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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 

 Ντούρα Κωνσταντία, ΠΕ 01 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 

 Βλαχοδήμου Ευπραξία, ΠΕ 17.04, του 11ου Γυμνασίου Λάρισας, 
συντονίστρια του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ 
Συμμετέχουν 16 μαθητές / τριες της Β τάξης του 11ου Γυμνασίου Λάρισας κατά τη 
σχολική χρονιά 2009 – 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΟΡΜΗ 

 
Ι. Στα πλαίσια του μαθήματος της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β τάξης Γυμνασίου και παρουσιάζοντας  τις 
έννοιες ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( σελίδα 32 του σχολικού βιβλίου ) 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις, δραστηριότητες  και μικρές ενεργές έρευνες – project από 
τους μαθητές και τις μαθήτριες με σκοπό την διασαφήνιση των εννοιών. 
Συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν  το θεωρητικό μέρος και στη 
συνέχεια εργαζόμενοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων συνέταξαν καταλόγους  

 με προϊόντα,  
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 με επαγγέλματα,  

 με παραγωγικές μονάδες  

 με παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή  
κατά τομέα της παραγωγής  και τους παρουσίασαν στην υπόλοιπη ομάδα. 
ΙΙ. Στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος και παρουσιάζοντας ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
– 2ο βήμα – Επιλογή ρόλου ( σελίδα 39-74 του σχολικού βιβλίου ), παρουσιάσθηκαν οι ρόλοι 
σε μια παραγωγική μονάδα και οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν ένα ρόλο υπευθύνου, να 
βιώσουν το ρόλο, να γνωρίσουν τις αρμοδιότητες του, να αντιληφθούν τις εργασιακές σχέσεις, 
να γνωρίσουν το εργασιακό περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν  το θεωρητικό μέρος, 
παρακολούθησαν σχετικά video, μελέτησαν φυλλάδια και διαφημίσεις επιχειρήσεων και στη 
συνέχεια σε πλήρη ολομέλεια της ομάδας πραγματοποίησαν το οργανόγραμμα της δικής τους 
παραγωγικής μονάδας και ανέλαβαν το ρόλο τους. 
Αυτά τα δυο κομμάτια της ύλης στάθηκαν η αφορμή να αποφασίσουμε να μελετήσουμε 
περισσότερο τον τριτογενή τομέα της παραγωγής και συγκεκριμένα να υλοποιήσουμε 
πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας με θέμα  
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ώστε μέσα από τις δράσεις του προγράμματος να αποκτήσουμε προσωπική αντίληψη και 
εμπειρία και να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που θα είναι χρήσιμα τόσο στην υλοποίηση 
των ρόλων στο μάθημα της τεχνολογίας όσο και στις μελλοντικές επιλογές σπουδών και 
επαγγέλματος 
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Εκτός από τη σωματική, την πνευματική και την ψυχολογική ωρίμανση του ανθρώπου 
μπορούμε να μιλήσουμε και για την επαγγελματική ωρίμανση. Πρόκειται για τη διαδικασία 
εκείνη μέσα από την οποία διαμορφώνουμε μια προτίμηση για ένα επάγγελμα και 
πραγματοποιούμε την επιλογή μας αυτή. 
Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία μπορεί να διακριθεί σε 
εξελικτικά στάδια.  
Κατά την παιδική ηλικία βαρύνουσα σημασία έχει το φαντασιακό επίπεδο και η προσομοίωση 
επαγγελμάτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι οικογενειακές επιρροές, η ταύτιση με το 
γονέα του ίδιου φύλου και η εγκαθίδρυση «ανδρικών» ή «γυναικείων» στερεοτύπων είναι 
εμφανείς, ενώ αργότερα οι προτιμήσεις των παιδιών μπορούν να επηρεαστούν από τη 
δυναμική της παρέας. 
Στην εφηβική ηλικία έμφαση δίνεται στις ατομικές δεξιότητες / ικανότητες και αξίες. 
Αργότερα κατά τη ρεαλιστική φάση αίρεται ο υποκειμενισμός αυτός και το βάρος 
μετατοπίζεται σε περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι οικονομικές απολαβές και η 
κοινωνική καταξίωση που προσφέρει ένα επάγγελμα, το ενδεχόμενο αυτοαπασχόλησης και οι 
προοπτικές που συνοδεύουν μια επαγγελματική προτίμηση.  
Την επιλογή επαγγέλματος επηρεάζουν εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες. Εξωτερικοί 
παράγοντες είναι μέλη της οικογένειας, άτομα σημαντικά για μας, άτομα που θαυμάζουμε και 
θέλουμε να μιμηθούμε, το σχολείο, η κοινωνία, το οικονομικό σύστημα, η αγορά εργασίας, το 
φυσικό περιβάλλον, το τεχνολογικό επίπεδο κλπ 
Εσωτερικοί παράγοντες είναι τα ιδιαίτερα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα οι προσδοκίες, οι 
επιθυμίες, οι αξίες, οι ανάγκες αλλά και οι ιδιαιτερότητες, οι ειδικές δυνατότητες που έχει 
κάθε άτομο και μεγάλο ρόλο παίζει η γνώση τους – η γνώση του εαυτού – αυτογνωσία. 
Στους εξωτερικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνεται και η πληροφόρηση για τις συνθήκες στην 
αγορά εργασίας, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος, τις απαιτούμενες σπουδές, κλπ 
δηλαδή η γνώση του κόσμου – η κοινωνιογνωσία. 
Γνωρίζοντας καλά τους παραπάνω παράγοντες το νεαρό άτομο καταστρώνει ένα σχέδιο ζωής 
και παίρνει τις σωστές αποφάσεις στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Το σχέδιο ζωής 
πρέπει να είναι ευέλικτο ώστε να αναπροσαρμόζεται όταν το επιβάλουν οι συνθήκες. 
Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε ένα επάγγελμα είναι να το ασκήσουμε. Επειδή αυτό 
δεν είναι εφικτό δυο τρόποι υπάρχουν για να πληροφορηθούμε για ένα επάγγελμα. 
Ο πρώτος είναι να μιλήσουμε με ανθρώπους που το ασκούν και να επισκεφθούμε τους 
χώρους δουλειάς τους. Έτσι συνδυάζουμε πληροφορίες υποκειμενικές και αντικειμενικές. 
Ο δεύτερος τρόπος είναι να ανατρέξουμε σε οδηγούς επαγγελμάτων που περιέχουν 
επαγγελματικές μονογραφίες δηλαδή περιγραφές επαγγελμάτων στις οποίες δίνεται σύντομη 
περιγραφή, ο τύπος της εκπαίδευσης που απαιτείται, οι δεξιότητες, το περιβάλλον εργασίας, 
κλπ 
Δουλεύοντας αυτό το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας χρησιμοποιήσαμε  και τους δυο 
τρόπους και καταθέτουμε τα αποτελέσματα μ΄αυτήν την γραπτή εργασία. 
Τα επαγγέλματα παρουσιάζονται κατά τη σειρά των επισκέψεων / συναντήσεων που 
πραγματοποίησαν οι  μαθητές και οι μαθήτριες. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η γνωριμία με τα επαγγέλματα και τους χώρους εργασίας στον τριτογενή τομέα 
της παραγωγής στην πόλη μας. 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

 Πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και  τις σπουδές που απαιτούνται 

 Γνωριμία με τους χώρους εργασίας  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφορίας 

 Άσκηση στη συλλογή, επεξεργασία, διάδοση της εκπαιδευτικής 
πληροφορίας 

 Διαχείριση και επεξεργασία των αποκτημένων πληροφοριών 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας να εργάζονται ομαδικά 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

 Διεπιστημονική θεώρηση  

 Βιωματική προσέγγιση 

 Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

 Ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου  

 Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

 Χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας ( συνεργατική μέθοδος, μέθοδος 
project ) 
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ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

1.ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Επάγγελμα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) 
 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η παροχή πληροφοριών, οδηγιών και συμβουλών στους πολίτες και η ενημέρωσή τους για τα 
δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών 
είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του υπαλλήλου των κέντρων εξυπηρετήσεων πολιτών 
(ΚΕΠ). Η κατεύθυνση των πολιτών στις αρμόδιες για τις υποθέσεις τους, συμπεριλαμβάνονται 
στα καθήκοντα του. Πιο συγκεκριμένα, ο υπάλληλος Κ.Ε.Π. παρέχει υπηρεσίες που 
διευκολύνουν τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν κρίσιμα πεδία της 
καθημερινής τους ζωής. Ανάμεσα στις καθημερινές εργασίες που εκτελεί περιλαμβάνονται η 
επικύρωση αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές 
φωτοαντίγραφο του εκδότη, η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, η αναζήτηση από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες ορισμένων κατηγοριών πιστοποιητικών, όταν αυτά απαιτούνται ως 
δικαιολογητικά για την έκδοση διοικητικής πράξης, η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων 
και εγγράφων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κ.ά. Ακόμη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος 
είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τις αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται με 
τηλεομοιοτυπία (fax) και να απαντά σε αιτήματα που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail) και να εξυπηρετεί, κατά προτεραιότητα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Επιπλέον, η διάθεση εντύπων αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων στους πολίτες και η 
διευκόλυνση στη συμπλήρωσή τους, η τήρηση των ωρών υποδοχής του κοινού και η 
παραλαβή και πρωτοκόλληση όλων των αιτήσεων που χορηγούν, βοηθούν στη δημιουργία 
μιας δημόσιας διοίκησης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και τις 
προσδοκίες των πολιτών. Για παράδειγμα στην δικαιοδοσία των Υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση ταυτότητας, διαβατηρίου, πιστοποιητικού 
στρατολογικής κατάστασης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η χορήγηση ενημερωτικού 
σημειώματος ποσού μηνιαίας σύνταξης, κύριας ή επικουρικής, στους συνταξιούχους του 
Ν.Α.Τ., η χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού του Ε.Ο.Τ., η έκδοση πιστοποιητικών 
(ποινικού μητρώου, ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη 
διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.ά.), η έκδοση επαγγελματικών αδειών (των Διευθύνσεων 
Βιομηχανίας), η χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, η 
χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το 
σύστημα ΤΑXIS, η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η προμήθεια φύλλων 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, 
η διόρθωση επωνύμου, η χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας των ΑΕΙ και 
ΑΤΕΙ, η χορήγηση αντιγράφου πτυχίου, η μεταβίβαση σύνταξης, η βεβαίωση περί μη 
ασφάλισης ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (προήλθε από την ενοποίηση των τριών ταμείων ΤΕΒΕ ΤΑΕ και ΤΣΑ), 
η βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΤΕΒΕ και ΙΚΑ, η μεταδημότευση συζύγων και τέκνων 
από άλλο δήμο, όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον αυτό δήμο ή 
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κοινότητα, η διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ασφαλιστικούς φορείς ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
η συμπλήρωση βιογραφικών σημειωμάτων και αιτήσεων προκειμένου οι πολίτες να τα 
καταθέσουν σε διάφορους φορείς, η διοχέτευση πληροφοριών σχετικά με το Γ’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, η χορήγηση αιτήσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η ενημέρωση 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών μέσω Internet, η ενημέρωση σχετικά με τις αποζημιώσεις των 
αγροτών από τον Ε.Λ.Γ.Α. κ.ά. Η πρωτοβουλία της δημιουργίας των Κ.Ε.Π. αποτελεί μία 
πρωτοποριακή παρέμβαση για τα ελληνικά δεδομένα, στον τομέα της ποιοτικής βελτίωσης 
των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η καινοτομία του 
έργου εστιάζεται στο γεγονός ότι ο πολίτης με την επίσκεψή του στα Κ.Ε.Π. μπορεί να 
πληροφορείται έγκυρα και υπεύθυνα για διάφορα θέματα, που αφορούν στις συναλλαγές 
του με τη δημόσια διοίκηση, να υποβάλει αιτήματα για διεκπεραίωση υποθέσεων του από 
διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και να παραλαμβάνει διοικητικά έγγραφα. Τα αναγκαία 
πληροφοριακά στοιχεία αντλούνται από την κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με 
την οποία συνδέονται όλα τα Κ.Ε.Π., αλλά και από τις τοπικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες 
μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π.  
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Εργάζεται σε χώρους γραφείων σε καλές συνθήκες και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η 
εργασία του πραγματοποιείται ατομικά, αλλά προϋποθέτει τη συναλλαγή με πολλά άτομα. 
Πρόκειται για ένα επάγγελμα αρκετά απαιτητικό και υπεύθυνο, αφού χρειάζεται ο 
συγκεκριμένος επαγγελματίας να βρίσκεται συνεχώς σε διαρκή ετοιμότητα για να την άμεση, 
ταχεία και αποτελεσματική πληροφόρηση και κυρίως εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. Η πολύωρη εργασία του συγκεκριμένου επαγγελματία μπροστά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να επιφέρει σωματική και πνευματική κούραση, καθώς και 
πιθανότητα προβλημάτων στην όραση εξαιτίας της ακτινοβολίας που εκπέμπει η οθόνη του 
υπολογιστή. Η εργασία του απαιτεί μεγάλη πνευματική προσπάθεια, συνεχή προσήλωση και 
αυτοσυγκέντρωση γεγονός που μπορεί να του δημιουργήσει μόνιμο άγχος και διαρκή.  
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η διάθεση για εξυπηρέτηση, η προθυμία, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η επαγγελματική 
ευσυνειδησία είναι προσόντα που χαρακτηρίζουν τον υπάλληλο των κέντρων εξυπηρέτησης 
πολιτών (ΚΕΠ). Ακόμη, πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός, διακριτικός, παρατηρητικός, 
ευγενής και να αντιμετωπίζει με κατανόηση τα αιτήματα των πολιτών. Επίσης, χρειάζεται να 
διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες για την καθημερινή συνδιαλλαγή του με διάφορα άτομα και 
αυξημένες φυσικές αντοχές, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους έντονους ρυθμούς του 
επαγγέλματος. Η γνώση ξένων γλωσσών, η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και η άνεση στις κοινωνικές επαφές θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
 
