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Αληί πξνιόγνπ 

απόζπαζμα  από Οδηγό Σποςδών Τ.Δ.Δ., εκδόζεων Ο.Δ.Γ.Β., 1986 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

λένπο, λα μεθχγνπλ απφ ην  ‘‘μονόδπομο’’ ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ  ζε ρψξνπο φπνπ ζπλππάξρνπλ γεληθή κόξθωζε θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήηωλ, ζε ηνκείο παξαγσγηθνχο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο  ζηφρνπο. 

 

 

Απόζηνινο Καθιακάλεο 

η. Τπνπξγφο Δζληθήο  Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

η. Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 
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http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/EKPAIDEYTIKO_SYSTHMA_SXEDIAGRAMMA.pdf   

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/EKPAIDEYTIKO_SYSTHMA_SXEDIAGRAMMA.pdf
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

 

θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: 

Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ 

ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/17.09.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.  Ζ 

Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο 

παηδείαο κε ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή γλψζε, κε εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο: 

 Ζ παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζφξξνπε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε 

φισλ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο 

αιιά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. 

 Ο ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. 

 Ζ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ 

πνιίηε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ζπκκεηνρή. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

 Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Ζ ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, 

θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην 

πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη  

 Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο −  

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
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ΔΓΓΡΑΦΔ 

ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ 

ηίηινπ ηεο αιινδαπήο ρσξίο εμεηάζεηο. 

ηελ Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή 

Γεληθνχ Λπθείνπ, θαζψο θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ Α΄ ή Β θχθινπ Σ.Δ.Δ ή άιινπ ηχπνπ 

Λπθείνπ ζε άιιε εηδηθφηεηα. ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Γ’ ηάμε 

ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

Οη πξναγφκελνη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ. 

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο εγγξαθέο – κεηαγξαθέο θαη ηελ θνίηεζε καζεηψλ ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζην Παξάξηεκα ζει. 87. 

 

 

ΓΟΜΖ 

Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα  δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. ηα 

Δζπεξηλά θνηηνχλ εξγαδφκελνη καζεηέο.  

Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ: 

 Σν Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ (φπνπ ε θνίηεζε ζηα Ζκεξήζηα  ΔΠΑ.Λ. 

είλαη ηξηεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ελψ ζηα  Δζπεξηλά 

ΔΠΑ.Λ. είλαη ηεηξαεηείο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο  Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄) 

 Μεηαδεπηεξνβάζκην  Κχθιν πνπδψλ – Σάμε καζεηείαο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, ηερληθά, 

επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.  

 Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Α΄ ηάμεο πεξηιακβάλεη θνηλά γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη καζήκαηα νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ  

πνπ επηιέγεη ν καζεηήο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

θνηλά καζήκαηα θαη φια ηα καζήκαηα ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ 

επέιεμαλ.  

 Ζ Β΄ ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

ηεο Β΄ ηάμεο πεξηιακβάλεη  θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο απφ ηνλ  ηνκέα πνπ επέιεμαλ. Οη 

καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θνηλά καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο θαη ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο. 

 Ζ  Γ΄ ηάμε ρσξίδεηαη επίζεο ζε εηδηθφηεηεο. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο 

Γ’ ηάμεο πεξηιακβάλεη  καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηα αληίζηνηρα 

καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ήδε έρνπλ επηιέμεη νη καζεηέο απφ ηελ Β’ 

ηάμε, ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα 

γεληθήο παηδείαο. 
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ΣΟΜΔΗ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ  ΔΦΑΡΓΟΓΧΝ   

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο 

1. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο 

2. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 

3. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 

Σνκέαο Μεραλνινγίαο  

1. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπψλ 

2. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο  

Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ 

3. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ & Κιηκαηηζκνχ 

4. Σερληθφο Ορεκάησλ 

5. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ 

Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο  θαη Απηνκαηηζκνύ 

1. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ 

2. Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ 

3. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ  

4. Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ 

Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγωλ 

1. ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 

Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ 

1. Σερληθφο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο 

2. Σερληθφο Διέγρνπ Ρχπαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Αληηξξχπαλζεο  

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο  

1. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

2. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ 

3. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο 

4. Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Σνκέαο Γεωπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο 

1. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο 

2. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

3. Σερληθφο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ 

4. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

5. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

6. Σερληθφο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

Σνκέαο Πινηάξρωλ  

1. Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

Σνκέαο Μεραληθώλ 

1. Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ-ΠΡΟΝΟΗΑ θαη ΑΗΘΖΣΗΚΖ – 

ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ 
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Σνκέαο Τγείαο  - Πξόλνηαο 

1.  Βνεζφο Ννζειεπηή 

2.  Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

3.  Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ 

4.  Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή 

5.  Βνεζφο Οδνληνηερλίηε 

6.  Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

7.  Βνεζφο Φαξκαθείνπ 

Σνκέαο Αηζζεηηθήο – Κνκκωηηθήο 

1.   Αηζζεηηθήο Σέρλεο 

2.   Κνκκσηηθήο Σέρλεο 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ θαη ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

Σνκέαο Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ  

1.  ρεδηαζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ 

2.  Γξαθηθέο Σέρλεο 

3.  πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε 

4.  Φεθηδνγξαθία – Ταινγξαθία 

5.  Αξγπξνρξπζνρνΐα 

Σνκέαο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ 

1.  ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο 

2.  Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή 

Πηγή:   άπθπο 8   ηος  Νόμος  4186  (ΦΔΚ 193/17.09.2013)          

και άπθπο 25 παπ. 5 ηος Νόμος 4203  (ΦΔΚ 235/01.11.2013) 

και άπθπο 6 παπ. 1 ηος Νόμος 4327     (ΦΔΚ 50 /14.05.2015) 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/dn10veoopbawkr2/fek%20235_1.11.2013_%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%99%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds8faok5pspu0pc/%CE%A6%CE%95%CE%9A_50_14.05.2015.pdf?dl=0
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ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 

ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ρνξεγείηαη: 

Α. Γηα ην Γεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ 

Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, ηφζν 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η.), φζν θαη γηα ηελ 

πξφζιεςε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, κεηά ηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, θαη 

Πηπρίν Δηδηθόηεηαο επηπέδνπ 4, κεηά απφ ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ην 

δηθαίσκα λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπίζεο νη απφθνηηνη ηνπ ΔΠΑ.Λ. (Γεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ) έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

εγγξαθήο ζηα ΗΔΚ ζε ηκήκαηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε απηήλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζην 3
Ο
 

εμάκελν.   

Ο βαζκφο ηνπ απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο 

γεληθήο βαζκνινγίαο ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο θαη 

εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ελψ ν βαζκφο ηνπ 

πηπρίνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ησλ 

καζεκάησλ εηδηθφηεηαο. 

Β. Γηα ην Μεηαδεπηεξνβάζκην  θχθιν ζπνπδψλ – ηάμε καζεηείαο  

 Πηπρίν Δηδηθόηεηαο 5, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο  

ησλ πξνζφλησλ ηνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 

 Οη επηηπρφληεο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, παξάιιεια κε ην πξνβιεπφκελν πηπρίν 

εηδηθφηεηαο απνθηνύλ θαη ηελ αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ ΜΑΘΖΣΧΝ  

Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά, ζε φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, εθηφο ηεο Δξεπλεηηθήο 

Δξγαζίαο, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ – 

Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή. 

Σα ζέκαηα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο.  

Πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο  θαη απφιπζεο 

 επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξν ηνπ 9,5  
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ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ  (Γεπηεξνβάζκηνπ θχθινπ ζπνπδψλ)  εηζάγνληαη 

ζε ζρνιέο  θαη ηκήκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε δχν ηξφπνπο: 

 Α΄ Σξφπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

 Β΄ Σξφπνο: κε Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θνηλέο κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Γεληθψλ 

Λπθείσλ. Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

Α.Δ.Η. (Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η.)  κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζε κεηαγελέζηεξν έηνο απφ απηφ ηεο 

απνθνίηεζήο ηνπο.  

 

Α΄ Σξόπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα απνθνίηνπο Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ κε πνζνζηφ γηα 

εηζαγσγή ζε: 

 Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.), ζε ζρνιέο & ηκήκαηα  αληίζηνηρα ή 

ζπλαθή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο.  

 Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ). 

 Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΣΔ). 

 ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

 ρνιή Αζηπθπιάθσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

 

Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη  ζε ηέζζεξα καζήκαηα ηεο Γ’ ηάμεο, δχν καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο (κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5) θαη δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο (κε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 3,5).  

Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, κεηά ηελ απφιπζε 

ηνπ καζεηή απφ ην ΔΠΑ.Λ.  ζε παλειιαδηθφ επίπεδν,  ζε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο 

Γ΄ ηάμεο,  πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ. 

http://www.mysep.gr/?cat=88
http://www.mysep.gr/?cat=88
http://www.mysep.gr/?p=11426
http://www.mysep.gr/?p=14547
http://www.mysep.gr/?cat=31
http://www.mysep.gr/?cat=32
http://www.mysep.gr/?cat=34
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ΠΑΝΔΛΑΓΗΚΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

& ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 

Α΄ Σξόπνο: κε Δηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο: Σέζζεξα  (4) Μαζήκαηα 

1. Μαζεκαηηθά  (1,5) 

2. Νενειιεληθή Γιψζζα (1,5) 

3. Α΄ Μάζεκα Δηδηθφηεηαο (3,5) 

4. Β΄ Μάζεκα Δηδηθφηεηαο (3,5) 

 

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Α΄ Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 

Β΄ Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 

Σνκέαο Μεραλνινγίαο  

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Καηαζθεπώλ 

Α΄  ηνηρεία Μεραλψλ 

Β΄ ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Μεραληθόο 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Α΄  ηνηρεία Μεραλψλ 

Β΄ ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δγθαηαζηάζεωλ Φύμεο θαη Κιηκαηηζκνύ 

Α΄ ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 

Β΄ ηνηρεία Μεραλψλ 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ορεκάηωλ 

Α΄ ΜΔΚ Η 

Β΄ ηνηρεία Μεραλψλ 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Αεξνζθαθώλ 

Α΄ Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ Η 

Β΄ ηνηρεία Μεραλψλ 

Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο  Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ, 

Δγθαηαζηάζεωλ 

Α΄  Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

Β΄  Φεθηαθά πζηήκαηα 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο  Ζιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ θαη Γηθηύωλ 

Α΄ Ζιεθηξνηερλία 

Β΄ Ζιεθηξηθέο Μεραλέο 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ 

Α΄ Ζιεθηξνηερλία 

Β΄ Φεθηαθά πζηήκαηα 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γηθηύωλ θαη Σειεπηθνηλωληώλ 

Α΄ Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

Β΄ Φεθηαθά πζηήκαηα 

Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγωλ  

Α΄  Αξρηηεθηνληθφ ρέδην 

Β΄  Οηθνδνκηθή 
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Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Α΄  Οηθνινγία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

Β΄  Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 

Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Α΄  Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

Β΄  Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Σνκέαο Γεωπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο 

Δηδηθόηεηα:  Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο 

Α΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Β΄ Γελδξνθνκία 

Δηδηθόηεηα:  Σερληθόο  Εωηθήο  Παξαγωγήο. 

Α΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Β΄ Βννηξνθία – Αηγνπξνβαηνηξνθία 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 

Α΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Β΄ Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 

Δηδηθόηεηα:  Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

Α΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Β΄ Φπηά Κεπνηερλία 

Δηδηθόηεηα:  Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ 

Α΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Β΄ Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

Δηδηθόηεηα:  Σερληθόο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Α΄ χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Β΄ Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 

Σνκέαο Πινηάξρωλ  

Α΄  Ναπζηπινΐα ΗΗ 

Β΄  Μεηαθνξά Φνξηίσλ 

Σνκέαο Μεραληθώλ 

Α΄  ηνηρεία Μεραλψλ 

Β΄  Μεραλέο Πινίνπ II 

Σνκέαο Τγείαο – Πξόλνηαο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

Α΄ Δμειηθηηθή Φπρνινγία 

Β΄ ηνηρεία  Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II 

Σνκέαο Αηζζεηηθήο – Κνκκωηηθήο (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

 Α΄ Κνζκεηνινγία 

 Β΄ Γεξκαηνινγία 

Σνκέαο Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

 Α΄ Γξακκηθφ ρέδην 

 Β΄ Διεχζεξν ρέδην 

Σνκέαο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ (φιεο νη εηδηθφηεηεο) 

 Α΄ Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο Πξντφλησλ Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 

 Β΄ Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ Πξντφληνο 
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ΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ 
(Ζκεξήζηα) 

 

Α΄ ΣΑΞΖ  

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΧΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 3 
4 

Λνγνηερλία  1 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 3 

4 
Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθή 2 

4.  Υεκεία 2 

5. Πνιηηηθή Παηδεία  

(Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ, Κνηλσληνινγία) 

2 

6. Ηζηνξία 1 

7. Θξεζθεπηηθά 1 

8. Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ζπλζεηηθή  εξγαζία / project)  2 

9. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά) 2 

10. Φπζηθή Αγσγή 2 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ  ΔΦΑΡΓΟΓΧΝ   

1. Αξρέο Μεραλνινγίαο 4 

2. Αξρέο Ζιεθηξνληθήο θαη Ζιεθηξνινγίαο 3 

3. Σερληθφ ρέδην 2 

4. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή  

2 

5. Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 2 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

1. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 4 

2. Αξρέο Λνγηζηηθήο 3 

3. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 

2 

4. Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 4 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

1. Αξρέο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 3 

2. Αξρέο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 3 

3. Αξρέο Δπηζηήκεο Γηαηξνθήο 3 

4. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 

2 

5. Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 2 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

1. Ναπηηθή ηέρλε 2 

2. Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο 2 

3. ηνηρεία Μεραλψλ Πινίνπ 2 

4. Σερληθφ ρέδην 1 

5. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 

2 

6. Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 4 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ & ΑΗΘΖΣΗΚΖ – 

ΚΟΜΜΟΣΗΚΖ 

1. Αγσγή Τγείαο  3 
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2. ηνηρεία Τγηεηλήο θαη Ηαηξηθήο Βηνινγίαο 2 

3. Πξψηεο Βνήζεηεο 2 

4. Δπηθνηλσλία, Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο 2 

5. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 

2 

6. Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 2 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ  ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

1. Διεχζεξν ρέδην 3 

2. Αξρέο χλζεζεο 3 

3. Ηζηνξία ηεο Σέρλεο 2 

4. ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – 

Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή 

2 

5. Δθαξκνγέο  Πιεξνθνξηθήο 3 

ύλνιν ωξώλ:  35 
Πηγή : άπθπο 9 παπ. 1 ηος  Νόμος 4186  (ΦΔΚ 193/17.09.2013) 

 και  άπθπο 6 ηος Νόμος 4327 (ΦΔΚ 50/14.05.2015) 
 

 

  Β΄ ΣΑΞΖ  

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΧΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 
3 

Λνγνηερλία  1 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 2 

3 
Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
Φπζηθή 1 

2 
Υεκεία 1 

4. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 

5. Θξεζθεπηηθά 1 

6. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά) 1 

7. Φπζηθή Αγσγή   1 

Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα  23 

ύλνιν ωξώλ:  35 
Πηγή : άπθπο 9 παπ. 2 ηος  Νόμος 4186 (ΦΔΚ 193/17.09.2013) 

 

 

Γ΄ ΣΑΞΖ  

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ΧΡΔ 

1. Διιεληθή Γιψζζα Νέα Διιεληθή Γιψζζα 2 
3 

Λνγνηερλία  1 

2. Μαζεκαηηθά 
Άιγεβξα 2 

3 
Γεσκεηξία 1 

3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
Φπζηθή 2 

2 
Υεκεία 1 

5. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 1 

6. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά) 1 

7. Φπζηθή Αγσγή   1 

Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα  23 

ύλνιν ωξώλ:  35 
Πηγή : άπθπο 9 παπ. 2 ηος  Νόμος 4186  (ΦΔΚ 193/17.09.2013) 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/ds8faok5pspu0pc/%CE%A6%CE%95%CE%9A_50_14.05.2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Πηγή: ΦΔΚ 1053/05.06.2015ηεύσορ  Β’ 

(Θ : ζεσξία, Δ: εξγαζηήξην,  : ζρέδην) 

ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

1. Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ 1Θ+3Δ 

2. Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 2Θ+2Δ 

3. Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 2Θ+2Δ 

4. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  1Θ+2Δ 

5. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Δθαξκνγέο ηνπο ζην 

Γηαδίθηπν 

1Θ+3Δ 

6. ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ 1Θ+3Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 

2. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 

3. Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ 1Θ+4Δ 

4. ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ 2Θ+2Δ 

5. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα  ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8LCLHE8WeG_a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfYsiVKSdci1EzB93R-xV4-HfV8-QdaKRd_LUFfqrYBh
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2.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύωλ Ζ/Τ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ 1Θ+3Δ 

2. Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 2Θ+2Δ 

3. Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 2Θ+2Δ 

4. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 1Θ+2Δ 

5. Δγθαηάζηαζε, Γηαρείξηζε θαη  πληήξεζε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 1Θ+4Δ 

6. Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ & Πξνδηαγξαθψλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ 1Θ+2Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 

2. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 

3. Δηδηθά Θέκαηα ζην Τιηθφ θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 1Θ+4Δ 

4. Σερληθή Τπνζηήξημε  Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηαδηθηπαθψλ 

Τπνδνκψλ  

1Θ+3Δ 

5. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

 

3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ 1Θ+3Δ 

2. Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 2Θ+2Δ 

3. Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 2Θ+2Δ 
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4. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 1Θ+2Δ 

5. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη  Δθαξκνγέο ηνπο ζην 

Γηαδίθηπν 

1Θ+3Δ 

6. ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ 1Θ+3Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 

2. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 3Θ+1Δ 

3. Δηδηθά Θέκαηα  ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ 1Θ+4Δ 

4. ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε  Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ 2Θ+2Δ 

5. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ  

          

1. Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Καηαζθεπώλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο θαη Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο 3Θ 

2. Μεραληθή – Αληνρή Τιηθψλ 3Θ 

3. Βαζηθή Ζιεθηξνινγία 2Θ + 2Δ 

4. ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ 3Δ 

5. Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ 2Θ+6Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 
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Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Μεραλψλ 3Θ 

2 ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 3Θ + 5Δ 

3. Αλειθπζηήξεο – Αλπςσηηθέο Μεραλέο 2Θ 

4. Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία - Δξγαιεηνκεραλέο 2Θ+6Δ 

5. Δλαιιαθηηθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο – Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 2Θ 

 

            

2.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Μεραληθόο 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο θαη Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο 3Θ 

2. Μεραληθή – Αληνρή Τιηθψλ 3Θ 

3. Βαζηθή Ζιεθηξνινγία 2Θ+2Δ 

4. ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ 3Δ 

5. Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ  2Θ + 6Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Μεραλψλ 3Θ 

2. ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ 3Θ 

3. πληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ 

θαπζίκσλ 

3Θ+6Δ 

4. Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε 2Θ + 4Δ 

5. ρέδην Δηδηθφηεηαο 2Δ 
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3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δγθαηαζηάζεωλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο θαη Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο 3Θ 

2. Μεραληθή – Αληνρή Τιηθψλ  3Θ 

3. Βαζηθή Ζιεθηξνινγία 2Θ+2Δ 

4. ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ 3Δ 

5. Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ  2Θ + 6Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ 3Θ + 5Δ 

2. ηνηρεία Μεραλψλ 3Θ 

3. Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ  3Θ+4Δ 

4. πζηήκαηα Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη Απηνκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ 

Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 

1Θ + 2Δ 

5. Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ 2Δ 

 

  

 4.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ορεκάηωλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ΜΔΚ Η 2Θ+4Δ 

2. Μεραληθή – Αληνρή Τιηθψλ 2Θ 

3. Ζιεθηξηθφ χζηεκα Απηνθηλήηνπ 2Θ +2Δ 

4. ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ 3Δ 
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5. πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ Η 2Θ+4Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ΜΔΚ ΗΗ 3Θ + 4Δ 

2. ηνηρεία Μεραλψλ 3Θ 

3. πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ ΗΗ 3Θ+4Δ 

4. Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ 2Θ+4Δ 

 

 

 5.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1.  Γνκή θαη πζηήκαηα Αεξνζθαθψλ 2Θ + 4Δ 

2. Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ Η 2Θ+4Δ 

3. ρέδην Δηδηθφηεηαο 2Δ 

4. Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ - πγθνιιήζεηο 2Θ + 4Δ 

5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ ΗΗ 3Θ + 4Δ 

2. ηνηρεία Μεραλψλ 3Θ 

3. Αξρέο Αεξνδπλακηθήο – Θεσξία Πηήζεσλ Αεξνζθαθψλ 2Θ 

4. Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο Αεξνζθαθψλ 3Θ+4Δ 

5. Μεηξήζεηο - Όξγαλα  Μεηξήζεσλ 1Θ+3Δ 
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ΣΟΜΔΑ  ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

 

1.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ, 

Δγθαηαζηάζεωλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Βαζηθά Ζιεθηξνληθά  3Θ+3Δ 

2. Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 

3. Δηζαγσγή ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 2Θ+3Δ 

4. Ζιεθηξνληθέο Γηαηάμεηο  2Δ 

5. Ζιεθηξνληθέο θαηαζθεπέο 2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ 3Θ 

2. Φεθηαθά πζηήκαηα  3Θ 

3. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 6Δ 

4. Γίθηπα Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 3Δ 

5. Γηαρείξηζε, Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 

θαη Γηθηχσλ πζηεκάησλ  

1Θ+4Δ 

6. Ζιεθηξνληθέο Μεηξήζεηο θαη πζηήκαηα Αζθάιεηαο 1Θ+2Δ 

 

   

 

 2.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ θαη Γηθηύωλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο - Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο 3Θ+3Δ 

2. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Η 4Θ+4Δ 
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3. Απηνκαηηζκνί Ζιεθηξνκεραληθήο Σερλνινγίαο 1Θ+3Δ 

4. ρεδίαζε Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 3 

5. Αγγιηθά εηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ 

2. Ζιεθηξηθέο Μεραλέο 3Θ 

3. Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ 3Θ+4Δ 

4. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο θαη Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ  4Δ 

5. Απηνκαηηζκνί Πξνγξακκαηηδφκελεο Λνγηθήο 2Θ+4Δ 

 

