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           τόχοι  του προγράμματοσ για τουσ ςυμμετέχοντεσ: 

 

                     Η    ΑΤΣΟΓΝΩΙΑ  

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμίεο, ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο. 

  Να αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθή ζηάζε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζηε δσή ηνπο. 

  Να ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη λα ηεξαξρνύλ ηα ζρέδηά ηνπο. 

  Να γλσξίζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηε ιήςε 

απόθαζεο.  

 Να αμηνπνηνύλ ην δπλακηθό ηνπο ζηε δηαδηθαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ επηινγώλ 

 



               Η    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

  Να έιζνπλ ζε επαθή κε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο θαη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

 Να ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο. 

  Να ζρεκαηίζνπλ ζθαηξηθή εηθόλα γηα ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο, ηηο 

εμειίμεηο ηνπ θαη ην ζύγρξνλν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

  Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο  

 Να αμηνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, όζνλ αθνξά ηελ πιεξνθόξεζή ηνπο. 

        

 Να δηεπξύλνπλ ηηο   δπλαηόηεηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ζηελ Ειιάδα 

θαη ην εμσηεξηθό 

  Να πιεξνθνξεζνύλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ζπνπδώλ θαη εξγαζίαο 

ζηελ ηνπηθή θαη ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα. 
 

 



Η    ΤΝΕΡΓΑΙΑ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

 

 

 

  Να αληηιεθζνύλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

επξύηεξεο θνηλσλίαο. 

 Να πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ην ξόιν ησλ ζηεξενηππηθώλ αληηιήςεσλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο. Να θαιιηεξγήζνπλ 

επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε 

 . Να επεμεξγάδνληαη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

  Να παξαθνινπζνύλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην δηαδίθηπν Να ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ απαηηνύλ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιια άηνκα. 

 

 

 



                         ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Σπδεηήζεηο – ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 
• Καηαηγηζκόο ηδεώλ  
• Φπιιάδηα εξγαζίαο 
• Οκάδεο εξγαζίαο 

 Αλάιεςε εξγαζηώλ 
• Παηρλίδη ξόισλ  
• Πξνζνκνίσζε  
• Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε 

• Παξνπζηάζεηο από εηδηθνύο 
rΣτότοι τοσ 

προγράμματος.docx επαγγεικαηίεο 
• Εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 
 



Εξεπλεηηθά εξγαιεία 
 
 

 Πξσηνγελείο πεγέο: αξρεηαθό πιηθό, βάζεηο ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ,  
      έξεπλα, θπιιάδηα εξγαζίαο 
 

 Δεπηεξνγελείο πεγέο: βηβιία  
      άξζξα, δεκνζηνγξαθηθά θείκελα θαη      δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 
 

 Εξεπλεηηθά εξγαιεία: εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο, παξνπζηάζεηο 
εηδηθώλ επαγγεικαηηώλ 

 Εξεπλεηηθή εξγαζία 
      
 



Εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ 

Β1 ηνπ 1νπ ΓΕΛ 

Ζαθύλζνπ  

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ λέσλ

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα
Καξία Λενλάθε



Η ζεκαζία ηεο εθινγήο ηνπ 

επαγγέικαηνο

 Πνην επάγγεικα κνπ ηαηξηάδεη; Πνην 
επάγγεικα λα δηαιέμσ γηα λα βξσ εξγαζία 
θαη λα έρσ κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα;

 Απηέο είλαη νη δύν αγσληώδεηο εξσηήζεηο 
πνπ ππνβάιινπλ ζηνλ εαπηό ηνπο νη λένη 
θαη νη πην ώξηκνη άλζξσπνη ζηε ζεκεξηλή 
επνρή ηεο γλώζεο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 
θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ηελ νπνία 
ζθηάδεη ην θάζκα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο 
επαγγεικαηηθήο αβεβαηόηεηαο



Οη επαγγεικαηηθέο επηινγέο απνηεινύλ 
θαίξηαο ζεκαζίαο απνθάζεηο πνπ 
πξνθαζνξίδνπλ ην κέιινλ θάζε 
αλζξώπνπ.
Γη απηό πξέπεη λα παίξλνληαη κε ζύλεζε, 
πεξίζθεςε θαη απηνγλσζία, κε πξνζεθηηθή 
θαη όρη επηπόιαηα απνθξππηνγξάθεζε ηεο 
πξνζσπηθόηεηαο, ησλ θιίζεσλ, ησλ 
ηαιέλησλ, ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ 
δεμηνηήησλ, ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ 
ελδηαθεξόλησλ ελόο αηόκνπ, θαζώο θαη 
ησλ επαγγεικάησλ πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ.



Μηα ζπκβνπιή

Ζ θαιύηεξε ζπκβνπιή γηα 
ηνπο λένπο είλαη λα γίλνπλ 
απηό πνπ είλαη θαη όρη απηό 
πνπ λνκίδνπλ όηη είλαη. Λα 
επηιέμνπλ, δειαδή, ην 
επάγγεικα πνπ πξαγκαηηθά 
ηνπο ηαηξηάδεη, ηνπο 
ελδηαθέξεη θαη ζηηο απαηηήζεηο 
ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα 
αληεπεμέιζνπλ 



.

Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή του 

επαγγέλματος των νέων  

είναι ένα θέμα που 

απασχολεί τόσο τους νέους 

όσο και τους γονείς τους 

που στηρίζουν οικονομικά 

και ηθικά τις σπουδές και 

την επαγγελματική 

σταδιοδρομία των παιδιών 

τους και αγωνιούν για το 

μέλλον τους



Ο ρόιος ηωλ γολέωλ ζηε δηακόρθωζε ηες επαγγεικαηηθής επηιογής ηωλ εθήβωλ

Η πεξίνδνο ηεο εθεβείαο πεξηιακβάλεη ηηο 

πξώηεο απνθάζεηο (εθπαηδεπηηθέο 

επηινγέο, επηινγέο ζπνπδώλ) πνπ θαιείηαη 

λα πάξεη ν έθεβνο ζηελ πνξεία ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Σε απηήλ 

ηελ πνξεία νη γνλείο παίδνπλ πνιύ 

ζεκαληηθό ξόιν.

