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•Ένας μηχανικός ρομποτικής θα ξοδέψει το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σχεδιάζοντας τα 

σχέδια που απαιτούνται για την κατασκευή 

ρομπότ. 

•Σχεδιάζουν επίσης τις απαραίτητες διαδικασίες για 

να λειτουργεί σωστά το ρομπότ. 

•Μερικοί από αυτούς τους επαγγελματίες είναι 

επίσης υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των μηχανών 

που πραγματικά συναρμολογούν τα ρομπότ. 



•Οι περισσότεροι μηχανικοί ρομποτικής απασχολούνται σε 

γραφεία, εργοστάσια παραγωγής ή εργαστήρια. Τα 

εργοστάσια παραγωγής ενδέχεται να είναι θορυβώδη, 

ανάλογα με τη βιομηχανία.

•Οι μηχανικοί ρομποτικής εργάζονται συνήθως σαράντα 

ώρες την εβδομάδα. Μπορεί επίσης να πρέπει να 

εργάζονται υπερωρίες, ειδικά όταν πρέπει να τηρούνται 

οι προθεσμίες του έργου.





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ S.T.E.M



STEM

• Αποτελεί Ακρωνύμιο του Science, Technology, Engineering
and Mathematics που στα Ελληνικά μεταφράζεται ως Φυσικές 
Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα 
Μαθηματικά. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από την 
βιολόγο Judith A. Ramaley Διευθύντρια του Ιδρύματος 
Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων 
προγραμμάτων σπουδών.  Δεν αφορά μόνο τις επιστήμες που 
αναφέρονται στο ακρωνύμιο αλλά θεωρεί τα σύγχρονα 
προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να 
αντιμετωπισθούν από μια μόνο επιστήμη. Σχεδιάζει στην 
διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, 
που είναι βασικές επιστήμες για την κατανόηση του 
περιβάλλοντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η επιστήμη της 
Μηχανικής που αποτελούν τα μέσα αλληλεπίδρασης με το 
σύμπαν.



.

Η εκπαιδευτική ρομποτική υλοποιεί την φιλοσοφία του STEM 
στην πράξη.
• Αφορά όλους τους μαθητές από την ηλικία των 5 ετών 
και πάνω.
• Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και 
προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές παίζοντας και 
μαθαίνουν αλλά και αναπτύσσουν δεξιότητες
• Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στις κατασκευές και η 
εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται για την διδασκαλία 
διαφόρων εννοιών κυρίως από τις Φυσικές Επιστήμες αλλά 
και από άλλα γνωστικά αντικείμενα

• o Φυσική
o Μαθηματικά
o Μηχανική
o Τεχνολογία



.

• Τι είναι;

• Ο μηχανικός ρομποτικής είναι σχεδιαστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τη δημιουργία ρομπότ και ρομποτικών συστημάτων που είναι σε θέση να 
εκτελούν καθήκοντα που οι άνθρωποι είτε δεν είναι σε θέση είτε προτιμούν 
να μην ολοκληρώσουν. Μέσα από τις δημιουργίες τους, ένας μηχανικός 
ρομποτικής βοηθά να κάνει τις εργασίες ασφαλέστερες, ευκολότερες και 
πιο αποτελεσματικές, ιδιαίτερα στη μεταποιητική βιομηχανία.

• Τι κάνει;

• Ένας μηχανικός ρομποτικής θα ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 
τους σχεδιάζοντας τα σχέδια που απαιτούνται για την κατασκευή ρομπότ. 
Σχεδιάζουν επίσης τις απαραίτητες διαδικασίες για να λειτουργεί σωστά το 
ρομπότ. Μερικοί από αυτούς τους επαγγελματίες είναι επίσης υπεύθυνοι 
για το σχεδιασμό των μηχανών που πραγματικά συναρμολογούν τα 
ρομπότ. Ένας μηχανικός ρομποτικής θα ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου τους σχεδιάζοντας τα σχέδια που απαιτούνται για την κατασκευή 
ρομπότ. Σχεδιάζουν επίσης τις απαραίτητες διαδικασίες για να λειτουργεί 
σωστά το ρομπότ. Μερικοί από αυτούς τους επαγγελματίες είναι επίσης 
υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των μηχανών που πραγματικά 
συναρμολογούν τα ρομπότ.





ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



Ο Μηχανικός Τηλεπληροφορικής συνδυάζει την πληροφορική με τη

χρήση των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να δημιουργήσει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική επικοινωνία, όπου αυτή 
απαιτείται. Οι δραστηριότητες του ποικίλλουν, ανάλογα με την 
εξειδίκευση, την εμπειρία του και τη φΰση του οργανισμού στον οποίο 
εργάζεται

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Εργάζεται συνήθως σε περιβάλλον γραφείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις

εργάζεται με τηλε-εργασία, μακριά από τις εγκαταστάσεις του φορέα 
όπου απασχολείται. Το ωράριο του είναι αυτό που προβλέπεται από την 
αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει την επιχείρηση 
που εργάζεται, αλλά σε περιπτώσεις προγραμματισμένων συντηρήσεων 
και αναβαθμίσεων του εξοπλισμού ή όταν παρουσιάζονται βλάβες

χρειάζεται να εργαστεί υπερωριακά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Εκτός από την άρτια επιστημονική και πρακτική κατάρτιση, απαραίτητα

χαρακτηριστικά του επαγγελματία μηχανικού τηλεπληροφορικής είναι η

ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής, η γρήγορη αντίληψη, η 
παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ακρίβεια και η επινοητικότητα. 

Χρήσιμη στον επαγγελματία είναι και η ευχέρεια στην επικοινωνία. αφοΰ

συχνά θα χρειασθεί να δουλεύει σε ομάδα, αλλά και να συνεργάζεται με 
τους πελάτες και τους συναδέλφους του στην επιχείρηση. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 



Για την επαγγελματική απασχόληση στον τομέα της τηλεπληροφορικής

απαιτούνται σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο ή 
ακόμη και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ο Μηχανικός Τηλεπληροφορικής μπορεί να εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό

όσο και στο δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους 
ειδικούς. Απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση αναπτύσσει ή 
χρησιμοποιεί εφαρμογές τηλεπληροφορικής (εταιρίες τηλεφωνίας και 
πληροφορικής, φορείς που παρέχουν τηλεκπαίδευση κ.λπ.), όπου 
αναλαμβάνει αρμοδιότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της 
διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της ειδικότητας του. Μπορεί, επίσης, 
να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ



Μηχανικός 

Τηλεπληροφορικής
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ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Ο/Η Μηχανικός Τηλεπληροφορικής 

συνδυάζει την πληροφορική με τη χρήση 
των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να 
δημιουργήσει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική 
επικοινωνία, όπου αυτή απαιτείται. Οι 
δραστηριότητες του ποικίλλουν, ανάλογα 
με την εξειδίκευση, την εμπειρία του και τη 
φύση του οργανισμού στον οποίο 
εργάζεται.



Ικανότητες-

Δεξιότητες

Εκτός από την άρτια 

επιστημονική και πρακτική 

κατάρτιση, απαραίτητα 

χαρακτηριστικά του 

επαγγελματία μηχανικού 

τηλεπληροφορικής είναι η 

ικανότητα συγκέντρωσης 

της προσοχής, η γρήγορη 

αντίληψη, η 

παρατηρητικότητα, η 

μεθοδικότητα, η ακρίβεια και 

η επινοητικότητα. 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργάζεται συνήθως σε περιβάλλον γραφείου. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις εργάζεται με τηλε-εργασία, μακριά από τις 
εγκαταστάσεις του φορέα όπου απασχολείται. Το ωράριο του είναι 
αυτό που προβλέπεται από την αντίστοιχη συλλογική σύμβαση 
εργασίας που καλύπτει την επιχείρηση που εργάζεται, αλλά σε 
περιπτώσεις προγραμματισμένων συντηρήσεων και αναβαθμίσεων 
του εξοπλισμού ή όταν παρουσιάζονται βλάβες χρειάζεται να 
εργαστεί υπερωριακά. 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ελευθερία  Ελένη 



ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο (Η.Ε.) ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, eCommercen ή e-

comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ 

αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση 

δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων 

μερών, πωλητή-αγοραστή.



ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο/Η Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου ασχολείται με την παροχή ή 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Σχεδιάζει τις 

στρατηγικές και τους επιχειρηματικούς στόχους ανάλογα με τις ανάγκες 

του πελάτη ή της επιχείρησης και υλοποιεί διαδικτυακές εφαρμογές και 

τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που να ανταποκρίνονται 

στους στόχους αυτούς.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Δεδομένου ότι χρειάζεται συχνά να εργάζεται με προθεσμίες, πρέπει να 

αντέχει τη σχετική πίεση. Σημαντική είναι η σχολαστικότητα ως προς την 

ενημέρωση των καταλόγων και την τήρηση των αρχείων, ώστε να υπάρχει 

συνέπεια όσον αφορά το μέγεθος της παραγγελίας και το χρονοδιάγραμμα 

παράδοσης. Τέλος, ο ειδικός πρέπει να εργάζεται κάτω από ελάχιστη 

επίβλεψη και καθοδήγηση. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

. 