 

 

3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ 

 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Βαζηθά Ζιεθηξνληθά  3Θ+3Δ 

2. Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 

3. πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ 1Θ+3Δ 

4. Αηζζεηήξεο - Δλεξγνπνηεηέο  1Θ+2Δ 

5. Ζιεθηξνληθέο θαηαζθεπέο 2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ζιεθηξνηερλία 3Θ 

2. Φεθηαθά πζηήκαηα  3Θ 
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3. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 6Δ 

4. Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο 1Θ+2Δ 

5. πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ - Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο  1Θ+4Δ 

6. Μεραηξνληθή 1Θ+2Δ 

 

 

4.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Γηθηύωλ θαη Σειεπηθνηλωληώλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Βαζηθά Ζιεθηξνληθά  3Θ+3Δ 

2. Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά 3Θ+3Δ 

3. Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο 2Θ+3Δ 

4. Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληαθψλ ηνηρείσλ  2Δ 

5. Ζιεθηξνληθέο Καηαζθεπέο 2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ 3Θ 

2. Φεθηαθά πζηήκαηα  3Θ 

3. Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 6Δ 

4. Γηαρείξηζε θαη Δγθαηάζηαζε Γηθηχσλ  3Δ 

5. Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα - Δθαξκνγέο Σειεκαηηθήο 1Θ +4Δ 

6. πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Αζθάιεηαο 1Θ+2Δ 
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 ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

  

1.Δηδηθόηεηα : ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγωλ θαη Γεωπιεξνθνξηθήο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Οηθνδνκηθφ ρέδην 4 

2. Κηηξηαθά Έξγα θαη Γνκηθά Τιηθά 3Θ+2Δ 

3. Σνπνγξαθία θαη Πνιενδνκία 3Θ+2Δ 

4. ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ 4Δ 

5. Σνπνγξαθηθφ ρέδην θαη Φεθηαθή Υαξηνγξαθία 3Δ 

6. Αγγιηθά εηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρηηεθηνληθφ ρέδην 4 

2. Οηθνδνκηθή                                                  3Θ 

3. ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο 1Θ+2Δ 

4. Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα 5Δ 

5. Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ 2Θ+2Δ 

6. ρέδην Έξγσλ κε ρξήζε Ζ/Τ  4Δ 

 

ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

1.Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθύθιωζεο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Τιηθψλ  2Θ 

2. Σερλνινγία Αμηνπνίεζεο Απνξξηκκάησλ 3Θ 
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3. Σερλνινγία Αλαθχθισζεο I 3Θ+3Δ 

4. Γηαρείξηζε Απνβιήησλ  3Θ+3Δ 

5. Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία –Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ  4Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Οηθνινγία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 3Θ 

2. Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 3Θ 

3. Βηνκεραληθά θαη Αγξνηηθά Απφβιεηα 2Θ+1Δ 

4. πζηήκαηα Μεηξήζεσλ θαη Διέγρνπ 3Θ+3Δ 

5. Σερλνινγίεο Αλαθχθισζεο II 3Θ+3Δ 

6.  Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 

 

2.Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Διέγρνπ Ρύπαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεωλ Αληηξξύπαλζεο  

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Σερλνινγία θαη Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 2Θ 

2. πζηήκαηα θαη Δγθαηαζηάζεηο Αληηξξχπαλζεο 3Θ 

3. Σερληθέο Πξνζδηνξηζκνχ  Ρχπαλζεο 3Θ+3Δ 

4. Καηαζθεπαζηηθέο Σερλνινγίεο 3Θ+3Δ 

5. Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία –Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ  4Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Οηθνινγία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 3Θ 
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2. Πεξηβάιινλ θαη Φπζηθνί Πφξνη 3Θ 

3. Σερληθέο Αληηξξχπαλζεο 2Θ+3Δ 

4. πζηήκαηα Λήςεο Μεηξήζεσλ θαη Διέγρνπ 2Θ+2Δ 

5. Αληηξξππαληηθή Σερλνινγία 3Θ+3Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 

 

ΣΟΜΔΑ  ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

  

1.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Λνγηζηηθέο  2Θ+2Δ 

2. χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ  2Θ+4Δ 

3. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ – Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ) 4Θ 

4. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 3Θ 

5. Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια (ECXEL) 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 4Θ 

2. Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 4Θ 

3. Φνξνινγηθή Πξαθηηθή 2Θ+4Δ 

4. Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο 4Δ 

5. Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο 3Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 
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2.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή (Logistics)  3Θ+2Δ 

2. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Απνζεθψλ 3Θ+2Δ 

3. Αξρέο Λνγηζηηθήο 2Θ+2Δ 

4. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ – Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ) 4Θ 

5. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 3Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 4Θ 

2. Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 4Θ 

3. Δθαξκνγέο Δθνδηαζηηθήο (Logistics)   2Θ+3Δ 

4. Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ 2Θ+2Δ 

5. Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο  4Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 

 

 

3.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δηζαγσγή ζην Marketing  4Θ+2Δ 

2. Γηαθήκηζε  Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο 2Θ+2Δ 

3. Αξρέο Λνγηζηηθήο 2Θ + 2Δ 

4. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ – Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ) 4Θ 
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5. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 3Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 4Θ 

2. Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 4Θ 

3. Δθαξκνγέο Marketing 2Θ+2Δ 

4. Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή Γηαθήκηζεο 2Θ+3Δ 

5. Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο   4Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 

 

 

4.Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ 3Θ 

2. Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Ξελνδνρεηαθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ  

3Θ+4Δ 

3. Αξρέο Λνγηζηηθήο 2Θ+2Δ 

4. ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ – Δκπνξηθνχ – Δξγαηηθνχ - Σνπξηζηηθνχ)   5Θ 

5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο I 2Θ 

6. Γαιιηθά ή Γεξκαληθά 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 4Θ 

2. Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 4Θ 
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3. Δθαξκνγέο ζηνλ Σνπξηζκφ  6Δ 

4. Γεσγξαθία Σνπξηζκνχ  5Θ 

5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II 2Θ 

6. Γαιιηθά ή Γεξκαληθά 2Θ 

 

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

1.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο 2Θ+2Δ 

2. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 

3. Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 2Θ+2Δ 

4. Φπηνπξνζηαζία 2Θ+2Δ 

5. Φπηηθή Παξαγσγή 3Θ+2Δ 

6. Ακπεινπξγία 1Θ+1Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 

2. Γελδξνθνκία 2Θ+2Δ 

3. Αλζνθνκία Λαραλνθνκία 3Θ+2Δ 

4. Βηνινγηθή Γεσξγία 2Θ+1Δ 

5. Δθκεράληζε Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 
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2. Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Εωηθήο Παξαγωγήο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 

2. Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία  2Θ+2Δ 

3. Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ 2Θ+2Δ 

4. Πηελνηξνθία – Υνηξνηξνθία 4Θ+2Δ 

5. Εσηθή Παξαγσγή 2Θ+1Δ 

6. Μειηζζνθνκία – εξνηξνθία 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 

2. Βννηξνθία – Αηγνπξνβαηνηξνθία 3Θ+3Δ 

3. Τδαηνθαιιηέξγεηεο 2Θ+2Δ 

4. Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ 2Θ+2Δ 

5. Βηνινγηθή Γηαηξνθή Εψσλ 2Θ+1Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

 

3.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δλπδξεία - Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Θαιάζζησλ Δηδψλ Η 2Θ+2Δ 

2. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 

3. Αιηεπηηθέο Καηαζθεπέο 2Θ+3Δ 
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4. Τδαηνθαιιηέξγεηεο 2Θ+2Δ 

5. Αιηεπηηθή Σερλνινγία 2Θ+2Δ 

6. Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Αιηεπκάησλ 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 

2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία  2Θ+2Δ 

3. Ηρζπνπαζνινγία 2Θ+1Δ 

4. Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Θαιάζζησλ Δηδψλ θαη Γιπθψλ Νεξψλ II 3Θ+3Δ 

5. Τδαηνθαιιηέξγεηεο Αζπφλδπισλ θαη Καιιηέξγεηεο Πιαγθηνχ 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

 

4.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Θεξκνθήπηα & Δμνπιηζκνί 2Θ+2Δ 

2. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 

3. Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 2Θ+2Δ 

4. Φπηνηερλία Φπηνπξνζηαζία 3Θ+2Δ 

5. Μεραλήκαηα & Δξγαιεία Φπηνηερληθψλ Έξγσλ 2Θ+1Δ 

6. Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ  2Θ +1Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 
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2. Φπηά Κεπνηερλίαο 2Θ+2Δ 

3. Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ Κεπνηερλίαο 2Θ+2Δ 

4. Καιιηέξγεηα Αλζνθνκηθψλ Φπηψλ 3Θ+2Δ 

5. ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ θαη Ζ/Τ 2Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

 

5.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 

2. Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 3Θ+1Δ 

3. Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία 2Θ+2Δ 

4. Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ 2Θ+2Δ 

5. Παξαγσγή & Υεηξηζκφο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 2Θ+2Δ 

6. Παξαγσγή Έηνηκσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ   2Θ + 1Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 

2. Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 3Θ+2Δ 

3. Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ 3Θ+2Δ 

4. Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ 3Θ+2Δ 

5. πζθεπαζία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 2Θ+1Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 
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6.Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αγξνηηθή Αλάπηπμε & Οηθνλνκία 2Θ+2Δ 

2. Γαζηθέο Καηαζθεπέο 2Θ+3Δ 

3. Οξγάλσζε Γαζηθήο Παξαγσγήο 2Θ+2Δ 

4. Αξρέο Γαζηθήο Οηθνινγίαο 2Θ+2Δ 

5. Παξαγσγή Γαζηθψλ Φπηψλ 2Θ+2Δ 

6. Γαζηθνί Υάξηεο 1Θ+1Δ 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο 3Θ+1Δ 

2. Πεξηβάιινλ & Γεσξγία  2Θ+2Δ 

3. Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα 3Θ+1Δ 

4. Γηαρείξηζε Παλίδαο - Δθηξνθεία Θεξακάησλ 2Θ+2Δ 

5. Γηαρείξηζε Αζηηθψλ & Πεξηαζηηθψλ Αιζπιιίσλ 2Θ+3Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

ΣΟΜΔΑ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ  

 

1.Δηδηθόηεηα : Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ναπζηπινΐα Η – Ναπηηθή Μεηεσξνινγία 2Θ+3Δ 

2. Δπζηάζεηα – Μεηαθνξά Φνξηίσλ 2Θ+2Δ 

3. Ναπηηθή Σέρλε – Έθηαθηεο Αλάγθεο   3Θ+2Δ 
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4. Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο Η 2Θ+2Δ 

5. Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο 2Θ+1Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο Η 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ναπζηπινΐα ΗΗ 3Θ+2Δ 

2. Μεηαθνξά Φνξηίσλ 3Θ+1Δ 

3. Ναπηηθφ Γίθαην – Γηαρείξηζε Πινίνπ 3Θ 

4. Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο ΗΗ  2Θ+3Δ 

5. Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα 1Θ+2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ 3Θ 

 

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

  

1.Δηδηθόηεηα : Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Μεραλέο Πινίνπ I 4Θ+3Δ 

2. Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα I 4Θ+3Δ 

3. Μεραλνινγηθφ ρέδην 2Δ 

4. Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ I 2Θ 

5. Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ I 2Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο Η 3Θ 
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Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Μεραλέο Πινίνπ II 3Θ 

2. Μεραλέο Πινίνπ II 4Θ+3Δ 

3. Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ II 2Θ 

4. Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ 2Δ 

5. Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ΗΗ θαη Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ II    2Θ + 4Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ 3Θ 

 

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ - ΠΡΟΝΟΗΑ 

  

1.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Ννζειεπηή 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Βαζηθή Ννζειεπηηθή 3Θ + 10Δ 

2. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η 2Θ 

3. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

4. ηνηρεία Παζνινγίαο 2Θ 

5. Υεηξνπξγηθή – Σερληθή Υεηξνπξγείνπ 2Θ 

6. Φαξκαθνινγία 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ 3Θ 

2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία 3Θ 

3. Ννζειεπηηθή 3Θ+2Δ 

4. ηνηρεία Νεπξνινγίαο - Φπρηαηξηθήο 2Θ 
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5. Πξαθηηθή άζθεζε ζην Ννζνθνκείν 7 

6. ηνηρεία Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο – ηνηρεία Παηδηαηξηθήο 3Θ 

 

  

2.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Ηαηξηθώλ – Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίωλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η 2Θ 

2. Κιηληθή Βηνρεκεία Η 2Θ+3Δ 

3. Μηθξνβηνινγία Η 2Θ+4Δ 

4. Οξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ & Σερλνινγία Οξγάλσλ 3Δ 

5. Αηκαηνινγία Η 2Θ+3Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ 3Θ 

2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία 3Θ 

3. Μηθξνβηνινγία ΗΗ 2Θ+3Δ 

4. Αλνζνινγία 1Θ+2Δ 

5. Αηκαηνινγία II 1Θ+2Δ 

6. Κιηληθή Βηνρεκεία II 1Θ+2
Δ
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3.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκωλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Βξεθνθνκία 4Θ+2Δ 

2. Μέζνδνη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο θαη Σερληθά Δπνπηηθά Μέζα 2Θ+5Δ 

3. Αγσγή Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 3Θ 

4. Μνπζηθή – Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή 3Δ 

5. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο I 2Θ 

6.  Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II 3Θ 

2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία 3Θ 

3. Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 2Θ 

4. Οξγάλσζε Βξεθνλεπηαθψλ Σκεκάησλ& Μνξθέο Γξαζηεξηνηήησλ 

Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 
2Θ+4Δ 

5. Πξαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζηε Βξεθηθή θαη Νεπηαθή Ζιηθία 7Δ 

6. Αηζζεηηθή Αγσγή 2Θ 

 

 

4.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία 1Θ+2Δ 

2. Κηλεζηνινγία 2Θ+4Δ 

3. Ζιεθηξνζεξαπεία 2Θ+2Δ 
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4. Μάιαμε 2Θ+4Δ 

5. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η 2Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗI 3Θ 

2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία 3Θ 

3. Φπζηθά Μέζα θαη Δθαξκνγή ηνπο 2Θ+3Δ 

4. Πξαθηηθή Φπζηθνζεξαπεία 2Θ+2Δ 

5. Φπζηθνζεξαπεία 2Θ+3Δ 

6. Ζιεθηξνζεξαπεία 1Θ+2Δ 

 

 

5.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Οδνληνηερλίηε 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Κηλεηηθή Πξνζζεηηθή 3Θ+8Δ 

2. Μνξθνινγία Γνληηψλ 1Θ+3Δ 

3. Οδνληνηερληθά Τιηθά 2Θ 

4. Οξγάλσζε θαη Δμνπιηζκφο Οδνληνηερληθνχ Δξγαζηεξίνπ 2Θ 

5. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο I 2Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II 3Θ 
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2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία 3Θ 

3. Αθίλεηε Πξνζζεηηθή 2Θ+5Δ 

4. Αθίλεηε Πξνζζεηηθή θαη Πνξζειάλε 2Θ+4Δ 

5. ηνηρεία Οξζνδνληηθήο 1Θ+3Δ 

 

 

6.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Αθηηλνινγηθώλ Δξγαζηεξίωλ  

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αθηηλνηερλνινγίαο 4Θ 

2. Δξγαζηήξην Αθηηλνηερλνινγίαο I 9Δ 

3. Αθηηλνπξνζηαζία 2Θ 

4. Μέζνδνη Απεηθφληζεο 4Θ 

5. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο I 2Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II 3Θ 

2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία  3Θ 

3. Αθηηλνηερλνινγία II  (Θεσξία + Δξγαζηήξην) 2Θ+8Δ 

4. Νεψηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη 3Θ 

5. Αθηηλναλαηνκηθή  1Θ+1Δ 

6. Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο 2Θ 
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7.Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Φαξκαθείνπ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο I 2Θ 

2. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

3. Φαξκαθνινγία 3Θ 

4. Φαξκαθεπηηθή Υεκεία 2Θ+2Δ 

5. πληαγνινγία – Ννκνζεζία – Βηβιία Φαξκαθείνπ 3Θ 

6. Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία I / ηνηρεία  Φαξκαθνγλσζίαο I 4Θ+5Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II 3Θ 

2. Δμειηθηηθή Φπρνινγία 3Θ 

3. Φαξκαθνινγία – ηνηρεία Σνμηθνινγίαο  3Θ+2Δ 

4. Φαξκαθνινγία  Σερλνινγία II / ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο II 4Θ+4Δ 

5. Κνζκεηνινγία 2Θ+2Δ 

 

ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ - ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ 

  

1.Δηδηθόηεηα : Αηζζεηηθήο Σέρλεο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αηζζεηηθή Πξνζψπνπ I 2Θ+4Δ 

2. Αηζζεηηθή ψκαηνο I 2Θ+5Δ 

3. Μαθηγηάδ I 1Θ+4Δ 
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4. Αλαηνκία - Φπζηνινγία 2Θ 

5. Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε κνλάδσλ Αηζζεηηθήο θαη Μνλάδσλ Δπεμίαο 1Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αηζζεηηθή Πξνζψπνπ II 1Θ+3Δ 

2. Αηζζεηηθή ψκαηνο II 1Θ+4Δ 

3. Μαθηγηάδ II 1Θ+4Δ 

4. Αηζζεηηθή  Άθξσλ - Ολπρνπιαζηηθή 3Δ 

5. Κνζκεηνινγία 3Θ 

6. Γεξκαηνινγία 3Θ 

 

 

1.Δηδηθόηεηα : Κνκκωηηθήο Σέρλεο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο Σέρλεο I 1Θ+9Δ 

2. Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ I 1Θ+6Δ 

3. Γαιιηθή Οξνινγία Δηδηθφηεηαο 2Θ 

4. Σερλνινγία Τιηθψλ Κνκκσηηθήο 2Θ 

5. Τγηεηλή Κφκεο Σξηρσηνχ Κεθαιήο - Σνμηθνινγία 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο Σέρλεο II 1Θ+6Δ 

2. Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα 4Δ 
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3. Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ II 1Θ+5Δ 

4. Κνζκεηνινγία 3Θ 

5. Γεξκαηνινγία 3Θ 

 

ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

  

1.Δηδηθόηεηα : ρεδηαζκόο Δζωηεξηθώλ Υώξωλ 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Αξρηηεθηνληθφ ρέδην θαη Φεθηαθή ρεδίαζε I 3 + 3Δ 

2. Διεχζεξν ρέδην  3 

3. Ηζηνξία Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ 2Θ 

4. Γηαθνζκεηηθή χλζεζε I 1Θ+4Δ 

5. Γηακφξθσζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ I 1Θ+4Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Γξακκηθφ ρέδην 3 

2. Διεχζεξν ρέδην 3 

3. Φεθηαθή ρεδίαζε  5Δ 

4. Γηαθνζκεηηθή χλζεζε  1Θ+4Δ 

5. Γηακφξθσζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ 1Θ+4Δ 

6. Σερλνινγία Τιηθψλ  2Θ 
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2.Δηδηθόηεηα : Γξαθηθέο Σέρλεο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί  2Θ 

2. Γξακκαηνγξαθία 2Θ + 2Δ 

3. Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο 2Θ + 3Δ 

4. Σερλνινγία Δθηππψζεσλ  2Θ +3Δ 

5. Φσηνγξαθία θαη Ζιεθηξνληθή  Δπεμεξγαζία Δηθφλαο 5Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Γξακκηθφ ρέδην 3 

2. Διεχζεξν ρέδην 2 

3. Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί 2Θ 

4. Σερλνινγία Τιηθψλ 2Θ 

5. Γξαθηζηηθή θαη Σερληθέο Δθηχπσζεο 8Δ 

6. ρεδηαζκφο θαη Δπεμεξγαζία Δληχπνπ κε Ζ/Τ 5Δ 

 

 

3.Δηδηθόηεηα : πληήξεζε Έξγωλ Σέρλεο - Απνθαηάζηαζε 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί 2Θ 

2. Φσηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο 4Δ 

3. Πξνζηαζία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 3Θ 
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4. Αληίγξαθν Έξγσλ Σέρλεο 5Δ 

5. πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο 2Θ + 5Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Γξακκηθφ ρέδην 3 

2. Διεχζεξν ρέδην 3 

3. Σερλνινγία Τιηθψλ  2Θ 

4. Αληίγξαθν Έξγσλ Σέρλεο 5Δ 

5. πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο 7Δ 

6. ρεδηαζηηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο 3Δ 

 

 

4.Δηδηθόηεηα : Φεθηδνγξαθία -  Ταινγξαθία 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί 2Θ 

2. Διεχζεξν ρέδην 3 

3. ρέδην – Υξψκα Φεθηδνγξαθίαο – Ταινγξαθίαο 4 

4. Φσηνγξαθία 3Δ 

5. Φεθηδνγξαθία – Ταινγξαθία 2Θ +7Δ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Γξακκηθφ ρέδην 3 
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2. Διεχζεξν ρέδην 3 

3. ρέδην – Υξψκα Φεθηδνγξαθίαο – Ταινγξαθίαο 4 

4. Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί 2Θ 

5. Φεθηδνγξαθία – Ταινγξαθία 9Δ 

6. Σερλνινγία Τιηθψλ 2Θ 

 

  

5.Δηδηθόηεηα : Αξγπξνρξπζνρνΐα  

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Δξγαζηήξην Υαξαθηηθήο 3Δ 

2. ρέδην Αξγπξνρξπζνρνΐαο  3 

3. Δξγαζηήξην Αξγπξνρξπζνρνΐαο I  (ρεηξνπνίεην) 2Θ +7Δ 

4. Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο 3Δ 

5. Δξγαζηήξην Αξγπξνρξπζνρνΐαο  II (κάιην – Υπηφπξεζζα) 3Δ 

6. Γαιιηθά Δηδηθφηεηαο  2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Γξακκηθφ ρέδην 3 

2. Διεχζεξν ρέδην 3 

3. Ηζηνξία ησλ Σερλψλ  - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί 2Θ 

4. Σερλνινγία Τιηθψλ (Αξγπξνρξπζνρνΐαο) 2Θ 

5. Δξγαζηήξην Αξγπξνρξπζνρνΐαο  I (ρεηξνπνίεην) 10Δ 

6. Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο Μεηαιινπιαζηηθήο  3Δ 
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ΣΟΜΔΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

  

1.Δηδηθόηεηα : ρεδίαζεο θαη Παξαγωγήο Δλδύκαηνο 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ηζηνξία Δλδπκαζίαο 3Θ 

2. ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε πιινγήο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ  2Θ+3Δ 

3. Σερλνινγία πξνηχπσλ θνπήο (παηξφλ) I 5Δ 

4. Σερλνινγία Παξαγσγήο Δλδπκάησλ 5Δ 

5. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

6. Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Δλδχκαηνο 3Δ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο Πξντφλησλ Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 3Θ 

2. Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 3Θ+2Δ 

3. Σερλνινγία πξνηχπσλ θνπήο (παηξφλ) II 4Δ 

4. Σερλνινγία Κισζηνυθαληνπξγίαο 3Θ 

5. Πνηνηηθφο Έιεγρνο Τθάζκαηνο 2Θ+2Δ 

6. Σερλνινγία Τθάζκαηνο θαη Ραθήο 2Θ+2Δ 

 

  

2.Δηδηθόηεηα : Δπηπινπνηία - Ξπινγιππηηθή 

Β΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Ξχιηλεο Καηαζθεπέο 2Θ+6Δ 

2. πλδεζκνινγία Δπίπινπ 4Δ 
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3. Ξπινγιππηηθή 3Δ 

4. ρέδην Δπίπινπ 4 

5. Ρπζκνινγία Δπίπινπ 2Θ 

6. Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο 2Θ 

 

Γ΄ Σάμε 

 Μαζήκαηα Ώξεο 

1. Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο Πξντφλησλ Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 3Θ 

2. Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ 3Θ+2Δ 

3. Ξχιηλεο Καηαζθεπέο 1Θ+6Δ 

4. πλδεζκνινγία Δπίπινπ 3Δ 

5. Ξπινγιππηηθή 3Δ 

6. Σερλνινγία Ξχινπ - Μεηξήζεηο 2Θ 
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Οδεγόο Δηδηθνηήηωλ ΔΠΑ.Λ.  

