
Τµήµα Πληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΤµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
δεκαπέντε χρόνια λειτουργίαςδεκαπέντε χρόνια λειτουργίας



ΠροϊστορίαΠροϊστορία

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ηλεκτρονικού 
Αυτοµατισµού
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Πληροφορικής & 
Επιχειρησιακής Έρευνας
Μαθήµατα Πληροφορικής στα Τµήµατα της 
Σχολής Θετικών Επιστηµών (τότε 
Φυσικοµαθηµατική)



Προσπάθεια δηµιουργίας Τµήµατος Προσπάθεια δηµιουργίας Τµήµατος 
Πληροφορικής (Πληροφορικής (ΑποστολάτοςΑποστολάτος, , ΦιλοκύπρουΦιλοκύπρου, , 

Καρούµπαλος)Καρούµπαλος)
ΑποτυχηµένεςΑποτυχηµένες

1986
Με την συµπαράσταση του τότε πρύτανη 

Μ.Σταθόπουλου το Πανεπιστήµιο κάνοντας 
χρήση του νόµου καθιερώνει διατµηµατικό 
πρόγραµµα σπουδών στην Πληροφορική 
µεταξύ των τµηµάτων Μαθηµατικού και 

Φυσικού



Το Το διατµηµατικό διατµηµατικό δεν έβγαλε πτυχιούχους δεν έβγαλε πτυχιούχους 
(και έτσι δεν µάθαµε ποτέ τι θα έπρεπε να γράφει (και έτσι δεν µάθαµε ποτέ τι θα έπρεπε να γράφει 

το πτυχίο τους)το πτυχίο τους)

1989
∆ηµιουργία του Τµήµατος Πληροφορικής στο οποίο 
εντάχθηκαν και οι φοιτητές του διατµηµατικού.



Το έτος 2000 το Τµήµα µετονοµάζεται σε Το έτος 2000 το Τµήµα µετονοµάζεται σε 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ώστε ο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ώστε ο 
τίτλος να ανταποκρίνεται µε το πραγµατικό τίτλος να ανταποκρίνεται µε το πραγµατικό 
περιεχόµενο του Τµήµατοςπεριεχόµενο του Τµήµατος



Μεταπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές Σπουδές

Με το νόµο 2083 το 1993 ξεκινάει το 
οργανωµένο πρόγραµµα  µεταπτυχιακών σπουδών 
)σε πρώτη φάση κυρίως απόφοιτοι του τµήµατος)
Το πρόγραµµα αυτό έχει µέχρι σήµερα 
αναµορφωθεί δύο φορές και έχει µεγάλο αριθµό 
αιτήσεων



Στο Τµήµα εντάχθηκαν µέλη ∆ΕΠ του Στο Τµήµα εντάχθηκαν µέλη ∆ΕΠ του 
Μαθηµατικού (5+ 3 βοηθοί) και του Μαθηµατικού (5+ 3 βοηθοί) και του 

Φυσικού (17)Φυσικού (17)

Σήµερα από το αρχικό προσωπικό:

3 οµότιµοι

2 έχουν αποχωρήσει σε άλλα ιδρύµατα

1 απεβίωσε

2 συνεργάτες έχουν γίνει ∆ΕΠ



Σήµερα 39 µέλη ∆ΕΠ και 7 σε διαδικασία διορισµούΣήµερα 39 µέλη ∆ΕΠ και 7 σε διαδικασία διορισµού

11 Καθηγητές
12 Αναπληρωτές +4
14 Επίκουροι
2 Λέκτορες +3

Θέσεις σε διαδικασία Πλήρωσης

1 Επίκουρου ή Λέκτορα

1 Άγονη θα ζητηθεί ξανά



Τµήµα που κυρίως αποτελείται από νέους Τµήµα που κυρίως αποτελείται από νέους 
επιστήµονεςεπιστήµονες

Από τα 39 µέλη ∆ΕΠ οι 21 έχουν 
εκλεγεί µετά την δηµιουργία του 
τµήµατος.
Οι 18 την τελευταία δεκαετία. 



Πλήθος Προπτυχιακών ΦοιτητώνΠλήθος Προπτυχιακών Φοιτητών

Το διατµηµατικό ξεκίνησε µε 30 φοιτητές 
(15 από το Μαθηµατικό και 15 από το 
Φυσικό).
Το τµήµα ξεκίνησε µε 60 φοιτητές.
Με τις διαρκείς αυξήσεις των εισακτέων 
από το Υπουργείο φθάσαµε σήµερα τους 
190. 



Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το κτιριακό.Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το κτιριακό.
Τα καινούργια τµήµατα δεν ήταν στον σχεδιασµό 
της πανεπιστηµιόπολης
Μετά από προσπάθειες πριν από πέντε χρόνια 
έγινε η πρώτη επέκταση του κτιρίου 
600τετραγωνικα.
Έχει ξεκινήσει επέκταση άλλων 600 
τετραγωνικών.
Ένα αµφιθέατρο 300 θέσεων ξεκίνησε να 
κτίζεται.
Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για άλλες δύο 
αίθουσες 110 θέσεων και 200 τετραγωνικά 
γραφεία   