Σηε ζεωξία ηεο Roe, γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη επηινγή ηνπ αηόκνπ, 

αλαθέξζεθε ε ζπνπδαηόηεηα ηωλ 

παξαγόληωλ οικογένεια, οικογενειακό 

περιβάλλον θαη γενετικοί παράγοντες νη 

νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθωζε ηωλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζωπηθόηεηαο, ηα 

νπνία ζα νδεγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ 

κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

επηινγή



Οηθνγέλεηα

Σν οικογενειακό περιβάλλον, ην 
ζπίηη, κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο 
επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπ 
παηδηνύ είηε άκεζα κε ηε κνξθή ηεο 
άκεζεο παξέκβαζεο (ππόδεημε, 
απαγόξεπζε, ζπκβνπιή), είηε έκκεζα 
κέζα από ηε κεηάδνζε ησλ γνληθώλ 
αμηώλ θαη ζηάζεσλ .



Οηθνγέλεηα θαη επάγγεικα

Τπάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο από έξεπλεο όηη νη λένη 
επηδηώθνπλ ή ηειηθά θαηαιήγνπλ ζε εξγαζίεο 
παξόκνηεο κε απηέο ησλ παηέξσλ ηνπο. ην 
δεύηεξν κέξνο ηεο δηαρξνληθήο  έξεπλαο ησλ 
Douglas, Ross θαη Simpson (1968) ζε έλα πνιύ 
κεγάιν δείγκα παηδηώλ από ηελ Αγγιία, 
δηαπηζηώζεθε όηη κόλν έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό 
(13% ησλ αγνξηώλ θαη 9% ησλ θνξηηζηώλ) 
επηδίσθαλ λα βξνπλ δνπιεηά ζε διαφορετική
θαηεγνξία από απηήλ πνπ επηζπκνύζαλ νη γνλείο 
ηνπο (επάγγεικα αλσηέξνπ επηπέδνπ, 
ρεηξσλαθηηθό, κε ρεηξσλαθηηθό) .



Δπίζεο, ηα παηδηά επηιέγνπλ 
επάγγεικα παρόμοιο κε απηό ησλ 
γνληώλ ηνπο ζε βαζκό πνπ 
απνθιείεηαη λα είλαη ηπραίνο θαη αλ 
δελ θαηαιήμνπλ ζην ίδην επάγγεικα 
είλαη πνιύ πηζαλό λα θαηαιήμνπλ ζε 
θάπνην κε ίδηεο αμίεο θαη γεληθέο 
δξαζηεξηόηεηεο .



Φύιν θαη επαγγεικαηηθή επηινγή

 ζε ό,ηη αθνξά ηελ επηινγή θιάδνπ ζπνπδώλ, ππάξρνπλ 
νξηζκέλεο εδξαησκέλεο πξνθαηαιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο θπζηθέο θιίζεηο ησλ δύν θύισλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 
ηα αγόξηα γεληθά θαίλνληαη λα έρνπλ πεξηζζόηεξν 
«ηερληθό» κπαιό από ηα θνξίηζηα. 

 ππάξρνπλ αθόκε ζπγθεθξηκέλα πεδία ζπνπδώλ ζηα νπνία ην 
έλα θύιν ππεξηζρύεη εηο βάξνο ηνπ άιινπ. Ζ άπνςε απηή 
επεξεάδεη θπζηθά θαη ηε κεηέπεηηα επηινγή επαγγέικαηνο, 
κηαο θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ αξθεηά ζηεξεόηππα ζε 
ζρέζε κε ην πνηα επαγγέικαηα είλαη «θαηάιιεια» γηα 
άληξεο θαη πνηα γηα γπλαίθεο.

 Δπηπιένλ, ππάξρεη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε αληίιεςε όηη ηα 
ηππηθά «γπλαηθεία» επαγγέικαηα είλαη ρεηξόηεξα 
ακεηβόκελα



Άιινη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ 
ζπνπδώλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηηο γπλαίθεο 
είλαη ανηικειμενικοί παράγονηες ποσ ζτεηίζονηαι με ηο 
γσναικείο θύλο, όπφς η μηηρόηηηα και η δημιοσργία 
οικογένειας: ε αληηκεηώπηζε ησλ δύν απηώλ ζεηηθώλ 
ζηνηρείσλ σο αληηθεηκεληθώλ εκπνδίσλ είλαη κηα 
παξαδνζηαθή παξαλόεζε ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηζόηεηα 
επθαηξηώλ, πνπ ηζρύεη ζρεδόλ ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 
θαη κάιηζηα απνηειεί παγθόζκην θαηλόκελν. Δπηπιένλ, ηελ 
ίδηα άπνςε έρνπλ επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ θαη νη άλδξεο θαη νη 
γπλαίθεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε επζύλε ηεο 
θξνληίδαο γηα ηα παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ γπλαηθώλ 
λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Πνιιέο γπλαίθεο πνπ 
δηαθόπηνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ή παύνπλ λα εξγάδνληαη όηαλ 
θάλνπλ παηδηά, εγθαηαιείπνπλ ηειείσο ηελ πξννπηηθή λα 
ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ή παξαηηνύληαη από ηελ 
εξγαζία ηνπο.