Πεξίγξακκα Δπαγγέικαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τα κείμενα από ηο Πεπιγπάμμαηα Δπαγγέλμαηορ πποέπσονηαι από ηον Πληποθοπιακό Οδηγό 

ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ.Σ. ηος Υποςπγείος Δθνικήρ Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων: Γιεύθςνζη Σποςδών 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ: Τμήμα Β΄:2009  αναπποζαπμοζμένα ανά ειδικόηηηα ζύμθωνα με ηα νέα 

δεδομένα 
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ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 

Ζ  εηδηθφηεηα Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο  δίλεη έκθαζε ζηα  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαζψο θαη ζε Δθαξκνγέο & Θέκαηα πληήξεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

Ζ εηδηθφηεηα Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύωλ  Ζ/Τ δίλεη έκθαζε  ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο) θαζψο θαη  ζε Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ. 

Ζ εηδηθφηεηα  Σερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ  δίλεη έκθαζε  ζηελ Αλάπηπμε θαη  Γηαρείξηζε 

Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ. 

Γπλαηόηεηεο εξγαζίαο: 

Ο απφθνηηνο  ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο  κπνξεί λα εξγαζηεί ηφζν ζην 

Γεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 

Αλαιπηηθά, ν απόθνηηόο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε: 

 Δπηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, εθπαηδεπηηθέο 

κνλάδεο θ.α., θαζψο επίζεο θαη ζε θνξείο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ : 

 Καηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντφληα 

πιεξνθνξηθήο. 

 ρεδηάδνπλ, εγθαζηζηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ 

δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθέο 

ππεξεζίεο. 

 Αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ. 

 Πξνσζνχλ θαη πσινχλ πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, δηθηπαθφ 

εμνπιηζκφ θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

 Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο π.ρ. γξαθείν 

ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο δηθηπαθνχ  

εμνπιηζκνχ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. 

Ο απόθνηηνο κπνξεί λα: 

 Αλαιακβάλεη απηνδχλακα – απηφλνκα 

φζα αλαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε, 

ππνζηήξημε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ ελφο ρξήζηε θαη απιψλ 

ηνπηθψλ δηθηχσλ. 

 Αλαιακβάλεη ππφ ηελ επίβιεςε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο θάπνηνπ ππεπζχλνπ 

φζα αλαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξα 

ζπζηήκαηα, κεγαιχηεξα δίθηπα, ην 

Γηαδίθηπν,  ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Κάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

πιεξνθνξηθήο. 

 Τπνζηεξίδεη, σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ, ηνπο πειάηεο ή ηνπο 

ρξήζηεο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. 

 Πσιεί, εγθαζηζηά θαη ππνζηεξίδεη 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα πιεξνθνξηθήο 

θαη δηαδηθηπαθφ εμνπιηζκφ. 

 Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο 

πιεξνθνξηθήο. 

 Γηαρεηξίδεηαη  εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο 

απιψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

 Δγθαζηζηά, ππνζηεξίδεη θαη ζπληεξεί 

εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο απιψλ ηνπηθψλ 

δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

 Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ 

θαη Γηαδηθηχνπ. 

 Γεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο θαη ζπληεξεί ην 

πεξηερφκελφ ηνπο.  

.  
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ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ & Καηαζθεπώλ κπνξεί λα: 

 

 Υξεζηκνπνηεί θαη λα εθαξκφδεη ηα κέζα 

θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη αζθαιείαο ησλ 

εξγαιεηνκεραλψλ. 

 Δθηειεί, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, εξγαζίεο 

θαηεξγαζίαο ζε εξγαιεηνκεραλέο. 

 Δπηιέγεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

(φξγαλα, εξγαιεία, ζπζθεπέο, πιηθά). 

 Καηαγξάθεη θαη αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ επεκβάζεψλ ηνπ. 

 Κνζηνινγεί ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά. 

 Παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη νκάδα. 

 Δίλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηε ξχζκηζε, ηε 

ζπληήξεζε θαη θαηά πεξίπησζε ηελ 

επηζθεπή κεραλψλ παξαγσγήο 

θεθαιαηνπρηθψλ ή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 

 

 

 Δίλαη ηθαλφο λα απαζρνιεζεί ζε 

βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο θεθαιαηνπρηθψλ 

ε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

σο ηερλίηεο ζπληήξεζεο θαη ζε ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Μεραληθόο 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Μεραληθόο 

Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ είλαη ηθαλφο λα: 
 

 λα αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

δηθηχσλ γηα ηελ εμαλαγθαζκέλε ή θπζηθή 

θπθινθνξία ξεπζηψλ (κε ηηο απαξαίηεηεο 

ζπζθεπέο θαη φξγαλα) αθνινπζψληαο ηηο 

ηερληθέο νδεγίεο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Δπίζεο: 

 Καηαζθεπάδεη, ειέγρεη θαη ζπληεξεί δίθηπα 

πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ 

 Δγθαζηζηά, ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο, 

θαπζηήξεο θαη ζπζθεπέο ζηηο νηθηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ 

θαπζίκσλ. 

 Δγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο, 

θαπζηήξεο θαη ζπζθεπέο ζηηο 

επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ 

θαπζίκσλ. 

 Δγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο, 

θαπζηήξεο θαη ζπζθεπέο ζηηο βηνκεραληθέο  

 

 

 

εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη  αεξίσλ θαπζίκσλ. 

 Δγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί φξγαλα, 

απηνκαηηζκνί θαη ειεθηξηθά θπθιψκαηα 

ζηηο ζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ θαπζίκσλ.  

 Καηαζθεπάδεη, ειέγρεη θαη ζπληεξεί 

ζπζηήκαηα ζεξκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Δγθαηαζηάζεωλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Δγθαηαζηάζεωλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ κπνξεί 

λα: 

 

 Αθνινπζεί ηηο ηερληθέο νδεγίεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ κειεηεηή θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή.  

 Δθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο.  

 Υξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα εξγαιεία, ηηο 

ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ.  

 Δξγαζηεί ζε εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ςχμεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο θεληξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ 

αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ.  

 Δίλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ θαη 

ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Δίλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε ηελ 

εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηφζν ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ φζν 

θαη θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 Μπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, σο κηζζσηφο ζε 

επηρεηξήζεηο (βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο 

ςπγείσλ θαη θιηκαηηζηηθψλ, εκπνξηθέο 

θαη εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) θαη σο ηερλίηεο 

ζπληήξεζεο. 

 
 

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ορεκάηωλ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Ορεκάηωλ απνθηά δεμηφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα 

εξγαζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απηνθίλεην, φπσο: 

 Έιεγρν ιεηηνπξγίαο επηζθεπή, ζπληήξεζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνθηλήηνπ. 

 Έιεγρν ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή, ζπληήξεζε 

ειεθηξνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εξγαζηεί:  

 ηνπο νξγαληζκνχο ΓΔΚΟ – Γεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο 

απηνθηλήησλ – νρεκάησλ, ζε βηνκεραλίεο 

παξαγσγήο απηνθηλήησλ, ζε εηαηξείεο 

εκπνξίαο ειεθηξνινγηθψλ & ειεθηξνληθψλ 

εηδψλ απηνθηλήησλ, ζαλ ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο. 
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 Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ απνθηά δεμηφηεηεο πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ  ηθαλφ λα εξγαζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθψλ: 

 

 Δθηειεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ζπζηεκάησλ  θαη ππνζπζηεκάησλ 

αεξνζθαθψλ. 

 Δθαξκφδεη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε  ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ. 

 

 

 

 

 

 Δπηιέγεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ  γηα 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο θηλεηήξσλ θαη πηζηνπνηεί  

ηελ πιντκφηεηα θαη ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

       Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ & Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ, 

Δγθαηαζηάζεωλ 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ, 

Δγθαηαζηάζεωλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζαλ κέινο νκάδαο ή απηφλνκα ή ζαλ ππάιιεινο ζε: 

 

 Βηνκεραλία ή βηνηερλία ή εηαηξεία 

ζπλαξκνιφγεζεο Ζ/Τ. 

 Σερληθή εηαηξεία ή ζπλεξγείν εγθαηάζηαζεο 

ζπζηεκάησλ Ζ/Τ θαη δηθηχσλ. 

 Σερληθή εηαηξεία εγθαηάζηαζεο δνκεκέλσλ 

θαισδηψζεσλ γηα δίθηπα Ζ/Τ. 

 Τπνινγηζηηθά θέληξα κηθξψλ ή κεγάισλ 

εηαηξεηψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 Καηαζηήκαηα πψιεζεο Ζ/Τ θαη δηθηπαθψλ 

πξντφλησλ. 

 ε ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ απαζρνινχληαη κε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ. 

Δπαγγεικαηηθά Καζήθνληα : 

Σα θχξηα θαη εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα 

ηνπ απνθνίηνπ ηεο εηδηθφηεηαο   Σερληθφο 

Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ 

πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ   είλαη: 

πλαξκνινγεί, εγθαζηζηά θαη ειέγρεη ηελ 

ιεηηνπξγία Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ 

θαη δηθηχσλ : 

 Δπηιέγεη ηα θαηάιιεια δνκηθά 

ζηνηρεία γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ελφο 

Ζ/Τ θαη 

 πλαξκνινγεί ηα κέξε ηνπ Ζ/Τ. 
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 Δθηειεί ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο (SET-

UP) ησλ κεξψλ ηνπ Ζ/Τ. 

 Δγθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

 Καηαλνεί θαη εθηειεί κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξντζηακέλνπ ηνπ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ. 

 Δγθαζηζηά ζθιεξνχο δίζθνπο , νδεγνχο CD-

ROM, θ.ιπ. 

 Δγθαζηζηά θάξηεο επέθηαζεο (γξαθηθψλ -

ήρνπ, θ.ιπ.) 

 πλδέεη πεξηθεξεηαθά ηνπ Ζ/Τ (νζφλε, 

εθηππσηή, Fax, modem, skanner,  θ.ιπ.) 

 Γειψλεη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζην 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη εγθαζηζηά ηνπο 

απαξαίηεηνπο νδεγνχο. 

 πλδέεη φξγαλα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο 

ζηνλ Ζ/Τ. 

 Δγθαζηζηά Ζ/Τ ζην ρψξν εξγαζίαο, 

ειέγρνληαο πξψηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

γξακκψλ ξεχκαηνο θαη ησλ γξακκψλ 

δεδνκέλσλ. 

 Δγθαζηζηά θάξηεο δηθηχνπ θαη modem. 

 Θέηεη  ζε ιεηηνπξγία θαη ειέγρεη ηνλ Ζ/Τ ή ην 

δίθηπν πνπ εγθαηέζηεζε. Δθηειεί δηαγλσζηηθά 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ πιηθνχ θαη 

πξαγκαηνπνηεί δνθηκαζηηθνχο ειέγρνπο. 

 πλδέεη ηνπο ππνινγηζηέο ζε δίθηπν, 

ειέγρνληαο πξψηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ  

γξακκψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ηχπνπ modem θαη ησλ 

θαξηψλ δηθηχνπ. 

 Δλεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ηνπ Ζ/Τ ή ηνπ Γηθηχνπ. 

 

Πξνρσξεί ζε δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

βιαβψλ Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηθηχσλ: 

 Πξνβαίλεη ζε έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο. 

 Απνθαζηζηά βιάβεο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί. 

 Δηζεγείηαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ ή αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 

 Πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθά ζπληήξεζε 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη αληηθαζηζηά ηα 

αλαιψζηκα πιηθά. 

 Απνζεθεχεη αλαιψζηκα, πιηθά, αληαιιαθηηθά,  

          εξγαιεία θαη ζπζθεπέο. 

 

 

Δγθαζηζηά Γνκεκέλεο Καισδηψζεηο γηα 

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ. 

 Δπηιέγεη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ θαη ηα 

θαηάιιεια ζηνηρεία ζχλδεζεο κε ηνπο 

Ζ/Τ θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο. 

 Σνπνζεηεί ζσζηά ηηο θαισδηψζεηο ζηα 

ζσζηά κήθε θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ηεξκαηηζκνχο θαη κεηά θάλεη 

νκαδνπνίεζε ζε εηδηθά 

πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο. 

 πλδέεη ηηο θαισδηψζεηο δνκεκέλα 

ζηνπο θαηαλεκεηέο ζχκθσλα κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

 Διέγρεη ηηο θαισδηψζεηο θαη ηηο 

ζπλδέζεηο ηνπο. 

Κάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ξπζκίζεηο 

πξνγξακκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε απιψλ Ζ/Τ, ζπλδέζεηο 

πεξηθεξεηαθψλ ή Γηθηχσλ (Λειηοςπγικά 

Σςζηήμαηα, αςηομαηιζμοί γπαθείος, ςποζηήπιξη 

σπηζηών): 

 Δγθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ηνπ Ζ/Τ, ηνπο νδεγνχο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ή ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Γηθηχνπ (Γιαμοπθώνει  

‘‘δικαιώμαηα’’ ζηο Γίκηςο, εγκαθιζηά 

εθαπμογέρ δικηύος κλπ.) 

 Δθηειεί ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηα 

πξνγξάκκαηα ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη απνδνηηθφηεξα ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ειέγρεη ηελ 

θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

 Πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 
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πξνζαξκνγέο ησλ πξνγξακκάησλ φηαλ 

γίλεηαη ηξνπνπνίεζε  ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή αιιαγή δηθαησκάησλ 

ρξεζηψλ. 

 Δλεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ έθαλε. 

Υεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θα ξπζκίδεη ηνλ Ζ/Τ ζηα 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

 

Δηδηθόηεηα :  Σερληθόο  Γηθηύωλ θαη Σειεπηθνηλωληώλ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Σερληθόο  Γηθηύωλ θαη Σειεπηθνηλωληώλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζαλ κέινο 

νκάδαο ή απηφλνκα ή ζαλ ππάιιεινο ζε: 
 

 Βηνκεραλία ή βηνηερλία θαηαζθεπήο, 

ζπλαξκνιφγεζεο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα, ή 

ξαδηνηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο 

ρξήζεο (φπσο  ζηεξενθσληθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηειενξάζεσλ, δεθηψλ 

ξαδηνθσλίαο, ηειεθσλίαο, θ.ιπ.). 

 Δηαηξεία ή εξγαζηήξην επηζθεπήο ή θαη 

εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο, 

θαζψο θαη εγθαηάζηαζεο θεληξηθψλ 

θεξαηψλ (επίγεησλ ή/θαη δνξπθνξηθψλ) 

ηειεφξαζεο. 

 ε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο, θαζψο θαη 

ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ πάζεο θχζεσο. 

 ε ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο 

ζηαζκνχο. 

 ε εηαηξεία ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

Δπαγγεικαηηθά θαζήθνληα: 

Σν επάγγεικα ηνπ Σερληθνχ  Γηθηχσλ θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ  πεξηιακβάλεη ηα εμήο θχξηα θαη 

εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα:. 

Αλαγλσξίδεη, δηαβάδεη, θαηαζθεπάδεη θαη ειέγρεη 

κε βάζε θαηάιιειεο νδεγίεο απιά ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα, πνπ απνηεινχλ ηκήκα επξχηεξσλ 

ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

αλαινγηθά θαη ςεθηαθά εμαξηήκαηα θαζψο θαη  

 

διατάξεισ μθχανουργικισ ηερλνινγίαο: 

 Γηαβάδεη ην ειεθηξνληθφ δηάγξακκα 

απιψλ θπθισκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα 

θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα (data sheets). 

 Αλαγλσξίδεη ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα, 

πνπ απνηεινχλ  ην θχθισκα θαη ηα 

επηιέγεη γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ή 

επηζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο. 

 Αλαγλσξίδεη ηηο βαζκίδεο ησλ ζπζθεπψλ 

θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη κπνξεί λα 

πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο φηαλ 

απηφ απαηηείηαη. 

 

Διέγρεη θαη ζπληεξεί ειεθηξνληθέο νηθηαθέο θαη 

θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα ζπζθεπέο. Δπίζεο 

αληρλεχεη θαη επηζθεπάδεη ηηο βιάβεο ηνπο: 

 Μπνξεί λα απνθαιχςεη ην εζσηεξηθφ ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα λα   
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       εληνπίζεη θαη λα πξνβεί ζε πξψηε 

εθηίκεζε ηεο βιάβεο. 

 πληεξεί ηε ζπζθεπή θαη απνθαζηζηά 

ηελ βιάβε. 

 Δλεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηελ 

βιάβε  θαη γηα ηνλ πεξαηηέξσ 

ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο. 

 

 

 

Δγθαζηζηά, ξπζκίδεη θαη ζπληεξεί 

ξαδηνηειενπηηθέο ζπζθεπέο θαηαλαισηηθνχ 

ραξαθηήξα: 

 Δγθαζηζηά θάζε εκπνξηθή θαη 

θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα ξαδην-

ηειενπηηθή ζπζθεπή, πξνβαίλνληαο 

ζηηο απαξαίηεηεο ειεθηξνινγηθέο  ή 

άιιεο ζπλδέζεηο θαη εθαξκνγέο. 

 Μπνξεί λα ζπληεξεί θαη λα 

ζπκβνπιεχεη  ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ 

ρξήζε θαη ηνπο αλαγθαίνπο 

ρεηξηζκνχο.  

Σνπνζεηεί, ξπζκίδεη, ειέγρεη, ζπληεξεί θαη 

επηζθεπάδεη εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ επίγεηαο ή 

θαη δνξπθνξηθήο ιήςεο θαηφπηλ νδεγηψλ: 

 Γηαβάδεη θαη αληηιακβάλεηαη  ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνξπθφξνπ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα πξνβεί 

(θαηεχζπλζε δνξπθφξνπ, ηζρχο, 

πφισζε δέζκεο, θ.ιπ.) 

 Δπηιέγεη, ηνπνζεηεί, ξπζκίδεη θαη 

ειέγρεη  εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ 

επίγεηαο ή θαη δνξπθνξηθήο ιήςεο. 

 πληεξεί θαη επηζθεπάδεη ηηο 

παξαπάλσ ζπζθεπέο, πάληνηε κε ηελ 

θαηάιιειε θαζνδήγεζε. 

 Μπνξεί λα ζπληνλίζεη ην δνξπθνξηθφ δέθηε 

θαη λα εμεγεί ζηνλ πειάηε ηε ρξήζε ηνπ. 

 Υξεζηκνπνηεί ην πεδηφκεηξν θαη επηιέγεη ηελ 

θαηάιιειε θεξαία. 

 Μπνξεί λα ηνπνζεηεί ηελ θεξαία είηε είλαη 

επίγεηαο ιήςεο είηε δνξπθνξηθήο, 

εμαζθαιίδνληαο ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ 

(γηα επίγεηα θαη γηα ηε δνξπθνξηθή) θαη θιίζε 

(γηα ηε δνξπθνξηθή). 

 Μπνξεί λα ζπλδέεη ηελ θεξαία κε ηνλ 

δνξπθνξηθφ δέθηε (RF tuner) θαη ηνλ 

δνξπθνξηθφ κε ηνλ ηειενπηηθφ δέθηε 

επηιέγνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια εμαξηήκαηα φπσο : ελίζρπζε, 

θαιψδην, δηαθιαδσηή, ελδηάκεζεο θαη 

ηεξκαηηθέο πξίδεο. 

 Δπηζθεπάδεη ηηο βιάβεο ηεο θεξαίαο ή ηνπ 

tuner, εθφζνλ είλαη εθηθηφ.  

 

Μπνξεί λα εξγαζζεί ζε ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο 

ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ 

ζήκαηνο: 

 Βνεζάεη ηνλ ρεηξηζηή (σο  βνεζφο ρεηξηζηήο) 

ησλ κεραλεκάησλ Δγγξαθήο, Δπεμεξγαζίαο 

θαη Μεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 Μπνξεί κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε λα 

απνθηήζεη  ηε επάξθεηα γηα ρεηξηζκφ, ξχζκηζε 

θαη απιή εκεξήζηα ζπληήξεζε ησλ παξαπάλσ 

κεραλεκάησλ.  

