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Εισαγωγικά στοιχεία
Στο μικρό αυτό τεύχος έχω συγκεντρώσει τις βασικές πληροφορίες για το Γενικό και το
Επαγγελματικό Λύκειο. Η γενική αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών είχε ως συνέπεια την
ακύρωση της επίσκεψης, στις εκδηλώσεις Ανοικτές Θύρες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς επίσης
και τις καθιερωμένες εκπαιδευτικές επίσκεψεις στα δύο Επαγγελματικά Λύκεια της Κατερίνης.
Στις παρούσες συνθήκες κρίθηκε αναγκαία η συγκέντρωση τουλάχιστον των βασικών
πληροφοριών για τις επιλογές μετά το γυμνάσιο. Βέβαια οι πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω
εδράζονται στο ισχύον έως σήμερα (10/05/2020) νομοθετικό πλαίσιο. Πριν την παρουσίαση των δύο
Λυκείων, παρακάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις αλλαγές που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας στο
προσεχές διάστημα.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει καταθέσει νομοσχέδιο σε διαβούλευση με τίτλο: Αναβάθμιση του Λυκείου και άλλες διατάξεις.
Στο σχέδιο αυτό της διαβούλευσης το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από το ελληνικό κοινοβούλιο προβλέπονται συνοπτικά τα
παρακάτω:

1. Καθιερώνεται το Εθνικό Απολυτήριο - Σύνδεση των πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας με την απόκτηση του Απολυτηρίου Λυκείου.
2. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου, θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.
3. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου, θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, με
ειδικό συντελεστή ανά τάξη.
4. Θεσμοθετούνται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου.
5. Η επιλογή των θεμάτων θα γίνεται από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
6. Θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα.Τη βάση ανά τμήμα ενδεχομένως να την καθορίζουν τα
Πανεπιστήμια.
7. Ο αριθμός εισακτέων, σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας, θα καθορίζεται από τα τμήματα των Πανεπιστημίων.
8. Η πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας θα συνδέεται με την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.
Εξυπακούεται ότι η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα γίνεται εντός του σχολείου.
9. Επαναφορά των Λατινικών ως μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο.
10. Ενοποίηση της 2ης και 3ης Ομάδας Προσανατολισμού. Κι αυτό διότι το “σπάσιμο” της 2ης Ομάδας Προσανατολισμού σε δύο
ομάδες δημιούργησε πολλά ολιγομελή τμήματα. Σε σύνολο 10.000 τμημάτων στη Γ' Λυκείου, τα 2.500 είναι ολιγομελή, ποσοστό
25%.
11. Κατάργηση των 7ώρων στην Γ Γενικού Λυκείου.
12. Αλλάζει το ισχύον καθεστώς των απουσιών των μαθητών από το επόμενο σχολικό έτος.
13. Τα εξεταζόμενα μαθήματα στο γυμνάσιο από 4 γίνονται 7.
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1.2 Επιλογές μετά το Γυμνάσιο
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο οι μαθητές φτάνουν στον πρώτο σταθμό της πορείας τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα, όπου καλούνται να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο. Η
επιλογή αυτή είναι μία προσωπική απόφαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολλή σκέψη,
προβληματισμό, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση.
Το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο οδηγούν σε ισότιμα Απολυτήρια και μετά τις τελευταίες
νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες ως προς την επιλογή
για συνέχιση των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή στην άμεση αναζήτηση εργασίας. Αυτό που
διαφοροποιεί τις δύο επιλογές είναι η καλλιέργεια διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων, κάτι το οποίο
αντανακλάται και στο Αναλυτικό τους Πρόγραμμα.
Το Γενικό Λύκειο εστιάζει στην καλλιέργεια μίας γενικής μόρφωσης, την οποία συνθέτουν οι Ομάδες
Προσανατολισμού. Το Επαγγελματικό Λύκειο, από την άλλη, εστιάζει στην ανάπτυξη της πρακτικής
ευφυΐας των μαθητών, την οποία προάγουν οι διάφοροι Τομείς και Ειδικότητες. Αυτό συνεπάγεται τη
διαφοροποίηση στη μέθοδο διδασκαλίας, αφού στα Επαγγελματικά Λύκεια το 50% των μαθημάτων
ειδικότητας περίπου γίνονται κυρίως σε εργαστήρια με μικρούς αριθμούς μαθητών. Με αυτό τον τρόπο η
διδασκαλία έχει πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα και οδηγεί στην αποδοτικότερη απόκτηση
γνώσεων.
Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, θα είναι οι
παράγοντες που θα τους κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη επιλογή. Αν δηλαδή τα ενδιαφέροντα ενός
μαθητή κλίνουν προς έναν θεωρητικό και γενικής παιδείας προσανατολισμό σπουδών, τότε το Γενικό
Λύκειο θα του δώσει αντίστοιχες διεξόδους. Αν, από την άλλη, νιώθει ότι έχει ανεπτυγμένη περισσότερο
την πρακτική του ευφυΐα και στοχεύει κυρίως σε σπουδές με τεχνολογικό περιεχόμενο, τότε η
Επαγγελματική Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό υπόβαθρο γι’ αυτόν.
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σκοπός και επιμέρους στόχοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ):
Το Γενικό Λύκειο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας
και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι:











Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική,
συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.
Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων
των μαθητών.
Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, αλλά και η
προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής
ετερότητας, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή, ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα
να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην
οποία μετέχουν.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων.
Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά
εργασίας.

Εγγραφές στα ΓΕΛ.
Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.
Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου.
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Ωρολόγια Προγράμματα Γενικών Λυκείων
.ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1.

1

Ελληνική Γλώσσα

ΩΡΕΣ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

9

2.

Θρησκευτικά

2

3.

Ιστορία

2

4.

Μαθηματικά2

5.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

6.

3

Φυσικές Επιστήμες

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

5
2

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

6

7.

Φυσική Αγωγή

2

8.

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και
Κοινωνιολογία)

3

9.

Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

33

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω 4:

Εφαρμογές Πληροφορικής
10.

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία4 (Εικαστικά ή Μουσική η Στοιχεία Θεατρολογίας)
Γενικό Σύνολο Προγράμματος:

35

Πηγή : Υ.Α. Φ251/138819/Α5 (ΦΕΚ 3807 τ.Β΄/04.09.2018)
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1.

2.

3.

1

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά2

3

Φυσικές Επιστήμες

ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

6

5

6

4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5.

Ιστορία

2

6.

Φιλοσοφία

2

7.

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

2

8.

Θρησκευτικά

2

9.

Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

1

10.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

11.

Φυσική Αγωγή

1
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος:

ΟΠ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Τάξης ΓΕΛ

Β΄ Τάξης ΓΕΛ

1.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία

3

1.

Φυσική

3

2.

Βασικές Αρχές Κοινωνικών
Επιστημών (Κοινωνιολογίας,
2
Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική
Επιστήμη)

2.

Μαθηματικά

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας
5
Προσανατολισμού:

Γενικό Σύνολο Προγράμματος
Ομάδας Προσανατολισμού:

30
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Πηγή : Υ.Α. Φ251/138819/Α5 (ΦΕΚ 3807 τ.Β΄/04.09.2018)

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα

β) Γεωμετρία.
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3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα -κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.
4. Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
α) Εικαστικά
β) Μουσική
γ) Στοιχεία Θεατρολογίας.
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

1.Θρησκευτικά

1

2.Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6

3.Φυσική Αγωγή

2
Σύνολο ωρών 9

(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.).
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1. Αρχαία Ελληνικά

7

2. Ιστορία

7

3. Κοινωνιολογία

7
Σύνολο ωρών 21

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1. Μαθηματικά

7

2. Φυσική

7

3. Χημεία

7
Σύνολο ωρών 21

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1. Φυσική

7

2. Χημεία

7

3. Βιολογία

7
Σύνολο ωρών 21

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1. Μαθηματικά

7

8

2. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

7

3. Οικονομία

7
Σύνολο ωρών 21

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα παρακάτω:

ΩΡΕΣ

1. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά),

2

2. Ελεύθερο Σχέδιο

2

3. Γραμμικό Σχέδιο

2

3. Λατινικά

2
Πηγή : Υ.Α. 775682/Δ2 (ΦΕΚ 1790 τ.Β΄/21.05.2019)

Περιγραφές Μαθημάτων

Περιγραφές Μαθημάτων
Μαθήματα Επιλογής: Α΄ Λυκείου
α) Εφαρμογές Πληροφορικής:
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στην αξιοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων, Διαδικτυακών
Τεχνολογιών και Εφαρμογών της Πληροφορικής στον σύγχρονο κόσμο ως εργαλείων μάθησης, σκέψης,
έκφρασης, επικοινωνίας, εργασίας και συνεργασίας δια ζώσης και από απόσταση.
Ειδικότερα, το μάθημα έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να:









περιγράφουν θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και να απαριθμούν εφαρμογές
της Πληροφορικής,
διακρίνουν την αξία της Επιστήμης Υπολογιστών και της Πληροφορικής ως βασικής συνιστώσας
του συνόλου, σχεδόν, των επιστημών,
δημιουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής,
αναγνωρίζουν και να απαριθμούν ειδικές -ανά τομέα- Εφαρμογές της Πληροφορικής στον
σύγχρονο κόσμο,
αναλύουν προβλήματα, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν μικροεφαρμογές των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, “έξυπνων” κινητών συσκευών,
παράγουν ψηφιακό υλικό και απλές διαδικτυακές εφαρμογές με χρήση εμπορικού λογισμικού,
αλλά και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.
αξιοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,
ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν προβληματισμό και κριτική σκέψη για τα κοινωνικά,
ηθικά, πολιτισμικά ζητήματα που τίθενται με την ενσωμάτωση των υπολογιστικών και
διαδικτυακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

β) Γεωλογία και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων:
Η διδασκαλία του μαθήματος Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων αποσκοπεί:
 στη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών:
1. σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, το ρόλο και τη
σημασία τους στα οικοσυστήματα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος
παρεμβαίνει διαχειριστικά σε αυτούς,
2. σχετικά με τον στερεό φλοιό της γης, τη σύστασή του, τις διεργασίες που σχηματίζουν τα
ορυκτά και τα πετρώματα, τις βασικές κατηγορίες στις οποίες αυτά διακρίνονται και τις
ιδιότητές τους, αλλά και για τα φυσικά αποθέματα υδρογονανθράκων, άνθρακα,
μεταλλευμάτων και νερού,
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στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την
αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και στη δραστηριοποίηση των μαθητών για την πρόληψή
τους,



στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και συμμετοχής στην επίλυση περιβαλλοντικών
προβλημάτων,



στην καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, με άξονα την αειφόρο ανάπτυξη.

γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός:
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τον βαθμό σύνδεσης της
ιστορικής πορείας του Ελληνισμού με τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Βασικός στόχος είναι να
γνωρίσουν την ιστορική πορεία της διαμόρφωσης των αντιλήψεων για την Ευρώπη από την αρχαιότητα
έως σήμερα. Ειδικότερα, χρειάζεται να κατανοήσουν τη σημασία του όρου «Ευρώπη» και τα γεωγραφικά
της όρια, να συνειδητοποιήσουν ότι ο όρος δεν αποτέλεσε στοιχείο ταυτότητας για τον ελληνορωμαϊκό
πολιτισμό αλλά συνδέθηκε πιο στενά με τον Χριστιανισμό και να αντιληφθούν ότι η παρουσία άλλων
λαών βοήθησε τους ευρωπαϊκούς λαούς στη συνειδητοποίηση της ενότητάς τους.
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι μαθητές θα γνωρίσουν, πώς συγκροτήθηκε, κατά την Αναγέννηση η
πολιτισμική ταυτότητα των Ευρωπαίων και θα εκτιμήσουν τον ρόλο του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στη
διαμόρφωσή της. Θα κατανοήσουν, επίσης, πώς η Μεταρρύθμιση επηρέασε την κοινωνική και πολιτική
κατάσταση της εποχής καθώς συνδέθηκε με την ανάδυση της εθνικής συνείδησης, ενίσχυσε την τάση των
ανθρώπων να παρακάμπτουν την αυθεντία και οδήγησε στην αυτονόμηση του ατόμου.
Θα αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της αναγεννησιακής τέχνης και να
εμβαθύνουν στους λόγους που οδήγησαν στην πρόοδο της επιστήμης. Εκτός αυτών, θα γνωρί σουν πώς
αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι τους εξωευρωπαϊκούς λαούς, πώς σταδιακά μεταβλήθηκε η εικόνα που
είχαν για τον δικό τους πολιτισμό και πώς επέδρασε ο Διαφωτισμός στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού
πολιτισμού.
Σε ό,τι αφορά τη συνειδητοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης των κοινών Ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών
είναι σημαντικό οι μαθητές να αντιληφθούν τις αλλαγές που προκάλεσε η Γαλλική Επανάσταση σε
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και να συνειδητοποιήσουν την επίδρασή της στους άλλους λαούς και
ιδίως στους Έλληνες να κατανοήσουν για ποιους λόγους η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε από την
Ευρώπη, πώς μετέβαλε τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, με ποιον τρόπο η εκβιομηχάνιση επηρέασε την
πολιτική ιδεολογία και τα κοινωνικά κινήματα και πώς το κράτος δικαίου μετασχηματίστηκε σε κρ άτος
πρόνοιας, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνίας να αποκτήσουν αδρομερή
γνώση των κινημάτων του ρομαντισμού και του κλασικισμού και να διακρίνουν πώς εκφράζεται η
ευρωπαϊκότητα στην τέχνη. Τέλος, να γνωρίσουν τα στάδια προς την Ευρ ωπαϊκή Ενοποίηση και να
συνειδητοποιήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία
Το μάθημα Καλλιτεχνική Παιδεία περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
 τα Εικαστικά,
 τη Μουσική και
 τα Στοιχεία Θεατρολογίας
Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Καλλιτεχνική Παιδεία επιδιώκεται να έχει σαφείς στόχους ως
προς τρεις κατευθύνσεις: ως προς τις παρεχόμενες γνώσεις, ως προς την ανάπτυξη της αισθητικής κρίσης
των μαθητών και ως προς την προβολή αξιών και την απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών. Ως προς τις
παρεχόμενες γνώσεις, θα πρέπει οι γνώσεις αυτές να είναι οι γόνιμες και οι περιεκτικές που θα
αποτελέσουν τη βάση για την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών.
Άλλα Μαθήματα:
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία). Το μάθημα αυτό
είναι πρωτίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία (Α΄ και Β΄ Λυκείου).
Σκοπός του είναι να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό πολίτη ο οποίος, έγκαιρα και με
επίγνωση θα κατανοήσει τη σημασία και την αξία της δημοκρατίας, θα σέβεται τους πολιτειακούς
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θεσμούς, θα αγαπά και θα αγωνίζεται για τη δημοκρατία και την πολιτεία. Στόχος του μαθήματος είναι ο
μαθητής να αποκτήσει κοινωνική, οικονομική και πολιτική παιδεία, να καταλάβει και να βιώσει τη
διασύνδεση Κοινωνίας − Οικονομίας − Πολιτικών Θεσμών και Δικαίου, να κατανοήσει βασικούς θεσμούς
για την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτείας και να αναπτύξει
πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης.
Σκοπός, εν τέλει, είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το
αέναο και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί είναι σπουδαία δραστηριότητα, που δίνει χαρά
και νόημα στη ζωή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντάστηκε ο άνθρωπος για να υπηρετήσει
τους άλλους».
Φιλοσοφία (μάθημα Β΄ Λυκείου).
Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με προβλήματα, απορίες ή ερωτήματα που μπορούμε να
αποκαλέσουμε οριακά, θεμελιώδη, ή έσχατα, όπως αυτά της ύπαρξης, της γνώσης, της αξίας, της αιτίας,
της γλώσσας και του νου. Συνεπώς, το πρόγραμμα σπουδών ξεχωρίζει από άλλους τρόπους
αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων, από την κριτική και γενικώς συστηματική προσέγγιση των
θεμάτων και την οικοδόμησή του πάνω σε λογικές εξηγήσεις. Γενικώς θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς
ότι φιλοσοφική σκέψη είναι η διανοητική διερεύνηση βαθέων ερωτημάτων για τη σχέση του ανθρώπου
με τον κόσμο και τη θέση του σ’ αυτόν.
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (μάθημα Β΄ Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού:
Ανθρωπιστικών Επιστημών).
Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσει ο μαθητής ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και
πολιτικών εννοιών και κατηγοριών που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την κοινωνική, οικονομική και
πολιτική οργάνωση εντός της οποίας ζει και δραστηριοποιείται.
Τα υπόλοιπα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, είναι ήδη οικεία από το Γυμνάσιο, και δεν κρίθηκε σκόπιμο
η αναλυτική παρουσίαση τους. Η διδασκαλία τους επεκτείνεται και στο Λύκειο σε προχωρημένο όμως
επίπεδο.
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λόση στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Από το σχολικό έτος 2019-2020 οι μαθητές της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν υποχρεωτικά μία
Ομάδα Προσανατολισμού και έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο
Ειδίκευσης. Τα Τµήµατα των Ιδρυµάτων κατατάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων σε τέσσερα επιστηµονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:





1o Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες
2o Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες
3o Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής
4o Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορικής

Ως επιστηµονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο οµοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειµένων, που
θεραπεύονται από αντίστοιχα Τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο γίνεται ανάλογα µε την οµάδα προσανατολισµού που
έχει επιλέξει ο κάθε µαθητής, ως εξής:
Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και
τα Τµήµατα του πρώτου (1ου) Επιστηµονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:





Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Κοινωνιολογία.

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα
Τµήµατα του δεύτερου (2ου) επιστηµονικού πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) και τα
µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:





Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χηµεία
Μαθηµατικά.

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα
Τµήµατα του τρίτου (3ου) επιστηµονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) και τα µαθήµατα, στα
οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:





Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χηµεία
Βιολογία.

Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση
στις σχολές και τα τµήµατα του τέταρτου (4ου) επιστηµονικού πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και
Πληροφορικής) και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι:





Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηµατικά
Πληροφορική
Οικονοµία.
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Επαγγέλματα ανά Επιστημονικό Πεδίο
Ενδεικτικός κατάλογος επαγγελμάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης
1 ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες











































Αρχαιολόγος
Αστυνομικός
Βιβλιοθηκονόμος
Βρεφονηπιοκόμος
Δάσκαλος
Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής,
Δημοσιογράφος
Διεθνολόγος
Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Εθνολόγος
Ειδικός Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ειδικός Τουριστικών Επαγγελμάτων
Επικοινωνιολόγος
Θεατρολόγος
Θεολόγος
Ιερέας
Ιεροψάλτης
Ιστορικός
Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Τουρκικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Γυμναστής
Κοινωνικός Λειτουργός
Κοινωνιολόγος
Λαογράφος
Λιμενικός
Μεταφραστής, Διερμηνέας.
Μουσικολόγος
Μουσικός
Νηπιαγωγός
Νομικός, Δικηγόρος, Συμβολαιογράφος, Δικαστής, Εισαγγελέας, κτλ.
Ξενοδοχοϋπάλληλος
Πολιτικός Επιστήμων
Πυροσβέστης
Στρατιωτικός (μόνο σε κάποια τμήματα της ΣΣΑΣ)
Φιλόλογος
Φωτογράφος
Ψυχολόγος.
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2 ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες



















































Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αστυνομικός
Βιολόγος
Βιοτεχνολόγος
Βιοχημικός
Βρεφονηπιοκόμος
Γεωγράφος
Γεωλόγος
Γεωπόνος
Γραφίστας
Δάσκαλος
Δασολόγος
Διακοσμητής
Ειδικός Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ειδικός Τουριστικών Επαγγελμάτων
Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός
Εκπαιδευτικός Πολιτικός Μηχανικός,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Θεατρολόγος
Ιχθυολόγος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Γυμναστής
Λιμενικός
Μαθηματικός
Μηχανικός Αεροσκαφών
Μηχανικός Αυτοματισμού
Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού.
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μηχανικός Πληροφορικής, Πληροφορικός
Μηχανικός Τεχνολογίας Υλικών
Μηχανικός Υλικών
Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός,
Μοριακός Βιολόγος
Μουσικολόγος
Μουσικός
Ναυπηγός Μηχανικός
Νηπιαγωγός
Ξενοδοχοϋπάλληλος
Οινοποιός
Περιβαλλοντολόγος
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Πλοίαρχος
Πολιτικός Μηχανικός
Πυροσβέστης
Στατιστικολόγος
Στρατιωτικός
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σχεδιαστής Ξύλου και Επίπλου,
Τεχνολόγος Αλιείας
Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Τεχνολόγος Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός,
Τεχνολόγος Τοπογραφίας
Φωτογράφος
Χημικός
Χημικός Μηχανικός
Ωκεανογράφος
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3 ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής








































Βιολόγος
Βιοτεχνολόγος
Βιοχημικός
Βρεφονηπιοκόμος
Βρεφονηπιοκόμος
Γεωπόνος
Γυμναστής
Δάσκαλος
Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
Δασολόγος
Διαιτολόγος
Διατροφολόγος
Ειδικός Οπτικοακουστικών Τεχνών
Επισκέπτης Υγείας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Εργοθεραπευτής
Ιατρός
Ιχθυολόγος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Κτηνίατρος
Λογοθεραπευτής,
Μαία – Μαιευτήρας
Μοριακός Βιολόγος
Μουσικολόγος
Μουσικός
Νηπιαγωγός,
Νοσηλευτής,
Οδοντίατρος
Οδοντοτεχνίτης
Οπτικός
Περιβαλλοντολόγος
Στρατιωτικός (μόνο σε κάποια τμήματα της ΣΣΑΣ)
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Τεχνολόγος Τροφίμων
Φαρμακοποιός
Φυσικοθεραπευτής
Φωτογράφος
Χημικός
Ωκεανογράφος