Πξνζωπηθόηεηα - Ελδηαθέξνληα

Πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή 
ησλ επαγγεικάησλ έρνπλ βαζηζηεί ζηελ ππόζεζε 
όηη ηα επαγγέικαηα, πνπ νη άλζξσπνη επηιέγνπλ 
θαη ηνπο αξέζνπλ, πνηθίιινπλ αλάινγα κε 
ηα ενδιαθέρονηα θαη ηηο ικανόηηηές ηνπο. Σν 
πξόβιεκα είλαη όηη, αθόκα θη αλ νη λένη 
πξνζπαζήζνπλ λα εξεπλήζνπλ νιόθιεξε ηε ζεηξά 
ησλ επαγγεικάησλ, είλαη πηζαλόλ λα απνηξαπνύλ 
κόλν από ην κέγεζνο ησλ δπλαηνηήησλ 
επηινγήο. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο ηξόπνο 
λα πεξηνξίζνπλ ην πεδίν ησλ δηεξεπλήζεώλ ηνπο 
θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα επηιέμνπλ απηό πνπ 
ηνπο ηαηξηάδεη



Φπζηθά ππάξρνπλ πνιινί πεξηζζόηεξνη 
παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηελ επηινγή 
ελόο επαγγέικαηνο εθηόο από ηελ εθηίκεζε 
ησλ ελδηαθεξόλησλ. Θάζε είδνο εξγαζίαο 
έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ικανόηηηες. Κεξηθέο από 
ηηο θπξηόηεξεο νκάδεο ηθαλνηήησλ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αθόινπζε ιίζηα, 
παξάιιεια κε ηα αλάινγα επαγγέικαηα, 
γηα ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν: 
Λεκηική ικανόηηηα, Αριθμηηική 
ικανόηηηα, Ικανόηηηα ανηίληυης 
τώροσ, Πρφηοησπία, Εστέρεια λόγοσ, 
Μνήμη, Ανηίληυη, Λογική. 



Αγνξά Εξγαζίαο

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ζπκπηέζεη ζε 
κεγάιν βαζκό ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο πξννπηηθέο 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε ην άκεζν κέιινλ λα 
δηαγξάθεηαη δπζνίσλν. Ζ αλεξγία ηείλεη λα 
μεπεξάζεη ην 25%, ελώ ζε πνιύ κεγαιύηεξα 
επίπεδα θηλείηαη ε αλεξγία ησλ λέσλ. Πνιινί λένη 
Έιιελεο επηζηήκνλεο επηιέγνπλ ήδε –θαη ε ηάζε 
απηή πξνβιέπεηαη λα δηεπξπλζεί-ην δξόκν ηεο 
κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθό γηα ηελ εύξεζε 
εξγαζηαθήο ζηέγεο, ηελ ίδηα ώξα πνπ ε ρώξα καο 
θαηαθιύδεηαη από αλεηδίθεπηνπο αιινδαπνύο 
κεηαλάζηεο. Απηή ε εμέιημε  έρεη δξακαηηθέο 
επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε, ζηε δεκνγξαθηθή 
θαη εζλνινγηθή ηζνξξνπία ηεο ρώξαο



Από ηε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλππάξρεη έλαο 
ζεκαληηθόο άιινο κόληκνο παξάγνληαο πνπ 
επηηείλεη ην πξόβιεκα. Πξόθεηηαη γηα ηε 
ζπζηεκηθή-δηαξζξσηηθή αλεξγία, δει. ηε κεγάιε 
αλαληηζηνηρία ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
ήκεξα, ν παξάγνληαο απηόο επηβαξύλεη πνιύ 
πεξηζζόηεξν από παιαηόηεξεο επνρέο ην όιν 
πξόβιεκα. Παξ’ όιεο ηηο δπζνίσλεο απηέο 
δηαπηζηώζεηο, ππάξρνπλ πάληα επθαηξίεο 
απαζρόιεζεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη λένη, 
είλαη νπιηζκέλνη κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα, έρνπλ 
ππνκνλή θαη επηκνλή θαη αθνινπζνύλ νξηζκέλα 
ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ζηελ αλαδήηεζε κηα ζέζεο 
ζηε ζεκεξηλή αγνξά εξγαζίαο. 



Πώς επερεάδοσν τα Μ.Μ.Ε στεν 

επαγγελματική επιλογή

Οι νεαροί μαθητές και μαθήτριες 

αναγνωρίζουν στις προβαλλόμενες 

από τα Μ.Μ.Ε. εικόνες, τρόπους 

ζωής, αξίες, κανόνες αλλά και 

κανονιστικά πλαίσια, την δική τους 

«προσδοκία ρόλου». Βέβαια, η 

επίδραση δεν είναι άμεση, αλλά 

διαμεσολαβείται από πολλούς 

παράγοντες που άλλοτε ενισχύουν και 

άλλοτε εξουδετερώνουν την σημασία 

των προβαλλόμενων από τα Μ.Μ.Ε 

εικονικών πραγματικοτήτων.



PROJECT Β΄Τεηξακήλνπ

Γεκηνπξγία 

Δπαγγεικαηηθώλ  Κνλνγξαθηώλ 



Γεληθόο ζθνπόο

Ζ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 
πάλσ ζε επαγγέικαηα πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ πξνθεηκέλνπ λα 
απνθηήζνπλ θαιύηεξα θξηηήξηα 
επηινγώλ ησλ ζρνιώλ πνπ 
ζπλδένληαη κε απηά



Εηδηθόηεξνη επηδηωθόκελνη 

ζηόρνη

 Ζ ζθαηξηθή ελεκέξσζε όζνλ αθνξά 
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα  Α.Δ.Η. –
Α.Σ.Δ.Η. θαη αληίζηνηρα επαγγέικαηα

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δπλαηόηεηαο 
θξηηηθήο αλάγλσζεο  ηεο 
πιεξνθνξίαο



 Γλσξηκία κε ζπγθεθξηκέλα 
επαγγέικαηα θαη ηηο πξννπηηθέο 
απαζρόιεζεο  ζε απηά

 Αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 
δηαρείξηζή ηνπο

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ όπσο ε 
αλαδήηεζε, θξηηηθή αλάγλσζε, ρξήζε 
Ζ/Τ,επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ



 Οη  καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ 
ζην project αζρνιήζεθαλ κε  
επαγγέικαηα πνπ ήηαλ κέζα ζηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο

 Πήξαλ ζπλεληεύμεηο από 
επαγγεικαηίεο. 