Σπουδές: 
Η σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού, αφορά θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).  
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
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Την πρόσληψη 2.055 υπαλλήλων στα Κ.Ε.Π. προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης θέσεων 
μόνιμου προσωπικού για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, με τη 
δημοσίευση δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με αριθ. Πρωτ. ΔΟΑ/Φ.01/608/10-1-2006 
(ΦΕΚ 10 Β’/10-1-2006) και ΔΟΑ/Φ.01/609/10-1-2006 (ΦΕΚ 10 Β’/10-1-2006) με τις οποίες 
συστήθηκαν 2.211 και 377 θέσεις αντίστοιχα. Το σύνολο των συσταθεισών θέσεων ανέρχεται 
σε 2.588. Τονίζεται ότι από τις θέσεις που συνολικά συστήθηκαν (2.588) προκηρύσσονται  
όσες αντιστοιχούν σε απασχολούμενους οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει έως τις 28/2/2006 
τουλάχιστον 24 μήνες απασχόλησης. Επίσης, με Υπουργική Απόφαση του υπουργού  
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (200025/13-1-2006, ΦΕΚ 20 Β’ 13-1-2006) 
καθορίστηκε το 5% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων για τις 
προστατευόμενες κατηγορίες του Ν.2643/1998. Ο αριθμός τους ανέρχεται σε 103 θέσεις, οι 
οποίες θα προκηρυχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
Ολοκληρώθηκε δε η διαδικασία αποστολής στο Α.Σ.Ε.Π. του αιτήματος του υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την κατάρτιση της προκήρυξης και τη 
διενέργεια του διαγωνισμού πλήρωσης 1.952 θέσεων μόνιμου προσωπικού κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, για τα Κ.Ε.Π. των αντίστοιχων 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται 1.128 θέσεις ΠΕ, 338 θέσεις ΤΕ και 436 
θέσεις ΔΕ κατηγορίας εκπαίδευσης, ενώ σημειώνεται ότι τις θέσεις αυτές θα διεκδικήσουν 
μόνο οι απασχολούμενοι στα Κ.Ε.Π., οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει 24 μήνες 
προϋπηρεσίας σε αυτά μέχρι τις 28/2/2006. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν 
καλυφθούν οι θέσεις από τους υποψηφίους αυτούς θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με 18 
τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσίας. Η τελική επιλογή των υποψηφίων, με δεδομένο ότι ο 
αριθμός τους θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα 
στηριχθεί στη μοριοδότηση του 55%, που προβλέφθηκε με το Ν. 3320/2005, αλλά σε 
σημαντικό βαθμό και στα αντικειμενικά κριτήρια του Ν. 2190/2004 (βαθμός τίτλου σπουδών, 
πρόσθετα προσόντα, ξένες γλώσσες κ.ά.). Έτσι, η στελέχωση των Κ.Ε.Π. θα γίνει με το 
καλύτερο αλλά και το πιο έμπειρο από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό. Με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας θα έχουν μονιμοποιηθεί σε πρώτη φάση - τα 2/3 εκ των απασχολούμενων 
στα Κ.Ε.Π., (περίπου 2.000 από τους 3.000 απασχολούμενους σε αυτά), γεγονός που θα 
αναδείξει τη συγκεκριμένη κατηγορία συμβασιούχων, στην πλέον ευνοημένη μετά την 
θέσπιση της σχετικής περιοριστικής διάταξης του Συντάγματος (άρθρο 103 παρ. 8 με το οποίο 
απαγορεύτηκε η μονιμοποίηση ή η μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων έργου), 
δεδομένου και του γεγονότος ότι η έναρξη της απασχόλησής τους έγινε μετά την ισχύ του 
άρθρου αυτού. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, αναφορικά με τα Κ.Ε.Π. δεν περιορίζονται μόνο στη σύσταση και προκήρυξη 
των θέσεων, αλλά και στην οριστική ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος μεγάλης 
πλειοψηφίας των απασχολούμενων στα Κ.Ε.Π., στη λειτουργική ενσωμάτωση του μηχανισμού 
των Κ.Ε.Π., στο οργανωτικό σχήμα του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με τη σύσταση Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π., αλλά και στην 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιλογή του αναδόχου που θα στηρίζει μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. για τα επόμενα χρόνια.  
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Εργάζεται σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας μας που διαθέτουν Κέντρα 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

:ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ -11
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 15 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, τηλ: 
210-3393000, www.gspa.gr  

   http://www.kep.gov.gr  

   Ομάδα Διοίκησης Έργου των Κ.Ε.Π., Επιχειρησιακό Κέντρο, τηλ: 210-3393066, 210-
3393060, φαξ: 210-3600134, e-mail:kepod@syzefxis.gov.gr 

 ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, 
τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr  

 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ): Πουλίου 6, 11523, Αθήνα, τηλ.: 
210-8706100, 210-8706200, φαξ: 210-8706187, www.asep.gr  

  Στους κατά τόπους δήμους και κοινότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gspa.gr/
http://www.kep.gov.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.asep.gr/
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2. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
 

Επάγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η σύνθεση, οι ιδιότητες, η χρήση αλλά και οι επιδράσεις των φαρμάκων είναι το γνωστικό 
αντικείμενο της εργασίας τού φαρμακοποιού. Συνήθως χορηγεί φάρμακα με ή χωρίς ιατρική 
συνταγή, συμβουλεύοντας τους πελάτες του για τον τρόπο χρήσης τους. Σημαντική είναι η 
προσφορά του στην έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και την παρασκευή φαρμάκων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων. Επίσης, μπορεί να παρασκευάζει, να προτείνει και να 
προμηθεύει προϊόντα καλλυντικών αλλά και ορισμένα είδη φαρμάκων που προορίζονται για 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Ο φαρμακοποιός, ως ελεύθερος επαγγελματίας, εργάζεται σε καλές συνθήκες και σε ωράριο 
καταστημάτων, με εξαίρεση την υποχρέωσή του να διημερεύει ή να διανυκτερεύει κατά 
τακτά διαστήματα που ορίζονται από το Σύλλογο Φαρμακοποιών Ελλάδας. Αν εργάζεται σε 
βιομηχανία φαρμάκων, τότε οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει είναι σχετικά δυσμενείς 
ή ιδιόμορφες που οφείλονται κυρίως στις αλλεργικές αντιδράσεις και στα αναπνευστικά 
προβλήματα που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι υπεύθυνος, σχολαστικός και προσεκτικός στην ακριβή 
εκτέλεση των ιατρικών συνταγών. Επίσης, η επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις 
Χημείας και Βιολογίας και η συνεχής ενημέρωση για νέα φάρμακα και παρασκευάσματα είναι 
προσόντα και απαραίτητες προϋποθέσεις για το φαρμακοποιό. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν να γίνουν στη Φαρμακευτική Σχολή των Πανεπιστημίων 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, στην οποία η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα. Τα δύο 
τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο "ανοικτό στο κοινό" και 
φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου.  
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν επίσης να γίνουν και στη Στρατιωτική Σχολή ΣΣΑΣ, 
Φαρμακευτικό Τμήμα (Θεσσαλονίκη), οι δε πτυχιούχοι του τμήματος αυτού ονομάζονται -
κατά κλάδο- ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί. Οι φοιτητές διδάσκονται 
Φαρμακευτική Χημεία, Ανάλυση και Ραδιοχημεία, Γενική Φαρμακογνωσία, Φαρμακολογία, 
Τεχνολογία Καλλυντικών, Βοτανική, Yγιεινές Τροφές & Διαιτητικά Προϊόντα, κ.λπ. Οι 
πτυχιούχοι μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
 
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
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Για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, και ειδικότερα για την 
ανάληψη της υπεύθυνης διεύθυνσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ή ορισμένων 
τμημάτων παραγωγής ή ελέγχου σε φαρμακευτικά εργαστήριο ή φαρμακοβιομηχανίες, 
καθώς και για τη λήψη ειδικής άδειας ασκήσεως τον φαρμακευτικού επαγγέλματος στην 
Ελλάδα», που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) η άδεια λαμβάνεται 
κατόπιν εξετάσεων ενώπιον ειδικών τμημάτων του ΚΕΣΥ στην Αθήνα (ν.206/47) ή στη 
Θεσσαλονίκη (ν. 1963/91). Οι εξετάσεις τις οποίες υφίστανται οι υποψήφιοι είναι πρακτικές 
και θεωρητικές. 
Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φαρμακοποιού καθορίζονται ως εξής: 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Δημόσιος υπάλληλος 
Στην κατηγορία των Φαρμακοποιών δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι 
Φαρμακοποιοί που εργάζονται σε δημόσια θέση, δηλαδή: 

   Σε Δημόσιες Υπηρεσίες 

   Σε ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κ.α) 

   Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα 

   Σε κεντρικές και περιφερειακές περιφερειακές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

   Στα φαρμακεία τον κρατικών νοσοκομείων. 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ελεύθερος επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο φαρμακοποιός που δεν παρέχει εργασία με 
εξαρτημένη υπαλληλική σχέση. Ο φαρμακοποιός ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει 
δικό του φαρμακείο σύμφωνα με το νόμο 1963191 και ως προς την οργάνωση και 
συγκρότηση, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 312/92. Για την άσκηση του 
ελεύθερου επαγγέλματος είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Υγείας (ΚΕΣΥ), η οποία προυποθέΑΤΕΙ ετήσια εξάσκηση σε φαρμακείο. 
Ιδιωτικός υπάλληλος 
Ο Φαρμακοποιός ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να εργάζεται: 

   Σε Αντιπροσωπείες Φαρμακευτικών Οίκων του εξωτερικού ή σε Πρατήρια Ελληνικών 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών 

   Ως επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής σε ελληνικές 
Φαρμακοβιομηχανίες 

   Στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου λειτουργούν φαρμακεία 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Η προκήρυξη θέσεων 
και η επιλογή στις διαφορές ακαδημαϊκές βαθμίδες γίνεται από τα πανεπιστημιακά τμήματα 
ενώ η ορθότητα και η νομιμότητα τους ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΧΕΠ). 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
Φαρμακείο ανοιχτό στο κανό 
Αποτελεί την πιο συνηθισμένη οδό αποκατάστασης των φαρμακοποιών. Οι περισσότεροι οπό 
τους φαρμακοποιούς της χώρας, συνολικά περί τους 8000, απασχολούνται στο χώρο αυτό. 
Υπάρχουν περίπου 7000 φαρμακεία. 
Φαρμακαποθήκες 
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Απασχολούν επιστήμονες φαρμακοποιούς και υπάρχουν περίπου 250 φαρμακαποθήκες.  
Νοσοκομεία 
Α. Φαρμακείο Νοσοκομείου, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί: Κατά τον ισχύοντα νόμο, το 
φαρμακείο κάθε νοσοκομείου Λειτουργεί μόνο με την υπηρεσία φαρμακοποιού, και μάλιστα 
υποχρεωτικά θα πρέπει ανά 150 κλίνες, να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας φαρμακοποιός. 
Σήμερα υπάρχουν περίπου 300 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί 
Β. Στο θάλαμο του νοσοκομείου, κλινικοί φαρμακοποιοί: Γρήγορα θα πρέπει να γίνει 
διαχωρισμός των φαρμακοποιών νοσοκομείου σε κλινικούς και νοσοκομειακούς 
φαρμακοποιούς, για να εξασφαλιστεί φαρμακευτική περίθαλψη πληρέστερη, ασφαλέστερη 
και εξατομικευμένη, ανάλογα προς τη ιδιαιτερότητα κάθε ασθενούς (π.χ. φόλα, ηλικία, άλλες 
παθήσεις, παράλληλα λαμβανόμενα φάρμακο). Στον ισχύοντα νόμο για την οργάνωση 
νοσοκομείου προβλέπεται θέση ειδικών κλινικών φαρμακοποιών. 
Κέντρα Υγείας 
Το Κέντρο Υγείας είναι σημαντική μονάδα πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, με ιατρικό 
προσωπικό που πρέπει να κυμαίνεται από ί5 ώας 45 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Σε μια 
τέτοια μονάδα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι γίνεται διακίνηση φαρμάκων και άλλων 
σχετικών υλικών, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με το νόμο, η διακίνηση φαρμάκων 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσα» φαρμακοποιού. Παρ’ όλα αυτά, στον κανονισμό για 
τη» οργάνωση Κέντρων Υγείας, μόνο δονητικά αναφέρεται η στελέχωση των φαρμακείων 
τους με φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός αστός όμως, εκτός από την υπεύθυνη διακίνηση του 
φαρμακευτικού υλικού, θα μπορούσε και παραπέρα να αξιοποιηθεί στην κοινότητα, 
παρέχοντας στον πληθυσμό πληροφορίες και βοήθεια σε προβλήματα που τον απασχολούν, 
π.χ. σχετικά με ναρκωτικά ή με την ασφάλεια και τους κινδύνους από το φάρμακα. 
Φαρμακευτική Βιομηχανία 
Απασχολεί ή μπορεί να απασχολήσει φαρμακοποιούς στους τομείς της παραγωγής, το» 
ελέγχου, της ενημέρωσης και προώθησης, αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων. Η 
φαρμακευτική βιομηχανία σήμερα απασχολεί περί τους 750 φαρμακοποιούς, από τους 
οποίους οι 250 απασχολούνται στον έλεγχο και στην παραγωγή και οι 600 σε άλλες 
υπηρεσίες. Η φαρμακευτική έρευνα στη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα δεν είναι 
ανεπτυγμένη, αν και τελευταίως αρχίζουν να γίνονται κάποια πρώτο βήματα. Το ίδιο ισχύει 
και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, που προϋποθέτει την έρευνα. 
Παρασκευή και Έλεγχος Ανοσοβιολογικών Προϊόντων 
Πρόκειται γιο παρασκευή ορών, εμβολίων και άλλων υλικών, π.χ. ιντερφερόνης. Από τα 
προϊόντα αυτά, παρασκευάζονται στην Ελλάδα ελάχιστα για ανθρώπινη χρήση. Αντιθέτως, 
αρκετά τέτοια προϊόντα παρασκευάζονται στη χώρα μας για χρήση στην κτηνιατρική. Μικρός 
αριθμός φαρμακοποιών, περίπου 10, απασχολούνται στο χώρο αυτό. 
Βιομηχανία Καλλυντικών 
Αυτή ουσιαστικά, λόγω της φύσης της, είναι παραφαρμακευτική βιομηχανία, στην οποία ο 
φαρμακοποιός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Η βιομηχανία αυτή έχει ανάπτυξη στη χώρα 
μας. Σ’ αυτό τον κλάδο απασχολούνται περίπου 60 φαρμακοποιοί. 
Κρατική Διοίκηση (Κυρίως Υπουργείο Υγείας -Πρόνοιας), Νομαρχίες 
Εδώ,« Φαρμακοποιοί είναι υπάλληλοι στο Υπουργείο, κυρίως στη Διεύθυνση Φαρμακείων, 
στο Τμήμα Ναρκωτικών, καθώς και στο Υγειονομικά Κέντρα ως ελεγκτές φαρμακείων. Στο 
χώρο αυτό απασχολούνται περίπου 100 φαρμακοποιοί. 
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.)  
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Απασχολούν ως ελεγκτές περί 100 φαρμακοποιούς. 
Ένοπλες Δυνάμεις- Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί 
Οι φαρμακοποιοί αυτοί απασχολούνται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε μεγάλες μονάδες, π.χ, 
μεραρχίες - τάγματα υγειονομικού, σε αποθήκες φαρμακευτικών υλικών, σε εργαστήρια. 
Σήμερα υπηρετούν περίπου 100 στρατιωτικοί φαρμακοποιοί στην Ελλάδα. 
Υπηρετούν ακόμη, ως υπάλληλοι ιδιωτικών φαρμακείων και διάφοροι άλλοι μισθωτοί 
υπάλληλοι περίπου 1800 φαρμακοποιοί. 
Τμήματα Φαρμακευτικής των ΑΕΙ της Ελλάδας 
Συνολικά απασχολούνται περίπου 120 φαρμακοποιοί, ως μέλη του διδακτικού προσωπικού 
και ερευνητές, στους κυριότερους κλάδους των φαρμακευτικών επιστημών. 
Φαρμακευτική Έρευνα σε Κρατικά και άλλα Ερευνητικά Κέντρα 
Φαρμακευτική έρευνα γίνεται σε μερικά Κρατικά Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«Δημόκριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, σε μερικά 
ερευνητικά κέντρα μεγάλων νοσοκομείων, π.χ. Ευαγγελισμός, Αγιος Σάββας, θεαγένειο 
Αντικαρκινικό Ίδρυμα. Συνολικά απασχολούνται 30 Φαρμακοποιοί. 

   Βιομηχανία Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, Βιομηχανία Ειδικών Τροφών, 
Βιομηχανία Επιδεσμικών και Χειρουργικών Υλών, κα άλλων σχετικών υλών 
Σήμερα ελάχιστοι φαρμακοποιοί απασχολούνται σης παραπάνω βιομηχανίες, ενώ θα 
έπρεπε σ’ αυτές να υπάρχουν κατοχυρωμένες θέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας 
και στάσης φαρμακοποιών. 

   Επίσης, ένας φαρμακοποιός θα μπορούσε να εργαστεί, και μερικοί εργάζονται, σε 
άλλες Ανώτατες Σχολές, ειδικότερα στην Ιατρική. Τομείς της Ιατρικής όπου μπορεί 
άνετα να αποδώσει ένας φαρμακοποιός είναι η μικροβιολογία, η υγιεινή, η 
φυσιολογία, η ιστολογία- ιστοχημεία, η φαρμακολογία, η τοξικολογία. Σήμερα 
εργάζονται σε τέτοια εργαστήρια περίπου 50 φαρμακοποιοί. Στα τμήματα Χημείας 
των ΑΕΙ, σε εργαστήρια Γενικής, Ανόργανης, Οργανικής, Φυσικής Χημείας, Χημείας 
Τροφίμων, Χημείας Περιβάλλοντος και Βιοχημεία υπολογίζεται ότι εργάζονται 40 
φαρμακοποιοί, ενώ λίγοι απασχολούνται σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και 
Σχολές, όπως Βιολογίας, Κτηνιατρική, Γεωπονίας, Δασολογίας. 

   Παραπέρα, σε βιομηχανίες εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και άλλων γεωργικών 
φαρμάκων και αγροχημικών θα μπορούσαν να απασχολούνται και να αξιοποιούνται 
φαρμακοποιοί. 

   Η βιομηχανία τροφίμων επίσης, αποτελεί πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης 
αλλά και αξιοποίησης των γνώσεων των φαρμακοποιών. Λυτό δε γίνεται μέχρι τώρα 
στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. τη Γερμανία, όπου στο 
βιομηχανικό αυτό κλάδο προτιμώνται ειδικώς φαρμακοποιοί. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του φαρμακείο με 
κριτήρια πληθυσμιακά από 1/1/1997, έχοντας και άδεια που χορηγείται από το 
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), ως μισθωτός στο δημόσιο τομέα, στον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων, σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, σε φαρμακοβιομηχανίες 
είτε στην παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο είτε στην ενημέρωση, σε βιομηχανίες 
καλλυντικών, σε ασφαλιστικά ταμεία και, τέλος, ως υπάλληλος μεγάλων φαρμακείων. 
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Οι προοπτικές στην αγορά εργασίας είναι αρνητικές, γιατί μέχρι πρότινος εθεωρείτο 
«κλειστό» επάγγελμα, όμως προβλέπεται ότι οι προοπτικές του στο εγγύς μέλλον θα 
γίνουν θετικές.  
 
 
 

Πηγές Πληροφόρησης: 

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πανεπιστημιούπολη, 157 71 
Ζωγράφου, τηλ.: 210/7274361, http://www.pharm.uoa.gr/ 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/997623, http://www.pharm.auth.gr/ 

   Πανεπιστήμιο Πατρών: Πανεπιστημιούπολη, 26500 Ρίο  
Πάτρα, τηλ.: 2610/9693333, 969334 http://www.pharmacy.upatras.gr/ 

   Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Πειραιώς 134 &  
Αγαθημέρου 118 54 Αθήνα, τηλ.: 210/3450753, 3410372,  
φαξ: 210/3814361, http://users.magnet.gr/~evgenidi/P.F.S..html  
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Επάγγελμα: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των 
φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου, η δημιουργία παρασκευασμάτων η εξυπηρέτηση του 
κοινού που ζητεί φάρμακα, η μέτρηση της πίεσης και οι ενέσεις που κάνει στους πελάτες 
ακολουθώντας τις οδηγίες του/της φαρμακοποιού, είναι το αντικείμενο της εργασίας του. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Ο βοηθός φαρμακείου εργάζεται όρθιος για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο σε γενικά καλές 
συνθήκες εργασίας και με την ενδεχόμενη ύπαρξη οσμών από φάρμακα. Ακολουθεί ωράριο 
καταστημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που το φαρμακείο διανυκτερεύει, οπότε εργάζεται 
σύμφωνα με το ωράριο που προβλέπει ο Σύλλογος Φαρμακοποιών. Πρέπει να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για τον κίνδυνο μολύνσεων και μεταδοτικών νοσημάτων φορώντας 
χειρουργικά γάντια, ιδιαίτερα όταν κάνει ενέσεις.  
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του βοηθού φαρμακείου είναι το ενδιαφέρον και η προσφορά 
στους συνανθρώπους, η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των πελατών, η υπομονή, η προσοχή, 
η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η ακρίβεια στην ταξινόμηση πληροφοριών και στοιχείων, οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή όραση και η αντοχή του σε φαρμακευτικές ουσίες που 
προκαλούν αλλεργία.  
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές προσφέρονται σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ στην 
ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείων, (ν.3475/2006), καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
με διάρκεια φοίτησης 2 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3. Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή 
στις ΕΠΑ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά ο/η μαθητής/τρια να έχει τελειώσει την Α΄ Γενικού, Τεχνικού ή 
Επαγγελματικού Λυκείου. 
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας το οποίο τους παρέχει τη 
δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ, όπου προσφέρονται σπουδές διάρκειας δύο έως 
τεσσάρων εξαμήνων επιπέδου 3+. Τα πτυχία των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ανήκουν 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι ισότιμα προς τα πτυχία, που χορηγούνται στους 
αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στις ΕΠΑΣ 
Μαθητείας, εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα, 4 ή 5 ημέρες 
την εβδομάδα, πρακτική άσκηση σε Ιδιωτικές ή Δημόσιες επιχειρήσεις. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 6, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 8 Α’ στις 19-1-2000 καθώς και με το Π.Δ. 72 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄ στις 
6-4-2006. 
Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑ.Σ., αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας 
τους με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο βοηθός φαρμακείου μπορεί να εργαστεί σε φαρμακεία ή εταιρείες παρασκευής φαρμάκων. 
Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρνητικές έως ουδέτερες.  
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας: Σταδίου 43, Αθήνα, τηλ.: 
210/3213697, 210/3213603. 

   Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πειραιά: Δ. Μουτσοπούλου 32, 18540 Καμίνια 
Πειραιάς, τηλ.: 210-4176795, 210-4176798, 210-4176797. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://grtee-peiraia.att.sch.gr 

   Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης: Κολοκοτρώνη 22, 
Σταυρούπολη 564 30 Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310 587 511-2. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://grtee-v.thess.sch.gr/  

   ΥΠΕΠΘ: Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄- ΤΕΕ: Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3443337, 210-3443397, Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.ypepth.g/tee.html 

 ΟΕΕΚ: Τμήμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. 
Ιωνία, τηλ.: 210-2709135, 210-2709134. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr 

 ΟΑΕΔ: Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Έκπαίδευσης και Κατάρτισης: Εθνικής Αντίστασης 
8, 174 56 Άλιμος, τηλ.: 210-9989701-4, 210-9989653-4, 210-9989711. Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.oaed.gr 

 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
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3. ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
 
Επάγγελμα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
  

Σπουδές: 
Τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, το 
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα) 
και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας (κατεύθυνση Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχουν σπουδές για τη διδασκαλία και τη μελέτη της γαλλικής 
γλώσσας. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Η επιστήμη της γαλλικής φιλολογίας 
έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ως 
ξενόγλωσση φιλολογία περιλαμβάνει κλάδους, όπως ο γαλλικός πολιτισμός, η διδακτική της 
γαλλικής γλώσσας και η μετάφραση. 
Σπουδές επίσης, μπορούν να γίνουν και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση 
ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι 
και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαΙκών και επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, αντίστοιχα. Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 
1/5/2004 απαιτείται επίσης ισοτιμία και αντιστοιχία απο τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. Μπορεί, 
επίσης, να φοιτήσει στο Γαλλικό Ινστιτούτο αποκτώντας στη συνέχεια επάρκεια διδασκαλίας 
της γαλλικής και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όχι όμως το δικαίωμα διορισμού στη δημόσια 
εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν να 
κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Γαλλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον Ν. 
1566/1985, άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 349/1992 (ΦΕΚ 171/τ. Α/1992). 
Εφόσον υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα 
προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό 
Κώδικα. Όταν εργάζεται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα 
προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις 
συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταπτυχιακά-διδακτορική διατριβή και ακαδημαϊκή καριέρα· να 
εργαστεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ως καθηγητής γαλλικής φιλολογίας· ως 
φροντιστής ή οικοδιδάσκαλος γαλλικών, ή ως μεταφραστής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
και σε θέσεις που χρειάζονται καλές γνώσεις γαλλικής γλώσσας, στα κέντρα ανάπτυξης του 
τουρισμού, του εμπορίου, της ανάθεσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οργάνωσης συνεδρίων, 
εκθέσεων κ.λπ. 
Οι προοπτικές απασχόλησης κρίνονται αρνητικές κυρίως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
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εξαιτίας της μείωσης των ωρών διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στο αναλυτικό 
πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων, και της εισαγωγής του μαθήματος των Γερμανικών στα 
δημόσια σχολεία της Ελλάδας ως επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας, παράλληλα με τα 
Γαλλικά.  
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210/7277450-1,  
http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.html 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/995176-8, http://www.frl.auth.gr 

   Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 26610/22993, 
45614, http://www.uion.edu.gr/txgmd/index.htm 

   Γαλλικό Ινστιτούτο: Σίνα 31, Αθήνα, τηλ.:210/3398600, http://www.ifa.gr 

   Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας: Τ.Θ. 20537, 
Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, 
htpp://www.ucy.ac.cy 

   ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr 

   ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, 
τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr 

   ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158 
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων  
email: srpq@ypepth.gr 
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Επάγγελμα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Θεωρείται θέση «κλειδί» για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ένας/μία 
γραμματέας διεύθυνσης διαθέτει όλες εκείνες τις τεχνικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες, 
που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, μιας βιομηχανίας, καθώς και 
οποιουδήποτε φορέα ή οργανισμού. Χρησιμοποιεί με ευχέρεια Η/Υ, διεκπεραιώνει την 
εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική ή ξενόγλωσση αλληλογραφία, συντάσσει και 
δακτυλογραφεί κείμενα σε διάφορες γλώσσες. Ακόμη, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα 
και εξερχόμενα έγγραφα, ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις και ταυτόχρονα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, σχεδιάζοντας, αλλά και καθοδηγώντας τις 
δραστηριότητες των άλλων υπαλλήλων. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση ταξιδιών, 
συναντήσεων, συσκέψεων, συνεντεύξεων των ανωτέρων στελεχών, αλλά και για την τήρηση 
ημερολογίου για τις καθημερινές δραστηριότητές τους. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, σε αρκετά γρήγορους και έντονους ρυθμούς, συμβάλλοντας 
στην καλή λειτουργία της επιχείρησης. Πολλές φορές, το ωράριό του παρατείνεται λόγω 
φόρτου εργασίας ή προσαρμόζεται με αυτό του εργοδότη - προϊσταμένου. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Οι δεξιότητες επικοινωνίας, η ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, η ευελιξία και η 
ενδεδειγμένη άνεση στην αντιμετώπιση πελατών - συνεργατών, καθώς και η διακριτικότητα 
και εχεμύθεια είναι χαρακτηριστικά του/της γραμματέως διεύθυνσης. Απαραίτητα προσόντα 
είναι ακόμη, η εργατικότητα και η υπευθυνότητα, όπως και η ικανότητα να προβάλει την 
καλύτερη εικόνα της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Πρέπει, επίσης, να διαθέτει 
οργανωτικές ικανότητες, να εργάζεται με μεθοδικότητα και να έχει επιμελημένη εμφάνιση. 
Τέλος, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, αλλά και να προσαρμόζεται 
εύκολα στις εκάστοτε μεταβολές ή απαιτήσεις του εργασιακού του/της περιβάλλοντος. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ. Η 
κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για 
τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή 
ειδικότητα. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν 
βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση 
διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά 
δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική 
άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται 
αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται 
μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 
μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, 
στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά 
περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του 
αιτούντος. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δημόσιους 
οργανισμούς, δημοτικές υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Επίσης όπως αναφέρεται και παραπάνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 50, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 39 Α’ στις 5-3-2001, το δίπλωμά του αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν 
και του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού για 
διορισμό στο Δημόσιο τομέα, σε ανάλογες θέσεις. Οι προοπτικές στην αγορά εργασίας 
παρουσιάζονται μάλλον θετικές. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr 