πληάζζεη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο εθζέζεηο εθφζνλ 

ηνπ δεηεζεί. 
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ θαη Γηθηύωλ 

 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο  Ζιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ θαη 

Γηθηύωλ κπνξεί λα: 

 

 ρεδηάδεη θαη λα θαηαζθεπάδεη 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ θαη 

βηνκεραληθψλ ρψξσλ κε θπθιψκαηα: 

θσηηζκνχ, ζπζθεπψλ, γεηψζεσλ, 

ηειεθψλνπ, ζπξνηειεθψλνπ, TV, 

ππξαλίρλεπζεο, ζπλαγεξκνχ, δηθηχσλ H/Y, 

αιεμηθέξαπλσλ, ζέξκαλζεο, αλειθπ-

ζηήξσλ, πηλάθσλ θίλεζεο θαη θσηηζκνχ, 

απηνκαηηζκψλ θίλεζεο (ζπκβαηηθψλ ή κε 

PLC). 

 Μεηξάεη θαη λα ειέγρεη ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 

θαη ζπζθεπψλ. 

 πληεξεί, εληνπίδεη θαη επηζθεπάδεη βιάβεο 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  θαη κεραλψλ. 

 Βειηηψλεη θαη εθζπγρξνλίδεη ηελ 

εγθαηάζηαζε κε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο 

 Ζιεθηξνινγηθψλ  πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ 

θαη Γηθηχσλ  κπνξεί λα εξγαζηεί σο: 

 Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο εγθαηαζηάηεο κε 

δηθφ ηνπο πειαηνιφγην. 

 

 

 

 

 Δηδηθεπκέλνο ηερληθφο ζε ζπλεξγεία 

κεγάισλ θαηαζθεπψλ. 

 Ηδηνθηήηεο ή εηδηθεπκέλνο πσιεηήο ζε 

θαηαζηήκαηα ειεθηξνινγηθψλ εηδψλ ή 

ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο. 

 Γεκφζηνο ππάιιεινο, ζαλ ζπληεξεηήο ζε 

ΟΣΑ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ κε δηαγσληζκνχο 

(π.ρ. ΟΣΔ, ΓΔΖ, Ννζνθνκεία, Μνπζεία, 

Αζιεηηθά θέληξα). 

 Ηδησηηθφο ππάιιεινο (π.ρ. ηερλίηεο  

ειεθηξνιφγνο ζπληήξεζεο εξγνζηαζίσλ, 

μελνδνρείσλ, θιηληθψλ, ζπγθξνηεκάησλ, 

θ.ιπ.). 

 Ζιεθηξνηερλίηεο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζπληεξήζεηο αλειθπζηήξσλ θαη 

ειεθηξνγεξαλψλ. 
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 ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Δηδηθόηεηα : ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγωλ θαη Γεωπιεξνθνξηθήο 

 

Ο απφθνηηνο ηεο  εηδηθφηεηαο ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγωλ θαη Γεωπιεξνθνξηθήο  κπνξεί λα 

εξγαζηεί σο: 

 

 Σερλίηεο εξγνδεγφο ζε έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ. 

 Διεγθηήο πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

θαηαζθεπψλ. 

 Δθηηκεηήο θφζηνπο. 

 ρεδηαζηήο. 

 Σερλίηεο ηνπνγξαθίαο θαη 

ραξηνγξάθεζεο πεξηνρψλ. 

 Δξγαδφκελνο γεληθψλ θαζεθφλησλ ζηηο 

θαηαζθεπέο. 

 Δξγαδφκελνο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 

 

Ο απφθνηηνο  ηεο  εηδηθφηεηαο ρεδηαζηήο 

Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο κπνξεί  

λα: 

 ρεδηάδεη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζψο 

θαη αλαπηχγκαηα νπιηζκψλ θεξφλησλ 

ζηνηρείσλ ελφο θηηξίνπ. 

 Υξεζηκνπνηεί ηα φξγαλα ηεο 

ηνπνγξαθίαο γηα εκβαδνκέηξεζε θαη 

απνηχπσζε ελφο νηθνπέδνπ – πεξηνρήο. 

 

 

 Δμνηθεησζεί κε ηελ θαηαζθεπή μπιφηππσλ 

θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζηα 

θέξνληα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο. 

 Δθηειεί πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο 

πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ έξγνπ. 

 Γλσξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηε ζχληαμή 

ηνπο γηα ηελ έθδνζε κίαο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο. 

 Τπνινγίδεη  απιέο αζθήζεηο αληνρήο 

θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο. 

 ρεδηάδεη  κέζσ Ζ/Τ αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 

 Πξαγκαηνπνηεί ηε κειέηε θαη εγθαηάζηαζε 

παξνρήο δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 
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ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό  

 

 

Ο απφθνηηνο  ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό  κπνξεί    λα 

εξγαζηεί  ζε Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κε αξκνδηφηεηεο λα: 

 

 Βνεζά ζην ηκήκα ππνδνρήο ηνπ μελνδνρείνπ 

θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε  ησλ πειαηψλ. 

 Καηαγξαθεί  ηα  ζηνηρείσλ πειαηψλ ζηα 

θαηάιιεια έληππα  ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο. 

 Υεηξίδεηαη ην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ γξαθείνπ 

ππνδνρήο. 

 Σαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα θαη 

εμεξρφκελα έγγξαθα. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ επαθή αλάκεζα ζηα ηκήκαηα 

ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο 

Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ  

κπνξεί λα  απαζρνιεζεί  θπξίσο ζε ηνπξηζηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θάκπηλγθ, 

θαηαζθελψζεηο, ηνπξηζηηθά γξαθεία. 

 

 Σαμηλνκεί ηα παξαζηαηηθά πνπ 

εθδίδνπλ ηα ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηα πξνσζεί ζην 

ηκήκα Λνγαξηαζκψλ Πειαηψλ. 

 Γηεθπεξαηψλεη εμσηεξηθέο εξγαζίεο. 

 Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο 

πνπ εξγάδεηαη. 

 Δμππεξεηεί  ηνπο πειάηεο ζηα 

επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ, σο βνεζφο ηνπ 

εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 
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Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Ο απφθνηηνο  ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κπνξεί λα 

εξγαζηεί ζηα παξαθάησ  ελδεηθηηθά επαγγέικαηα: 

 

       Χο ππάιιεινο νηθνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ κε 

αξκνδηφηεηεο λα : 

 Να ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία Α’ θαηεγνξίαο 

θαη ΚΒ. 

 Δθδίδεη, ζπγθεληξψλεη, ειέγρεη θαη 

θσδηθνπνηεί ηα παξαζηαηηθά ηνπ 

ινγηζηεξίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ. 

 Παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ινγαξηαζκψλ 

ησλ πειαηψλ. 

 Φξνληίδεη λα εηζπξάηηεη ινγαξηαζκνχο θαη 

λα εμνθιεί νθεηιέο. 

 Γηεθπεξαηψλεη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαζψο 

θαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία. 

 Παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα δηαθφξσλ 

αγαζψλ (εκπνξεπκάησλ, πξψησλ πιψλ, 

θ.ιπ.). 

 πκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο  

θαζψο θαη ζηελ θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

 

 

 

       Χο ππάιιεινο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

αξκνδηφηεηεο λα:. 

 πληάζζεη, δαθηπινγξαθεί θαη 

δηεθπεξαηψλεη αιιεινγξαθία, εθζέζεηο, 

αλαθνξέο θαη θάζε είδνπο έληππα. 

 Σαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα 

θαη εμεξρφκελα έγγξαθα. 

 Οξγαλψλεη θαη δηεθπεξαηψλεη ζπζθέςεηο, 

ηαμίδηα, ζπλαληήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο 

αλσηέξσλ ζηειερψλ. 

 πγθεληξψλεη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

απφ φια ηα ηκήκαηα. 

 Γηεθπεξαηψλεη δξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν ππάιιεινο νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί 

θπξίσο ζε νηθνλνκηθέο  ππεξεζίεο ππνπξγείσλ, 

ηξάπεδεο, εηαηξείεο θαη ινγηζηηθά γξαθεία, 

ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, 

θ.α. 



[62] 

 

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο 

 

Ο απφθνηηνο  ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγωγήο   αλακέλεηαη λα απνθηήζεη, θαηά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο  αθφινπζεο γλψζεηο  θαη  λα εθηειεί ηα παξαθάησ  επαγγεικαηηθά  έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο 

αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί, 

βηφηνπνη, θ.ιπ.).  

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

 Να εθηειεί απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή 

παξαγσγή βαζηθψλ θπηηθψλ πξντφλησλ (λα 

πξνεηνηκάδεη ην  εδάθνπο γηα θπηεχζεηο 

ή ζπνξέο, λα θπηεχεη, ιηπαίλεη, 

θαιιηεξγεί θαη αξδεχεη ηελ παξαγσγή ηνπ, 

λα  ζπιιέγεη θαη λα  απνζεθεχεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ, λα ρεηξίδεηαη, επηζθεπάδεη 

θαη ζπληεξεί  ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία 

ηνπ, θ.ιπ.).  

 Να εθηηκά ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο 

παξαγσγήο πνπ ζα θαιιηεξγήζεη, ζχκθσλα 

κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηνπ θαηξνχ, 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Να επηιέγεη ηε γε πνπ ζα θαιιηεξγήζεη, λα 

θαζνξίδεη ην ρξφλν άξνζεο θαη λα εθηειεί 

εηδηθέο ηερληθέο εξγαζίεο θαηεξγαζίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ εδάθνπο.  

 Να επηιέγεη θαη λα αγνξάδεη ηχπνπο θαη 

πνζφηεηεο απφ ζπφξνπο ή άιιν 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ηα ιηπάζκαηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ.  

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο 

θπηνπξνζηαζίαο θαη δηδαληνθηνλίαο, κε 

ζπκβαηηθέο θπξίσο κεζφδνπο (αλαγλψξηζε 

βαζηθψλ ζπκπησκάησλ αζζελεηψλ, 

δηάθξηζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη 

ζθεπαζκάησλ).  

 

 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ιίπαλζεο 

(πξνζδηνξηζκφο ησλ ιηπαληηθψλ 

απαηηήζεσλ κηαο θαιιηέξγεηαο, 

ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο, 

εθαξκνγήο  ιηπαζκάησλ, θ.ιπ.). 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο 

θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

(ρεηξηζκφο πξψηεο χιεο θαη εμνπιηζκνχ, 

δηαινγή, ηππνπνίεζε κεηαθνξάο, θ.ιπ.). 

 Να εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

 Να ρεηξίδεηαη θαη λα ζπληεξεί βαζηθά 

γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα 

θαηεξγαζίαο εδάθνπο. 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ  θαη εμνπιηζκνχ. 

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. 

 Να ππνινγίδεη ην θφζηνο θαη ην θέξδνο 

θαη λα εθηηκά ηελ κειινληηθή ηνπ 

παξαγσγή (ζηνηρεία εθηηκεηηθήο). 

 Να γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί  ηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο 

νηθνλνκίαο. 

 Να απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε. 

          



[63] 

 

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Εωηθήο Παξαγωγήο 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Σερληθόο Εωηθήο Παξαγωγήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη, θαηά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο  αθφινπζεο γλψζεηο  θαη  λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο 

αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί, 

βηφηνπνη, θ.ιπ.).  

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

 Να δηαθξίλεη ηηο θπξηφηεξεο θπιέο ή ηα 

πβξίδηα πνπ εθηξέθνληαη θαηά θιάδν ηεο 

δσηθήο παξαγσγήο θαη λα ηηο/ηα ζπλδέεη κε 

ηηο παξαγσγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

 Να αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα παξαγσγηθά 

ζηάδηα θαη ηνλ βηνινγηθφ θχθιν ησλ θαηά 

θιάδν εθηξεθφκελσλ εηδψλ. Γηα ηα 

ζειαζηηθά (πεξίνδνο νρεηψλ, θπνθνξία, 

ηνθεηφο – γαιαθηνπαξαγσγή, αλάπηπμε, 

πάρπλζε θιπ), ηα πηελά (επψαζε – 

εθθφιαςε, αλάπηπμε, απγνπαξαγσγή ή 

θξενπαξαγσγή), ηε κέιηζζα, ηνλ 

κεηαμνζθψιεθα, ηα ζαιηγθάξηα θαη ηα 

ινηπά δψα.  

 Να γλσξίδεη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα 

εθηξνθήο ησλ θαηά θιάδν εθηξεθφκελσλ 

εηδψλ.  

 Να εθαξκφδεη ηε ζήκαλζε ησλ δψσλ, φηαλ 

θαη φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε.  

 Να δηαθξίλεη ηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο  

αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο θαη λα θαηέρεη 

βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή, 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε απηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

 Να δηαθξίλεη θαη λα γλσξίδεη ηε 

ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ελφο ακειθηεξίνπ, 

εξγαζηεξίνπ ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο, 

εθθνιαπηεξίνπ, ζθαγίνπ, παξαζθεπα-

ζηεξίνπ δσνηξνθψλ, κειηζζνθνκηθνχ 

εξγαζηεξίνπ θ.α., θαζψο θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

πνπ ζπλνδεχεη ηα παξαπάλσ.  

 Να εθαξκφδεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο κηαο εθκεηά-

ιιεπζεο  δσηθήο παξαγσγήο (αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο) θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε. 

 Να γλσξίδεη ηα είδε θαη ηηο πνηθηιίεο ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ. 

 Να γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο 

ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζεο δσνηξνθψλ. 

 Να εθαξκφδεη ηηο εθάζηνηε πξνυπνζέζεηο 

γηα νηθνινγηθή – βηνινγηθή εθηξνθή θαηά 

θιάδν δσηθήο παξαγσγήο.  

 Να εθαξκφδεη  ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 

ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο ησλ δψσλ, ζηνπο 

ρψξνπο ζπιινγήο ησλ δσηθψλ πξντφλησλ 

θαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο.  

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

δηαρείξηζεο  ησλ απνβιήησλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο.  

 Να εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο 

θαη πξσηνγελνχο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο.  

 Να δηαθξίλεη ηηο επηπηψζεηο εθείλεο  πνπ 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηήκνλα ή 

ηερληθνχ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο.  

 Να παξεκβαίλεη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ κειηζζηνχ θαη λα παξέρεη 

ηηο θαηάιιειεο θξνληίδεο ζην κειίζζη.  

 Να ρεηξίδεηαη ηα ζχγρξνλα θαη θαηάιιεια 

εξγαιεία ελφο κειηζζνθνκηθνχ 

εξγαζηεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή φισλ  ησλ 

κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ.   

 Να ρξεζηκνπνηεί απγά κεηαμνζθσιήθσλ 

θαη λα επηηπγράλεη ηελ εθηξνθή ησλ 

πξνλπκθψλ ηνπο. Να θξνληίδεη ηε ζσζηή 

δηαηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ θαη λα 

εθαξκφδεη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πγηεηλήο 

ζηελ εθηξνθή.  

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.  

 Να εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη 

εξγαζίεο κεηαπνίεζεο ησλ δσηθψλ 

πξντφλησλ. 

 



[64] 

 

          

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Σερληθόο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ  αλακέλεηαη λα απνθηήζεη, 

θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο  αθφινπζεο γλψζεηο  θαη  λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο 

αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί, 

βηφηνπνη, θ.ιπ.) 

 Να δηαθξίλεη ηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο 

πδξφβησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ.  

 Να πεξηγξάθεη ηα κνξθνινγηθά, αλαηνκηθά 

θαη εζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θπξηφηεξσλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ.  

 Να γλσξίδεη ηνλ βηνινγηθφ θχθιν ησλ 

θπξηφηεξσλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ.  

 Να γλσξίδεη ηα ζπζηήκαηα θαη ηχπνπο 

ρεξζαίσλ θαη πισηψλ δεμακελψλ εθηξνθήο 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ.  

 Να γλσξίδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο 

ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

πδαηνθαιιηεξγεηηθήο κνλάδαο αλάινγα κε 

ηε ρξήζε ηεο θαη λα  θαηέρεη βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ λεξνχ, ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Να δηαθξίλεη θαη λα γλσξίδεη ηα πδξαπιηθά 

θαη κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο θαζψο θαη ηνπ 

εμνπιηζκφ πνπ ζπλνδεχεη ηα παξαπάλσ.  

 Να πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν δσήο  θαη ηηο 

ηερληθέο θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνπιαγθηνχ 

θαη δσνπιαγθηνχ.  

 Να εθαξκφδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ησλ θπξηφηεξσλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ 

ζηνλ ηρζπνγελλεηηθφ ζηαζκφ θαη ζηελ 

θχξηα εθηξνθή.  

 Να εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο γηα θάζε 

εθηξνθή ηερληθέο αιίεπζεο.  

 Να πεξηγξάθεη ηα κνξθνινγηθά, αλαηνκηθά 

θαη εζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θπξηφηεξσλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ. 

 Να εθαξκφδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ησλ θπξηφηεξσλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ. 

 Να πεξηγξάθεη ηα κνξθνινγηθά, αλαηνκηθά 

θαη εζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  

      ησλ καιαθίσλ. Να εθαξκφδεη ηελ    

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ καιαθίσλ.  

 Να εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 

ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο, ζηνπο ρψξνπο 

κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ζηνπο 

ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο.  

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Να γλσξίδεη ηνπο ηχπνπο ησλ 

ηρζπνηξνθψλ, θαζψο  θαη ηνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο ηνπο.  

 Να θαηαξηίδεη ην θαηάιιειν ζηηεξέζην 

αλά πεξίπησζε.  

 Να γλσξίδεη ηηο ζπλήζεηο αζζέλεηεο, ηηο 

βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο θαη πξσηνγελνχο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 Να δηαθξίλεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηήκνλα ή 

ηερληθνχ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

 Να εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη 

εξγαζίεο κεηαπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.  

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.  

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε θαηά πεξίπησζε 

Αιηεπηηθή Σερλνινγία.  

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά πεξίπησζε 

Αιηεπηηθά θάθε.  

 

 



[65] 

 

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ  αλακέλεηαη λα 

απνθηήζεη, θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη  λα εθηειεί ηα παξαθάησ 

επαγγεικαηηθά έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβά-

ιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

ηηο αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ 

θαη ηνπο ηξφπνπο εκπνξηθήο 

δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο θαη 

επέθηαζήο ηνπο (δξπκνί, βηφηνπνη 

θ.ιπ.).  

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ.  

 Να γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο 

θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο 

γηα δέλδξα ζάκλνπο, άλζε θαη 

ριννηάπεηεο.  

 Να αλαγλσξίδεη ηα θπηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θεπνηερλία.  

 Να αλαγλσξίδεη ηα πιηθά άξδεπζεο.  

 Να αλαγλσξίδεη ηα πιηθά 

ζπλδεζκνινγίαο ζσιήλσλ (κεηαιιη-

θψλ, pvc, πνιπαηζπιελίνπ).  

 Να εθηειεί βαζηθνχο θπησξηαθνχο 

ρεηξηζκνχο θαη ηερληθέο θχηεπζεο.  

 Να εθηειεί βαζηθνχο ρεηξηζκνχο γηα 

ηηο αλζνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο.  

 Να ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ.  

 Να ζρεδηάδεη κηθξά έξγα 

δηακφξθσζεο ηνπίνπ (ρεηξνλαθηηθά- 

ειεθηξνληθά).  

 Να εθηειεί βαζηθνχο ρεηξηζκνχο 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.  

 Να εγθαζηζηά δίθηπα άξδεπζεο. 

 

 

 

 

 
 

 

 Να αλαγλσξίδεη, επηιέγεη, ρεηξίδεηαη θαη 

ζπληεξεί κεραλήκαηα θαη εξγαιεία 

(θαιιηεξγεηέο, ςαιίδηα, ζθαπηηθά κεραλήκαηα, 

κηθξνχο εθζθαθείο θαη εξγαιεία ρεηξφο ) γηα 

εδαθνηερληθά έξγα. 

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη απιψλ 

θαηαζθεπψλ δηακφξθσζεο ηνπίνπ.  

 Να ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ κηαο επηρείξεζεο 

θπηνηερληθψλ έξγσλ ή ελφο θαηαζηήκαηνο 

πψιεζεο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 Να απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε.  

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.  

 Να αλαπηχζζεη βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο.  

 Να γλσξίδεη θα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο. 

 Να εηνηκάδεη παξαζηαηηθά πψιεζεο θαη 

δηαθίλεζεο αγαζψλ. 
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Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ  αλακέλεηαη λα απνθηήζεη, 

θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ,  ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο 

αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο 

(δξπκνί, βηφηνπνη θ.ιπ.). 

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

θαη ην πεξηβάιινλ.  

 Να ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο γλψζεηο 

θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο.  

 Να γλσξίδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ ηξνθίκσλ.  

 Να παξαθνινπζεί θαη λα 

επεκβαίλεη, ζην κέηξν ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ επεμεξγαζία 

θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ (γξακκή 

 παξαγσγήο εξγνζηαζίνπ).  

 Να επεμεξγάδεηαη θαη λα ζπληεξεί ηα 

βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα.  

 Να γλσξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο δηεξγαζίεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε 

κεηαπνίεζε ησλ δσηθψλ πξντφλησλ, 

ψζηε λα παξαθνινπζεί βήκα πξνο βήκα 

ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο.  

 Να γλσξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο δηεξγαζίεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε 

κεηαπνίεζε ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ, 

ψζηε λα παξαθνινπζεί ιεπηνκεξψο ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο.  

 Να εθηειεί εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, 

ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

απνιχκαλζεο κεραλεκάησλ θαη 

γξακκψλ παξαγσγήο.  

 Να ειέγρεη ζε ζηνηρεηψδεο  επίπεδν ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζε φια ηα 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπο, ψζηε λα 

είλαη αζθαιή γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

 
 

 Να γλσξίδεη ηα πιηθά πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο 

ζπζθεπαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ε 

αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή.  