 Δπηζθέθηεθαλ επαγγεικαηηθνύο 
ρώξνπο



ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΔ ΚΟΛΟΓΡΑΦΗΔ



Γπκλαζηήο /ξηα

 Πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο

 Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη ε θπζηθή αγσγή ησλ 
καζεηώλ, ησλ λέσλ θαη γεληθά όισλ ησλ αλζξώπσλ. 
Κπνξεί λα δηνξγαλώλεη αζιεηηθέο εθδειώζεηο θαη λα 
νξγαλώλεη ζρνιηθέο νκάδεο δηαθόξσλ αζιεκάησλ. Κπνξεί 
επίζεο λα δηαηεξεί δηθό ηνπ γπκλαζηήξην. Σν επάγγεικά ηνπ 
απεπζύλεηαη ζε αλζξώπνπο από πέληε ρξνλώλ θαη πάλσ 
κέρξη πάξα πνιύ κεγάιε ειηθία.

 Τπάξρεη δπλαηόηεηα εηδίθεπζεο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν 
γπκλαζηήξην γίλνληαη KARATE, KICK BOXING, AEROBIK –
STEP, PILATES, POWER YOGA θαη όξγαλα.

 Ζ επζύλε πνπ έρεη θαλείο ζε απηή ηε δνπιεηά είλαη λα κελ 
ηξαπκαηίζεη ηνπο αζθνύκελνπο, όπσο γίλεηαη κε ηνπο 
εκπεηξηθνύο πξνπνλεηέο π.ρ. ζην άζιεκα ηνπ θαξάηε, ηνπ 
κπάζθεη θαη ηνπ πνδνζθαίξνπ. Δίλαη κηα δνπιεηά πνπ ζε 
θξαηά ζπλερώο ζε εγξήγνξζε.



Σπλζήθεο εξγαζίαο

 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη θαη πνιύ θαιέο αιιά 
θαη δύζθνιεο. Δμαξηάηαη από ην ρώξν πνπ δνπιεύεη θαλείο. 
Πνιιέο θνξέο απαηηνύληαη θαη κεηαθηλήζεηο ιόγσ 
αγσληζηηθήο δξάζεο.

 Ο ρώξνο εξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηία είλαη     
θσηεηλόο, κε θαζαξό αέξα, έλα πγεηέο πεξηβάιινλ.

 Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά ν ζπγθεθξηκέλνο 
επαγγεικαηίαο είλαη ε θαθή δηαθήκηζε από ηα κέζα καδηθήο 
επηθνηλσλίαο θαη ε παξαπιεξνθόξεζε.

 Πνιιέο θνξέο ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιινπο επαγγεικαηίεο 



Προϋποζέζεης γηα ηελ 

άζθεζε ηοσ επαγγέικαηος

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλόηεηεο – ελδηαθέξνληα

 Υξεηάδεηαη θαλείο λα αγαπά απηή ηε δνπιεηά. Πξέπεη λα έρεη 
θαιή ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη πγεία. Λα έρεη επηθνηλσληαθέο 
δεμηόηεηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα λα νξγαλώλεη θαη λα δηνηθεί 
άηνκα.

Δθπαηδεπηηθά θαη άιια ηππηθά πξνζόληα.

 Φνίηεζε ζηα Σκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ, Αξηζηνηέιεηνπ Θεζζαινλίθεο θαη 
παξάξηεκα εξξώλ, Θεζζαιίαο , Θξάθεο. Κπνξνύλ λα 
γίλνπλ θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθό.



Τη προζθέρεη ηο επάγγεικα 

ζηολ εργαδόκελο
Τιηθέο ή άιιεο ακνηβέο

 Γελ ππάξρεη κεληαίνο κηζζόο, αλ εξγάδεηαη θαλείο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα.

 Αλ είλαη γπκλαζηήο ζε ζρνιείν, ακείβεηαη κε ην κηζζό ηνπ 
δεκνζίνπ ππαιιήινπ.

Πξννπηηθέο εξγαζίαο

 Γελ ππάξρνπλ πνιύ θαιέο πξννπηηθέο γηα ηνπο γπκλαζηέο. 
Πνιινί από απηνύο είλαη άλεξγνη εθηόο θαη αλ κε 
Κεηαπηπρηαθή Δθπαίδεπζε απνθηήζνπλ εηδηθόηεηεο. Οη 
γλώζεηο ηνπ Γπκλαζηή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ 
πξνπνλεηηθή. Δίλαη έλα επάγγεικα πνπ κπνξεί λα ην 
αζθήζεη θαλείο ζε όπνηα πόιε απνθαζίζεη λα δήζεη.



Μαία

Οξηζκόο:

Ο καηεπηήο / ε καία έρεη εηδηθεπηεί 
ζηε θξνληίδα θαη ζηελ παξνρή 
ζπκβνπιώλ ζε έγθπεο γπλαίθεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, 
ηεο γέλλαο θαη ηεο ινρείαο.



Πεξηγξαθή

Ο καηεπηήο / ε καία δίλεη ζπκβνπιέο ζηελ έγθπν πξνθεηκέλνπ 
ε εγθπκνζύλε ηεο λα κελ έρεη επηπινθέο, πξνεηνηκάδεη ηε 
κέιινπζα κεηέξα γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ηνθεηνύ (ηελ 
ελεκεξώλεη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνύ θαη ηε ζπκβνιή 
απηήο ζηελ νκαιή ηνπ εμέιημε), ελεκεξώλεη ην 
καηεπηήξα γπλαηθνιόγν γηα πηζαλέο επηπινθέο ηνπ ηνθεηνύ 
θαη βνεζάεη λα νινθιεξσζεί νκαιά παξέρνληαο θαη ηηο 
πξώηεο θξνληίδεο ζην λενγέλλεην. Γηδάζθεη θαη εθαξκόδεη 
ηνλ αλώδπλν ηνθεηό, εθόζνλ έρεη ηε ζρεηηθή εηδίθεπζε, 
ζπκβνπιεύεη θαη θαζνδεγεί ηε κεηέξα ηηο πξώηεο κέξεο 
κεηά ηνλ ηνθεηό γηα ην ζσζηό ζειαζκό θαη ηελ πεξηπνίεζε 
ηνπ κσξνύ θαη ηνπ εαπηνύ ηεο. Αθόκε, παξέρεη ζπκβνπιέο 
θαη νδεγίεο γηα ηνλ νηθνγελεηαθό πξνγξακκαηηζκό, γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ 
ησλ βξεθώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηαηξόο 
καηεπηήξαο-γπλαηθνιόγνο, αλαιακβάλεη όιε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ θπζηνινγηθνύ ηνθεηνύ.