Για την επαγγελματική απασχόληση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτούνται 

σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο, οι οποίες προσφέρονται στα 

παρακάτω Τμήματα: - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας 

- Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη - Τμήμα Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Ιονίου στην Κέρκυρα - Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 

Πληροφοριακών Συστημάτων του AT.Ε.Ι. Πάτρας -Τμήμα Πληροφορικής στην Διοίκηση και 

Οικονομία του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας στην Αμαλιάδα 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργάζεται συνήθως σε γραφείο της επιχείρησης, αν και σε ορισμένες 

περιπτώσεις εργάζεται με τήλε-εργασία, δηλαδή μέσω διαδικτύου μακριά από το 

χώρο της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Για την εξυπηρέτηση των 

πελατών του σε άλλες περιοχές, συχνά χρειάζεται να μετακινείται. 



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό 

τομέα, όπως στον τομέα της διαφήμισης και των πωλήσεων, αλλά και 

στο δημόσιο τομέα, όπως στις προμήθειες του δημοσίου με λογιστικά 

και ψηφιακά αγαθά, καθώς και στην πληρωμή δασμών και φόρων.

Το εμπόριο ηλεκτρονικού υλικού (εικόνες, ήχος, κείμενο, βίντεο, 

λογισμικό, παιχνίδια) αποτελεί μια νέα μορφή εμπορίου, στην οποία ο 

κύκλος των εμπορικών συναλλαγών δεν κλείνει ποτέ, αφού όλες οι 

διαδικασίες που το αποτελούν, από την παραγωγή μέχρι τη χρήση, 

πραγματοποιούνται μέσα στο δίκτυο. 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΑΚΙ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΑΚΙ



ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Ο/Η Ειδικός Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου ασχολείται με την παροχή 
ή πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
μέσω του διαδικτύου.

• Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη 
των καταλόγων και την αναλυτική 
περιγραφή των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών.

• Ανάμεσα στα βασικά καθήκοντα του 
είναι η τήρηση αρχείου με 
όλες τις ενέργειες ανά προμηθευτή 
και αγοραστή και η έκδοση των 
απαραίτητων παραστατικών.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Απαραίτητα χαρακτηριστικά του Ειδικού 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η ικανότητα 
συγκέντρωσης της προσοχής, η παρατηρητικότητα, 
η μεθοδικότητα, η δημιουργικότητα και η 
επινοητικότητα. 

• Επιπλέον, δεδομένου ότι χρειάζεται συχνά 
να εργάζεται με προθεσμίες, πρέπει να αντέχει τη 
σχετική πίεση.

• Τέλος, ο ειδικός πρέπει να εργάζεται κάτω από 
ελάχιστη επίβλεψη και καθοδήγηση.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Για την επαγγελματική απασχόληση στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου 
απαιτούνται σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο, 
οι οποίες 
προσφέρονται στα παρακάτω Τμήματα: 
- Τ μ ή μ α  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
- Τ μ ή μ α  Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της 
Αθήνας 
- Τ μ ή μ α  Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά 
- Τ μ ή μ α  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στη 
Θεσσαλονίκη 
- Τ μ ή μ α  Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιονίου στην 
Κέρκυρα 
- Τ μ ή μ α  Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 
Συστημάτων του A T . Ε . Ι . Π ά τ ρ α ς 
- Τ μ ή μ α Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία του
Α.Τ.Ε.Ι. Π ά τ ρ α ς στην Αμαλιάδα 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Η εργασία είναι κατά βάση ατομική, αν και συχνά 
είναι απαραίτητη η συνεργασία με συναδέλφους 
συναφών ειδικοτήτων, αλλά και με τη διοίκηση της 
επιχείρησης στην οποία απασχολείται. 

• Εργάζεται συνήθως σε γραφείο της επιχείρησης, αν 
και σε ορισμένες περιπτώσεις εργάζεται με τηλε-
εργασία, δηλαδή μέσω διαδικτύου μακριά α π ό το 
χώρο της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. 



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

• Ο Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να 
εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, όπως στον τομέα της 
διαφήμισης και των πωλήσεων, αλλά και στο 
δημόσιο τομέα, όπως στις προμήθειες του δημοσίου 
με λογιστικά και ψ η φ ι α κ ά αγαθά, καθώς και 
στην πληρωμή δασμών και φόρων. 



ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



 Social media manager είναι ο επαγγελματίας που σχεδιάζει και 
αναπτύσσει την πολιτική κοινωνικής δικτύωσης μιας εταιρίας , 
δημιουργεί «κίνηση» στη σελίδα της επιχείρησης και αναπτύσσει 
νέες τάσεις και πωλήσεις .



Τα κοινωνικά δίκτυα τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να κάνουμε  
καμπανιά σε επιχειρήσεις ,  οι οποίες απευθύνονται σε εμάς είτε 
αυτή είναι μια απλή διαχείριση ενός  προϊόντος είτε είναι μια 
διαφημιστική καμπανιά πιο πολύπλοκη και προκειμένου ο κόσμος 
να ενημερωθεί και να συζητήσει γύρω από τα συγκεκριμένα 
προϊόντα η τις υπηρεσίες. 



 Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης 
που δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης 
φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να 
μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους τους 
(followers) ή με επιλεγμένη ομάδα φίλων, να σχολιάζουν και να 
δηλώνουν ότι μια δημοσίευση τους αρέσει.



 Το Snapchat είναι ένα προϊόν λογισμικού εφαρμογής μηνυμάτων 
εικόνας που δημιουργήθηκε από τους Έβαν Σπίγκελ, Μπόμπι 
Μέρφι & Ρέγκι Μπράουν, όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο 
του Στάνφορντ.



 Το  Twitter (προφέρεται: [ˈtwɪtər], Τουίτερ) είναι ένας ιστοχώρος
κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του να 
στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα (μέχρι 280 
χαρακτήρες), τα οποία ονομάζονται τουίτς (tweets). Τα μηνύματα 
μπορούν να αναγνωστούν και από μη συνδεδεμένους χρήστες, 
αλλά μόνο οι συνδεδεμένοι μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα. 
Δημιουργήθηκε την 21 Μαρτίου του 2006 από τον Τζακ Ντόρσεϊ
και δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Η υπηρεσία έγινε 
γρήγορα δημοφιλής και σήμερα έχει 305 εκατομμύρια ενεργούς 
χρήστες (2015). Είναι ένας από τους δέκα πιο δημοφιλείς 
ιστοτόπους του διαδικτύου.



ΖΕΤΑ ΤΙΛΙΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



ΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΤΟ 2017 ΑΠΌ 

ΚΙΝΕΖΟΥΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΌ ΚΩΜΙΚΑ 

ΒΙΝΤΕΟ. ΤΟ 2018 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΉ 

ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ  

ΣΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



TO MESSENGER ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΜΕΣΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΆΡΕΧΕΙ ΤΗΝ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΦΩΝΗΣ.



Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή 

κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την 

δυνατότητα επεξεργασίας και 

κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο 

στο διαδίκτυο.



Το Facebook είναι πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι χρήστες της μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 

μηνυμάτων με τις επαφές τους και να 

ειδοποιούνται όταν ανανεώνουν τις 

προσωπικές πληροφορίες τους.



TO SNAPCHAT ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

ΝΑ ΔΙΑΜΩΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 

ΤΗΥΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ CHAT ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΑΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΎ 

ΖΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤ2



Δημοσιογράφος 
Διαδικτύου

Ορέστης & Σωτήρης



Δημοσιογράφος 
Διαδικτύου

•Σήμερα, είναι σαφές ότι το 
Διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο Μέσο 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με 
απίστευτα πλεονεκτήματα.



Δημοσιογράφος 
Διαδικτύου

• Καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για 
αυτό αυξάνεται, όλο και περισσότεροι 
δημοσιογράφοι στρέφονται στο 
Ίντερνετ, είτε για να αντιμετωπίσουν την 
κρίση στον Τύπο είτε για να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτού του 
νέου Μέσου.



Δημοσιογράφος 
Διαδικτύου

•Δημοσιογράφοι μεγάλων 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών 
εφημερίδων δημιουργούν 
αξιόπιστες ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες.



Δημοσιογράφος 
Διαδικτύου

Ο δημοσιογράφος διαδικτύου παίρνει τις πληροφορίες 
του απ’ τα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης και τα μεταδίδει 

στον υπόλοιπο κόσμο 





ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ



Τι είναι ο διαιτολόγος

Διαιτολόγος είναι ο ειδικός επιστήμονας, ο οποίος με γνώσεις, 

πληροφορίες και κατάλληλους χειρισμούς συμβάλλει στην 

προστασία και την προαγωγή της υγείας και συνεισφέρει στην 

αποκατάστασή της με τη σωστή διατροφή. 



• Η ειδικότητα του διαιτολόγου, σήμερα, συγκαταλέγεται μεταξύ 

των μοντέρνων επαγγελμάτων με πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.



• Στην Ελλάδα, ο διαιτολόγος , εκτός από δημόσιες υπηρεσίες, 

π.Χ. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ. Τα τελευταία χρόνια 

απασχολείται κυρίως ιδιωτικά, ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε 

μετέχοντας σε διάφορες ομάδες υγεία



• Η συμβολή του στην αντιμετώπιση του υπέρβαρου και της 

παχυσαρκίας είναι καθοριστική. Τον αποκαλούν «θεματοφύλακα» 

της υγιεινής διατροφής και «πολέμιο» της παχυσαρκίας.



• Επιπλέον παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση συνδρόμων 

διαταραχών διατροφής που εμφανίζονται με ραγδαίο ρυθμό στο 

δυτικό κόσμο ως αποτέλεσμα της επίλυσης του επισιτιστικού 

προβλήματος και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, όπως είναι 

η νευρογενής ανορεξία και η βουλιμία.



Πεδία απασχόλησης

• Ταυτόχρονα η επιστημονική του παρουσία διευρύνεται συνεχώς 

σε ολοένα και περισσότερα πεδία:

• Κλινική διαιτολογία

• Αδυνάτισμα

• Αθλητική διατροφή

• Παιδική διατροφή

• Αντιμετώπιση ειδικών ομάδων πληθυσμού: ηλικιωμένοι, 

εγκυμονούσες και θηλάζουσες

• Βιομηχανία τροφίμων



Κατηγορίες διατροφολόγων

• Διαιτολόγος – διατροφολόγος

• Κλινικός Διαιτολόγος

• Παιδοδιατροφολόγος

• Αθλητικός Διατροφολόγος



Συμπέρασμα

• Ο ρόλος της διατροφής, και 

φυσικά του διαιτολόγου είναι 

σημαντικός, όχι μόνο στην 

πρόληψη, αλλά και στη 

αντιμετώπιση πολλών 

παθολογικών καταστάσεων.



Μηχανικός ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας

Χάρης



Ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.

Μερικές από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι η ηλιακή, η αιολική, η 

βιομάζα, η γεωθερμική, η υδροηλεκτρική 
και η ενέργεια του ωκεανού.



Η εκπαίδευση και οι αρμοδιότητες του. 

1.Επιβλέπει την εκτέλεση κάθε φάσης της μελέτης ή του έργου.

2.Ελέγχει τη διαδικασία συντήρησης του ηλεκτρολογικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και παρέχει τεχνική υποστήριξη.

3.Θα πρέπει να έχει το πτυχίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος ή 

Μηχανικού ΑΠΕ.

4.Εντοπίζει ευκαιρίες για οικονομική χρήση ενέργειας.

5.Αναλύει στοιχεία τα στοιχεία της εκτέλεσης.



Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία και το χώρο όπου 

εργάζεται, ο ΑΠΕ μπορεί να αποκτήσει 

διοικητικά καθήκοντα, να τεθεί επικεφαλής 

ομάδας ή να εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος.





ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΚΑΙ ΜΆΡΙΟΥ



Ανανεώσιμες  πηγές 

ενέργειας

 Ηλιακή ονομάζουμε την ενέργεια που μας 

δίνει ο ήλιος. Μερικές από τις βιολογικές 

ανάγκες του ανθρώπου καλύπτονται από 

αυτήν την πηγή ενέργειας. Το κακό όμως είναι 

πως αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια σε 

ελάχιστο βαθμό και δεν υπάρχουν ακόμη 

συσκευές, οι οποίες να χρησιμοποιούν όλη 

την ενέργεια του ήλιου.



 Αιολική ονομάζουμε την ενέργεια που μας 

δίνει ο άνεμος. Την αιολική ενέργεια την 

προσλαμβάνουμε με τις ανεμογεννήτριες. Οι 

ανεμογεννήτριες έχουν ως σκοπό να 

μετατρέψουν το ρεύμα στην σε ηλεκτρική και 

σε ηλεκτρικό ρεύμα.



 Τη γεωθερμική ενέργεια τη βρίσκουμε 

στη λιθόσφαιρα της Γης και χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.



 Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

που λειτουργούν με βιομάζα, καίνε μεγάλες 

ποσότητες σε ξύλο και σε απόβλητα. Σε 

μερικές περιοχές της Γης(όπως είναι 

οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), οι 

άνθρωποι καλύπτουν όλες τους τις ανάγκες 

μόνο με τη βιομάζα, η οποία αποδίδει 

μεγάλες ποσότητες σε ηλεκτρικό ρεύμα.