 Να ζπζθεπάδεη, δηαθηλεί θαη 

εκπνξεχεηαη  βαζηθά γεσξγηθά 

πξντφληα.  

 Να γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

δεκφζηαο πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

ηξφθηκα θαη ηα απαξαίηεηα 

λνκνζεηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα 

ειέγρνπ ηεο πγηεηλήο ηνπο.  

 Να εθαξκφδεη ηα κέηξα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.  

 Να εθηειεί εξγαζίεο ζηελ 

απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ζην ρψξν 

ησλ ηξνθίκσλ.  

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ 

ρψξν.  

 Να γλσξίδεη λα ζπλαιιάζεηε.  

 Να γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο 

νηθνλνκίαο.  

 Να απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή 

ζπλείδεζε. 
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         Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Σερληθόο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 αλακέλεηαη λα απνθηήζεη, θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο  αθφινπζεο γλψζεηο  θαη  λα εθηειεί ηα 

παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα: 

 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο 

αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί, 

βηφηνπνη, θ.ιπ.).  

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

θαη ην πεξηβάιινλ.  

 

 

 
 

 

 Να επαηζζεηνπνηεζεί ζηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

Πεξηβάιινληνο.  

 Να εθηειεί ηηο βαζηθέο αξρέο 

δαζνππξφζβεζεο θαη ζεξνθπιαθήο.  

 Να εθηειεί βαζηθέο αξρέο παξαγσγήο, 

ζπγθνκηδήο θαη ηππνπνίεζεο ησλ 

δαζηθψλ πξντφλησλ.  

 Να εθηειεί απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή 

παξαγσγή αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ (λα εθηειεί 

βαζηθνχο θπησξηαθνχο ρεηξηζκνχο θαη 

ηερληθέο θχηεπζεο θαη βαζηθέο αξρέο 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο). 

 

 Να εθηειεί απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθηξνθήο ζεξακάησλ 

(δψσλ θαη πνπιηψλ – βαζηθέο αξρέο 

δεκηνπξγίαο εθηξνθείνπ, εθηξνθήο 

ησλ ζεξακαηηθψλ δψσλ θαη πνπιηψλ, 

βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο).  

 Να εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ.  

 Να απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή 

ζπλείδεζε.  

 Να ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

 Να αλαπηχζζεη βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο.  

 Να γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί  ηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο 

νηθνλνκίαο. 
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ΣΟΜΔΑ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ 

Δηδηθόηεηα : Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κπνξεί λα: 

 

 Δίλαη ν θπβεξλήηεο ηνπ πινίνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ν αληηπξφζσπνο ηνπ 

πινηνθηήηε ζην πινίν. 

 Δίλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο, 

ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ επηβαηψλ. 

 Υαξάδεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ, 

θαηεπζχλεη θαη νξγαλψλεη ηελ εξγαζία 

φινπ ηνπ πιεξψκαηνο. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα 

θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πινίνπ. 

 πλεξγάδεηαη κε ην Μεραληθφ θαη ηε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία. 

 

 

 

 

 

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

Δηδηθόηεηα : Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο  Μεραληθόο  Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κπνξεί λα: 

 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, γηα 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ηνπ 

πινίνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

θαη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, λεξνχ, 

ιηπαληηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

πινίνπ. 

 Δξγάδεηαη θπξίσο ζην κεραλνζηάζην 

θαη ειέγρεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

 Φξνληίδεη γηα ηηο επηδηνξζψζεηο ησλ 

κεραλψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

απαηηνχληαη. 

 πλεξγάδεηαη κε ηνλ Πινίαξρν θαη ηε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία. 
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ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ 

1. Δηδηθόηεηα : Βνεζόο Ννζειεπηή 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζψλ Ννζειεπηψλ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά: 

 

 Μπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε Ννζνθνκεία  θαη Κέληξα 

Τγείαο, Ννζειεπηηθέο κνλάδεο, 

Τγεηνλνκηθνχο, ζηαζκνχο, ΔΚΑΒ, 

Οίθνπο επγεξίαο, Κέληξα 

απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο πνπ πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ζε αζζελείο πνπ 

λνζειεχνληαη ζην ζπίηη ππφ ηαηξηθή  

παξαθνινχζεζε. 

 

 

 ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο 

λνζειεπηέο ζηξψλεη ην θξεβάηη ηνπ 

αξξψζηνπ,  ρνξεγεί εξγαιεία ζε κία 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εηνηκάδεη 

πιηθφ γηα απνζηείξσζε, απνιπκαίλεη 

ηα αληηθείκελα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, 

ζεθψλεη ή ηνπνζεηεί ηνλ άξξσζην 

ζην θξεβάηη, ρνξεγεί νπξνδνρείν,  

ζσιήλα αεξίσλ, ππφζεην, θαζαξηηθφ 

θαη θαξκαθεπηηθφ ππφθιηζκν ζην 

θξεβάηη. πξνεηνηκάδεη  ζεη αιιαγήο 

ηξαχκαηνο, βνεζά ζηελ θέλσζε θαη 

ηελ πιχζε ηνπ ζηνκάρνπ, θάλεη ιήςε 

δσηηθψλ  ζεκείσλ,  ρνξεγεί θάξκα  

ηνπηθά  απφ ην ζηφκα, ιακβάλεη νχξα 

θαη γαζηξηθφ πγξφ, ρνξεγεί Ο2 κε 

κάζθα θαη ξηληθή θάλνπια, ηνπνζεηεί 

ηνλ άξξσζην ζην ρεηξνπξγηθφ 

ηξαπέδη,  εθαξκφδεη ηερληθέο 

ζεξαπείαο θαη πξφιεςεο 

θαηαθιίζεσλ, ζεξκά θαη ςπρξά 

επηζέκαηα, ηερληθέο αηνκηθήο 

θαζαξηφηεηαο, ζπκκεηέρεη ζηελ 

νκάδα θξνληίδαο αξξψζησλ ζε ζπίηη, 

ζην θέληξν πγείαο, ζην ζρνιείν, 

εθαξκφδεη λνζειεπηηθέο ηερληθέο ζε 

αξξψζηνπο κε παζήζεηο  ηνπ καηηνχ, 

απηηνχ, νζηψλ, γελλεηηθψλ νξγάλσλ, 

λεπξηθνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θξνληίδεη λενγλφ,  

εθαξκφδεη  θαζαξηφηεηα ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο ιερψλαο, 

πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο θαη ηεξεί ην 

ηαηξηθφ απφξξεην. 
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2. Δηδηθόηεηα:  Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά: 

 

 Μπορεί να εργαςτεί, ωσ βοθκθτικό 
προςωπικό ςτο δθμόςιο ι ςτον ιδιωτικό 
τομζα, ςε εργαςτιρια μικροβιολογικά, 
βιοχθμικά, αιματολογικά, ανοςολογικά, 
πακολογοανατομικά, κυτταρολογικά, ςε 
κζντρα αιμοδοςίασ, ςε διαγνωςτικά 
κζντρα με τισ παραπάνω ειδικότθτεσ, ςε 
φαρμακευτικζσ εταιρίεσ και ςε  υπθρεςίεσ 
υγείασ ι περιφερειακά κζντρα. 

 

 

 Πάντοτε με τθν κακοδιγθςθ των 
αποφοίτων ΤΕΙ τθσ αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι των ιατρϊν 
μικροβιολόγων  αναγράφει  τα ςτοιχεία 
των εξεταηόμενων, τισ αιτοφμενεσ 
εξετάςεισ και τα αποτελζςματα  ςτο 
αρχείο του εργαςτθρίου, δίνει οδθγίεσ  
προσ τουσ εξεταηόμενουσ για τθ ςυλλογι 
των δειγμάτων και για τθ ςωςτι 
προετοιμαςία τουσ, παραςκευάηει τα 
απαραίτθτα διαλφματα και κρεπτικά 
υλικά, γνωρίηει τον τρόπο λειτουργίασ 
και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων του 
εργαςτθρίου, πραγματοποιεί 
αποςτείρωςθ υλικϊν και εργαλείων, 
παραγγζλνει παραλαμβάνει και 
αποκθκεφει τα αναλϊςιμα υλικά, 
γνωρίηει τουσ όρουσ υγιεινισ και 
αςφάλειασ του χϊρου εργαςίασ, 
πραγματοποιεί μετριςεισ και τθρεί το 
ιατρικό απόρρθτο. 

 

3. Δηδηθόηεηα: Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηά: 

 Μπορεί να εργαςτεί ωσ βοθκθτικό 
προςωπικό, ςε βρεφικοφσ και παιδικοφσ 
ςτακμοφσ, ςε μαιευτικζσ κλινικζσ, 
καταςκθνϊςεισ, κζντρα οικογενειακοφ 
προγραμματιςμοφ, και ωσ ελεφκεροσ 
επαγγελματίασ αναλαμβάνοντασ τθ 
φροντίδα βρεφϊν και παιδιϊν ςτο ςπίτι. 

 

 Πάντοτε με τθν εποπτεία του 
βρεφονθπιοκόμου παρζχει πλιρθ 
φροντίδα ςτο παιδί προςχολικισ θλικίασ, 
βοθκά τθν ολόπλευρθ ςωματικι, ψυχικι, 
λεκτικι και κινθτικι ανάπτυξθ του 
παιδιοφ τθσ προςχολικισ θλικίασ 
εφαρμόηοντασ κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ 
μεκόδουσ, φροντίηει παιδιά με 
ιδιαιτερότθτεσ, εφαρμόηει μζτρα 
πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςε οποιοδιποτε 
χϊρο ςχετικά με τθν ψυχαγωγία του 
παιδιοφ, παρζχει πρϊτεσ βοικειεσ και 
ενεργεί κατάλλθλα ςε επείγουςεσ 
καταςτάςεισ, ςυμπλθρϊνει τθν ατομικι 
καρτζλα του παιδιοφ και κρατά αρχεία, 
δίνει ςυμβουλζσ ςτουσ γονείσ θ 
κθδεμόνεσ του παιδιοφ. 



[71] 

 

4. Δηδηθόηεηα: Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή 

 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 

 Μπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε Φπζηνζεξαπεπηήξηα 

(Ηδησηηθά, Γεκφζηα), Ννζνθνκεία, 

Ηδξχκαηα απνθαηάζηαζεο, Ηαηξεία 

ζεξαπεπηηθψλ ινπηξνπεγψλ, Γπκλαζηήξηα, 

ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ 

δηαζέηνπλ ρψξνπο γπκλαζηηθήο θαη 

θπζηθήο απνθαηάζηαζεο. 

 

 Πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

Φπζηνζεξαπεπηή πξνεηνηκάδεη ηνλ 

αζζελή γηα ηελ ζπλεδξία, γλσξίδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, 

εθαξκφδεη απιέο αζθήζεηο πδξνζεξαπείαο 

θαη κάιαμεο, ζηεξίδεη ςπρνινγηθά θαη 

ζπκβνπιεπηηθά ηνλ αζζελή, γλσξίδεη ηνπο 

θαλφλεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο θπζηνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, θξαηά 

θαη ελεκεξψλεη ηα ηζηνξηθά ησλ αζζελψλ 

παξαγγέιλεη, παξαιακβάλεη θαη 

απνζεθεχεη  ηα αλαιψζηκα πιηθά, 

εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηδησηηθνχο θαη 

δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, 

γηα ζέκαηα αζθάιηζεο ησλ αζζελψλ. 

 

 

 

5. Δηδηθόηεηα: Βνεζφο Οδνληνηερλίηε 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ  Βνεζφο Οδνληνηερλίηε  κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 Μπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε Οδνληνηερληθά εξγαζηήξηα 

(Ηδησηηθά, Γεκφζηα), Αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 

 

 Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ 

νδνληνηερληθψλ κεραλεκάησλ θαη 

εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

πιηθψλ, παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απφ 

ηνλ Οδνληίαηξν θαη ηηο κεηαθέξεη κε 

αζθάιεηα ζην εξγαζηήξην, απνιπκαίλεη 

ζσζηά θαη δηαηεξεί αλαιινίσηα ηα 

απνηππψκαηα, βνεζά ηνλ νδνληνηερλίηε 

ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ 

Οιηθψλ νδνληνζηνηρηψλ, ηεθαλψλ, 

Γεθπξψλ, Οξζνδνληηθψλ εξγαζηψλ, 

χλζεησλ νδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ, 

θξαηά αθξηβή ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 

νδνληηάηξνπο, παξαγγέιλεη, 

παξαιακβάλεη θαη απνζεθεχεη  ηα 

αλαιψζηκα πιηθά, εθαξκφδεη ηνπο φξνπο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 
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6. Δηδηθόηεηα: Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ  Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ   κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηά:  

 Μπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε Ννζνθνκεία θαη Κέληξα 

Τγείαο, Ηδησηηθά Αθηηλνινγηθά Ηαηξεία ζε 

ηκήκαηα Κιαζζηθήο αθηηλνινγίαο, 

Μαζηνγξαθίαο, Μέηξεζεο νπηηθήο 

ππθλφηεηαο, ηεθαλνγξαθίαο θαη 

Αγγεηνγξαθίαο, Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο 

Σνκνγξαθίαο, Αθηηλνζεξαπείαο, 

Δξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο. 

 

 Πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηαηξνχ 

αθηηλνιφγνπ πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηνλ 

αζζελή, ηεξεί ηνπο θαλφλεο 

αθηηλνπξνζηαζίαο γηα ηνλ εμεηαδφκελν, 

ηνπο ζπλνδνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αθηηλνδηαγλσζηηθνχ ηκήκαηνο, γλσξίδεη 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, 

εθηειεί ηε ρεκηθή επεμεξγαζία ηνπ θηικ, 

θξαηά θαη ελεκεξψλεη ηα ηζηνξηθά ησλ 

αζζελψλ, ηεξεί ην ηαηξηθφ απφξξεην, 

παξαγγέιλεη, παξαιακβάλεη θαη 

απνζεθεχεη ηα αλαιψζηκα πιηθά, 

εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο θαζψο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο 

ζην ρψξν εξγαζίαο.  

 

 

 

 

7. Δηδηθόηεηα: Βνεζφο Φαξκαθείνπ 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ   Βνεζφο Φαξκαθείνπ  κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 Μπνξεί λα εξγαζηεί  βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

ζε ηδησηηθά θαξκαθεία, θαξκαθεία 

λνζνθνκείσλ, θαξκαθαπνζήθεο, 

βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαξκάθσλ θαη 

θαιιπληηθψλ.  

 

Πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

θαξκαθνπνηψλ παξαζθεπάδεη απιά 

θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη 

θαιιπληηθά, εθηειεί απιέο ηαηξηθέο 

ζπληαγέο, δίλεη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο δνζνινγίαο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζπζθεπάδεη 

θαη απνζεθεχεη θαξκαθεπηηθά θαη 

θαιιπληηθά πξντφληα, παξαγγέιλεη 

εκπνξεχκαηα ζηηο θαξκαθαπνζήθεο, 

παξαιακβάλεη θαη απνζεθεχεη 

θαηάιιεια, αμηνινγεί θαη θνζηνινγεί 

πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα πξψησλ 

πιψλ ησλ πξντφλησλ, θαηαγξάθεη, 

ηαμηλνκεί θαη ηεξεί ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία, βηβιία, θαξηέιεο θαη αξρεία ηνπ 

θαξκαθείνπ ή ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο γηα 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ, 

εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη  

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
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ΣΟΜΔΑ  ΑΗΘΖΣΗΚΖ – ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ  

1. Δηδηθόηεηα : Αηζζεηηθήο Σέρλεο 

 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ  Αηζζεηηθήο Σέρλεο  κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 

 Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε Ηλζηηηνχηα 

Αηζζεηηθήο, ζε θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ, 

ζε θέληξα αδπλαηίζκαηνο, ζε ζέαηξα, ζε 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε ζηνχληην 

θσηνγξάθεζεο κνληέισλ. 

 

 

 

Κάλεη απιέο αηζζεηηθέο πξάμεηο 

(θαζαξηζκφ, πξνζσξηλή απνηξίρσζε 

πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, κάιαμε). Κάλεη 

καθηγηάδ πξνζψπνπ, καληθηνχξ – 

πεληηθηνχξ. Υεηξίδεηαη θαη ηνπνζεηεί ηα 

κεραλήκαηα αηζζεηηθήο. 

 

 

 

 

 

2. Δηδηθόηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο 

 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ  Κνκκσηηθήο Σέρλεο   κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε θνκκσηήξηα, ζε 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε ζέαηξα, ζε 

ζηνχληην θσηνγξάθεζεο κνληέισλ, ζε 

ηδξχκαηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ. 

 

 

 

 

Πξαγκαηνπνηεί θνπξέκαηα, πεξκαλάλη, 

ρηελίζκαηα θαη βαθέο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία. 

Δθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Γλσξίδεη 

ηηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο θαη 

ινγηζηηθήο θαζψο θαη ηε λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

θνκκσηεξίνπ. 
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ΣΟΜΔΑ Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ 

1. Δηδηθόηεηα : ρεδηαζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα αθνξά ζηε 

δηακφξθσζε ππαξρφλησλ ρψξσλ κε 

ρξεζηκνπνίεζε επίπισλ, αληηθεηκέλσλ θαη 

πιηθψλ, θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ε 

ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αξηηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ. 

 

 

 

 

             

 Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ ρεδηαζκνχ 

Δζσηεξηθψλ Υψξσλ κπνξεί λα εξγάδεηαη 

αξρηθά σο βνεζφο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά 

ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

σο ηερλίηεο ζε νξγαλσκέλνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ή 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

2. Δηδηθόηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐα 

 

Ζ εηδηθφηεηα απηή αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ πνιχηηκα 

θαη άιια κέηαιια, θαζψο θαη ζηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπο. 

 

 

 

 

 Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ 
 Αξγπξνρξπζνρνΐαο είλαη ηθαλφο λα 

εξγάδεηαη σο εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο ζε 

βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη εξγαζηήξηα. 
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3. Δηδηθόηεηα: Γξαθηθέο Σέρλεο 

Ο ρψξνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ πεξηιακβάλεη έλα επξψ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ 

νπνηαδήπνηε κνξθή έληππεο ή ειεθηξνληθήο εηθφλαο θαη θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα δηαθηλνχκελα πιηθά 

θαη πλεπκαηηθά αγαζά ηεο θνηλσλίαο καο. 

 

Ο  απφθνηηνο απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε 

λα: 

 Δθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο εηθαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ζηνλ δηζδηάζηαην 

θαη ζηνλ ηξηζδηάζηαην ζρεδηαζκφ 

 Δπηιχεη εηθαζηηθά πξνβιήκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έξεπλα θαη ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη εθαξκφδνληαο 

παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο 

ζρεδίαζεο 

 Δθαξκφδεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ (Basic Design) πνπ 

αθνξνχλ ηε θφξκα, ην ρξψκα θαη ηελ 

ηππνγξαθία 

 Υξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία θαη 

ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ. 

 Δπηιχεη ζέκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ ζα 

ζπλαληήζεη ζε έλα πξαγκαηηθφ 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηνπο εμήο ηνκείο: εθδφζεηο, 

πξνψζεζε - δηαθήκηζε, εηθαζηηθή 

ηαπηφηεηα νξγαληζκνχ θαη ηξηζδηάζηαηνο 

ζρεδηαζκφο - ζπζθεπαζία 

 Υξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

σο βαζηθφ εξγαιείν ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ κηαο γξαθηζηηθήο κειέηεο 

 Αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζε φιν 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ. 

 πλππνινγίδεη ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο  θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο. 

 Υξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθηά απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ 

Καιψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, 

θαηαλνψληαο ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

πνπ επεξεάδνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη 

ησλ ζπκβφισλ. 

 

 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Γξαθηθώλ Σερλώλ 

κπνξεί λα εξγαζηεί ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 

 ρεδηαζκφο: Δθηέιεζε βαζηθψλ 

ζρεδηαζηηθψλ γξαθηζηηθψλ εξγαζηψλ ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ελφο πηπρηνχρνπ 

γξαθίζηα 

 Υεηξηζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Γξαθηθέο Σέρλεο γηα 

ηελ εθπφλεζε γξαθηζηηθψλ κειεηψλ 

 Δθδφζεηο: πκκεηνρή ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εληχπσλ, 

φπσο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, δηαθεκηζηηθψλ 

θπιιαδίσλ, εθεκεξίδσλ θ.ά. 

 Υεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία 

εθηππψζεσλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο 

Γξαθηθώλ Σερλώλ κπνξεί λα εξγαζηεί  ζε: 

 

 Δπηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη 

βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ (design) γξαθηζηηθψλ 

εξγαζηψλ, ηε δηαθήκηζε, ηηο εθδφζεηο θαη 

εθηππψζεηο, θαζψο θαη ζηα κέζα έληππεο 

θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 

 ε θξαηηθνχο δεκφζηνπο  νξγαληζκνχο, 

ζηνλ ηνκέα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ. 
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4. Δηδηθόηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε 

 Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ   πληήξεζεο 

Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε   κε ηηο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά κπνξεί 

λα εξγαζηεί σο βνεζφο, θαη κεηά απφ 

απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, σο 

ηερλίηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

θηηξηαθψλ θαη γιππηηθψλ κλεκείσλ θαζψο 

θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ηεο πνιηηηζκηθήο 

καο θιεξνλνκηάο, ζε αξραηνινγηθέο 

αλαζθαθηθέο εξγαζίεο. 

 

 

 

 

 

5. Δηδηθόηεηα: Φεθηδνγξαθία – Ταινγξαθία 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα αθνξά ην 

ζρεδηαζκφ, ηε ρξσκαηηθή επεμεξγαζία 

καθεηψλ, ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ, 

αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ νιφθιεξσλ έξγσλ 

ςεθηδσηνχ θαη βηηξψ, ηα νπνία ζπληεινχλ 

ζηελ αλάδεημε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ. 