Πξνϋπνζέζεηο άζθεζεο

ηνπο πηπρηνύρνπο ηνπ Σκήκαηνο 
Καηεπηηθήο ησλ Σ.Δ.Η. δίλεηαη άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηε 
Λνκαξρία.



Εθπαίδεπζε

Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ καηεπηή / ηεο καίαο 

απαηηείηαη πηπρίν Καηεπηηθήο Σ.Δ.Η. ήδίπισκα Η.Δ.Θ. γηα 
βνεζνύο καηεπηή / καίαο. Ιεηηνπξγνύλ αθόκε ηξεηο ρνιέο 
Καηώλ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξόλνηαο: 
α) ε ρνιή Καηώλ ηνπ καηεπηεξίνπ "Αιεμάλδξα", β) ε ρνιή 
Καηώλ "Βηξγηλία θπιίηζε" ηνπ καηεπηεξίνπ "Καξίθα Ζιηάδε" 
θαη γ) ε ρνιή Καηώλ ηνπ δεκόζηνπ καηεπηεξίνπ 
Θεζζαινλίθεο. Όζνη ζέινπλ κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 
ζπνπδέο ηνπο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή, κεηά από 
επηηπρείοθαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο.



Σπνπδαηόηεηα

Ο καηεπηήο / ε καία ρξεηάδεηαη λα έρεη επηθνηλσληαθέο 

δεμηόηεηεο γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε 
ζπλεξγαζία ηεο εγθύνπ ή ηεο κεηέξαο θαη λα ιύλεη 
ππεύζπλα ηηο απνξίεο ηεο. Θαζώο ν ρξόλνο δηάξθεηαο ηνπ 
ηνθεηνύ είλαη απξνζδηόξηζηνο, ν καηεπηήο / ε καία πξέπεη λα 
δηαζέηεη ππνκνλή, ςπρξαηκία, θπζηθή αληνρή θαη ςπρηθά 
απνζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηε κέιινπζα κεηέξα. 
Πξέπεη, ηέινο λα εθηειεί κε ππεπζπλόηεηα ηα θαζήθνληά 
ηνπ/ηεο θαη λα αγαπά ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηόηεηα.



Γεληθά ζρόιηα

Ο καηεπηήο / ε καία είλαη ν πνιύηηκνο βνεζόο ηνπ γηαηξνύ-
καηεπηήξα, θαζώο θαη ν πνιύηηκνο βνεζόο θαη 
ζπκπαξαζηάηεο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο. Βνεζά νπζηαζηηθά 
ηελ έγθπν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηεο, ηελ 
ώξα ηνπ ηνθεηνύ, θαζώο θαη κεηά ηε γέλλα, δίλνληάο ηεο 
πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο γηα ηε θξνληίδα ηνπ 
λενγέλλεηνπ θαη ηε δηθή ηεο .Ζ επράξηζηε δηάζεζε, ε 
αηζηνδνμία, ε απηνπεπνίζεζε, ε ςπρξαηκία θαη ν δπλακηζκόο, 
ε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαζώο θαη ε ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή αληνρή, είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 
δηαθξίλνπλ ηε καία.



Καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 
πξόγξακκα

1 ΑΒΛΣΗΑ ΥΡΗΣΗΛΑ              12.ΒΑΡΒΑΡΗΓΟ ΑΛΓΡΔΑ 

2.ΑΒΡΑΚΖ ΘΔΟΓΩΡΟ        13. ΒΙΑΣΔΑ ΓΔΩΡΓΗΑ

3. ΑΘΣΤΠΖ ΑΓΓΔΙΟ           14. ΒΟΡΙΟΟΤ ΦΩΣΗΟ

4. ΑΘΣΤΠΖ ΑΛΑΣΑΗΟ     15. ΒΟΤΙΣΟ ΑΛΓΡΔΑ - ΚΑΡΗΟ

5.ΑΘΣΤΠΖ ΘΔΟΓΟΗΟ       16. ΒΟΤΣΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ -ΛΗΘΟΙΑΟ

6.ΑΘΣΤΠΖ – ΛΗΘΟΙ. ΓΗΟΛ.  17. ΒΡΟΤΑΗ ΑΛΣΗΓΟΛΖ

7. ΑΙΟΤΑΗ ΤΘΤΡΗ              18. ΒΤΘΟΤΙΘΑ ΓΗΟΛΤΗΟ -ΤΓΟΤΡΟ

8. ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΑΘΖΛΑ        19. ΒΤΘΟΤΙΘΑ ΗΩΑΛΛΖ

9. ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΑΓΓΔΙΟ    20.ΓΗΑΘΟΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ -ΡΑΦΑΖΙ

10. ΑΣΖΘΑ ΚΑΡΗΑ ΔΙΔΛΖ    21. ΓΗΑΘΟΤΚΔΙΟΤ ΗΩΑΛΛΑ  - ΓΗΟΛΤΗΑ

1 1.ΒΑΗΙΑΘΖ ΓΗΟΛΤΗΟ   22 .ΓΗΑΘΟΤΚΔΙΟΤ ΡΔΓΓΗΛΑ -ΡΟΟΤΕ

23.ΓΗΑΛΗ ΛΣΑΙΙΑΛΣΤΔ       24.ΓΗΑΛΛΟΤΙΖ ΓΔΡΑΗΚΟ

25.   ΓΗΑΡΔΛΗΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ   26.ΓΘΗΘΑ ΒΑΙΔΛΣΗΛΑ 27.ΓΘΟΤΒΔΛΣΑ ΗΓΔΡΖ



ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΚΔ ΟΙΟΤ ΟΟΤ ΒΟΖΘΖΑΛ               
ΣΖΛ ΤΙΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑ



ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΉ ΜΟΝΟΓΡΑΥΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ

 Ο δικηγόροσ εύναι το πρόςωπο που αναλαμβϊνει την εκπροςώπηςη και υπερϊςπιςη των διαδύκων, δηλαδό 
των προςώπων που καταφεύγουν ςτη Δικαιοςύνη για την επύλυςη διαφορών ό την απονομό δικαιοςύνησ ςε 
αξιόποινεσ  πρϊξεισ που ϋχουν υποςτεύ ό δαπρϊξει. Ειδικότερα,ο δικηγόροσ μελετϊ και διεκπεραιώνει τισ 
υποθϋςεισ που ϋχει αναλϊβει. Αν κϊποια από αυτϋσ πρόκειται να εκδικαςτεύ,ςυλλϋγει όλεσ τισ πληροφορύεσ 
που αφορούν την υπόθεςη για να ςχηματύςει τη δικογραφύα και να διατυπώςει επιχειρόματα για την 
υπερϊςπιςη του πελϊτη του ό και για να ξεκινόςει νομικϋσ ενϋργειεσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ δύκησ,εκθϋτει τα 
γεγονότα με τρόπο τϋτοιο,ώςτε να ςτηρύζεται όςο το δυνατόν καλύτερα η θϋςη του πελϊτη του. Επύςησ,ο 
δικηγόροσ ςυντϊςςει νομικϊ ϋγγραφα όπωσ διαθόκεσ,μιςθώςεισ,υποθόκεσ και ϊλλα. Επικυρώνει τισ 
διαθόκεσ και αντιπροςωπεύει ό ςυμβουλεύει τουσ εκτελεςτϋσ τησ. Εξηγεύ τουσ νόμουσ,τουσ κανονιςμούσ και 
τισ δικαςτικϋσ αποφϊςεισ ςε ϊτομα και επιχειρόςεισ. Αναλαμβϊνει την παροχό νομικών ςυμβούλων ςε 
φυςικϊ πρόςωπα,επιχειρόςεισ και οργανιςμούσ του δημοςύου ό του ιδιωτικού τομϋα. Σϋλοσ,εκπροςωπεύ 
τουσ πελϊτεσ του ενώπιον αρχών ό οπουδόποτε αλλού εξουςιοδότηςη. 



ΤΝΘΗΚΕ ΕΡΓΑΙΑ

 Η εργαςύα του δικηγόρου εύναι αρκετϊ δύςκολη και πολύπλοκη. Πρϋπει να ϋχει πολλό καλό νομικό 
κατϊρτιςη και να ενημερώνεται ςυνεχώσ για το αντικεύμενο τησ εργαςύασ του,τισ τροπολογύεσ των νόμων και 
τη νομολογύα. Επύςησ,τα καθόκοντϊ του εύναι πολλϊ και απαιτεύται καλόσ ςυντονιςμόσ αυτών,ώςτε οι 
υποθϋςεισ του να διεκπεραιώνονται όςον το δυνατόν γρηγορότερα εντόσ των προβλεπόμενων προθεςμιών 
και με αποτελεςματικό τρόπο. Πρόκειται για μια πνευματικό εργαςύα με αρκετό ϊγχοσ και ευθύνη. Οι ώρεσ 
εργαςύασ εύναι πολλϋσ τόςο ςτο δικαςτόριο όςο και ςτο γραφεύο. 

 Η εργαςύα του εκτελεύται ςυνόθωσ ςε χώρουσ δικαςτηρύων ό γραφεύων. Οριςμϋνεσ φορϋσ όταν λειτουργεύ 
ωσ νομικόσ ςύμβουλοσ ό ςυνόγοροσ,χρειϊζεται να μετακινηθεύ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ χώρασ και 
ςπανιότερα ςτο εξωτερικό. Ακόμη,μϋςα ςτα πλαύςια τησ εργαςύασ του,χρειϊζεται να ϋρχεται ςε επαφό με 
ανθρώπουσ που ϋχουν διαπρϊξει ληςτεύεσ,εγκλόματα και ϊλλεσ αξιόποινεσ πρϊξεισ. Αυτό μπορεύ να 
αποτελϋςει μια πηγό επιπλϋον ϊγχουσ και πρόςθετων δυςκολιών,ειδικϊ ςτουσ νϋουσ επαγγελματύεσ.



ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ

 Βαςικό χαρακτηριςτικό,το οπούο φαύνεται να μοιρϊζεται η πλειονότητα των δικηγόρων,εύναι η μοναδικό επικοινωνιακό 
ικανότητα. Σο χϊριςμα του δικηγόρου να αναπτύςςει διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, να δημιουργεύ κλύμα εμπιςτοςύνησ και να αποπνϋει 
αύςθηςη αξιοπιςτύασ. Σο προφύλ ενόσ υπεύθυνου και ςοβαρού επιχειρηματύα ςε ςυνδυαςμό με μια εξωςτρεφό και επικοινωνιακό 
φύςη εύναι ςτοιχεύα που μπορούν να κατακτόςουν και τουσ πιο απαιτητικούσ πελϊτεσ.

 Ένα ϊλλο προςόν ,εξύςου ςημαντικό για το ιδιαύτερα ανταγωνιςτικό νομικό περιβϊλλον,εύναι η λογικό και η αναλυτικό ςκϋψη. 
Ένασ δικηγόροσ οφεύλει να εύναι ςε θϋςη να επεξεργϊζεται ϊμεςα τισ πληροφορύεσ που λαμβϊνει και να τισ ςυνδυϊζει,αρχικϊ,με τισ 
οικεύεσ  νομοθετικϋσ διατϊξεισ. Κϊθε υπόθεςη εύναι μοναδικό και απαιτεύ ξεχωριςτό χειριςμό. Επομϋνωσ, πρϋπει να προςαρμόζει 
τη νομικό του ςκϋψη πϊνω ςτα πραγματικϊ περιςτατικϊ που προκύπτουν κϊθε φορϊ και μϋςα από μια ςειρϊ νομικών ςκϋψεων,να
καταλόγει ςε νομικϊ και αςφαλό ςυμπϋραςμα τα οπούα θα εύναι ικανϊ να ςτηρύξουν ϋνα ό περιςςότερα νομικϊ επιχειρόματα.