16

4 ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής








































Αστυνομικός
Βαλκανιολόγος
Βρεφονηπιοκόμος
Γεωγράφος
Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας
Γραφίστας
Γυμναστής,
Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
Δάσκαλος, Νηπιαγωγός,
Διακοσμητής
Διεθνολόγος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάνατζερ
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διοικητικός Στέλεχος Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Ειδικός Logistics
Ειδικός Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ειδικός Τουριστικών Επαγγελμάτων
Ηλεκτρονικός
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Λιμενικός
Λογιστής
Μηχανικός Αυτοματισμού
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικός Πληροφορικής, Πληροφορικός
Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
Μουσικός
Μουσικολόγος
Ξενοδοχοϋπάλληλος
Οικονομικός αναλυτής
Οικονομολόγος
Πλοίαρχος
Πυροσβέστης
Στατιστικολόγος
Στρατιωτικός (μόνο σε κάποια τμήματα της ΣΣΑΣ)
Τεχνολόγος Αλιείας
Φοροτεχνικός
Φωτογράφος.
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Διέξοδοι Μαθητών Γενικού Λυκείου
















Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Στρατιωτικές Σχολές
Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Σχολές Λιμενικού Σώματος
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Σχολές Καλών Τεχνών
Σπουδές σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Επαγγελματικά Λύκεια
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια)
Ωδεία – Μουσικές Σχολές
Δραματικές Σχολές
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Επαγ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ) και επιμέρους στόχοι:

Σκοπός και επιμέρους στόχοι:
Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας με την
τεχνική επαγγελματική γνώση, και ειδικότεροι στόχοι είναι:












η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική,
συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,
η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων
των μαθητών,
η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η
προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,
ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής
ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα
να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή,
η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της
προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,
η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας,
η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της
δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
ω δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής − επαγγελματικής
εκπαίδευσης.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια
(ΕΠΑ.Λ.). Με εξαίρεση την λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και της
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Εγγραφές- Δομή

Εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ.
Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της
αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.
Στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου,
καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε ή άλλου τύπου Λυκείου σε άλλη ειδικότητα. Στη Γ΄ τάξη
εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Δομή ΕΠΑ.Λ.
Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:


τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (όπου η φοίτηση στα Ημερήσια και Εσπερινα ΕΠΑ.Λ. είναι
τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄), και



το μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, στο οποίο εφαρμόζεται:
 πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο
διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ.
ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και
 «πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28)
ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η
συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.
Προγράμματα Διδασκαλίας
Προγράμματα διδασκαλίας ΕΠΑ.Λ.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και
εργαστηριακές ασκήσεις.


Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές,
μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι μαθητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα, τα μαθήματα προσανατολισμού καθώς
και τρία (3) μαθήματα επιλογής.



Η Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (ή
ΓΕ.Λ.) που εγγράφονται στη Β΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε
τομέα επιθυμούν. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά μαθήματα
γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά του τομέα
επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας
και τα μαθήματα του τομέα επιλογής τους.



Η Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που
εγγράφονται στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του
τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει
μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και τα μαθήματα της ειδικότητας
(θεωρητικά και εργαστηριακά) που θα επιλέξουν. Κάθε τομέας περιέχει συγκεκριμένες
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ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας,
καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας.
ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού
Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
3. Τεχνικός Αυτοματισμού
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
1. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
4. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
2. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας Υγείας,- Πρόνοιας, Ευεξίας
1. Βοηθός Νοσηλευτή
2. Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Φαρμακείου
8. Αισθητικής Τέχνης
9. Κομμωτικής Τέχνης
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Γραφικών Τεχνών
2. Αργυροχρυσοχοΐας
3. Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
4. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
5. Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

21

6.

Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτική
Πηγή: Υ.Α. Φ20/82041/Δ4 (ΦΕΚ 1489 τ.Β΄/ 26.05.2016)

Τίτλοι σπουδών ΕΠΑ.Λ.
Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:
Α. Για τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών:
 απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την
πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι.), όσο και για την πρόσληψη στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
 πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο εξασφαλίζει το
δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης οι
απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. (Δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών) έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα Ι .Ε.Κ. σε
τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους στο 3 ο εξάμηνο.
Β. Για τον Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών – τάξη μαθητείας:
Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των
προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της
ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 και εφεξής.
Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., (συµπεριλαµβανοµένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών
Επαγγελµατικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιµων τίτ λων
Επαγγελµατικού Λυκείου), έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή
κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης:
α) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού εισακτέων, σε Σχολές, Τµήµατα και
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς
από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή οµάδα Σχολών, Τµηµάτων και Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων των Πανεπιστηµίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τοµέων.
Κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθµού
εισακτέων σε Τµήµατα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε
Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρµακευτικής και των Τµηµάτων Φυσικής,
Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους οποίους
αποφοιτούν.
β) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθµού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τµήµατα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή µε τους τοµείς από τους
οποίους αποφοιτούν.
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γ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθµού εισακτέων, που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε
κοινή οµάδα που περιλαµβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων
Δυνάµεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και τις
Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τοµέα από τον οποίο
αποφοιτούν.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. και οι συντελεστές βαρύτητας
Για την εισαγωγή των υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης
(ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
καθορίζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:



«Νέα Ελληνικά» και
«Μαθηματικά» (Άλγεβρα)

και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1.

Νέα Ελληνικά

ΩΡΕΣ
4

Άλγεβρα
3
4
Γεωμετρία
1
Φυσική
2
3. Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
1
Βιολογία
1
Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα
4.
2
Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
5. Ιστορία
1
6. Θρησκευτικά
1
7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
2
8. Φυσική Αγωγή
2
9. Πληροφορική
2
Σύνολο ωρών μαθημάτων Γενικής Παιδείας:
22 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία
2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο
2
εργασίας.
2. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
3
Σύνολο ωρών μαθημάτων Προσανατολισμού:
7 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων
ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.)
1. Αγωγή Υγείας
2
2. Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
2Σ
3. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής
2
4. Αρχές Μηχανολογίας
2
2.

Μαθηματικά
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5.
6.
7.
8.

Αρχές Οικονομίας
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ναυτική Τέχνη

2
2
2
2
Σύνολο ωρών μαθημάτων επιλογής:
6 ώρες
Γενικό Σύνολο
35 ώρες
Πηγή: Υ.Α. Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ. Β΄ /12.06.2018)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Νέα Ελληνικά
2.
Άλγεβρα
Μαθηματικά
3.
Γεωμετρία

ΩΡΕΣ
3
2
1

Φυσική

3

4.

Φυσικές Επιστήμες

1

5.

Χημεία

6.
7.
8.
9.

Θρησκευτικά
1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
Φυσική Αγωγή
1
Σύνολο ωρών μαθημάτων Γενικής Παιδείας
12
Μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα
23
Γενικό Σύνολο ωρών:
35
Πηγή: Υ.Α. Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ. Β΄ /12.06.2018)

1

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1.

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα

3
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία

2
1
2
1

2.

Μαθηματικά*

3.

Φυσικές Επιστήμες**

4.
5.
6.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1
Φυσική Αγωγή
1
Σύνολο ωρών μαθημάτων Γενικής Παιδείας:
12
Μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα
23
Σύνολο ωρών:
35
Πηγή : Υ.Α. Φ2 659221/Δ4 (ΦΕΚ 1416 τ.Β΄/26.04.2017)

* Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία
** Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική β) Χημεία
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3
3

* Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.
Γ΄ τάξη (Τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ)
* Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία.

Μ αθήματα Ει δι κοτήτω ν Ημερήσι ω ν ΕΠΑ. Λ.

Οδηγός Ει δικ ο
τή
τ ων–Περίγραμμ
αΕπα
γ γέ λματος
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ει δι κότητα: Τεχνι κός Εφαρμογώ ν Πληροφορι κής

Ει δι κότητα: Τεχνι κός Η/ Υ και Δι κτύω ν Η/ Υ

Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη
σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.
Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα,
φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Έφηβοι με αυτά τα
χαρακτηριστικά μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα σταδιοδρομίας που προσφέρουν οι δύο
ειδικότητες του τομέα.
Η ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των
Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης), καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.
Δυνατότητες εργασίας:



Ο απόφοιτος των ειδικοτήτων του τομέα
Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί τόσο στον
Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Αναλυτικά, ο απόφοιτός μπορεί να εργαστεί σε:




Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές
μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς
που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες
πληροφορικής.



Επιχειρήσεις που:









Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα
πληροφορικής.
Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν
δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές
υπηρεσίες.
Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές
λογισμικού.
Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή
υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό
εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και
εφαρμογές λογισμικού.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. γραφείο
υποστήριξης και προώθησης δικτυακού
εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών).






Ο απόφοιτος μπορεί να:


Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα
αναφέρονται στην εγκατάσταση,
υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση
συστημάτων ενός χρήστη και απλών
26

τοπικών δικτύων.
Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον
έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου
όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα
συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το
Διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες.
Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων
πληροφορικής.
Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των
συστημάτων, τους πελάτες ή τους
χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει
υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
και διαδικτυακό εξοπλισμό.
Αναπτύσσει απλές εφαρμογές
πληροφορικής.
Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες
απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί
εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών
δικτύων υπολογιστών.
Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων
και Διαδικτύου.
Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το
περιεχόμενό τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη
υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα,
σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς
και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια
και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος,
απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα,
διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.
Έφηβοι οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούν να εξετάσουν την προοπτική
σταδιοδρομίας στις ειδικότητες που προσφέρει ο τομέας της Μηχανολογίας.