 

 

 Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ   
Φεθηδνγξαθία – Ταινγξαθία κπνξεί λα 

εξγαζηεί σο βνεζφο ζε νξγαλσκέλνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ή 

δεκφζηνπ ηνκέα. 
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ΣΟΜΔΑ Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ 

1. Δηδηθόηεηα : ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ     κε ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 Καηαλνεί θαη εθαξκφδεη πηζηά θαη 

ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο, 

πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη εξγνλνκίαο 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

 Αλαγλσξίδεη ηηο βαζηθέο πξψηεο χιεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή λεκάησλ θαη 

πθαζκάησλ θαη λα ηηο δηαρσξίδεη ζε 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο 

 Αλαγλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδίνπ κφδαο, φπσο 

ε νξζή αλαινγία, ε ηζνξξνπία, ε 

επαλάιεςε θαη ε αξκνλία γξακκήο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θηγνχξαο θαη 

ελδπκάησλ 

 Γεκηνπξγεί επηηπρείο ζπλδπαζκνχο 

ρξσκάησλ, πθαζκάησλ θαη 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζε 

ζπιινγέο ελδπκάησλ 

 Δπηιέγεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

θαηάιιειν χθαζκα θαη ηα θαηάιιεια 

δηαθνζκεηηθά πιηθά γηα θάζε είδνο 

ελδχκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ρξψκα, ην βάξνο, ηνλ ηχπν θαη ην 

ζρέδην ηνπ πθάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηχπν ηνπ ζψκαηνο 

 ρεδηάδεη ζρέδηα παξαγσγήο, ξαθψλ, 

θνςηκάησλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ θαη κεηξήζεσλ 

 Καηαζθεπάδεη θαη λα αλαπηχζζεη ην 

πξψην παηξφλ δείγκαηνο εξκελεχνληαο 

ζσζηά ην ζρέδην παξαγσγήο θαη 

αθνινπζψληαο ηε ζσζηή πνξεία 

εξγαζίαο 

 Αμηνινγεί ην πξσηφηππν δείγκα ηνπ 

ελδχκαηνο θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

κεηαηξνπέο θαη δηνξζψζεηο, 

επηζεκαίλνληαο πηζαλέο αηηίεο 

πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή, ζηε 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ ελδχκαηνο.  

 
 

 Μεηαηξέπεη ην πξψην παηξφλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηνξζσηηθέο αιιαγέο 

ηεο δνθηκήο ηνπ δείγκαηνο θαη λα 

θαηαζθεπάδεη ην ηειηθφ παηξφλ. 

 

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο ρεδίαζεο θαη 

Παξαγσγήο Δλδχκαηνο  κπνξεί λα εξγαζηεί: 

 

 ηελ παξαγσγή ελδπκαηνινγηθψλ 

ζπλφισλ θαη άιισλ εηδψλ ζχγρξνλεο 

κφδαο 

 ηελ πψιεζε θαη πξνψζεζε εηδψλ 

κφδαο. 

Δηδηθφηεξα, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο 

κπνξεί λα εξγαζηεί: 

 ε επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν ηελ 

παξαγσγή ελδπκαηνινγηθψλ ζπλφισλ 

θαη άιισλ ζπλαθψλ κε ηνλ θιάδν 

πξντφλησλ 

 ε επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ θαη 

πξνσζνχλ πξντφληα κφδαο. 

 Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί 

λα εξγαζηεί ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ 

έλδπζεο, ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ 

νηθηαθήο ρξήζεο απφ χθαζκα, ζηε 

κεηαηξνπή / επηδηφξζσζε ελδπκάησλ 

θαη ζηελ θαηαζθεπή ελδπκάησλ 

εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεο - λπκθηθά, 

ζηνιέο εξγαζίαο, θαξλαβαιίζηηθα 

θνζηνχκηα, ρεηξνηερλήκαηα θαη 

παηγλίδηα απφ χθαζκα. 
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2. Δηδηθόηεηα: Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή 

Ζ επηπινπνηία αλαθέξεηαη  ζηελ πξαθηηθή ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ επίπισλ θαη μχιηλσλ 

θαηαζθεπψλ κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ. Παξάιιεια απνθηψληαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ επίπισλ, θνπθσκάησλ. Ξχιηλσλ θαηαζθεπψλ θαη μπινγιππηηθήο. 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ     κε ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:  

 Καηαλνεί θαη εθαξκφδεη πηζηά θαη 

ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο, 

πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη εξγνλνκίαο ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο.  

 Καηέρεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ηερληθνχ, αξρηηεθηνληθνχ, 

πξννπηηθνχ, ειεχζεξνπ θαη 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζρεδηάδεη κε 

ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θαη κε Ζ/Τ 

έπηπια θαη μπινπξγηθέο θαηαζθεπέο. 

 ρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ηδηνζπζθεπέο.  

 Υξεζηκνπνηεί θαη αμηνπνηεί ηα 

αλζξσπνκεηξηθά θαη εξγνλνκηθά δεδνκέλα.  

 Σνπνζεηεί ζσζηά ηα έπηπια ζηνλ ρψξν θαη 

λα δηαθνζκεί ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαθφζκεζεο.  

 Καηαλνεί βαζηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο θαη 

ξπζκνινγίαο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ επίπινπ.  

 ρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη πξφηππα 

έπηπια, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

αλαγθαία δεδνκέλα. 

 Υεηξίδεηαη, λα ξπζκίδεη θαη λα ζπληεξεί ηα 

εξγαιεία πάγθνπ, ηα θνξεηά ειεθηξηθά 

εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα μπινπξγηθήο 

θαη επηπινπνηίαο 

 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο 

 Αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ μχινπ θαη 

άιισλ παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ μπινπξγηθή 

βηνκεραλία (πιηθά απνπεξάησζεο, 

εμαξηήκαηα επίπισλ θ.ιπ.) 

 Καηαλνεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο 

αξρέο: Μεραλνξγάλσζεο, Οξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγήο, Γηνίθεζεο εξγαζηεξίνπ 

/εξγνζηαζίνπ μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ 

 Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηνπ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο 

 Καηαλνεί ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο επίπισλ θαη μπινπξγηθψλ 

θαηαζθεπψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε λέα 

ηερλνινγία.  

 Υξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη αληηπξνζσπεπηηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ ζηελ μπινπξγηθή 

βηνκεραλία.  

 Καηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ Marketing θαη 

λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ. 

 

Ο απφθνηηνο  κπνξεί λα εξγαζηεί: 

 ηε ζρεδίαζε επίπισλ θαη μπινπξγηθψλ 

θαηαζθεπψλ. ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία πξνζθνξψλ 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαιεηνκεραλψλ 

κε ειεθηξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ 

εξγαζίαο (εξγαιεηνκεραλή CNC) 

 ηε δηεχζπλζε παξαγσγήο. ηελ πψιεζε 

επίπισλ θαη άιισλ μπινπξγηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ ή κεραλεκάησλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ μπινπξγηθή 

βηνκεραλία. 

 

Δηδηθφηεξα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε: 

 Δπηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

κεηαπνίεζε ηνπ μχινπ.  

 Δπηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ή πξνσζνχλ 

έπηπια ή άιιεο μχιηλεο θαηαζθεπέο ή 

πξντφληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

μπινπξγηθή βηνκεραλία.  

 Αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη γξαθεία 

εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο 
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Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα 

Απνθσδηθνπνίεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο για τθν άςκθςθ επαγγελματικϊν 
δραςτθριοτιτων  πτυχιοφχων Επαγγελματικϊν Λυκείων (για τουσ αποφοίτουσ του νζου 

Επαγγελματικοφ Λυκείου εκκρεμεί η ζκδοςη των επαγγελματικών δικαιωμάτων τουσ) 

Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ & Καηαζθεπώλ 

 

Ννκνζεζία:  Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200/17.10.2012, η.’ Α,’ άξζξν 12  

  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο  άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Σερλίηε Μεραληθνχ 

Δγθαηαζηάζεσλ (πηπρίν). 

2. Άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνχ Δγθαηαζηάζεσλ (δηεηήο πξνυπεξεζία κεηά απφ 

βεβαίσζε αλαγγειίαο + εμεηάζεηο). 

3. Άδεηα Δξγνδεγνχ Μεραληθνχ Δγθαηαζηάζεσλ  (δηεηήο πξνυπεξεζία κεηά ηελ άδεηα 

ηνπ Αξρηηερλίηε + εμεηάζεηο). 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200/17.10.2012, η.’ Α,’ άξζξν 18  

  

Δπαγγεικαηηθέο Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Σερλίηε Ομπγνλνθνιιεηή 

ή/θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή  (πηπρίν). 

2. Άδεηα Αξρηηερλίηε Ομπγνλνθνιιεηή  Β’ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή 

Β’ ηάμεο (6 κήλεο  πξνυπεξεζία  + εμεηάζεηο). 

3. Άδεηα Αξρηηερλίηε Ομπγνλνθνιιεηή  Α’ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή 

Α’ ηάμεο (18 κήλεο  πξνυπεξεζία κεηά ηε βεβαίσζε αλαγγειίαο ή 12 κήλεο κεηά ηελ 

Άδεηα Αξρηηερλίηε νμπγνλνθνιιεηή Β’ ηάμεο  ή Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή Β’ 

ηάμεο). 

Σερληθόο  Δγθαηαζηάζεωλ Φύμεο Αεξηζκνύ & Κιηκαηηζκνύ 

Ννκνζεζία:  Π.Γ  1/2013 (ΦΔΚ 3/08.01.2013,η.’ Α’. άξζξν 5)  

Δπαγγεικαηηθέο Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο ηερλίηε Φπθηηθνχ (πηπρίν). 

2. Άδεηα Αξρηηερλίηε Φπθηηθνχ (Βεβαίσζε αλαγγειίαο + 2 ρξφληα πξνυπεξεζία + 

εμεηάζεηο) 

3. Άδεηα Δξγνδεγνχ  Φπθηηθνχ (Άδεηα Αξρηηερλίηε +  1 ρξφλνο  πξνυπεξεζία + 

εμεηάζεηο). 

Ννκνζεζία:  Π.Γ  1/2013 (ΦΔΚ 3/08.01.2013,η.’ Α’. άξζξν 12)  

Δπαγγεικαηηθέο Άδεηεο 

1. Πηζηνπνηεηηθφ θαηεγνξίαο III ή IV ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαλνληζκνχ 303/2008 ηεο 

https://www.dropbox.com/s/8jkv5ijjx6qjeqo/200_17.10.2012%20mhxanologikes%20egkatastaseis.PDF
https://www.dropbox.com/s/8jkv5ijjx6qjeqo/200_17.10.2012%20mhxanologikes%20egkatastaseis.PDF
https://www.dropbox.com/s/w6qf7e0kim1swfy/3.08.01.2013_cyktikos.PDF
https://www.dropbox.com/s/w6qf7e0kim1swfy/3.08.01.2013_cyktikos.PDF
https://www.dropbox.com/s/w6qf7e0kim1swfy/3.08.01.2013_cyktikos.PDF
https://www.dropbox.com/s/w6qf7e0kim1swfy/3.08.01.2013_cyktikos.PDF
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επηηξνπήο ηεο Δ.Δ. (πηπρίν + βεβαίσζε επηηπρνχο εμέηαζεο απφ θνξέα αμηνιφγεζεο 

2. Πηζηνπνηεηηθφ θαηεγνξίαο II  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαλνληζκνχ 303/2008 ηεο επηηξνπήο 

ηεο Δ.Δ. (Άδεηα Αξρηηερλίηε Φπθηηθνχ). 

3. Πηζηνπνηεηηθφ θαηεγνξίαο I  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαλνληζκνχ 303/2008 ηεο επηηξνπήο 

ηεο Δ.Δ. (Άδεηα Δξγνδεγνχ Φπθηηθνχ). 

Σερληθόο  Ορεκάηωλ 

Ννκνζεζία:  Π.Γ. 113/2012 (ΦΔΚ   198/17.10.2012 η’. Α’)  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Βνεζνχ ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλ έξγσλ (πηπρίν) 

2. Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ έξγνπ νκάδαο Β,’ πνπ αλήθεη ζηε 2
ε
 βαζκίδα (βεβαίσζε 

αλαγγειίαο + 100 εκεξνκίζζηα + εμεηάζεηο). 

3. Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ έξγνπ νκάδαο Α’, πνπ αλήθεη ζηε 3
ε
 βαζκίδα (βεβαίσζε 

αλαγγειίαο + 150 εκεξνκίζζηα ζηελ Α΄ νκάδα + εμεηάζεηο). 

Ννκνζεζία:  Π.Γ. 113/2012 (ΦΔΚ   198/17.10.2012 η’. Α’)  

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ βνεζνχ ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλ έξγσλ  (πηπρίν). 

2. Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ έξγσλ 2
εο

 βαζκίδαο, δειαδή γηα κεραλήκαηα Β’ νκάδαο 

(βεβαίσζε αλαγγειίαο + 100 εκεξνκίζζηα + εμεηάζεηο) 

3. Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ  έξγσλ 3
εο

 , δειαδή γηα κεραλήκαηα Α’ νκάδαο  (βεβαίσζε 

αλαγγειίαο + 150 εκεξνκίζζηα απφ ηα νπνία ηα 50 ζηελ Α’ νκάδα  + εμεηάζεηο). 

 

Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ 

Σερληθνύ  Γηθηύωλ θαη Σειεπηθνηλωληώλ 

Ννκνζεζία:  Ν 4254/2014, άξζξν 1  παξ. Ζ2 (ΦΔΚ 85/07.04.2014, η.’ Α’.)  

Γελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα εξγαζίεο σο: 

1. Υεηξηζηήο auto cue 

2. Σερληθφο Γηθηχνπ Δθπνκπήο (RF) 

3. Σερληθφο Ρνήο Πξνγξάκκαηνο 

4. Σερληθφο Ρχζκηζεο Δηθφλαο 

5. Ζιεθηξνληθφο Ραδηνδεχμεσλ 

6. Υεηξηζηήο Κνλζφιαο Μίμεο Δηθφλαο 

7. Σερληθφο Μεηαγξαθψλ 

8. Μεραληθφο Σειεφξαζεο – Master Control 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/5r7eu6bv4nvd062/198_17.10.2012%20xeirisths%20mhxanhmatvn%20ergvn.PDF
https://www.dropbox.com/s/5r7eu6bv4nvd062/198_17.10.2012%20xeirisths%20mhxanhmatvn%20ergvn.PDF
https://www.dropbox.com/s/ztw7gzf1s8kv2ro/fek_85_07.04.2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztw7gzf1s8kv2ro/fek_85_07.04.2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztw7gzf1s8kv2ro/fek_85_07.04.2014.pdf?dl=0
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Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάηωλ, Δγθαηαζηάζεωλ θαη Γηθηύωλ  

 

Ννκνζεζία:   Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141/12.06.2013, η’ Α’, άξζξν 5)  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε  αλαγγειίαο Σερλίηε Ζιεθηξνιφγνπ Α’ Δηδηθφηεηαο (πηπρίν) 

2. Άδεηα  Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνιφγνπ Α’ Δηδηθφηεηαο (πηπρίν + 2 ρξφληα πξνυπεξεζία 

σο Σερλίηεο κεηά ηε βεβαίσζε αλαγγειίαο). 

3. Άδεηα Δγθαηαζηάηε  Ζιεθηξνιφγνπ Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κηθξήο θιίκαθαο 

(άδεηα αξρηηερλίηε + 12 κήλεο  πξνυπεξεζία ζε θσηνβνιηατθά  κηθξήο θιίκαθαο + 

εμεηάζεηο). 

4. Άδεηα Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ 1
εο

 νκάδαο Α΄ Δηδηθφηεηαο (Άδεηα Αξρηηερλίηε 

Ζιεθηξνιφγνπ Α’ Δηδηθφηεηαο + 36 κήλεο ζε εγθαηαζηάζεηο Α’ Δηδηθφηεηαο + 

εμεηάζεηο ή Άδεηα Δγθαηαζηάηε Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ  κηθξήο θιίκαθαο + 24 

κήλεο ζε εγθαηαζηάζεηο Α’ Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο) 

5. Άδεηα Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ 2
εο

 νκάδαο Α’ Δηδηθφηεηαο (Άδεηα Δγθαηαζηάηε 

Ζιεθηξνιφγνπ 1
εο

 νκάδαο Α’ Δηδηθφηεηαο + 24 κήλεο ζε εγθαηαζηάζεηο Α’ 

Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο) 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141/12.06.2013, η’ Α’, άξζξν 7)  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο Σερλίηε Ζιεθηξνιφγνπ Φσηνβφισλ σιήλσλ & Δπηγξαθψλ 

(πηπρίν) 

2. Άδεηα Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ Γ’ Δηδηθφηεηαο (πηπρίν + βεβαίσζε αλαγγειίαο + 

2 ρξφληα ζε εγθαηαζηάζεηο Γ’ Δηδηθφηεηεο + εμεηάζεηο). 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141/12.06.2013, η’ Α’, άξζξν 9) 

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο ηερλίηε Ζιεθηξνιφγνπ Γ΄ Δηδηθφηεηαο (πηπρίν). 

2. Άδεηα Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνιφγνπ Γ’ Δηδηθφηεηαο  (πηπρίν + 2 ρξφληα πξνυπεξεζία 

σο Σερλίηεο). 

3. Άδεηα πληεξεηή Ζιεθηξνιφγνπ  Γ’ Δηδηθφηεηαο (Άδεηα  Αξρηηερλίηε + 2 ρξφληα  ζε 

εγθαηαζηάζεηο Γ’ Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο). 

4. Άδεηα Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ 1
εο

 νκάδαο Γ’ Δηδηθφηεηαο (Άδεηα Αξρηηερλίηε + 

3 ρξφληα ζε εγθαηαζηάζεηο Γ’ Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο ή Άδεηα πληεξεηή 

Ζιεθηξνιφγνπ Γ’ Δηδηθφηεηαο + 12 κήλεο ζε εγθαηαζηάζεηο 1
εο

 νκάδαο Γ’ 

Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο). 

5. Άδεηα Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ 2
εο

 νκάδαο Γ’ Δηδηθφηεηαο (Άδεηα Αξρηηερλίηε + 

3 ρξφληα ζε εγθαηαζηάζεηο 2
εο

 νκάδαο  Γ’ Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο ή Άδεηα 

πληεξεηή Ζιεθηξνιφγνπ Γ’ Δηδηθφηεηαο + 12 κήλεο  ζε εγθαηαζηάζεηο 2
εο

 νκάδαο 

Γ’ Δηδηθφηεηαο + εμεηάζεηο ή  Άδεηα Δγθαηαζηάηε Ζιεθηξνιφγνπ 1
εο

 νκάδαο Γ’ 

Δηδηθφηεηαο +εμεηάζεηο). 

Ννκνζεζία: Ν 4254/2014, άξζξν 1  παξ. Ζ2 (ΦΔΚ 85/2014, η.’ Α’.) 

https://www.dropbox.com/s/vj8ie8x6logfnrj/141_12.06.2013%20hlektrologika.PDF
https://www.dropbox.com/s/vj8ie8x6logfnrj/141_12.06.2013%20hlektrologika.PDF
https://www.dropbox.com/s/vj8ie8x6logfnrj/141_12.06.2013%20hlektrologika.PDF
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Γελ απαηηείηαη Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα εξγαζία ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν – Σειεφξαζε 

σο: 

1. Β’ Ζιεθηξνιφγνο (βνεζφο ρεηξηζηήο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ), ζηνπο έρνληεο άδεηα 

Ζιεθηξνιφγνπ Α’ Δηδηθφηεηαο, 15 kw θαη άλσ) 

2. Α’  Ζιεθηξνιφγνο (ρεηξηζηήο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ) ζηνπο αδεηνχρνπο 

Ζιεθηξνιφγνπο Γ’ Δηδηθφηεηαο,  θαηεγνξίαο 75 kw θαη άλσ ή 400 εκεξνκίζζηα σο 

Β’ Ζιεθηξνιφγνο) 

3. Υεηξηζηήο γελλήηξηαο (ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο Α’ Ζιεθηξνιφγνπ) 

4. Βνεζφο ηερλνπξγνχ εηδηθψλ εθθέ 

5. Σερλνπξγφο εηδηθψλ εθθέ 

 

 

ρεδηαζηήο Μέζω πζηεκάηωλ Ζ/Τ 

 

Ννκνζεζία:  Π.Γ  301/2003 (ΦΔΚ 257/05.11.2003,η.’ Α’.) . 

Δμαξηεκέλε εξγαζία ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο έπεηηα 

απφ έλα  (1) έηνο πξνυπεξεζίαο (εξγαζία χζηεξα απφ παξαγγειία Μεραληθνχ). 

Γελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

 

 

Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό 

 

Ννκνζεζία:  Ν. 2515/97 (ΦΔΚ 154/25.07.1997, η’. Α’) θαη Π.Γ. 340/98 (ΦΔΚ 

228/06.10.1998, η’. Α’). 

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Λνγηζηή  Φνξνηερληθνχ Γ΄ ηάμεσο (πηπρίν, 10εηήο πξνυπεξεζία σο βνεζφο ινγηζηή) 

2. Λνγηζηήο Φνξνηερληθνχ Γ’ ηάμεσο (5εηήο πξνυπεξεζία σο Λνγηζηήο Φνξνηερληθφο  

Γ’ ηάμεσο  + εμεηάζεηο) 

 

https://www.dropbox.com/s/cas3es3rr3vcp1b/257_05.11.2003sxediasths%20.PDF
https://www.dropbox.com/s/cas3es3rr3vcp1b/257_05.11.2003sxediasths%20.PDF
https://www.dropbox.com/s/qr20ceal0a1ykw8/fek_154_25.07.1997_logistes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qeywzfzmm7190rh/fek_228_06.10.1998_logistes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qeywzfzmm7190rh/fek_228_06.10.1998_logistes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qeywzfzmm7190rh/fek_228_06.10.1998_logistes.pdf?dl=0
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Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

 

Ννκνζεζία:  Π.Γ 243/98 (ΦΔΚ 181/29.07.1998, η.’ Α’) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 

Π.Γ. 295/99 (ΦΔΚ 266/30.11.1999, η.’ Α’)  θαη ην Π.Γ. 19/01 (ΦΔΚ 14/31.01.2001, 

η’ Α’) θαη  Ν.Γ. 4283 άξζξν 12 παξ. 2 (ΦΔΚ 189/10.09.2014) θαη Ν.Γ. 187(ΦΔΚ 

261/03.10.1973) 

  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Πινηάξρνπ Γ’ ηάμεο Δ.Ν. κε πξναγσγηθφ (πηπρίν, απνθνίηεζε απφ ην ηκήκα 

εθπαίδεπζεο Πινίαξρσλ Γ’ .Δ.Ν., 36 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία – 12 ζε πινία πάλσ 

απφ 1500 ν.ρ. θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 24 κήλεο ζε πινία πάλσ απφ 500 ν.ρ. 

– πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο απφ Γ..Δ.Ν.) 

2. Κπβεξλήηε Γ’ ηάμεο Δ.Ν. (πηπρίν, 18 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία ζε πινία κέρξη 1.500 

ν.ρ. – 12 ζε πινία πάλσ απφ 75 ν.ρ. θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο – πηζηνπνηεηηθφ 

εθπαίδεπζεο απφ Γ..Δ.Ν.) 

3. Κπβεξλήηε Β’ ηάμεο Δ.Ν. (πηπρίν, 30 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία ζε πινία απφ 75 

έσο  1.500 ν.ρ. – 12 θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε  – πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ 

Γ..Δ.Ν.) 

4. Κπβεξλήηε Α’ ηάμεο Δ.Ν.  (πηπρίν Κπβεξλήηε Β’ ηάμεο, 1 έηνο ζαιάζζηα ππεξεζία 

ζε πινία πάλσ απφ 75 ν.ρ. 

5. Κπβεξλήηε ξπκνπιθψλ (πηπρίν, 30 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία – 12 θαηεπζπλφκελε 

εθπαίδεπζε  – πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ Γ..Δ.Ν. 

6. Κπβεξλήηε Σνπξηζηηθψλ Θαιακεγψλ (πηπρίν, 30 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία ζε 

Σνπξηζηηθά Θαιακεγά  απφλ 75 έσο 1.500 θ.ν.ρ. – 12 θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε  – 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ Γ..Δ.Ν. 

 

Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

Ννκνζεζία:  Π.Γ 243/98 (ΦΔΚ 181/29.07.1998, η.’ Α’) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην 

Π.Γ. 295/99 (ΦΔΚ 266/30.11.1999, η.’ Α’)  θαη ην Π.Γ. 19/01 (ΦΔΚ 14/31.01.2001, 

η’ Α’) θαη  Ν.Γ. 4283 άξζξν 12 παξ. 2 (ΦΔΚ 189/10.09.2014) θαη Ν.Γ. 187(ΦΔΚ 

261/03.10.1973)  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Μεραληθνχ Γ’ ηάμεο Δ.Ν. κε πξναγσγηθφ (κεραλψλ αηκνχ εζσηεξηθήο θαχζεο) 

(πηπρίν, ηκήκα εθπαίδεπζεο Μεραληθψλ Γ’Γ. .Δ.Ν., 36 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία 

ζε κεραλνζηάζηα πινίσλ κε κεραλέο πάλσ απφ 450 kw – 12 θαηεπζπλφκελε 

εθπαίδεπζε  – πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ Γ..Δ.Ν. 

2. Μεραλνδεγνχ Β’ ηάμεο Δ.Ν. (πηπρίν, 6 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία ζε κεραλνζηάζηα 

πινίσλ κε κεραλέο πάλσ απφ 450 kw – θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε  – πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο απφ Γ..Δ.Ν.) 

3. Μεραλνδεγνχ A’ ηάμεο Δ.Ν. (πηπρίν Μεραλνδεγνχ Β΄ ηάμεο, 1 έηνο ζαιάζζηα 

ππεξεζία ζε πινία  κε κεραλέο πάλσ απφ 50 kw –  πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο απφ 

Γ..Δ.Ν.) 

https://www.dropbox.com/s/iexh6qo92yoni3l/181_29.07.1998%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31heig3jgqueopz/189_10.10.2014%20sep.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iexh6qo92yoni3l/181_29.07.1998%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31heig3jgqueopz/189_10.10.2014%20sep.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
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Ννκνζεζία:  Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200/17.10.2012, η.’ Α,’ άξζξν 12  

  

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Σερλίηε Μεραληθνχ 

Δγθαηαζηάζεσλ (πηπρίν). 

2. Άδεηα Αξρηηερλίηε Μεραληθνχ Δγθαηαζηάζεσλ (δηεηήο πξνυπεξεζία κεηά απφ 

βεβαίσζε αλαγγειίαο + εμεηάζεηο). 

3. Άδεηα Δξγνδεγνχ Μεραληθνχ Δγθαηαζηάζεσλ  (δηεηήο πξνυπεξεζία κεηά ηελ άδεηα 

ηνπ Αξρηηερλίηε + εμεηάζεηο). 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200/17.10.2012, η.’ Α,’ άξζξν 18   

Δπαγγεικαηηθέο  Άδεηεο 

1. Βεβαίσζε αλαγγειίαο έλαξμεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Σερλίηε Ομπγνλνθνιιεηή 

ή/θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή  (πηπρίν). 

2. Άδεηα Αξρηηερλίηε Ομπγνλνθνιιεηή  Β’ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή 

Β’ ηάμεο (6 κήλεο  πξνυπεξεζία  + εμεηάζεηο). 

3. Άδεηα Αξρηηερλίηε Ομπγνλνθνιιεηή  Α’ ηάμεο ή Αξρηηερλίηε Ζιεθηξνζπγθνιιεηή 

Α’ ηάμεο (12 κήλεο  πξνυπεξεζία). 

  

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο 

 Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο 

 Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ 

 Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 

Γελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Σνκέαο Γεωπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθήο 

 Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο  

 Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο 

 Σερληθφο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ 

 Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ 

 Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

 Σερληθφο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

Γελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

https://www.dropbox.com/s/8jkv5ijjx6qjeqo/200_17.10.2012%20mhxanologikes%20egkatastaseis.PDF
https://www.dropbox.com/s/8jkv5ijjx6qjeqo/200_17.10.2012%20mhxanologikes%20egkatastaseis.PDF
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Σνκέαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

 Βνεζόο Ννζειεπηή 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 210/01 (Φ.Δ.Κ. 165/Α΄/24-7-01) θαη  Τ.Α.Τ7β/νηθ.4756/01 (Φ.Δ.Κ. 

1082/Β’/14-8-01) θαη  Π.Γ. 268/2003 (Φ.Δ.Κ. 240/Α’/16-10-03) 

 

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνχ Ννζειεπηή. 

 Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκωλ 

Ννκνζεζία: Σξνπνπνίεζε Γ2β/νηθ.1570/99 (Φ.Δ.Κ. 749/Β’/19-5-1999)  Π2β/νηθ. 2808/97 

(Φ.Δ.Κ. 645/Β’/31-7-97) 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 

 Βνεζόο Ηαηξηθώλ – Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίωλ 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 

 Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 Βνεζόο Οδνληνηερλίηε 

Ννκνζεζία: Ν. 3868/2010  (Φ.Δ.Κ. 129/Α/03-08-2010) ΑΡΘΡΟ 24 

 

Άδεηα Βνεζνχ Οδνληνηερλίηε  

 

 Βνεζόο Αθηηλνινγηθώλ Δξγαζηεξίωλ 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 Βνεζόο Φαξκαθείνπ 

Ννκνζεζία:  Π.Γ. 72/2006 (Φ.Δ.Κ. 73/Α/06-04-2004) 

Άδεηα Βνεζνχ Φαξκαθείνπ: Πηπρίν + 1 έηνο πξαθηηθή άζθεζε ζε θαξκαθείν + εμεηάζεηο. 

 

Σνκέαο Αηζζεηηθήο – Κνκκωηηθήο 

 

 Αηζζεηηθήο Σέρλεο 

Ννκνζεζία: Ν. 4254/2014  (Φ.Δ.Κ. 85/ Αʹ/ 07-04-2014 άξζξν 1 Παξάγξ. Ζ 1. 2.)  

Γελ απαηηείηαη άδεηα Μαθηγηέξ, επίζεο δελ απαηηείηαη άδεηα  σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζε 

κνλάδεο αηζζεηηθήο. 
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 Κνκκωηηθήο Σέρλεο 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 133/2005 ΦΔΚ 193/Α/02-09-2005  

(Έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4281/2014)  

Άδεηα θνπξέα: Πηπρίν. 

Άδεηα θνκκσηή: Πηπρίν + 9 κήλεο πξνυπεξεζία 

 Άδεηα θνπξέα Α΄: 1 έηνο πξνυπεξεζία θνπξέα / θνκκσηή + εμεηάζεηο 

Άδεηα θνκκσηή Α΄:  2 έηε πξνυπεξεζία θνπξέα / θνκκσηή + εμεηάζεηο 

Άδεηα ηερλίηε πεξηπνίεζεο ρεξηψλ θαη πνδηψλ: Πηπρίν +   9 κήλεο πξνυπεξεζία + εμεηάζεηο 

 

 

Σνκέαο Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ 

 

 ρεδηαζκόο Δζωηεξηθώλ Υώξωλ 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 Γξαθηθέο Σέρλεο 

 

 πληήξεζε Έξγωλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε 

Ννκνζεζία: Π.Γ. 73/2002 (ΦΔΚ 55/Α/21-03-02). 

 Φεθηδνγξαθία – Ταινγξαθία 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 Αξγπξνρξπζνρνΐαο 

Γελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

 

Σνκέαο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ 

 

 ρεδίαζεο θαη Παξαγωγήο Δλδύκαηνο 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 

 Δπηπινπνηίαο – Ξπινγιππηηθή 

Γελ απαηηείηαη άδεηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Απόζπαζκα:  Τ.Α. 141641/Γ2/08.09.2014 (ΦΔΚ 2470/16.09.2014η.Β’) κε Θέκα: 

Δγγξαθέο – Μεηεγγξαθέο - Φνίηεζε καζεηώλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα 

 

 

Α) 1. ηελ Α΄ ηάμε, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εγγξάθνληαη: 

 

α) Κάηνρνη ελδεηθηηθνχ Γ’ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ. 

β) Μαζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο παξειζφλησλ εηψλ ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ, ΣΔΛ, Δληαίσλ 

Λπθείσλ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. 

γ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ 1νπ θχθινπ T.E.E. 

δ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ησλ ΣΔ. 

ε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ. 

ζη) Απνξξηπηφκελνη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. 

δ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΣΔΛ θαη ΣΔ. 

 

2. ηελ Α΄ Τάξη μετεγγπάφονται: Μαζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. 

 

3. ηε Β΄ ηάμε, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ  λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εγγξάθνληαη: 

 

α) Κάηνρνη πηπρίνπ Α΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. 

β) Κάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ T.E.E. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ ζε 

άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο. 

γ) Μαζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ. 

δ) Μαζεηέο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ΣΔΛ, 

Δληαίνπ Λπθείνπ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. 

ε) Μαζεηέο ηνπ 2νπ θχθινπ T.E.E. 

ζη) Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ ΣΔΛ, Δληαίσλ Λπθείσλ, ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. 

δ) Πξναρζέληεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ. 

ε) Κάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ. 

ζ) Μαζεηέο πνπ πξνήρζεζαλ απφ ηελ Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. θαη επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ 

ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα ή εηδηθφηεηα. 

η) Απνξξηπηφκελνη ηεο Β΄ Σάμεο ΔΠΑ.Λ. 

ηα) Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.. ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηνπο. 

ηβ) Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηνπο. 

ηγ) Μαζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ΔΠΑ.. 

ηδ) Κάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΛ, Δ.Π.Λ. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ ζε 

άιιε εηδηθφηεηα απφ απηή ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο. 

ηε) Μαζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΣΔΛ. 

 

ηζη) Κάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, θαη ησλ ηζνηίκσλ κε 

απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ. 

 

4. ηε Β΄ Σάμε κεηεγγξάθνληαη: 

https://www.dropbox.com/s/3ozb7ar41802ro5/fek%202470_16.09.2014%20%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B..pdf?dl=0
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α) Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο ΓΔ.Λ. β) Μαζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ΓΔ.Λ. 

5. ηε Γ΄ Σάμε ηωλ ΔΠΑ.Λ. εγγξάθνληαη: 

α) Οη πξναρζέληεο απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα. 

β) Οη απνξξηπηφκελνη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνκέα. 

Β) 1. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή 

ηζφηηκνπ ηίηινπ εγγξάθνληαη ζηε Β’ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, 

απαιιάζζνληαη απφ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ιακβάλνπλ κφλν πηπρίν. 
(πηγή: άπθπο 59 παπ. 3 ηος νόμος 4310 ΦΔΚ 258/08.12.2014) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4. Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔ θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ, εγγξάθνληαη 

ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ θαη παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη 

Δηδηθφηεηαο: 

 

α). γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ θαη Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ 

λ.4186/2013 (Α΄ 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ, 

β). γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή 

ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/55kbr0st8lpv9qc/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20258_08.12.2014%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%2C%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%25C
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Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο 

 

Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή απαηηνύληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. α) Απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθφ Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ 

  

ή β) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ (άξζξν 1 ηνπ λ.4250/2014, Α΄ 74) γηα 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. ηελ  πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην 

ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο πξέπεη κε έγγξαθφ ηνπ λα δεηήζεη 

επαιήζεπζε ηίηινπ θαη αθξηβέο απφζπαζκα ηνπ κεηξψνπ ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν 

έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ, απνιπηεξίνπ ή 

 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην 

ζρνιείν ζην νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ 

πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ζρνιείν πνπ εθδίδεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζηέιλεη ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ καζεηή επηζεκνπνηεκέλν ζην 

ζρνιείν πνπ γίλεηαη ε εγγξαθή, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ επέρεη ζέζε επίζεκνπ 

ηίηινπ εγγξαθήο. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο (απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ), απηφο δελ επηζηξέθεηαη. 

 

2. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ θεδεκνλία ηνπ καζεηή. Κεδεκφλαο ηνπ καζεηή, εθφζνλ 

απηφο είλαη αλήιηθνο, είλαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη απνπζία απηψλ ή θσιπνκέλσλ 

απφ ηνλ λφκν, ν έρσλ ηελ επηκέιεηα απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, ή ην ππφ ηνχηνπ λνκίκσο θαηά πεξίπησζε ή παγίσο εμνπζηνδνηεκέλν 

ελήιηθν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο γηα ηελ 

νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνλ ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκεί λα 

παξαθνινπζήζεη. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην αξγφηεξν ηελ 30ε 

επηεκβξίνπ θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο. 

 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ 

θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο, ζρεηηθά κε ηε δηπιή θνίηεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ 

θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο, φηη δελ θαηέρεη πηπρίν, νχηε 

νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε πηπρίνπ, ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε απηφ 

πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 20 ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 

 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ 

θεδεκφλα ηνπ καζεηή ή ηνπ ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο: 
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(α) φηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ, νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο 

απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα απνθηήζεη Απνιπηήξην θαη 

Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή 

 

(β) φηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ, ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα απνθηήζεη κφλν Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ 

λ.4186/2013 (Α΄193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηα κεηξψα ηεο νπνίαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ψζηε 

λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο. 
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ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Η.Δ.Κ.) 

ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

Α)  ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ  

ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

1. Σερληθφο Γηθηχσλ & Σειεπηθνηλσληψλ 

2. Σερληθφο Ζ/Τ 

3. Σερληθφο  Λνγηζκηθνχ Ζ/Τ 

4. Σερληθφο εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο 

ΣΟΜΔΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ  

1. Σερληθφο Υεκηθφο Δξγαζηεξίσλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Τιηθψλ 

2. Σερληθφο Φαξκάθσλ, Καιιπληηθψλ θαη Παξεκθεξψλ  Πξντφλησλ  

ΣΟΜΔΑ ΔΝΓΤΖ & ΤΠΟΓΤΖ  

1. Σερληθφο Σερλνινγίαο Δλδχκαηνο  θαη Τπνδήκαηνο – ρεδηαζηήο Μφδαο  

ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  

1. ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο 

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ  

1. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο  

Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ 

2. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ & Κιηκαηηζκνχ 

3. Σερληθφο  Μεραλνηξνληθήο 

4. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ  Δλέξγεηαο 

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

1. Σερληθφο Ηαηξηθψλ Οξγάλσλ 

2. Σερληθφο Απηνκαηηζκψλ  

Β)  ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ &  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

1. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο 

2. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ  

3. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο 

4. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ 

5. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ  

6. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο 

7. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ 

8. ηέιερνο Δκπνξίαο, Γηαθήκηζεο & Πξνψζεζεο Πξντφλησλ  (Marketing)    

9. ηέιερνο Τπεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Logistics) 

10. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ  - Φνξνηερληθνχ Γξαθείνπ  

11. ηέιερνο ηαηηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Γεκνζθνπήζεσλ  

12. ηέιερνο Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

13. ηέιερνο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ & Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ 

14. ηέιερνο Κνζηνιφγεζεο 

15. ηέιερνο Αλσηέξσλ θαη Αλσηάησλ ηειερψλ  

Γ) ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ  

1. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

2. Σερληθφο Αγξνηνπξηζκνχ 

3. Σερληθφο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Δγθαηαζηάζεσλ  ζε έξγα ηνπίνπ & 

πεξηβάιινληνο 

ΣΟΜΔΑ  ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ  
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1. ηέιερνο Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο   

ΣΟΜΔΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ  

1. ηέιερνο Σερλνινγίαο θαη  Διέγρνπ Σξνθίκσλ & Πνηψλ 

Γ) ΟΜΑΓΑ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΜΈΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ & 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

ΣΟΜΔΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

1. Σέρλε Φσηνγξαθίαο  

2. Εσγξαθηθή Σέρλε 

3. Μεηαιινηερλία  

4. Υαξαθηηθή Σέρλε 

5. Σέρλε Σνηρνγξαθίαο 

6. Κεξακηθή Σέρλε 

7. Σέρλε ςεθηδσηνχ  

8. Δζσηεξηθή  αξρηηεθηνληθή δηαθφζκεζε θαη ζρεδίαζε αληηθεηκέλσλ  

9. Μνπζηθή Σερλνινγία 

10. Δηθνλνιεςία 

11. Ζρνιεςία 

12.  Υεηξηζηήο Ζιεθηξνληθήο πλαξκνγήο  Δηθφλαο  (monter)  

13. Λνγνηερληθή κεηάθξαζε θεηκέλσλ θαη Γηφξζσζε – Δπηκέιεηα θεηκέλσλ 

14. Σέρλε Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

15. Σέρλε ζθίηζνπ – Δηθνλνγξαθίαο – Γξαθηθψλ 

16. Σερληθφο θηλνχκελεο εηθφλαο  - Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Γξαθήκαηνο 

17. Τπνθξηηηθή ηέρλε Θεάηξνπ – Κηλεκαηνγξάθνπ 

18. Σέρλε ζελαξηνγξαθίαο  

19. Σέρλε ζθελνζεζίαο 

20. Σέρλε ζθελνγξαθίαο – ελδπκαηνινγίαο 

21. Δθαξκνζκέλεο ηέρλεο ρνξνχ 

22. Μνπζηθή – ηξαγνχδη 

23. Γξαθηζηηθή εληχπνπ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ 

24. πληεξεηέο Έξγσλ Σέρλεο θαη Αξραηνηήησλ 

25. Σερληθφο Κνζκήκαηνο Παξαγσγήο 

26. Σερληθφο Υεηξνπνίεηνπ Κνζκήκαηνο & ρεδηαζκνχ Κνζκήκαηνο 

Δ) ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

1. Γεκνζηνγξαθίαο, ζπληαθηψλ θαη ξεπφξηεξ  

2. Αζιεηηθή δεκνζηνγξαθία 

3. Ραδηνθσληθφο παξαγσγφο 

4. Οξγαλσηηθφο ζπληνληζηήο παξαγσγήο 

5. Σειενπηηθφο παξαγσγφο  

Σ) ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ  

1. Σερληθφο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ  θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο  (Τπεξεζία ππνδνρήο, 

ππεξεζία νξφθσλ, Eκπνξεπκαηνγλσζία)  

2. Σερληθφο Αξηνπνηίαο  - Εαραξνπιαζηηθήο  

3. Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο – Αξρηκάγεηξαο (chef)  

Ε) ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ  

1. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπείαο  

2. Βνεζφο  Φαξκαθείνπ 

3. Βνεζφο  Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο  

4. Βνεζφο  Δξγνζεξαπείαο  

5. Βνεζφο  Ραδηνινγίαο - Αθηηλνινγίαο  

6. Βνεζφο  Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ  

7. Βνεζφο  Οδνληηθήο Σερλνινγίαο 

8. Βνεζφο  Οπηηθήο  θαη Οπηηθνκεηξίαο  
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9. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ  

10. Βνεζφο  Ννζειεπηηθήο  Γεληθήο Ννζειείαο 

11. Βνεζφο  Ννζειεπηηθήο  Σξαπκαηνινγίαο 

12. Βνεζφο  Ννζειεπηηθήο  Υεηξνπξγείνπ 

13. Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ  

14. Βνεζφο  Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

15. Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Παζήζεηο 

16. Γηαζψζηεο – Πιήξσκα αζζελνθφξνπ  

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΜΔΗ  ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 

1. Σερληθφο Αηζζεηηθήο ηέρλεο θαη Μαθηγηάδ  

2. Σερληθφο Κνκκσηηθήο ηέρλεο  

3. Σερληθφο  Αηζζεηηθφο  Πνδνινγίαο – Καιισπηζκνχ λπρηψλ θαη Ολπρνπιαζηηθήο   

4. ηέιερνο  Αζθάιεηαο  Πξνζψπσλ θαη Τπνδνκψλ  

5. Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ  Οδεγψλ Απηνθηλήηνπ θαη Μνηνζηθιεηηζηψλ  

6. Δπηκειεηήο  Πηήζεσλ 

7. ηέιερνο Τπεξεζηψλ Αεξνκεηαθνξάο 

8. ηέιερνο Θαιαζζνζεξαπείαο / Λνπηξνζεξαπείαο  

9. Πξνπνλεηήο Αζιεκάησλ  

10. Σερληθφο Υεηξηζηήο Ζ/Τ θαη ηειεθσληθψλ θέληξσλ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ – απνθιεηζηηθά γηα ηπθινχο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 
Πηγή : άπθπο 24  ηος  Νόμος 4186  (ΦΔΚ 193/17.09.2013) 

και άπθπο 25 παπ. 5 ηος Νόμος 4203 (ΦΔΚ 235/01.11.2013) 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/dn10veoopbawkr2/fek%20235_1.11.2013_%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%99%CE%95%CE%9A%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B.pdf?dl=0
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Δζληθό Πιαίζην Πξνζόληωλ  - Δπίπεδα πνπδώλ 

Δπίπεδν 1  

 Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ 

Δπίπεδν 2 

 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

Δπίπεδν 3  

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 .Δ.Κ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ 1 Η.Δ.Κ. 

