά το έτος 2007. 

• Ο συνολικός αριθµός των πτυχιούχων της ανώτατης  εκπαίδευσης στις ΤΠΕ από 
την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως και το έτος 2002 ανήλθε σε 33000 περίπου. 
Προβλέπεται ότι έως το τέλος του έτους 2007 ο αριθµός τους θα προσεγγίσει τους 
70000 πτυχιούχους (από 63000 έως 77000 µε απόκλιση της τάξης του +/–  10%). 

Συµπεράσµατα και εκτιµήσεις 
Στην εργασία αυτή παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα της διερεύνησης της εξέλιξης 
και της παρούσας κατάστασης των προπτυχιακών σπουδών της ελληνικής ανώτατης 
εκπαίδευσης στον τοµέα των ΤΠΕ. Όσον αφορά στις µεταβλητές που συσχετίζονται µε 
το βαθµό ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι 
βασισµένες σε ποσοτικά ιστορικά δεδοµένα στατιστικές προβλέψεις που 
επιχειρήθηκαν, επιτρέπουν τη διατύπωση αξιόπιστων εκτιµήσεων για το προσεχές 
µέλλον. Τα ακόλουθα  συγκεντρωτικά συµπεράσµατα ανακεφαλαιώνουν τη συνολική 
ανάλυση: 
• Ο αριθµός των τµηµάτων ΤΠΕ των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. αυξάνεται 

αδιάλειπτα και σε µεγάλο βαθµό καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας 
(1983-2003). Ο ρυθµός αύξησης των τµηµάτων έφθασε στην κορύφωσή του κατά 
τις τριετίες 1992-1994 και 1998-2000, οι οποίες συµπίπτουν µε την περίοδο 
υλοποίησης του Α’ και Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αντίστοιχα. 

• Καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια αποκέντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης 
στον τοµέα των ΤΠΕ, η οποία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
λειτουργούντων τµηµάτων εδρεύει πλέον στην επαρχία. 

• Ο αριθµός εισακτέων στα τµήµατα ΤΠΕ αυξάνεται ραγδαία κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δωδεκαετίας µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης µεγαλύτερο του 15%, 
έχοντας σχεδόν τριπλασιασθεί µέσα στην τριετία 1998-2000 και προσεγγίζοντας 
τους 6500 νεοεισερχόµενους φοιτητές ΤΠΕ µέσα στο 2003. 

• Ο σηµερινός συνολικός αριθµός των φοιτούντων στις ΤΠΕ είναι περίπου 25000, µε 
ισοµερή κατανοµή µεταξύ των τµηµάτων των ΑΕΙ και των Τ.Ε.Ι. 



2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 231 
 
• Ο συνολικός αριθµός των πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ από 

την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως και το έτος 2002, ανέρχεται σε 33000. 
Οι εκτιµήσεις, οι οποίες µπορούν να διατυπωθούν για την κατάσταση που προβλέπεται 
να διαµορφωθεί ως τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, είναι οι ακόλουθες: 
Προβλέπεται η ίδρυση 9 νέων τµηµάτων ΤΠΕ έως το έτος 2009. Ο συνολικός τους 
αριθµός θα φθάσει τα 42 τµήµατα., η πλειοψηφία των οποίων (55%) θα εξακολουθήσει 
να εδρεύει στην επαρχία.  
Ο συνολικός αριθµός εισακτέων στις ΤΠΕ θα εξακολουθήσει να αυξάνεται µε ετήσιο 
ρυθµό µεγαλύτερο του 7%  και θα προσεγγίσει τους 8500 το 2007. Προβλέπεται ότι 
από την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων στις ΤΠΕ (1980) έως το 2007, η ελληνική 
ανώτατη εκπαίδευση θα έχει ‘παράγει’ συνολικά περίπου 70000 πτυχιούχους αυτού του 
τοµέα.  
Οι παραπάνω εκτιµήσεις βασίσθηκαν στη µελέτη όλων των διαθέσιµων ιστορικών 
δεδοµένων και σε εκτενείς στατιστικές προβλέψεις,. Είναι πάντως σαφές ότι σηµαντικό 
ρόλο στη µελλοντική εξέλιξη των µεγεθών που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν την 
ανώτατη εκπαίδευση στις ΤΠΕ θα διαδραµατίσουν τα ακόλουθα: 
• Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την πιθανή προκήρυξη και υλοποίηση του 

∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
• Οι προθέσεις της Ελληνικής πολιτείας, µε την πιθανή παράταση του προγράµµατος 

για την ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ (ΥΠΕΘΟ-ΥΠΕ∆∆Α, 2000). 
Από τα συγκεντρωτικά συµπεράσµατα και τις σχετικές προβλέψεις που διατυπώθηκαν 
διαπιστώνονται κάποιες πιθανώς αρνητικές τάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναστραφούν 
έγκαιρα. Οι φαινοµενικά µεγάλοι, τουλάχιστον για τα δεδοµένα της χώρας µας, αριθµοί 
των εισακτέων φοιτητών και των πτυχιούχων στις ΤΠΕ που προβλέπεται να 
‘υποδεχθεί’ και να ‘αποδώσει’ αντίστοιχα η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα 
ζήτηµα, το οποίο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής από την πολιτεία. Το ζήτηµα αυτό πρέπει 
να βρεθεί, µεταξύ άλλων σηµαντικών θεµάτων που αφορούν στον τοµέα των ΤΠΕ, στο 
κέντρο του σχεδιασµού της µελλοντικής τεχνολογικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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