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Αγαπητοί Συνάδελφοι Επιστήμονες Πληροφορικής, 

 

Διαχρονικές θέσεις μου, τις οποίες προτίθεμαι να επιδιώξω και ως Μέλος του Δ.Σ. της 

ΕΠΕ εφόσον έχω την τιμή να εκλεγώ, είναι οι εξής: 

 

1) Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία Επιμελητηρίου Πληροφορικής στην 

Ελλάδα. 

2) Λόγω της έλλειψής του, διαδραματίζονται απαράδεκτες καταστάσεις στον 

Χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως: 

α. Οι περισσότεροι από τους μισούς «Πληροφορικούς», οι οποίοι 

εργάζονται σήμερα στις Διευθύνσεις Πληροφορικής των Εταιρειών, 

στις Εταιρείες Πληροφορικής, κλπ, στην Ελλάδα,  δεν έχουν πτυχίο 

Πληροφορικής, αλλά είναι Μαθηματικοί, Φυσικοί, Ηλεκτρολόγοι, 

Μηχανικοί, ακόμα και Γεωγράφοι, Ναυπηγοί, Ωκεανολόγοι (πλείστες 

πραγματικές περιπτώσεις) κ.π.ά 

β. Οι ανωτέρω, δεν περιορίζονται μόνο σε χαμηλόβαθμες θέσεις 

Πληροφορικής, αλλά αποτελούν και την πλειοψηφία των ανώτερων 

Διευθυντικών Στελεχών Πληροφορικής στην Ελλάδα, δηλαδή των 

Διευθυντών Πληροφορικής (IT Managers) και των Γενικών Διευθυντών 

Πληροφορικής (Chief Information Officers). Μάλιστα όχι μόνο δεν 

έχουν επίγνωση της ανεπάρκειάς τους, αλλά σε πλείστες περιπτώσεις 

επιδεικνύουν αλαζονεία, περιφρόνηση και εχθρική συμπεριφορά 

προς τους πραγματικούς Πληροφορικούς, τους οποίους  

εξοστρακίζουν από αυτές τις κρίσιμες θέσεις. 

γ. Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την ασυδοσία, διάφορα ιδιωτικά «κέντρα 

σπουδών» διαφημίζουν προγράμματα ταχείας μετατροπής μη 

Πληροφορικών σε Πληροφορικούς, με ταχύρρυθμα προγράμματα 

Προγραμματισμού κλπ διάρκειας έως έξι μηνών, δημοσιοποιώντας 

μάλιστα στις διαφημίσεις τους πρόσωπα και ονόματα τέτοιων ατόμων 

που ήδη «αποφοίτησαν» από τα προηγούμενα τέτοια προγράμματά 

τους, με λεζάντες όπως «ο Κώστας, από Κομμωτής έγινε 

Πληροφορικός!» 

δ. Μεγάλα έργα Πληροφορικής στην Ελλάδα, σχεδιάζονται από 

Ναυπηγούς, εγκρίνονται από Φυσικούς, και εκτελούνται από 



Οικονομολόγους (πραγματικές περιπτώσεις έργων), οι ανωτέρω 

μάλιστα χλεύασαν τους πραγματικούς Πληροφορικούς που 

προσπάθησαν να επισημάνουν τα λάθη των έργων αυτών, τα οποία 

φυσικά και απέτυχαν. 

3) Όλη αυτή η πρωτοφανής κατάσταση, έχει οδηγήσει διαχρονικά την Ελλάδα να 

κατατάσσεται στις 3 τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη με βάση το Digital 

Economy Social Index (DESI ranking), που εκδίδεται ετησίως από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

4) Μοναδική λύση για όλα τα ανωτέρω προβλήματα, είναι η δημιουργία 

Επιμελητηρίου Πληροφορικής στην Ελλάδα, που θα θέσει το ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό πλαίσιο στον χώρο της Πληροφορικής. 

 

Έχω την τιμή να είμαι Μέλος του Βρετανικού Επιμελητηρίου Επιστημόνων 

Πληροφορικής, του British Computer Society (BCS), το οποίο ιδρύθηκε το 1957. 

Επίσης έχω την τιμή να είμαι ιδρυτικό Μέλος, Μέλος του Δ.Σ. και Γραμματέας επί 

σειρά θητειών, και Πρόεδρος του Δ.Σ. σε αυτή τη θητεία, του Ελληνικού 

Παραρτήματος του BCS (BCS Hellenic Section) το οποίο ιδρύθηκε το 2004. Επομένως 

γνωρίζω άμεσα πως λειτουργεί ένα Επιμελητήριο Πληροφορικής, και τα οφέλη που 

αυτό προσφέρει σε μία Χώρα (η Βρετανία κατατάσσεται στις πρώτες 5 θέσεις του 

DESI ranking).  

 

Το 2019 πραγματοποίησα συνάντηση στο Υπουργείο Ψηφιακής με τον Γενικό 

Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, όπου επί 2ωρο του ανέπτυξα την επιτακτική ανάγκη 

δημιουργίας Επιμελητηρίου Πληροφορικής στην Ελλάδα. 

 

Πιστεύω ότι μέσω της ΕΠΕ και του καίριου θεσμικού ρόλου που αυτή έχει στην 

Ελλάδα σε ότι αφορά την Πληροφορική, θα μπορέσουμε να εντείνουμε την 

παραπάνω προσπάθεια και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς, 

 

Χρήστος Σταυρουλάκης 
Πτυχιούχος Πληροφορικής & Διοίκησης του Παν/μίου του Λονδίνου (London School of Economics) 

Master Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) 

 