 Σο δικηγορικό επϊγγελμα εύναι φυςικϊ ϊμεςα ςυνυφαςμϋνο με τη ςυνεχό ϋρευνα και την αϋναη διϊθεςη για απόκτηςη νϋων 
γνώςεων, καθώσ η νομικό εύναι μια επιςτόμη,η οπούα ανανεώνεται ςυνεχώσ.  Η οργϊνωςη και η επαρκόσ τεκμηρύωςη ενόσ 
νομικού ιςχυριςμού απαιτούν ςυςτηματικό ϋρευνα και μελϋτη νομικών κειμϋνων,νομοθεςύασ και νομολογύα. Κρύνεται 
ςκόπιμο,γι‘αυτό το λόγο, δικηγόροσ να εύναι αφοςιωμϋνοσ ςτο ϋργο του και να παραμϋνει ενημερωμϋνοσ για τισ νομοθετικϋσ και 
νομολογικϋσ μεταβολϋσ,μϋςα από όλεσ τισ ςύγχρονεσ πηγϋσ,διαφορετικϊ διατρϋχει κύνδυνο ϋκθεςησ τόςο ςτον πελϊτη όςο και 
ςτουσ ςυναδϋλφουσ του.

 ημαντικό χαρακτηριςτικό εύναι,ακόμη, η ικανότητα χειριςμού του γραπτού και του προφορικού λόγου. Σα δικόγραφα θα 
πρϋπει να εύναι περιεκτικϊ και ευανϊγνωςτα,ενώ ο λόγοσ ςτο ακροατόριο,μεςτόσ και ουςιαςτικόσ. το πλαύςιο τησ ακροαματικόσ 
διαδικαςύασ χρόςιμο εύναι να εκφρϊζεται με παρρηςύα και με εύςτοχα επιχειρόματα,τα οπούα θα εύναι δομημϋνα και ςυγροτημϋνα
αποφεύγοντασ εκφρϊςεισ και κινόςεισ εντυπωςιαςμού. 

 Σϋλοσ, βαςικό ςυςτατικό,το οπούο ςυμβϊλλει ςτην οικοδόμηςη μιασ επιτυχημϋνησ νομικόσ καριϋρασ εύναι η ικανότητα 
ςυνεργαςύασ, η δυνατότητα δηλαδό να ςυνεργϊζεται τόςο με τουσ ςυναδϋλφουσ του εντόσ του χώρου εργαςύασ όςο και με τουσ 
αντιδύκουσ.  



ΠΟΤΔΕ

 Ο δικηγόροσ ςπουδϊζει ςτισ Νομικϋσ χολϋσ των Πανεπιςτημύων. Τπϊρχει και δυνατότητα μεταπτυχιακών 
ςπουδών,ανϊλογα με τον τομϋα ςτον οπούο θϋλει να εμβαθύνει.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

 Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θϋςεισ εργαςύασ ςε τομεύσ ανϊλογουσ με τισ ςπουδϋσ και την εξειδύκευςό του. Ενδεικτικϊ αναφϋρεται 
ότι μπορούν να απαςχοληθούν ςτο δημόςιο και τον ιδιωτικό τομϋα. Για την ϊςκηςη του δικηγορικού επαγγϋλματοσ απαιτεύται ειδικό
ϊδεια,την οπούα οι πτυχιούχοι μπορούν να αποκτόςουν αφού αςκηθούν επύ 18 μόνεσ ςε δικηγορικό γραφεύο και περϊςουν τισ ςχετικϋσ 
εξετϊςεισ ςτον Άρειο Πϊγο. Μετϊ από 4 χρόνια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ μπορούν να παρύςτανται ςτο Εφετεύο και μετϊ από 8 χρόνια ςτον 
Άρειο Πϊγο και το υμβούλιο Επικρατεύασ. Οι δικηγόροι,που επιθυμούν να ειςϋλθουν ςτο Δικαςτικό Κλϊδο,ϋχουν τη δυνατότητα, ϋνα ϋτοσ 
μετϊ την ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ,να ςυμμετϋχουν ςε εξετϊςεισ και να ειςϋλθουν ςτον κλϊδο των Ειρηνοδικών. Για τον κλϊδο των 
Δικαςτών απαιτούνται 3 χρόνια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ και ςυμμετοχό ςε εξετϊςεισ για την κϊλυψη κενών θϋςεων.  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ :

 ΆΚΗΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΎ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΣΟ 

 ΔΙΚΑΣΙΚΟ –ΕΙΑΓΓΕΛΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΥΟ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΙΈΡΑ

 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΟ ΏΜΑ 

 ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΈΑ  (νομικά πρόςωπα δημοςίου δικαίου, ανεξάρτητεσ διοικητικέσ αρχέσ,οργανιςμοί τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ  κ.α.) 



ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ

 Η αγορϊ εργαςύασ των δικηγόρων που αςκούν κλαςικό δικηγορύα ςτα δικαςτόρια, εύναι δραματικϊ 
κορεςμϋνη και χειροτερεύει ςυνεχώσ. χετικϊ καλύτερη εύναι η κατϊςταςη για εξειδικευμϋνουσ δικηγόρουσ 
ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ και ςτην οικονομύα,ενώ πϊντα θα υπϊρχουν θϋςεισ εργαςύασ για ικανούσ,επύμονουσ 
δικηγόρουσ με ςύγχρονεσ γνώςεισ,επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ και οικογενειακό ό φιλικό υποςτόριξη.



ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ

 www.mysep.g

 www.lawnet.gr

 www.protothema.gr

http://www.lawnet.gr/
http://www.protothema.gr


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΥΙΑ 

ΣΟΤ ΙΑΣΡΟΤ

ΑΣΗΘΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΛΔΝΗ

Β1



ΚΤΡΙΟ ΣΟΦΟ ΣΩΝ 

ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Η κειέηε γηα απόθηεζε
γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ
απαξαίηεησλ ζηελ
πξόιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε
ζεξαπεία θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ
αζζελώλ θαζώο θαη ε
δηαξθήο ελεκέξσζε θαη ε
ζπλεξγαζία κε
ζπλαδέιθνπο από ηνλ
επξύηεξν ρώξν ηεο πγείαο.



ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΙΑΣΡΟΤ

• Η πξνζπκία γηα απόθηεζε πλεπκαηηθώλ θαη
ςπρηθώλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ άζθεζε ηεο
Ιαηξηθήο Δπηζηήκεο ώζηε λα ελεξγεί
απηνδύλακα θαη ππεύζπλα γηα ηελ θαιύηεξε
δπλαηή επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή.

• Η θαηαλόεζε ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηεο
ηαηξηθήο ηδηόηεηαο, ε αληίιεςε ηεο ππνρξέσζεο
πξνο ηνλ αζζελή, θαη πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν
γεληθόηεξα, θαζώο θαη ε πίζηε ζηελ πξνζθνξά
πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν.



ΠΟΤΔΕ

Οη ζπνπδέο ζηελ Ιαηξηθή
Δπηζηήκε έρνπλ δηάξθεηα 6
έηε. Σν πηπρίν ηεο ηαηξηθήο
δελ αθνξά ζε θάπνηα
εηδίθεπζε. Γίλεη ζηνπο
πηπρηνύρνπο ην δηθαίσκα
εγγξαθήο ζε ηαηξηθό
ζύιινγν θαη ζηελ
απόθηεζε ηεο άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο.



ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Ο λένο ηαηξόο κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα σο
αλεηδίθεπηνο ηαηξόο είηε ζηελ Διιάδα είηε ζε θάπνηα άιιε
ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Υξεηάδεηαη επίζεο λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία Τπαίζξνπ (Αγξνηηθό) γηα
15 κήλεο είηε ζε αγξνηηθό ηαηξείν, είηε ζε Κέληξν Τγείαο
ελώ νη 3 πξώηνη κήλεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε επαξρηαθά
λνζνθνκεία. Ωζηόζν, κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ εηδηθόηεηα
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Η εηδίθεπζε δηαξθεί από 4 έσο 6
ρξόληα αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα πνπ ζα επηιέμεη ν λένο
ηαηξόο κέρξη ηελ απόθηεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηίηινπ. Καηόπηλ,
ν ηαηξόο κπνξεί λα εξγαζηεί σο εηδηθόο ζε δεκόζην ή
ηδησηηθό λνζνθνκείν, θιηληθή ή ηαηξείν θαζώο θαη ζε
αζθαιηζηηθά ηακεία.



ΑΛΛΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Αθόκε, ν ηαηξόο κπνξεί λα εξγαζηεί ζηνλ επξύηεξν Γεκόζην
Σνκέα, ζηηο Ννκαξρίεο, ζηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο
ή ζε επηρεηξήζεηο σο ειεγθηέο Γεκόζηαο Τγείαο. Δπίζεο, όζνη
επηιέγνπλ απηό ην επάγγεικα έρνπλ ηε δπλαηόηεηά λα
δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε εξεπλεηηθνύο ηνκείο. Έηζη, ν ηαηξόο κπνξεί
λα εμαζθαιίζεη θάπνηα ζέζε εξγαζίαο σο εξεπλεηήο ζε
Παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα,
δειαδή ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ή ζε εξεπλεηηθά θέληξα. Η
έξεπλα πεξηιακβάλεη θιάδνπο όπσο κνξηαθή βηνινγία, γελεηηθή,
βηνρεκεία, θαξκαθνινγία, βηνηαηξηθή ηερλνινγία. Απώηεξνο
ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ηεο
θπηηαξηθήο θαη ηεο ηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ώζηε λα πξνζαλαηνιηζηνύλ
ζε αλάπηπμε θαξκάθσλ κε δξάζε θαη ηηο ιηγόηεξεο δπλαηόλ
παξελέξγεηεο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ βηνηαηξηθή ηερλνινγία, ζηόρνο
είλαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερληθώλ θαη ρξήζεσλ ηεο ηερλνινγίαο, γηα
παξάδεηγκα ηεο ξνκπνηηθήο ή ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.



ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Ο ηαηξηθόο θιάδνο
ραξαθηεξίδεηαη από
ηελ αδηάθνπε
πξνζθνξά θαη ηελ
επηζηεκνληθή θαη
εζηθή
ζπκπαξάζηαζε ζην
ζπλάλζξσπν.



ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

Τπάξρεη κεγάινο αληαγσληζκόο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη ππεξπιεζώξα
ηαηξώλ ελώ νη πεξηζζόηεξνη
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα (52.000 ηαηξνί). Αλ θαη ε
δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο είλαη
ηθαλνπνηεηηθή, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε
αλεξγία θαη ε ππναπαζρόιεζε απεηιεί ην
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Δπίζεο, ε
καθξόρξνλε δηάξθεηα ζπνπδώλ θαη ε
κεγάιε αλακνλή γηα ηελ έλαξμε ηεο
εηδηθόηεηάο απνηειεί εκπόδην ζηελ
επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο. Σέινο, ε
Ιαηξηθή πνιιέο θνξέο δελ θαηαθέξλεη λα
ζεξαπεύζεη. Ωζηόζν, ν ηαηξόο είλαη
απηόο πνπ νθείιεη λα δίλεη ειπίδεο θαη λα
αλαθνπθίδεη ηνλ αζζελή από ηνλ πόλν.



Οδεγνί  επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ

Γηαδηθηπαθέο  πύιεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ

Δθπαίδεπζε θαη αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα (Ν, Παηηληώηε)

Οη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ησλ καζεηώλ 
ηεο Γ΄Λπθείνπ (Γεκεηξαθόπνπινο 1985)

Σάζεηο θηλεηηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 
(Καζηκάηε Κ. 1980 ).

ΟΑΔΓ, 1983, Σν θαηλόκελν ηεο καθξνρξόληαο αλεξγίαο ζηελ 
Διιάδα

http://www.mysep.gr/?cat=40
http://www.mysep.gr/?cat=40
http://www.mysep.gr/?cat=40
http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/epag_monog1hst.htm
http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/epag_monog1hst.htm
http://2gym-xylok.kor.sch.gr/grasep/epag_monog1hst.htm
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