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:


χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και
τα μέτρα προστασίας και υγιεινής,
εξασφαλίζει
την
τήρηση
των
προδιαγραφών και
ασφαλείας των
εργαλειομηχανών,
εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες
κατεργασίας σε εργαλειομηχανές,
επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό
(όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά),
καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα
των επεμβάσεών του,
κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα,
ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση,
τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και
κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών
παραγωγής
κεφαλαιουχικών
ή
καταναλωτικών αγαθών,











Ει δι α: Τεχνι κός

Θ ερμι κώ ν και Υδραυλι κώ ν Εγκαταστάσεω ν και Τεχνολογί ας Πετρελαί ου και Φ υσι κού Αερί ου
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απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες
κεφαλαιουχικών
ή
καταναλωτικών
αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών
δραστηριοτήτων,
ως
τεχνίτες
συντήρησης,
και
σε
υπηρεσίες
συντήρησης
και
επισκευής
μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ικανός να:
 ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση,
συντήρηση και επισκευή δικτύων για την
εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία
ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και
όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές
οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους
σχετικούς κανονισμούς,
 κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα
πετρελαίου και αερίων καυσίμων,
 εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες,
καυστήρες και συσκευές στις οικιακές
 εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες,
εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων
καυστήρες
και
συσκευές
στις
καυσίμων,
βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου
 εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες,
και αερίων καυσίμων,
καυστήρες
και
συσκευές
στις
 εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα,
επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων
αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα
καυσίμων,
στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις
εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων,
 κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί
συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων.
Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού μπορεί
να:
 απασχοληθεί ως ελεύθερος
 ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις
επαγγελματίας, ως μισθωτός σε
προδιαγραφές του μελετητή και του
επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής
κατασκευαστή,
ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές
 εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών
 χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις
δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης
συσκευές και τα όργανα ελέγχου,
συντήρησης.
 εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής
και επαγγελματικής ψύξης και
εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού
αερισμού και κλιματισμού,
 είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή
οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και
ψυκτικών εγκαταστάσεων,
 είναι ικανός να ασχοληθεί με την
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή,
τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο
και κεντρικών κλιματιστικών
εγκαταστάσεων,
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Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να
εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:



έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση
του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου,
έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση
ηλεκτρομηχανικών
συστημάτων
και
συστημάτων
αυτοματισμού
του
αυτοκινήτου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να
εργαστεί στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες
υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων –
οχημάτων,
σε
βιομηχανίες
παραγωγής
αυτοκινήτων,
σε
εταιρείες
εμπορίας
ηλεκτρολογικών
κι
ηλεκτρονικών
ειδών
αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών αποκτά γνώσεις δεξιότητες που
τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη συντήρηση των
αεροσκαφών:




Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές
εργασίες συντήρησης και επισκευής
συστημάτων
και
υποσυστημάτων
αεροσκαφών.
Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που
απαιτούνται για την εκτέλεση των
διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.



Τομέας Ηλεκτρολογί ας, Ηλεκτρονι κής & Αυτοματι σμού
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Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για
την εκτέλεση εργασιών επισκευής και
συντήρησης κινητήρων και πιστοποιεί
την πλοϊμότητα και την ασφαλή
λειτουργία τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν
ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλε ση
των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Νέοι που επιζητούν μια θέση με προοπτική στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα, μέσα
από τα προσφερόμενα αναλυτικά προγράμματα, περαιτέρω σπουδών πρέπει να μελετήσουν τις
προοπτικές που τους προσφέρουν οι ειδικότητες του συγκεκριμένου τομέα.
Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότητα,
μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης, το ενδιαφέρον
για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Επιπλέον, οι επαγγελματίες αυτοί
χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
σε δύσκολες καταστάσεις ή αντιμετώπισης προβλημάτων τεχνικής φύσεως.
Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η
επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου,
μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη,
σωματική ευλυγισία και ευκινησία.
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Ει δι κότητα: Τεχνι κός Ηλεκτρονι κώ ν & Υπ ολογι στι κώ ν Συστημάτω ν, Εγκαταστάσεω ν, Δι κτύω ν & Τηλεπ ι κοι νω νι ώ ν

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,
Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών:
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων είναι σε θέση και μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος
σε:









βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία
συναρμολόγησης Η/Υ,
τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης
συστημάτων Η/Υ και δικτύων,
τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων
καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ,
υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων
εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του
διαδικτύου,
καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών
προϊόντων,
σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με
συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών
συστημάτων και δικτύων,
εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SETUP) των μερών του Η/Υ.




Επαγγελματικά Καθήκοντα:
Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του
αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών
και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
είναι να:
Α. συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την
λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και
δικτύων:
 επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη
συναρμολόγηση ενός Η/Υ και συναρμολογεί
τα μέρη του Η/Υ,
 εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα,
 κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες
του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για
την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών,
 εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς CDROM, κ.λπ.,
 εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών ήχου, κ.λπ.),
 συνδέει περιφερειακά τον Η/Υ (οθόνη,
εκτυπωτή, Fax, modem, skanner, κ.λπ.),
 δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο
υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους
απαραίτητους οδηγούς,
 συνδέει όργανα μέτρησης & καταγραφής στον
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Η/Υ. Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας
ελέγχοντας πρώτα την καταλληλόλητα
των γραμμών ρεύματος και των
γραμμών δεδομένων,
εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ
ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί
διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του
υλικού
και
πραγματοποιεί
δοκιμαστικούς ελέγχους,
συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο,
ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα
των γραμμών μετάδοσης δεδομένων,
την καταλληλότητα του τύπου modem
και των καρτών δικτύου,
ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο
χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.

Β. εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για
Δίκτυα Υπολογιστών:
 επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για
την εγκατάσταση των δικτύων και τα
κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους
Η/Υ και τους τερματικούς.
 τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα
σωστά μήκη και με τους κατάλληλους
τερματισμούς
και
μετά κάνει
ομαδοποίηση
σε
ειδικά
προστατευμένους χώρους.
 συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα.
στους κατανεμητές σύμφωνα με τα
κατασκευαστικά σχέδια.
 ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις
συνδέσεις τους.

Γ. προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή
βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:
 προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και
τον εντοπισμό της βλάβης,
 αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί,
 εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων
ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών,
 πραγματοποιεί
περιοδικά
συντήρηση
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών
ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα
αναλώσιμα υλικά,
 αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά.




εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου κλπ.),
εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα
προγράμματα
ώστε
να
ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο
περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την
καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες
εργασίας,
προβαίνει
στις
απαραίτητες
προσαρμογές των προγραμμάτων όταν
γίνεται
τροποποίηση
του
περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων
χρηστών,
ενημερώνει τους χρήστες για τα
βασικά στοιχεία του λειτουργικού
περιβάλλοντος του συστήματος και τις
ρυθμίσεις που έκανε.

Δ. κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις

προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την
καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις
περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα,
αυτοματισμοί γραφείου, υποστήριξη χρηστών):
 εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ,
τους οδηγούς των περιφερειακών ή το Ε. χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του
λειτουργικό
σύστημα
του
Δικτύου Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα
(Διαμορφώνει ‘‘δικαιώματα’’ στο Δίκτυο,
παραπάνω προγράμματα.

Επίσης ως Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα
ή ως υπάλληλος σε:
1







βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής,
συναρμολόγησης,
συντήρησης
και
επισκευής
ηλεκτρονικών
συσκευών
καταναλωτικού
χαρακτήρα
ή
ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής
χρήσης
(όπως
στερεοφωνικών
συστημάτων,
τηλεοράσεων,
δεκτών
ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.),
εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και
εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας,
καθώς και εγκατάστασης κεντρικών
κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών)
τηλεόρασης,
σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών
συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως,
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διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα
απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα
κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets).
αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα,
που αποτελούν το κύκλωμα και τα
επιλέγει για την συναρμολόγηση ή
επισκευή του κυκλώματος,
αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών
και των μηχανημάτων και μπορεί να
προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν
αυτό απαιτείται,
σε ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς
σταθμούς,
σε εταιρεία σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας.

Επαγγελματικά καθήκοντα:

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και
επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και
δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:
 διαβάζει
και
αντιλαμβάνεται
τα
χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι
απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία
θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς,
πόλωση δέσμης, κ.λπ.),
 επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει
εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και
δορυφορικής λήψης,
 συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω
συσκευές, πάντοτε με την κατάλληλη
καθοδήγηση,
 μπορεί να συντονίσει το δορυφορικό δέκτη
και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του,
 χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την
κατάλληλη κεραία,
 μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι
επίγειας
λήψης
είτε
δορυφορικής,
εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό
(για επίγεια και για τη δορυφορική) και κλίση
(για τη δορυφορική,
 μπορεί να συνδέει την κεραία με τον
δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον
δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη
επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα εξαρτήματα όπως : ενίσχυση,
καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και
τερματικές πρίζες,
 επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του
tuner, εφόσον είναι εφικτό.

Το επάγγελμα του Τεχνικού Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει τα εξής κύρια
και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:.
αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και
ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά
ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν
τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων,
χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά
εξαρτήματα,
καθώς
και
διατάξεις
μηχανουργικής τεχνολογίας,
ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές
και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές.
Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες
τους:
 μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό
του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά
μηχανήματα να εντοπίσει και να
προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης,
 συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά
την βλάβη,
 ενημερώνει τον πελάτη για την βλάβη
και για τον περαιτέρω χειρισμό της
συσκευής.

εγκαθιστά,
ρυθμίζει
και
συντηρεί μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς
ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού
χαρακτήρα:
σήματος:
 εγκαθιστά κάθε εμπορική και
 βοηθάει τον χειριστή (ως βοηθός χειριστής)
καταναλωτικού χαρακτήρα ραδιοτων μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας
τηλεοπτική συσκευή, προβαίνοντας
και Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών
στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές ή
προγραμμάτων,
άλλες συνδέσεις και εφαρμογές,
 μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να
 μπορεί
να συντηρεί
και να
αποκτήσει την επάρκεια για χειρισμό,
συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη για την
ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των
χρήση
και
τους
αναγκαίους
παραπάνω μηχανημάτων.
χειρισμούς.
συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον
του ζητηθεί.
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Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
μπορεί να:
 σχεδιάζει
και
να
κατασκευάζει
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και
βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα:
φωτισμού,
συσκευών,
γειώσεων,
αλεξικέραυνων,
θέρμανσης,
ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού,
αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με
PLC),
 μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία
της
ηλεκτρικής εγκατάστασης και
συσκευών,
 συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών,
 βελτιώνει
και
εκσυγχρονίζει
την
εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.






Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:
 ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με
δικό του πελατολόγιο,

Ει δι κότητα: Τεχνι κός Αυτοματι σμού

34



ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία
μεγάλων κατασκευών,
ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε
καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή
ιδιοκτήτης καταστήματος,
δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής, σε
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς
(π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία,
Αθλητικά κέντρα),
ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης
ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων,
ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων,
κ.λπ.),
ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και
συντηρήσεις ανελκυστήρων και
ηλεκτρογερανών.

Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού.
Οι μαθητές μαθαίνουν:
 να κατασκευάζουν ηλεκτρικούς αυτοματισμούς με κλασικά ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρελέ,
και στον προγραμματισμό των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών» (PLC) , αλλά και με
σύγχρονους τρόπους χρησιμοποιώντας αισθητήρες –ηλεκτρονικά ισχύος και μικροελεγκτές –
μικροεπεξεργαστές,
 να σχεδιάζουν προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες ( όπως LADDER, Λίσ τα
Εντολών, Λογικά Διαγράμματα),
 να υλοποιούν κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών
(ρομπότ).
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:
 στη βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της
παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία
περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες),
 στον έλεγχο οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και
άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας,
προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα),
 στα αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας,
φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών),
 στους ιατρικούς αυτοματισμούς,
 στον ποιοτικό έλεγχο, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας,
 στα πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων [Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης
Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for
Database Marketing - Data Segmentation - Data Analysis) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης
και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics],
 στα συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων,
 στην εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας,
 στα βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου,
 στην εποπτεία και έλεγχο διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα,
επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι), στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών και στην στη
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας,
 στις τηλεπικοινωνίες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και της ιατρικής (π.χ. βηματοδότης
καρδιάς) και τέλος στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.α.
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ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ,
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ

Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη
του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ
εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και
κανονισμών, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα
των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών, όπως τα γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που αποτελούν μια όλο και περισσότερο εφαρμοζόμενη, από
κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, τεχνολογία αιχμής με πάρα πολλές εφαρμογές. Χρειάζονται, επίσης,
ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή
επίβλεψης των έργων. Προϋποθέτουν τέλος περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για το
δομημένο περιβάλλον. Ειδικά στις ασφυκτικά δομημένες ελληνικές πόλεις με το γηρασμένο κτιριακό
απόθεμα, η γνώση των μεθόδων της αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλει σ τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Έφηβοι με δημιουργική φαντασία, καλαισθησία, παρατηρητικότητα και κλίση στο σχέδιο έχουν τη
δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στον τομέα Δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί
ως:
 τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού
μηχανικού, που αφορούν ανέγερση
κτιρίων, ανακαινίσεις – συντηρήσεις, ή
έργα υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, μετρό
κλπ)
 ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου
κατασκευών,
 εκτιμητής κόστους,
 σχεδιαστής,
 τεχνικός τοπογραφίας και
χαρτογράφησης περιοχών,
 εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις
κατασκευές ή σε αντιπροσωπείες
πώλησης οικοδομικών υλικών,
 εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 τεχνικός συστημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α.
των Δήμων της χώρας ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
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Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να:








σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς
και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων
στοιχείων ενός κτιρίου,
χρησιμοποιεί
τα
όργανα
της
τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και
αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής,
εξοικειωθεί
με
την κατασκευή
ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της
κατασκευής,
εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις
υλικών και εργασιών για τον
προϋπολογισμό του έργου,
γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη
σύνταξή τους για την έκδοση μίας
οικοδομικής άδειας,
γνωρίζει τη διαδικασία έκδοσης
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίου
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υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής
φερόντων στοιχείων της κατασκευής,
σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
χρησιμοποιεί λογισμικά ΓΣΠ (Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών) εισάγοντας
δεδομένα από το διαδίκτυο ή από μετρήσεις
πεδίου,
να πραγματοποιεί
εργασίες
γεωαναφοράς, ψηφιοποίησης, να επιλύει
απλά χωρικά ερωτήματα και να δημιουργεί
(ψηφιακές) χαρτογραφικές συνθέσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική
σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της τουριστικής βιομηχανίας, στα
τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.
Ένα από τα σημαντικότερα προσόντα ενός υπαλλήλου, για παράδειγμα της τουριστικής βιομηχανίας,
που εργάζεται σε οποιονδήποτε τομέα της, είναι η ευγένειά του, η οργανωτικότητά του και η
διαπραγματευτική του ικανότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους από
διάφορες χώρες. Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες ενώ πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι
και σε θέση να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τα
αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε
τουριστικές επιχειρήσεις π.χ. ξενοδοχεία με αρμοδιότητες όπως να:






βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου
κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών,
καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα
κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής,
χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου
υποδοχής,
ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και
εξερχόμενα έγγραφα,
διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα
του ξενοδοχείου,
Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της
ειδικότητας
Υπάλληλος
Τουριστικών
Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως
σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές
μονάδες,
κάμπινγκ,
κατασκηνώσεις,
τουριστικά γραφεία.






ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα
τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα
προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών,
διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά
αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται,
εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά
τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του
ειδικευμένου προσωπικού.
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Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης είναι ο επαγγελματίας που
εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing. Ένας εξειδικευμένος Marketing Manager
αναλαμβάνει να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε πελάτη και να προωθεί τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της επιχείρησης στην αγορά, μέσα από την έρευνα της αγοράς, την ανάλυση του
ανταγωνισμού, την βελτίωση των παροχών, την τιμολόγηση, τη διαφήμιση, τη διανομή κ.α.
Ο έντονος ανταγωνισμός και οι αδιάκοπες εναλλαγές στην αγορά καθιστούν το Marketing ως τον
πλέον βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης,
ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ο πτυχιούχος της
ειδικότητας: «Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing)» των ΕΠΑΛ:
α) καταρτίζεται σε όλες τις απαραίτητες
β) μπορούν να εργαστούν σε :
 εμπορικές και βιομηχανικές
γνώσεις που χρειάζονται για να ανταπεξέλθει
επιχειρήσεις,
στις απαιτήσεις του χώρου. Έτσι είναι σε θέση

εταιρείες παροχής υπηρεσιών
να:
(ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικές και

διεξάγει έρευνες αγοράς, συλλέγοντας
δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία,
πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία,
ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία,

επεξεργάζεται στοιχεία και
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κ.ά.),
πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο,
 τράπεζες,
στον καταναλωτή, στον ανταγωνισμό,
 δημόσιες επιχειρήσεις και
στα διαφημιστικά μέσα και στην
οργανισμούς,
αποτελεσματικότητά τους, εξάγοντας
 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
χρήσιμα συμπεράσματα,
 διαφημιστικές εταιρείες,

αναλύει τις τάσεις της αγοράς και τη
 εταιρείες δημοσίων σχέσεων,
δυναμική της επιχείρησης και να
 εταιρείες ερευνών αγοράς και
διατυπώνει προβλέψεις για τη
δημοσκοπήσεων,
μελλοντική πορεία της επιχείρησης,
 media shops,

καταρτίζει και διαχειρίζεται τον
 εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο,
προϋπολογισμό (budget) του marketing
τηλεόραση,
της επιχείρησης, κατανέμοντας πόρους
 εταιρείες web design και e-commerce.
στις διάφορες δραστηριότητες,

συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδιασμού,
ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής
νέων προϊόντων στην αγορά,

προτείνει στρατηγικές τιμολόγησης
των προϊόντων της επιχείρησης,

εμπλέκεται στις προσωπικές πωλήσεις
των προϊόντων, ακολουθώντας ειδικές
τεχνικές πωλήσεων,

εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των
πωλήσεων και να εφαρμόζει πρακτικές
δημοσίων σχέσεων,

προτείνει διαφημιστικά concepts για
την επιχείρηση και τα προϊόντα της,

επικοινωνεί με συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις (διαφημιστικές εταιρείες,
δημιουργικά γραφεία, γραφεία
δημοσίων σχέσεων, τυπογράφους,
media shops, εταιρείες ερευνών, κ.ά.)
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Ει δι κότητα: Υπ άλληλος Δι οί κησης και Ο ι κονομι κώ ν Υπ ηρεσι ώ ν

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί
στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:
ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών, με
Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με
αρμοδιότητες να:
αρμοδιότητες να:
 να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας
 συντάσσει,
δακτυλογραφεί
και
και ΚΒΣ,
διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις,
 εκδίδει,
συγκεντρώνει, ελέγχει και
αναφορές και κάθε είδους έντυπα,
κωδικοποιεί
τα
παραστατικά
του
 ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα
λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας
και εξερχόμενα έγγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,
 οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις,
 παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών
ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις
των πελατών,
ανωτέρων στελεχών,
 φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και
 συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες
να εξοφλεί οφειλές,
από όλα τα τμήματα,
 διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς
 διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων
και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά
σχέσεων.
ταμεία,
 παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων
αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών,
κ.λπ.),
 συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής
καθώς
και
στην
κατάρτιση
προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και
διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί
κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων,
τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία,
χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία,
κ.ά.

Ει δι κότητα: Υπ άλληλος Απ οθήκης και Συστημάτω ν Εφοδι ασμού

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο κλάδος των Logistics γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για τομέα νευραλγικό για
την ομαλή λειτουργία, την κερδοφορία και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματική
οργάνωση, ο συντονισμός και η διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην
εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί το αντικείμενο του στελέχους Logistic s. Το στέλεχος Logistics
έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε Εταιρείες Προμηθειών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Εμπορικές
Εταιρείες, Αλυσίδες Καταστημάτων, Μεταφορικές Εταιρείες, ως Ελεύθερος επαγγελματίας κτλ.,
ενώ η εφοδιαστική, η οργάνωση αποθηκών και μεταφορών, ο ποιοτικός έλεγχος, η τυποποίηση
και συσκευασία των προϊόντων κλπ. είναι μαθήματα της ειδικότητας.
Ο Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού:
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είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη
καταστάσεων παραγγελιών προϊόντων
και την οργάνωση της εκτέλεσής των,
ασχολείται με τη φόρτωση και την
αποστολή των παραγγελιών, ώστε να
αποφεύγονται τυχόν λάθη και
παραλήψεις,
ελέγχει την ποιότητα και τη σωστή
συσκευασία των ειδών που
παραλαμβάνει,
κωδικοποιεί τα είδη και οργανώνει
τους αποθηκευτικούς χώρους ώστε να
είναι εύκολη η εισαγωγή και εξαγωγή
των ειδών,
φροντίζει να συμφωνεί η λογιστική με
τη φυσική απογραφή,



οργανώνει και επιβλέπει την επιστροφή
ακατάλληλων προϊόντων και
παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης,
οφείλει να καταρτίζει τον οικονομικό
προϋπολογισμό των
προγραμματισμένων αγορών για
δεδομένο χρονικό διάστημα.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νέοι με υπευθυνότητα, περιβαλλοντική συνείδηση, δημιουργικότητα, σεβασμό στο περιβάλλον, με
εκσυγχρονιστικές απόψεις και τόλμη από την επαρχία θα πρέπει να εξετάσουν τ ην προοπτική
σταδιοδρομίας τους στον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και την προοπτική
σταδιοδρομίας τους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και
μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή
των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου.
Οι επαγγελματίες στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και μετάδοσης γνώσεων στη
διαδικασία της δυναμικής φυτοπαραγωγής ιδιαίτερα στη βιολογική καλλιέργεια λαχανικών,
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, δενδροκομικών καλλιεργειών, καθώς και στην ανάπτυξη
καινοτόμων καλλιεργειών.
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Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει κατά την
εκπαίδευσή του τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:













να γνωρίζει τις βασικές αρχές της
λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος
και
των
οικοσυστημάτων,
τις
αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους
τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης,
συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί,
βιότοποι, κ.λπ.),
να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και
το περιβάλλον,
να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική
παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να
προετοιμάζει το έδαφος για φυτεύσεις ή
σπορές,
να
φυτεύει,
λιπαίνει,
καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του,
να συλλέγει και να αποθηκεύει την
παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει
και συντηρεί τα σκεύη και τα εργαλεία του,
κ.λπ.),
να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της
παραγωγής που θα καλλιεργήσει σύμφωνα
με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού,
του μεγέθους και της θέσης της
επιχείρησης,
να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να
καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί
ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και
συντήρησης του εδάφους,
να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και
ποσότητες από σπόρους ή άλλο
πολλαπλασιαστικό
υλικό
που
θα
χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον
εξοπλισμό.
να
εκτελεί
βασικές
εργασίες
φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με
συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση
βασικών
συμπτωμάτων
ασθενειών,
διάκριση γεωργικών φαρμάκων και
σκευασμάτων),
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να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης
(προσδιορισμός
των
λιπαντικών
απαιτήσεων
μιας
καλλιέργειας,
σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης,
εφαρμογής λιπασμάτων, κ.λπ.),
να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και
αποθήκευσης των προϊόντων του
(χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού,
διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.),
να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της
βιολογικής γεωργίας,
να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά
γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα
κατεργασίας εδάφους,
να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο,
να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος
και να εκτιμά την μελλοντική του
παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής),
να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους
βασικούς κανόνες της γεωργικής
οικονομίας,
να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

Ειδικότητα: Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής αναμένεται να αποκτήσει κατά την
εκπαίδευσή του τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:


















να γνωρίζει τις βασικές αρχές της
λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος
και
των
οικοσυστημάτων,
τις
αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους
τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης,
συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί,
βιότοποι, κ.λπ.),
να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και
το περιβάλλον,
να διακρίνει τις κυριότερες φυλές ή τα
υβρίδια που εκτρέφονται κατά κλάδο της
ζωικής παραγωγής και να τις/τα συνδέει με
τις παραγωγικές τους ικανότητες,
να αναγνωρίζει τα διάφορα παραγωγικά
στάδια και τον βιολογικό κύκλο των κατά
κλάδο εκτρεφόμενων ειδών. Για τα
θηλαστικά (περίοδος οχειών, κυοφορία,
τοκετός – γαλακτοπαραγωγή, ανάπτυξη,
πάχυνση κλπ), τα πτηνά (επώαση –
εκκόλαψη, ανάπτυξη, αυγοπαραγωγή ή
κρεοπαραγωγή),
τη
μέλισσα,
τον
μεταξοσκώληκα, τα σαλιγκάρια και τα
λοιπά ζώα,
να γνωρίζει τα διάφορα συστήματα
εκτροφής των κατά κλάδο εκτρεφόμενων
ειδών,
να εφαρμόζει τη σήμανση των ζώων όταν
και όπου αυτή είναι απαραίτητη,
να διακρίνει τις διάφορες εγκαταστάσεις
ανάλογα με την χρήση τους και να κατέχει
βασικά στοιχεία για την κατασκευή,
λειτουργία και συντήρηση αυτών των
εγκαταστάσεων,
να διακρίνει και να γνωρίζει τη λειτουργική
σημασία ενός αμελκτηρίου, εργαστηρίου
τεχνητής σπερματέγχυσης, εκκολαπτηρίου,
σφαγίου, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών,
μελισσοκομικού εργαστηρίου κ.α., καθώς
και τον εξοπλισμό που συνοδεύει τα
παραπάνω,
να εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες
διατροφής και υγιεινής μιας εκμετάλλευσης
ζωικής παραγωγής (ανάλογα με το είδος
της) καθώς και του απαιτούμενου
εξοπλισμού κατά περίπτωση,
να γνωρίζει τα είδη και τις ποικιλίες των
καλλιεργούμενων κτηνοτροφικών φυτών,
να γνωρίζει τους τρόπους παρασκευής
συντήρησης και αποθήκευσης ζωοτροφών,
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να εφαρμόζει τις εκάστοτε προϋποθέσεις
για οικολογική – βιολογική εκτροφή κατά
κλάδο ζωικής παραγωγής,
να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής στους
χώρους εκτροφής των ζώων, στους
χώρους συλλογής των ζωικών προϊόντων
και στους χώρους αποθήκευσής τους,
να γνωρίζει τις βασικές αρχές διαχείρισης
των αποβλήτων και τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την άσκηση της
δραστηριότητας της ζωικής παραγωγής,
να εφαρμόζει τις βασικές αρχές υγιεινής
και
πρωτογενούς
υγειονομικής
περίθαλψης,
να διακρίνει τις επιπτώσεις εκείνες που
καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση
βοήθειας εξειδικευμένου επιστήμονα ή
τεχνικού για επίλυση προβλημάτων της
εκμετάλλευσης,
να παρεμβαίνει σε όλες τις φάσεις
ανάπτυξης του μελισσιού και να παρέχει
τις κατάλληλες φροντίδες στο μελίσσι,
να χειρίζεται τα σύγχρονα και κατάλληλα
εργαλεία
ενός
μελισσοκομικού
εργαστηρίου για την παραγωγή όλων των
μελισσοκομικών προϊόντων,
να χρησιμοποιεί αυγά μεταξοσκωλήκων
και να επιτυγχάνει την εκτροφή των
προνυμφών τους. Να φροντίζει τη σωστή
διατροφή των μεταξοσκωλήκων και να
εφαρμόζει τα προληπτικά μέτρα υγιεινής
στην εκτροφή,
να τηρεί βασικούς κανόνες ασφάλειας
στον εργασιακό χώρο,
να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και
εργασίες μεταποίησης των ζωικών
προϊόντων.

Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου αναμένεται να
αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά
έργα:















να γνωρίζει τις βασικές αρχές της
λειτουργίας
του
φυσικού
περιβάλλοντος
και
των
οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες
δυνατότητές τους και τους τρόπους
εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης
και επέκτασής τους (δρυμοί,
βιότοποι κ.λπ.),
να προστατεύει τους φυσικούς
πόρους και το περιβάλλον,
να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις
κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές
για δένδρα θάμνους, άνθη και
χλοοτάπητες,
να αναγνωρίζει τα φυτά που
χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης,
να
αναγνωρίζει
τα
υλικά
συνδεσμολογίας
σωλήνων
(μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου),
να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς
χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης,
να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για
τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες,
να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές
αρχιτεκτονικής του τοπίου,
να
σχεδιάζει
μικρά
έργα
διαμόρφωσης τοπίου (χειρωνακτικά
- ηλεκτρονικά),
να εκτελεί βασικούς χειρισμούς
συντήρησης πρασίνου,
να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης,











44

να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί
μηχανήματα και εργαλεία (καλλιεργητές,
ψαλίδια, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς
εκσκαφείς
και
εργαλεία χειρός)
για
εδαφοτεχνικά έργα,
να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών
κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου,
να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης
φυτοτεχνικών έργων ή ενός καταστήματος
πώλησης σχετικού εξοπλισμού,
να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση,
να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο,
να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας,
να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές
αρχές της γεωργικής οικονομίας,
να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και
διακίνησης αγαθών.

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών αναμένεται να αποκτήσει
κατά την εκπαίδευσή του τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:















να γνωρίζει τις βασικές αρχές της
λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος
και
των
οικοσυστημάτων,
τις
αξιοποιήσιμες δυνατότητές τους και τους
τρόπους
εμπορικής
διαχείρισης,
συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί,
βιότοποι κ.λπ.),
να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και
το περιβάλλον,
να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής
και ζωικής παραγωγής,
να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα
διάφορα
στάδια
της
παραγωγικής
διαδικασίας των τροφίμων,
να παρακολουθεί και να επεμβαίνει, στο
μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην
επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων
(γραμμή παραγωγής εργοστασίου,
να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα
βασικά γεωργικά προϊόντα,
να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες
μέσω των οποίων συντελείται η
μεταποίηση των ζωικών προϊόντων, ώστε
να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη
διαδικασία παραγωγής τους,
να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες
μέσω των οποίων συντελείται η
μεταποίηση των φυτικών προϊόντων, ώστε
να
παρακολουθεί
λεπτομερώς
τη
διαδικασία παραγωγής τους,
να
εκτελεί
εργασίες
καθαρισμού,
συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης
μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής,
να ελέγχει σε στοιχειώδες επίπεδο την
ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια
επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή
για τη δημόσια υγεία,
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να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να
χρησιμοποιούνται
στις
διάφορες
συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα του προϊόντος, αλλά και η
ασφάλεια του καταναλωτή,
να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται
βασικά γεωργικά προϊόντα,
να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας
υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και
τα
απαραίτητα
νομοθετικά
και
προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής
τους,
να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων,
να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και
διακίνηση στο χώρο των τροφίμων,
να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
να γνωρίζει να συναλλάσσεται,
να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους
βασικούς κανόνες της γεωργικής
οικονομίας,
να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Η ναυτιλία αποτελεί –παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική
συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη
στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς.
Έφηβοι με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών,
ιδιαίτερα της αγγλικής, και με καλή σωματική δύναμη και αντοχή, κυρίως όμως με αγάπη και
εξοικείωση με την θάλασσα, τα ταξίδια και τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο μπορούν να εξετάσουν
την δυνατότητα ένταξή τους και προοπτικής που προσφέρουν οι δύο ειδικότητες του ναυτιλιακού τομέα.
Ει δι κότητα : Πλοί αρχος Εμπ ορι κού Ναυτι κού

Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:







είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και
ταυτόχρονα
ο
αντιπρόσωπος
του
πλοιοκτήτη στο πλοίο,
είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια
του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου
και των επιβατών,
χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει
και οργανώνει την εργασία όλου του
πληρώματος,
φροντίζει για την τήρηση της τάξης,
ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και
για την αποτελεσματική λειτουργία του
πλοίου,
συνεργάζεται με το Μηχανικό και τη
ναυτιλιακή εταιρεία.

Ει δι κότητα : Μ ηχανι κός Εμπ ορι κού Ναυτι κού

Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:






είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την
καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου,
καθώς και για τον υπολογισμό και την
προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών
και ανταλλακτικών του πλοίου,
εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και
ελέγχει τις εργασίες συντήρησης,
φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των
μηχανών και των μηχανημάτων που
απαιτούνται,
συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη
ναυτιλιακή εταιρεία.

