
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΠΕ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ERASMUS+ | ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-BE01-KA202-050425

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΜΗΝΕΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 374,710 €



ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Best Tech job 

για το 2020 

Μηχανικός 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης

344% αύξηση 

στις αγγελίες 

για IT θέσεις 

στο πεδίο της 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης

Αναμένεται αύξηση 

επενδύσεων σε 

συστήματα 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης από 

τα $17.3 bill τo 2021 

στα $50 bill το 2025

2.3 εκατομμύρια 

νέες θέσεις 

εργασίας 

αναμένεται να 

δημιουργηθούν 

στο πεδίο της 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης τα 

επόμενα 3 χρόνια

Πάνω από 

765,000 

θέσεις 

εργασίας που 

σχετίζονται με 

την ΤΝ 

παραμένουν 

ακάλυπτες



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Έλλειψη σε επαγγελματίες που κατέχουν τον απαραίτητο συνδυασμό σε τεχνικές και μη τεχνικές

δεξιότητες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ίδια στιγμή που η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται.

 ΑΙΤΙΑ: Η αργή και αποσπασματική προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών στις

σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, και ο υποτιμημένος ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης.

 ΑΝΑΓΚΗ: Κατάρτιση των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου των ΤΠΕ με το

κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο και δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει

η συγκεκριμένη τεχνολογία.

 ΤΡΟΠΟΣ/ΛΥΣΗ: Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά

εργασίας, και την ανάδειξη της σημασίας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο του

ΤΠΕ.



ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ARIS



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα

κατάρτισης στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

για τους επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 Να εισάγει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και καινοτόμους ανοικτούς

παιδαγωγικούς πόρους.

 Να συμβάλει στην ένταξη των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής

Νοημοσύνης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και

στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης.



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 Επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 Σπουδαστές

 Εκπρόσωποι του κλάδου των ΤΠΕ

 Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Φορείς χάραξης πολιτικής στο τομέα της εκπαίδευσης



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ARIS



 Έρευνα και ανάλυση 

των αναγκών 

κατάρτισης των 

επαγγελματιών του 

κλάδου των ΤΠΕ που 

σχετίζονται με 

δεξιότητες Τεχνητής 

Νοημοσύνης

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ

 Ανάπτυξη ενός 

σύγχρονου 

προγράμματος 

επαγγελματικής 

κατάρτισης στο 

πεδίο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Δημιουργία 

ελεύθερα 

προσβάσιμων 

εκπαιδευτικών 

πόρων και ενός 

ευέλικτου 

διαδικτυακού 

μαθήματος

ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑ

 Αναγνώριση αναγκών 

από τον κλάδο και 

προώθηση της 

ενσωμάτωσης των 

προαπαιτούμενων 

δεξιοτήτων στα τομεακά 

μητρώα δεξιοτήτων και 

επαγγελμάτων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

194 συμμετέχοντες από 10 Ευρωπαϊκές χώρες στην έρευνα πεδίου 

49 προγράμματα σπουδών 

15 ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις 

75 αγγελίες εργασιών από τις χώρες της κοινοπραξίας



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning)

2. Γλώσσες Προγραμματισμού Για Τεχνητή Νοημοσύνη

3. Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining)

4. Πιθανότητες Και Στατιστική

5. Ηθικές, Κοινωνικές Και Νομικές Προεκτάσεις Της Τεχνητής Νοημοσύνης



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εφαρμογή των Εννοιών της Μηχανικής Μάθησης για την Αντιμετώπιση 

Καθημερινών Προβλημάτων   

2. Ανάπτυξη Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης

3. Ανακάλυψη Προτύπων-μοτίβων στα Δεδομένα

4. Ανάπτυξη Τεχνητών Νευρονικών Δικτύων (Artificial Neural Networks)



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ανάπτυξη ιδεών σε λειτουργικό πρωτότυπο (proof of concept) 

2. Αναγνώριση αναγκών/δυνατοτήτων και ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων

3. Διαχείριση της Αλλαγής (Change Management) 

4. Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

Επίπεδο EQF: 5

Διάρκεια 
προγράμματος: 

160 ώρες

40 Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

4 Μαθησιακές Ενότητες 

24 Μαθήματα 

Γλώσσα υλικών: 

Αγγλικά



ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 
ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Πεδίο δράσης  της Τεχνητής Νοημοσύνης