Δπίπεδν 4  

 Πηπρίν ΔΠΑ.. 

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 3 ΔΠΑ.Λ. 

 Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ΔΠΑ.Λ. 

 Απνιπηήξην (Γεληθνχ) Λπθείνπ 

Δπίπεδν 5  

 Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 ΔΠΑ.Λ. 

 Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4 Η.Δ.Κ. 

 Γίπισκα/Πηπρίν Αλσηέξαο ρνιήο 

Δπίπεδν 6 (BACHEOR DEGREE)  

 Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ 

 Πηπρίν Σ.Δ.Η. 

 Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν 7 (MASTER’S DEGREE)  

 Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο 

Δπίπεδν 8 (DOCTORATE) 

 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 

Πηγή: http://www.nqf.gov.gr 

 

Απόζπαζκα από ην Νόκν 4283 (ΦΔΚ 189/10.09.2014  άπθπο 12 παπ.2) 

 

«7. Από ηη δημοζίεςζη ηος παπόνηορ νόμος, όπος ζε  διαηάξειρ ηηρ εκάζηοηε κείμενηρ νομοθεζίαρ 
αναθέπεηαι Απολςηήπιο Γενικού Λςκείος επιπέδος 3, νοείηαι επιπέδος 4, Απολςηήπιο 
Δπαγγελμαηικού Λςκείος (ΔΠΑ.Λ.) επιπέδος 3, νοείηαι επιπέδος 4, Πηςσίο Δπαγγελμαηικήρ  

Διδικόηηηαρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ επιπέδος 3, πος σοπηγείηαι ζηοςρ αποθοίηοςρ ηηρ Γ΄ 

Τάξηρ ηων Δπαγγελμαηικών Λςκείων (ΔΠΑ.Λ.), νοείηαι επιπέδος 4, Πηςσίο Δπαγγελμαηικήρ 
Διδικόηηηαρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ επιπέδος 4, πος σοπηγείηαι ζηοςρ αποθοίηοςρ ηηρ Τάξηρ 

Μαθηηείαρ ηων ΔΠΑ.Λ., νοείηαι επιπέδος 5 και Γίπλωμα Δπαγγελμαηικήρ Διδικόηηηαρ Δκπαίδεςζηρ 

και Καηάπηιζηρ επιπέδος 4, πος σοπηγείηαι ζηοςρ  αποθοίηοςρ Ι.Δ.Κ., νοείηαι επιπέδος 5 και ζηοςρ 

δικαιούσοςρ σοπηγούνηαι οι ηίηλοι ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 25, όπωρ ιζσύοςν.» 

http://www.nqf.gov.gr/
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Δεξιότητεσ Μελζτησ 

Πθγι:  Υπουργείο Παιδείασ & Πολιτιςμοφ Κυπριακι Δθμοκρατίασ / Οδθγοί ςπουδϊν /    

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html 

Θ μελζτθ είναι προςωπικό κζμα. Μζςα από αποτελεςματικζσ δεξιότθτεσ μελζτθσ και 

μεκόδουσ εργαςίασ κα μπορζςεισ να αποδϊςεισ ςτον μζγιςτο βακμό των δυνατοτιτων 

ςου. Δεν υπάρχει μαγικι φόρμουλα για ςτιγμιαία και εφκολθ επιτυχία.  

Η καλή οργάνωςη και η ςυςτηματική εργαςία είναι η καλφτερη απάντηςη. 

Το πιο κάτω ερωτθματολόγιο κα ςε βοθκιςει να ανακαλφψεισ τθ δικι ςου ςυμπεριφορά 

προσ τθ μελζτθ: 

    

1.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ ξοδεφω πολφ χρόνο για να μάκω κάτι. 

2.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ αφινω όλθ τθ μελζτθ, τθν θμζρα πριν από 

το διαγϊνιςμα. 

 

3.            Ναι 

 

         Όχι Κάνω λανκαςμζνθ κατανομι του χρόνου μεταξφ 

μελζτθσ και κοινωνικισ ςυναναςτροφισ με τουσ 

φίλουσ μου. 

 

4.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ μελετάω ακοφγοντασ ραδιόφωνο ι ζχοντασ 

τθν τθλεόραςθ ανοικτι. 

 

5.            Ναι 

 

         Όχι Όταν μελετϊ κουράηομαι και αποςπάται εφκολα θ 

προςοχι μου. 

 

6.            Ναι 

 

         Όχι Μζςα ςτθν τάξθ ςυνικωσ δεν  δίνω ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτο μάκθμα. 

 

7.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν μπορϊ να διαβάςω τισ ςθμειϊςεισ που 

ζχω γράψει τθν ϊρα του μακιματοσ. 

 

8.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ οι ςθμειϊςεισ μου είναι λανκαςμζνεσ. 

9.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν κάνω τακτικζσ επαναλιψεισ για να 

προετοιμαςτϊ για τα διαγωνίςματα. 

 

10.            Ναι 

 

         Όχι Όταν φτάςω ςτο τζλοσ του κεφαλαίου ςυνικωσ δε 

κυμάμαι τι ζχω διαβάςει πριν. 

 

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html
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11.            Ναι 

 

         Όχι Όταν διαβάηω κάτι, ςυνικωσ χάνομαι ςτισ 

λεπτομζρειεσ και δεν μπορϊ να επιςθμάνω τισ 

κεντρικζσ ιδζεσ. 

 

12.            Ναι 

 

         Όχι Σπάνια αλλάηω τον ρυκμό διαβάςματοσ μου ζςτω κι 

αν το κεφάλαιο που μελετϊ μου είναι εντελϊσ 

άγνωςτο. 

 

13.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ παίρνω χαμθλοφσ βακμοφσ ςτο διαγϊνιςμα 

παρόλο που ξζρω τθν φλθ καλά. 

 

14.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ μελετϊ καλά για τα διαγωνίςματα, αλλά 

όταν πρζπει να αρχίςω να γράφω το μυαλό μου 

ςταματά. 

 

15.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν ζχω ςτακερό πρόγραμμα μελζτθσ και 

μελετϊ όποτε τφχει. 

 

16.            Ναι 

 

         Όχι Όταν ο κακθγθτισ μου δίνει μια μεγάλθ εργαςία 

νιϊκω τόςο άγχοσ που δεν μπορϊ ν’ αρχίςω. 

 

17.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ διεκπεραιϊνω τισ εργαςίεσ μου το βράδυ 

πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ. 

 

18.            Ναι 

 

         Όχι Συνικωσ δεν μπορϊ να οργανϊςω και να γράφω τισ 

ςκζψεισ μου με τρόπο που να βγάηουν νόθμα. 

 

 

Αν ζχεισ απαντιςει ‘‘Ναι’’ ςε δφο ι περιςςότερεσ από τισ ερωτιςεισ των πιο κάτω  

κατθγοριϊν, τότε ςθμαίνει ότι χρειάηεται να εξαςκθκείσ περιςςότερο ς’ αυτζσ τισ 

κατθγορίεσ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

 Προγραμματιςμόσ χρόνου 1,2 και 3 

 Συγκζντρωςθ ςτθ μελζτθ 4,5, και 6 

 Προςοχι και ςθμειϊςεισ ςτθν τάξθ 7,8 και 9 

 Διάβαςμα κειμζνου 10,11 και 12 

 Μελζτθ για διαγϊνιςμα 13,14 και 15 

 Διεκπεραίωςθ εργαςίασ 16,17 και 18 
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Προγραμματιςμόσ χρόνου: 

Είναι πολφ ςθμαντικό να προγραμματίςεισ τον χρόνο ςου με τρόπο παραγωγικό, ζτςι ϊςτε 

κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ να μπορζςεισ να διεκπεραιϊςεισ όλεσ τισ εργαςίεσ ςου. Ζνα 

προςεγμζνο πρόγραμμα μελζτθσ κα ςε βοθκιςει να οργανϊςεισ το διάβαςμα ςου γφρω 

από οποιεςδιποτε άλλεσ εναςχολιςεισ ζχεισ π.χ. φροντιςτθριακά μακιματα, γυμναςτιριο, 

facebook κλπ. Θ πεικαρχία που προςφζρει ο προγραμματιςμόσ αυτόσ αποτελεί το κλειδί τισ 

εκπαιδευτικισ επιτυχίασ. Χωρίσ κακυςτζρθςθ, δθμιοφργθςε τϊρα το δικό ςου πρόγραμμα 

μελζτθσ με βάςθ τισ δικζσ ςου ανάγκεσ και ΑΚΟΛΟΥΘΘΣΕ ΤΟ! 

 

υγκζντρωςη ςτη μελζτη 

Για να μπορζςεισ να ςυγκεντρωκείσ ςτθ μελζτθ ςου και να αποδϊςεισ, πρζπει να είςαι 

ξεκοφραςτοσ και να βρίςκεςαι ςε εγριγορςθ. Το διάβαςμα πρζπει να είναι ςτο πρόγραμμα 

ςου και να γίνεται πάντα ςτον ίδιο χϊρο. Κατάγραψε τισ εργαςίεσ που ζχεισ να 

διεκπεραιϊςεισ με ςειρά προτεραιότθτασ. Φρόντιςε ο χϊροσ ςτον οποίο μελετάσ να είναι 

κακαρόσ από ςθμειϊςεισ ι άλλα πράγματα τα οποία αποςποφν τθν προςοχι ςου. Κάνε 

μικρά διαλείμματα. Αναηωογόνθςε το ςϊμα ςου περπατϊντασ και παίρνοντασ βακιζσ 

αναπνοζσ.  Επιβάλλεται να καταναλϊνεισ μικρά και ςυχνά ενδιάμεςα γεφματα και να πίνεισ 

πολφ νερό. Μθ ξεχνάσ ότι θ μελζτθ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ είναι αναποτελεςματικι και 

απλι ςπατάλθ του χρόνου ςου. 

 

Προςοχή και ςημειώςεισ ςτην τάξη: 

Είναι απαραίτθτο να παίρνεισ ςθμειϊςεισ ςε κάκε μάκθμα. Γι’ αυτί δεν πρζπει ποτζ να 

ξεχνάσ τα τετράδια ςου. Για να μπορζςεισ  να πάρεισ καλζσ ςθμειϊςεισ πρζπει να 

παρακολουκείσ προςεκτικά τθν παράδοςθ του μακιματοσ. Γίνε ενεργόσ και όχι πακθτικόσ 

ακροατισ. Μάκε να ξεχωρίηεισ και να καταγράφεισ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και τα 

κφρια ςθμεία του μακιματοσ. Αντίγραψε τισ ςθμειϊςεισ του κακθγθτι από το πίνακα και 

δϊςε ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθμεία ςτα οποία ζχει δϊςει ζμφαςθ. 

 

Διάβαςμα κειμζνου: 

Κάνε μια γριγορθ πρϊτθ ανάγνωςθ του κειμζνου για να κατανοιςεισ τθ γενικι ιδζα του 

περιεχομζνου. Με τθ δεφτερθ και πιο προςεκτικι ανάγνωςθ του κειμζνου προςπάκθςε να 

απαντιςεισ ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ που πικανόν να ςου ζχουν δοκεί. Αν δεν ςου ζχουν 

δοκεί ερωτιςεισ, προςπάκθςε να εντοπίςεισ τθν κεντρικι ιδζα και τα κφρια ςθμεία τθσ 

κάκε παραγράφου. Κακϊσ διαβάηεισ γράφε ςτο περικϊριο του κειμζνου τα προςωπικά ςου 

ςχόλια, γενικά ςυμπεράςματα και απορίεσ. Στο τζλοσ γράψε οριςμζνεσ ςθμειϊςεισ με δικά 

ςου λόγια. Χρθςιμοποίθςε χρϊματα (highlighter), εικόνεσ και διαγράμματα. Όλεσ αυτζσ οι 

ςθμειϊςεισ κα ςε βοθκιςουν  ςτισ επαναλιψεισ ςου για το διαγϊνιςμα ι εξετάςεισ. Ειδικά 
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όςον αφορά τα εξεταηόμενα μακιματα, καλό κα ιταν να επαναλάβεισ με δικά ςου λόγια 

τισ ςθμειϊςεισ μετά από 24 ϊρεσ….. ξανά μετά από 1 εβδομάδα….  ξανά μετά από 1 μινα… 

ξανά μετά από 3 μινεσ. Αν δεν επαναλάβεισ τισ ςθμειϊςεισ ςου μετά από 24 ϊρεσ, 75 % 

των πλθροφοριϊν κα χακοφν από τθ μνιμθ ςου. 

 

Μελζτη διαγωνίςματοσ: 

Σθμαντικό είναι να γνωρίηεισ τθν φλθ ςτθν οποία κα εξεταςτείσ. Κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ αν ο κακθγθτισ πει  «Αυτό είναι πολφ ςημαντικό» ι «Αυτό πρζπει να το ξζρετε» 

τότε, κατά πάςα πικανότθτα, το ςθμείο αυτό κα περιλθφκεί ςτο διαγϊνιςμα. Μάκε (αν 

μπορείσ) τθ μορφι που κα ζχει το διαγϊνιςμα (ανάπτυξθ κζματοσ, ερωτιςεισ πολλαπλϊν 

απαντιςεων, αςκιςεισ κλπ.) και προςπάκθςε να κατευκφνεισ τθ μελζτθ ςου μζςα ς’ αυτά 

το πλαίςια. Ηιτθςε από τον κακθγθτι να ςου δϊςει διαγωνίςματα προθγουμζνων χρόνων 

ι ςκζψου από μόνοσ ςου μια λίςτα από ερωτιςεισ / αςκιςεισ που μπορεί να προκφψουν 

και προςπάκθςε να τισ λφςεισ μζςα ςε κακοριςμζνα και ρεαλιςτικά όρια χρόνου. 

 

Μην αφήςεισ τη μελζτη για το διαγώνιςμα την τελευταία ςτιγμή! 

Είναι πολφ ςθμαντικό να αρχίςεισ τθ μελζτθ ςου ζγκαιρα. Πριν από τθν θμζρα του 

διαγωνίςματοσ κάνε απλά μια τελευταία επανάλθψθ. 

 

Διεκπεραίωςη εργαςίασ: 

Προγραμμάτιςε ζγκαιρα όλα τα ςτάδια που κα ακολουκιςεισ για να διεκπεραιϊςεισ τθν 

εργαςία ςου. Αφοφ αρχικά διατυπϊςεισ το κζμα, κζςε τουσ ςτόχουσ και τθ μορφι που κα 

ικελεσ να πάρει θ εργαςία ςου. Άντλθςε υλικό μζςα από βιβλία ςχετικά με το κζμα, 

επιςτθμονικά περιοδικά, το διαδίκτυο, ςυνεντεφξεισ κλπ. Μελζτθςε το υλικό αυτό και 

διαμόρφωςε το με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε, να εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ ςου. 

Συμπεριζλαβε βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και μθν ξεχνάσ ότι θ αντιγραφι απαγορεφεται. 
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ύλδεζκνη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

  www.mysep.gr  έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 http://www.mysep.gr/?page_id=20 link θνξέσλ & νξγαλψζεσλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, link Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

  http://www.mysep.gr/?cat=25 ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή & 

ιεηηνπξγία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, αλαιπηηθή παξνπζίαζε Σνκέσλ 

θαη Δηδηθνηήησλ. 

 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLVX6u8EABhKpYs4IHGsnlvmsym_L0L2

VX (ην θαλάιη ηνπ mysep ζην youtube : playlist κε βηληεάθηα ησλ εηδηθνηήησλ 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ) 

 

http://www.mysep.gr/
http://www.mysep.gr/?page_id=20
http://www.mysep.gr/?cat=25
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVX6u8EABhKpYs4IHGsnlvmsym_L0L2VX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVX6u8EABhKpYs4IHGsnlvmsym_L0L2VX
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Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο: 

 Ν.Γ. 4186 (ΦΔΚ 193/17.09.2013) Αναδιάπθπωζη  ηηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

και λοιπέρ διαηάξειρ. 

 Τ.Α. 77204/Γ2  (ΦΔΚ 1336/26.05.2014) Ψπολόγια ππογπάμμαηα Μαθημάηων 

Διδικόηηηαρ  Δπαγγελμαηικών Λςκείων (Ημεπηζίων & Δζπεπινών).  

 Y.A. 141641/Γ2/08.09.2014 (ΦΔΚ 2470/16.09.2014)  Δγγπαθέρ – Μεηεγγπαθέρ - 

Φοίηηζη μαθηηών ζηα Δπαγγελμαηικά Λύκεια  

 Ν.Γ. 4310 (ΦΔΚ 258/08.12.2014) Έπεςνα, Τεσνολογική Ανάπηςξη και Καινοηομία και 

άλλερ διαηάξειρ 

 Ν.Γ. 4327 (ΦΔΚ 50/14.05.2015) Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Τ.Α. Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053/05.06.2015) Χξνιφγην Πξφγξακκα  ΔΠΑ.Λ. 

Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλψλ αλά εηδηθφηεηα. 

 Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200/17.10.2012)  Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα αποθοίηων 

Μησανολογικού ηομέα. 

 Π.Γ. 113/2012 (ΦΔΚ   198/17.10.2012)  Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα Φειπιζηών 

Μησανημάηων Τεσνικών Έπγων. 

 Π.Γ  1/2013 (ΦΔΚ 3/08.01.2013)  Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα Χςκηικών. 

 Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141/12.06.2013)  Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα αποθοίηων 

Ηλεκηπολογικού ηομέα. 

 Ν 4254/2014, άξζξν 1  παξ. Ζ2 (ΦΔΚ 85/07.04.2014)  Δπαγγελμαηικέρ δπαζηηπιόηη-

ηερ σωπίρ απαίηηζη άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. 

 Π.Γ  301/2003 (ΦΔΚ 257/05.11.2003) . Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα Σσεδιαζηών  

Γομικών Έπγων & Γεωπληποθοπικήρ. 

 Ν. 2515/97 (ΦΔΚ 154/25.07.1997) θαη Π.Γ. 340/98 (ΦΔΚ 228/06.10.1998). 

Δπαγγελμαηικά αποθοίηων Γιοικηηικών & Οικονομικών Υπηπεζιών.  

 Π.Γ 243/98 (ΦΔΚ 181/29.07.1998, η.’ Α’) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 

295/99 (ΦΔΚ 266/30.11.1999, η.’ Α’)  θαη ην Π.Γ. 19/01 (ΦΔΚ 14/31.01.2001, 

η’ Α’) θαη  Ν.Γ. 4283 άξζξν 12 παξ. 2 (ΦΔΚ 189/10.09.2014) θαη Ν.Γ. 

187(ΦΔΚ 261/03.10.1973) Δπαγγελμαηικά δικαιώμαηα αποθοίηων Πλοιάπσων 

& Μησανικών Δμποπικού Ναςηικού. 

 Πιεξνθνξηαθφο Οδεγφο ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ.. Υποςπγείο Δθνικήρ Παιδείαρ  & 

Θπηζκεςμάηων: Γιεύθςνζη  Σποςδών Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ: Τμήμα Β΄: 2009 

 Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα – Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο. Υποςπγείο 

Δθνικήρ Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων: Γιεύθςνζη  Σποςδών Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ: Ο.Δ.Γ.Β.: 1986 

 

https://www.dropbox.com/s/mwdql4ja6pousaz/193_17.09.2013%20deyterobaumia%20ekpaideysh.PDF
https://www.dropbox.com/s/dosletulnnc4wjn/%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2014.pdf
https://www.dropbox.com/s/o3y6wmsyyy4r28y/epal_eggrafes-metegrafes-foitisi_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ozb7ar41802ro5/fek%202470_16.09.2014%20%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55kbr0st8lpv9qc/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20258_08.12.2014%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%2C%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds8faok5pspu0pc/%CE%A6%CE%95%CE%9A_50_14.05.2015.pdf?dl=0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8LCLHE8WeG_a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfYsiVKSdci1EzB93R-xV4-HfV8-QdaKRd_LUFfqrYBh
https://www.dropbox.com/s/8jkv5ijjx6qjeqo/200_17.10.2012%20mhxanologikes%20egkatastaseis.PDF
https://www.dropbox.com/s/5r7eu6bv4nvd062/198_17.10.2012%20xeirisths%20mhxanhmatvn%20ergvn.PDF
https://www.dropbox.com/s/w6qf7e0kim1swfy/3.08.01.2013_cyktikos.PDF
https://www.dropbox.com/s/vj8ie8x6logfnrj/141_12.06.2013%20hlektrologika.PDF
https://www.dropbox.com/s/ztw7gzf1s8kv2ro/fek_85_07.04.2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cas3es3rr3vcp1b/257_05.11.2003sxediasths%20.PDF
https://www.dropbox.com/s/cas3es3rr3vcp1b/257_05.11.2003sxediasths%20.PDF
https://www.dropbox.com/s/qr20ceal0a1ykw8/fek_154_25.07.1997_logistes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qeywzfzmm7190rh/fek_228_06.10.1998_logistes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iexh6qo92yoni3l/181_29.07.1998%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/yj79h17qvjhx6la/266_30.11.1999%20naytika%20epaggelmata.pdf
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gwrn2ypmse16s2/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2014_31.012001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31heig3jgqueopz/189_10.10.2014%20sep.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1rry9vjl60omvn7/N.D.187_FEK%20261_03.10.1973_naytikoi.pdf?dl=0
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