46

Τομέας Υγεί ας, Πρόνοι ας, Ευεξί ας

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕΞΙΑΣ
Τα επαγγέλματα Υγείας είναι διαχρονικά, με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους
επαγγελματίες. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε
άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητά, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος και ικανότητα
εργασίας υπό πίεση.
Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων
εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας. Νέοι με
ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, με υψηλό
αίσθημα ευθύνης, ευγένεια, κατανόηση, οργανωτικές ικανότητες, σχολαστικότητα και φυσικά
ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις αποτελούν τα απαιτούμενα προσόντα σε μία σειρά επαγγελμάτων
υγείας. Έφηβοι με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα σταδιοδρομίας που
προσφέρουν οι ειδικότητες του τομέα.
Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό
προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα
Υγείας,
Νοσηλευτικές
μονάδες,
Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους
ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων
με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος
επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε
ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό
ιατρική παρακολούθηση,
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σε συνεργασία με τους υπεύθυνους
νοσηλευτές στρώνει το κρεβάτι του
αρρώστου, χορηγεί εργαλεία σε μία
χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό
για αποστείρωση, απολυμαίνει τα
αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή
τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι,
χορηγεί ουροδοχείο, σωλήνα αερίων,
υπόθετο, καθαρτικό και φαρμακευτικό
υπόκλισμο στο κρεβάτι, προετοιμάζει
σετ αλλαγής τραύματος, βοηθά στην
κένωση και την πλύση του στομάχου,
κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί
φάρμακα τοπικά από το στόμα, λαμβάνει
ούρα και γαστρικό υγρό, χορηγεί Ο2 με
μάσκα και ρινική κάνουλα, τοποθετεί τον
άρρωστο στο χειρουργικό τραπέζι,
εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και
πρόληψης κατακλίσεων, θερμά και
ψυχρά επιθέματα, τεχνικές ατομικής
καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα
φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο
κέντρο υγείας, στο σχολείο, εφαρμόζει
νοσηλευτικές τεχνικές σε αρρώστους με
παθήσεις του ματιού, αυτιού, οστών,
γεννητικών οργάνων, νευρικού και
ουροποιητικού συστήματος, φροντίζει
νεογνό, εφαρμόζει καθαριότητα των
γεννητικών οργάνων της λεχώνας,
πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το
ιατρικό απόρρητο.

Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί, ως βοηθητικό
προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα, σε εργαστήρια μικροβιολογικά,
βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά,
παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά, σε
κέντρα αιμοδοσίας, σε διαγνωστικά κέντρα
με τις παραπάνω ειδικότητες, σε
φαρμακευτικές εταιρίες και σε υπηρεσίες
υγείας ή περιφερειακά κέντρα,



πάντοτε με την καθοδήγηση των
αποφοίτων
ΤΕΙ
της
αντίστοιχης
ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων
αναγράφει τα στοιχεία των εξεταζόμενων,
τις αιτούμενες εξετάσεις και τα
αποτελέσματα
στο
αρχείο
του
εργαστηρίου, δίνει οδηγίες προς τους
εξεταζόμενους για τη συλλογή των
δειγμάτων
και
για
τη
σωστή
προετοιμασία τους, παρασκευάζει τα
απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά
υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και
συντήρησης των μηχανημάτων του
εργαστηρίου,
πραγματοποιεί
αποστείρωση υλικών και εργαλείων,
παραγγέλνει,
παραλαμβάνει
και
αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά,
γνωρίζει τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας
του
χώρου
εργασίας,
πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το
ιατρικό απόρρητο.

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό
προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς
σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές,
κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού
προγραμματισμού, και ως ελεύθερος
επαγγελματίας
αναλαμβάνοντας
τη
φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι,

48



πάντοτε
με
την εποπτεία του
βρεφονηπιοκόμου
παρέχει
πλήρη
φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας,
βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική,
λεκτική και κινητική ανάπτυξη του
παιδιού της προσχολικής ηλικίας
εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές
μεθόδους,
φροντίζει
παιδιά
με
ιδιαιτερότητες,
εφαρμόζει
μέτρα
πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε
χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του
παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και
ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες
καταστάσεις, συμπληρώνει την ατομική
καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία,
δίνει συμβουλές στους γονείς ή
κηδεμόνες του παιδιού.

Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό
προσωπικό
σε
Φυσιοθεραπευτήρια
(Ιδιωτικά,
Δημόσια),
Νοσοκομεία,
Ιδρύματα
αποκατάστασης,
Ιατρεία
θεραπευτικών λουτροπηγών, Γυμναστήρια,
σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που
διαθέτουν χώρους γυμναστικής και
φυσικής αποκατάστασης,



πάντοτε με την καθοδήγηση του
Φυσιοθεραπευτή
προετοιμάζει
τον
ασθενή για την συνεδρία, γνωρίζει τον
τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων,
εφαρμόζει απλές ασκήσεις υδροθεραπείας
και μάλαξης, στηρίζει ψυχολογικά και
συμβουλευτικά τον ασθενή, γνωρίζει τους
κανόνες και τα υλικά για την οργάνωση
της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας, κρατά
και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών,
παραγγέλνει,
παραλαμβάνει
και
αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά,
εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας
στο
χώρο
εργασίας,
συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και
δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς
για θέματα ασφάλισης των ασθενών.

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό
προσωπικό σε Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
(Ιδιωτικά, Δημόσια), Ασφαλιστικά ταμεία,
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γνωρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων
οδοντοτεχνικών
μηχανημάτων
και
εργαλείων, καθώς και τις ιδιότητες των
υλικών, παραλαμβάνει τις εργασίες από
τον Οδοντίατρο και τις μεταφέρει με
ασφάλεια στο εργαστήριο, απολυμαίνει
σωστά και διατηρεί αναλλοίωτα τα
αποτυπώματα, βοηθά τον οδοντοτεχνίτη
σε όλα τα στάδια κατασκευής των
Ολικών οδοντοστοιχιών, Στεφανών,
Γεφυρών, Ορθοδοντικών εργασιών,
Σύνθετων οδοντοπροσθετικών εργασιών,
κρατά ακριβή στοιχεία για τις εργασίες
του εργαστηρίου που ενδιαφέρουν τους
οδοντιάτρους,
παραγγέλνει,
παραλαμβάνει και αποθηκεύει
τα
αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας.

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και δεξιότητες που
αποκτά:


μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό
προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα
Υγείας, Ιδιωτικά Ακτινολογικά Ιατρεία σε
τμήματα
Κλασσικής
ακτινολογίας,
Μαστογραφίας,
Μέτρησης
οπτικής
πυκνότητας,
Στεφανογραφίας
και
Αγγειογραφίας, Αξονικής και Μαγνητικής
Τομογραφίας,
Ακτινοθεραπείας,
Εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής,



πάντοτε με την καθοδήγηση του γιατρού
ακτινολόγου προετοιμάζει κατάλληλα τον
ασθενή,
τηρεί
τους
κανόνες
ακτινοπροστασίας για τον εξεταζόμενο,
τους συνοδούς και το προσωπικό του
ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, γνωρίζει
τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων,
εκτελεί τη χημική επεξεργασία του φιλμ,
κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των
ασθενών, τηρεί το ιατρικό απόρρητο,
παραγγέλνει,
παραλαμβάνει
και
αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά,
εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας καθώς και ακτινοπροστασίας
στο χώρο εργασίας.

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί
ως βοηθητικό
προσωπικό σε ιδιωτικά φαρμακεία,
φαρμακεία
νοσοκομείων,
φαρμακαποθήκες,
βιομηχανίες
και
βιοτεχνίες φαρμάκων και καλλυντικών,

50

πάντοτε με την καθοδήγηση των
φαρμακοποιών
παρασκευάζει
απλά
φαρμακευτικά
σκευάσματα
και
καλλυντικά, εκτελεί απλές ιατρικές
συνταγές, δίνει ακριβείς οδηγίες για τη
χορήγηση της δοσολογίας και τη
διατήρηση του σκευάσματος, συσκευάζει
και αποθηκεύει φαρμακευτικά και
καλλυντικά
προϊόντα,
παραγγέλνει
εμπορεύματα στις φαρμακαποθήκες,
παραλαμβάνει
και
αποθηκεύει
κατάλληλα, αξιολογεί και κοστολογεί
προσφορές για την προμήθεια πρώτων
υλών των προϊόντων, καταγράφει,
ταξινομεί και τηρεί τα απαραίτητα
στοιχεία, βιβλία, καρτέλες και αρχεία του
φαρμακείου ή του χώρου παραγωγής για
τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων,
εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί σε Ινστιτούτα
Αισθητικής, σε καταστήματα καλλυντικών,
σε κέντρα αδυνατίσματος, σε θέατρα, σε
τηλεοπτικούς σταθμούς και σε στούντιο
φωτογράφησης μοντέλων,



κάνει
απλές
αισθητικές
πράξεις
(καθαρισμό, προσωρινή αποτρίχωση
προσώπου και σώματος, μάλαξη). Κάνει
μακιγιάζ προσώπου, μανικιούρ –
πεντικιούρ. Χειρίζεται και τοποθετεί τα
μηχανήματα αισθητικής.

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:


μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε
τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε
στούντιο φωτογράφησης μοντέλων, σε
ιδρύματα σε δημόσιες υπηρεσίες και ως
ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους
τομείς της ειδικότητας του.
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πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ,
χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας
τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία.
Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει
τις βασικές αρχές διοίκησης και
λογιστικής καθώς και τη νομοθεσία που
αφορά την ίδρυση και λειτουργία
κομμωτηρίου.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Έφηβοι με φαντασία, δημιουργικότητα, επινοητικότητα, καλλιτεχνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη θα
μπορούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα του Εφαρμοσμένων
Τεχνών.
Ο γραφίστας για παράδειγμα διακρίνεται για την υπομονή, επιμονή και την ακρίβεια στην εκτέλεση
λεπτομερών εργασιών. Πρέπει να είναι συνεπής, δραστήριος, δημιουργικός και δυναμικός. Επάγγελμα
μοντέρνο και ιδιαίτερα δημιουργικό, ιδανικό για νέους και νέες με καλλιτεχνικές ανησυχίες στον τομέα
των Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Ειδικότητα: Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη
διαμόρφωση
υπαρχόντων
χώρων
με
χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και
υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η
λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του
χώρου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού
Εσωτερικών Χώρων μπορεί να εργάζεται αρχικά
ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε
οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐα
Η ειδικότητα αυτή αφορά στον σχεδιασμό
και την κατασκευή κοσμημάτων από
πολύτιμα και άλλα μέταλλα, καθώς και στη
συντήρηση και την επισκευή τους.
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Ο
απόφοιτος
της
ειδικότητας
Αργυροχρυσοχοΐας είναι ικανός να
εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνίτης σε
βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργαστήρια.