Επίλυση Προβλημάτων

Αναπαράσταση Γνώσης

Μηχανική Μάθηση

Εφαρμογές

Ηθικά Ζητήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση

Γλώσσες Προγραμματισμού

Μετασχηματισμός και Απεικόνιση Δεδομένων 

Αρχές και Μέθοδοι  Επιτηρούμενης Γραμμικής Μηχανικής Μάθησης

Αρχές και Μέθοδοι Επιτηρούμενης Μη Γραμμικής Μηχανικής Μάθησης 

Αρχές και Μέθοδοι Μη Επιτηρούμενης Μηχανικής Μάθησης



ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ 
ΜΑΘΗΣΗ 

Στοιχεία Νευρωνικών Δικτύων

Απλά Αντίλυπτρα και Επιτηρούμενη Μάθηση

Πολύ-στρωματικά Αντίλυπτρα και Keras

Βαθιά Μάθηση για ταξινόμηση εικόνας: Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα 

Τύποι Συνελικτικών Νευρωνικών Δίκτυών για ταξινόμηση εικόνας

Real-time εντοπισμός αντικειμένου με μοντέλα YOLO

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΑΘΙΑ 
ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΑΖΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενσωματώσεις Λέξης και Κατηγοριοποίηση Κειμένου

Νευρωνικά Δίκτυα για ΕΦΓ

Νέες προσεγγίσεις, εφαρμογές, άλυτα προβλήματα

Μαζικά Δεδομένα: προβλήματα, βασικές τεχνικές και εισαγωγή στο Hadhoop

Μαζικά Δεδομένα: Hadhoop και Spark για την Επεξεργασία Δεδομένων

Μαζικά Δεδομένα: Βασικές Αναλύσεις, Απεικόνιση και Εφαρμογές



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να 

παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα σπουδών και τα υλικά του έργου ARIS. Συγκεκριμένα, 

το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες που αφορούν στην: 

 Οργάνωση του προγράμματος σπουδών και την χρήση του 

εκπαιδευτικού υλικού 

 Μεθοδολογία επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

 Τρόπο διευκόλυνσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση 

των υποστηριζόμενων εργαλείων του MOOC



ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Εγγραφή στο παρακάτω link: 
www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals

http://www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals


ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

96 κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς από όλη την Ευρώπη εξέφρασαν την 

στήριξή τους στα αποτελέσματα του έργου, και δεσμεύθηκαν να συμβάλουν 

στην άμεση προώθηση και υιοθέτησή τους με στόχο την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάπτυξη σύγχρονων 

ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που 

σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών Τεχνητής 

Νοημοσύνης

 Διάχυση των εκπαιδευτικών υλικών και των καλών πρακτικών για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης. 

 Προώθηση της ενσωμάτωσης των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής 

Νοημοσύνης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων για επαγγελματίες ΤΠΕ.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 Υπόδειγμα συμπληρώματος πιστοποιητικού στο πεδίο της 

Τεχνητής Νοημοσύνης.

 Το συμπλήρωμα ακολουθεί τις προδιαγραφές που ορίζει το 

Europass και προσδιορίζει τον σκοπό των αποκτηθέντων 

επαγγελματικών προσόντων, το επίπεδό τους και τα μαθησιακά 

αποτελέσματά, ενώ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εθνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Συμβάλλει στην καλύτερη προβολή και αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων από εργοδότες και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.



ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η εθνική ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης του έργου ARIS 

πραγματοποίηθηκε από την EXELIA την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου από τις 

12.30 μέχρι τις 15.30, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Τα 

αποτελέσματα του έργου παρουσίασε ο κ. Διονύσιος Σολωμός, 

συντονιστής του έργου και επικεφαλής των προγραμμάτων Erasmus+ της 

εταιρείας. Κατά την διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου και κυρίως για 

το πρόγραμμα σπουδών που ανέπτυξε η κοινοπραξία, ενώ θεματικές 

ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς του πεδίου της Τεχνητής 

Νοημοσύνης (Δρ. Ιωάννης Ρεφανίδης και Δρ. Μανόλης Κουμπαράκης), και 

εκπροσώπους των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης  και 

εκπαίδευσης (κ. Δημήτριος Κυριακός). Την ημερίδα παρακολούθησαν 

παραπάνω από 50 μέλη των ομάδων στόχων του έργου. Στον παρακάτω 

σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την αναλυτική ατζέντα!

https://us06web.zoom.us/webinar/register/6716439843652/WN_DA4qm8u3RzuLy3fL6sgRaA


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Διονύσιος Σολωμός, solomos@exelia.gr

Επισκεφθείτε τα επίσημα σημεία του έργου περισσότερες πληροφορίες

www.aris-project.eu

linkedin.com/company/aris-ai-project

twitter.com/aris_ai_project

facebook.com/aris.ai.project

youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg

http://www.aris-project.eu/
http://linkedin.com/company/aris-ai-project
http://twitter.com/aris_ai_project
https://facebook.com/aris.ai.project
https://www.youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg