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών
Ο χώρος των Γραφικών Τεχνών περιλαμβάνει ένα ευρώ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν
οποιαδήποτε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής εικόνας και κειμένων σχετικών με τα διακινούμενα υλικά
και πνευματικά αγαθά της κοινωνίας μας.
Ο απόφοιτος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες, ώστε
να:
 εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές
επίλυσης εικαστικών προβλημάτων στις
εφαρμοσμένες τέχνες, στον δισδιάστατο
και στον τρισδιάστατο σχεδιασμό,
 επιλύει
εικαστικά
προβλήματα
χρησιμοποιώντας την έρευνα και την
επεξεργασία δεδομένων και εφαρμόζοντας
παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές
σχεδίασης,
 εφαρμόζει και αξιοποιεί τις βασικές αρχές
του σχεδιασμού (Basic Design) που
αφορούν τη φόρμα, το χρώμα και την
τυπογραφία,
 χρησιμοποιεί δημιουργικά τη φαντασία και
την παρατηρητικότητα στην εργασία του,
 επιλύει θέματα παρόμοια με αυτά που θα
συναντήσει
σε
ένα
πραγματικό
επαγγελματικό περιβάλλον, τα οποία
ανήκουν στους εξής τομείς: εκδόσεις,
προώθηση - διαφήμιση, εικαστική
ταυτότητα οργανισμού και τρισδιάστατος
σχεδιασμός – συσκευασία,
 χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
ως βασικό εργαλείο στο στάδιο του
σχεδιασμού μιας γραφιστικής μελέτης,
 αξιοποιεί την τεχνολογία που σχετίζεται με
τον κλάδο των Γραφικών Τεχνών σε όλο
τον κύκλο εργασιών του,
 συνυπολογίζει τις τεχνικοοικονομικές
απαιτήσεις που αφορούν την εκτέλεση μιας
εργασίας κατά το στάδιο του σχεδιασμού
της,
 χρησιμοποιεί δημιουργικά τις γνώσεις που
αποκτά από τη μελέτη της εξέλιξης των
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
κατανοώντας τις πολιτισμικές διαφορές
που επηρεάζουν το νόημα των λέξεων και
των συμβόλων.
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Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών
μπορεί να εργαστεί στους ακόλουθους τομείς:
 σχεδιασμός
(εκτέλεση
βασικών
σχεδιαστικών γραφιστικών εργασιών υπό
την καθοδήγηση ενός πτυχιούχου
γραφίστα),
 χειρισμός
του
λογισμικού
που
χρησιμοποιείται στις Γραφικές Τέχνες για
την εκπόνηση γραφιστικών μελετών,
 εκδόσεις (συμμετοχή σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας παραγωγής εντύπων,
όπως βιβλίων, περιοδικών, διαφημιστικών
φυλλαδίων, εφημερίδων κ.ά.),
 χειρισμός των διαφόρων μηχανημάτων
που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
εκτυπώσεων.
Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας
Γραφικών Τεχνών μπορεί να εργαστεί σε:
 επιχειρήσεις,
οργανισμούς
και
βιομηχανίες που ασχολούνται με τον
σχεδιασμό
(design)
γραφιστικών
εργασιών, τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και
εκτυπώσεις, καθώς και στα μέσα έντυπης
και ηλεκτρονικής επικοινωνίας,
 κρατικούς δημόσιους οργανισμούς, στον
τομέα των Γραφικών Τεχνών.

Ειδικότητα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Συντήρησης Έργων ανασκαφικές εργασίες.
Τέχνης – Αποκατάσταση με τις γνώσεις και
δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως
βοηθός, και μετά από απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας, ως τεχνίτης συντήρησης και
αποκατάστασης
κτιριακών και
γλυπτικών
μνημείων, καθώς και άλλων αντικειμένων της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικές
Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και
δεξιότητες που αποκτά:
 κατανοεί και εφαρμόζει πιστά και
σχολαστικά τους κανόνες ασφάλειας,
προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στον
χώρο εργασίας,
 αναγνωρίζει τις βασικές πρώτες ύλες για
την κατασκευή νημάτων και υφασμάτων
και τις διαχωρίζει σε κατηγορίες ανάλογα
με την προέλευσή τους,
 αναγνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές
αρχές του σχεδίου μόδας, όπως η ορθή
αναλογία, η ισορροπία, η επανάληψη και η
αρμονία γραμμής στον σχεδιασμό φιγούρας
και ενδυμάτων,
 δημιουργεί
επιτυχείς
συνδυασμούς
χρωμάτων, υφασμάτων και διακοσμητικών
στοιχείων μέσα σε συλλογές ενδυμάτων,
 επιλέγει και χρησιμοποιεί το κατάλληλο
ύφασμα και τα κατάλληλα διακοσμητικά
υλικά για κάθε είδος ενδύματος,
λαμβάνοντας υπόψη το χρώμα, το βάρος,
τον τύπο και το σχέδιο του υφάσματος σε
σχέση με τον τύπο του σώματος,
 σχεδιάζει σχέδια παραγωγής, ραφών,
κοψιμάτων και άλλων σημαντικών
λεπτομερειών και μετρήσεων,
 κατασκευάζει και αναπτύσσει το πρώτο
πατρόν δείγματος ερμηνεύοντας σωστά το
σχέδιο παραγωγής και ακολουθώντας τη
σωστή πορεία εργασίας,
 αξιολογεί το πρωτότυπο δείγμα του
ενδύματος και κάνει τις απαραίτητες
μετατροπές
και
διορθώσεις,
επισημαίνοντας
πιθανές
αιτίες
προβλημάτων στην εφαρμογή, στη
συναρμολόγηση και στην παραγωγή του
ενδύματος,
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μετατρέπει το πρώτο πατρόν σύμφωνα με
τις διορθωτικές αλλαγές της δοκιμής του
δείγματος και κατασκευάζει το τελικό
πατρόν.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδίασης και
Παραγωγής Ενδύματος μπορεί να εργαστεί:
 στην
παραγωγή
ενδυματολογικών
συνόλων και άλλων ειδών σύγχρονης
μόδας
 στην πώληση και προώθηση ειδών μόδας.
Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί
να εργαστεί:
 σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την
παραγωγή ενδυματολογικών συνόλων και
άλλων συναφών με τον κλάδο προϊόντων,
 σε επιχειρήσεις που πωλούν και
προωθούν προϊόντα μόδας,
 ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να
εργαστεί στην κατασκευή ειδών ένδυσης,
στην κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης
από ύφασμα, στη μετατροπή/επιδιόρθωση
ενδυμάτων
και
στην κατασκευή
ενδυμάτων εξειδικευμένης χρήσης νυφικά, στολές εργασίας, καρναβαλίστικα
κοστούμια, χειροτεχνήματα και παιγνίδια
από ύφασμα.

Ειδικότητα: Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτική
Η επιπλοποιία αναφέρεται στην πρακτική της κατασκευής των διαφόρων τύπων επίπλων και ξύλινων
κατασκευών με τη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων. Παράλληλα αποκτώνται στοιχειώδεις γνώσεις
και δεξιότητες στο σχεδιασμό επίπλων, κουφωμάτων. Ξύλινων κατασκευών και ξυλογλυπτικής.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και
 κατανοεί τις σύγχρονες μεθόδους
δεξιότητες που αποκτά:
παραγωγής επίπλων και ξυλουργικών
 κατανοεί και εφαρμόζει πιστά και
κατασκευών που βασίζονται στη νέα
σχολαστικά τους κανόνες ασφάλειας,
τεχνολογία.
προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στον
 χρησιμοποιεί
τον
ηλεκτρονικό
χώρο εργασίας,
υπολογιστή και αντιπροσωπευτικές
 κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεις
εφαρμογές
του στην ξυλουργική
και δεξιότητες τεχνικού, αρχιτεκτονικού,
βιομηχανία.
προοπτικού,
ελεύθερου
και
 κατανοεί τη σημασία του Marketing και
κατασκευαστικού σχεδίου και σχεδιάζει με
να εφαρμόζει τις βασικές αρχές του.
την παραδοσιακή μέθοδο και με Η/Υ
έπιπλα και ξυλουργικές κατασκευές,
Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί:
 σχεδιάζει και κατασκευάζει ιδιοσυσκευές,
 στη σχεδίαση επίπλων και ξυλουργικών
 χρησιμοποιεί
και
αξιοποιεί
τα
κατασκευών. Στην κοστολόγηση και την
ανθρωπομετρικά και εργονομικά δεδομένα,
προετοιμασία προσφορών,
 τοποθετεί σωστά τα έπιπλα στον χώρο και
 στον προγραμματισμό εργαλειομηχανών
να διακοσμεί τον εσωτερικό χώρο
με
ηλεκτρονικό
προγραμματισμό
σύμφωνα με τις αρχές διακόσμησης,
εργασίας (εργαλειομηχανή CNC),
 κατανοεί βασικές πτυχές της ιστορίας και
 στη διεύθυνση παραγωγής. Στην πώληση
ρυθμολογίας της τέχνης και του επίπλου,
επίπλων και άλλων ξυλουργικών
 σχεδιάζει και κατασκευάζει πρότυπα
κατασκευών και υλικών ή μηχανημάτων
έπιπλα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
που έχουν σχέση με την ξυλουργική
αναγκαία δεδομένα,
βιομηχανία.
 χειρίζεται, να ρυθμίζει και να συντηρεί τα
εργαλεία πάγκου, τα φορητά ηλεκτρικά Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:
εργαλεία και τα μηχανήματα ξυλουργικής
 επιχειρήσεις,
βιομηχανίες
και
και επιπλοποιίας,
οργανισμούς που ασχολούνται με τη
 χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά
μεταποίηση του ξύλου,
συγκεκριμένες μεθόδους κοστολόγησης,
 επιχειρήσεις που πωλούν ή προωθούν
 αξιοποιεί την τεχνολογία του ξύλου και
έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή
άλλων παραδοσιακών και νέων υλικών που
προϊόντα που έχουν σχέση με την
χρησιμοποιούνται
στην
ξυλουργική
ξυλουργική βιομηχανία,
 αρχιτεκτονικά γραφεία και γραφεία
βιομηχανία
(υλικά
αποπεράτωσης,
εσωτερικής διακόσμησης.
εξαρτήματα επίπλων κ.λπ.),
 κατανοεί και χρησιμοποιεί τις βασικές
αρχές: Μηχανοργάνωσης, Οργάνωσης της
παραγωγής,
Διοίκησης
εργαστηρίου
/εργοστασίου ξυλουργικών κατασκευών,
 αντιλαμβάνεται τη σημασία του ποιοτικού
ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας,
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