   OAEΔ: Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος,  
τηλ.: 210/9989000. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr 

   Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oeek.gr/
http://www.oaed.gr/
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Επάγγελμα: ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ 
 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Ο σκιτσογράφος με την πένα του και το καυστικό του χιούμορ, δημιουργεί εικόνες και σκίτσα 
είτε με το χέρι είτε με τη βοήθεια των Η/Υ, που αρχικά ξαφνιάζουν και στη συνέχεια γίνονται 
γνώριμες και οικείες φιγούρες, καθώς σχολιάζουν την πραγματικότητα. Η παρέμβαση της 
πινελιάς του, προσθέΤΕΙ γλαφυρό ή και αιχμηρό σχόλιο στο γραπτό λόγο, αναδεικνύοντας το 
νόημα του κειμένου. Ο σκιτσογράφος, θεωρείται πλέον αναπόσπαστο και βαρύνουσας 
σημασίας μέλος του προσωπικού μίας εφημερίδας ή ενός περιοδικού. Ειδικότερα, είναι ο 
δημιουργός των σκίτσων και των γελοιογραφιών, που δημοσιεύονται στα έντυπα, με τα 
οποία σατιρίζονται πρόσωπα και καταστάσεις της δημόσιας ζωής. Ο ρόλος της 
γελοιογραφίας- σκιτσογραφίας έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και πέρασε στην 
πρώτη σελίδα των εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας ως ένα αυτοτελές δημοσιογραφικό και 
εικαστικό στοιχείο, που συνήθως προσφέρει βαθύτερο και αποτελεσματικότερο σχολιασμό 
της επικαιρότητας, ενώ πολύ συχνά αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού της φυσιογνωμίας και 
του στυλ του συγκεκριμένου εντύπου. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Ο σκιτσογράφος εργάζεται στο γραφείο του, κάτω από καλές συνθήκες εργασίας, σε 
ευχάριστους και φωτεινούς χώρους. Η πιθανή πολύωρη ενασχόλησή του με τον Η/Υ, είναι 
δυνατόν να του προκαλέσει έντονους πονοκεφάλους και προβλήματα όρασης. Το ωράριο 
εργασίας του είναι κανονικό, πολλές φορές όμως αναγκάζεται να το υπερβεί λόγω φόρτου 
εργασίας απασχολούμενος υπερωριακά, ενώ αρκετές φορές εργάζεται χωρίς 
προσδιορισμένες ημέρες αργίας. Γενικά, η εργασία του μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο 
χαλαρή από εκείνη του δημοσιογράφου, υπάγεται ωστόσο και αυτή στους γενικούς ρυθμούς 
των έντυπων μέσων ενημέρωσης και στις συνθήκες που επικρατούν σ� αυτά. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα που στηρίζεται σε έμφυτες ικανότητες, όπως 
το ταλέντο στο σχέδιο και ειδικότερα στο σκίτσο, το χιούμορ και τη σατιρική διάθεση και 
απευθύνεται σε ανθρώπους που διαθέτουν χιούμορ, δημιουργικότητα, ταλέντο και 
έμπνευση. Η έμπνευση, όμως, δεν είναι ...θεόσταλτη. Πρέπει να καλλιεργείται. Ο 
σκιτσογράφος πρέπει εξίσου να διαθέτει οξεία παρατηρητικότητα και δημιουργική 
φαντασία, ικανότητα να προβλέπει τις καταστάσεις, ζωηρή αίσθηση της κοινωνικής και 
πολιτικής πραγματικότητας, καθώς και την ικανότητα να διεισδύει στην προσωπικότητα των 
ατόμων που κάθε φορά τον απασχολούν. Η γενικότερη καλλιτεχνική του παιδεία, η συνεχής 
ενημέρωση για την εξέλιξη και τη νέα παραγωγή στον επαγγελματικό του χώρο, στην Ελλάδα 
αλλά και στο διεθνή χώρο, θα τον βοηθήσει σημαντικά.  
 
 
Σπουδές: 
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Σπουδές στις Εικαστικές και Πλαστικές Τέχνες, με περαιτέρω εξειδίκευση στο σκίτσο και τη 
γελοιογραφία μπορούν να γίνουν στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
(πρώην Επιστημών της Τέχνης) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο 4ο 
επιστημονικό πεδίο, ενώ για την εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών, απαιτείται η εξέταση στο 
ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο», η δε φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Το Τμήμα Επιστημών 
της Τέχνης δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2000. Οι σπουδές στο τμήμα 
αυτό, συμπεριλαμβάνουν τόσο θεωρητικές όσο και εργαστηριακές προσεγγίσεις του 
αντικειμένου (εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων, 
γραφικών τεχνών, φωτογραφίας). Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις 
θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών, με τις εφαρμοσμένες τέχνες, το 
σχέδιο (γκράφιτι, computer graffiti), το σκίτσο (κόμικ - κινούμενο σχέδιο), και την 
τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα, όπως επίσης και με μαθήματα σχετικά με τις Επιστήμες της 
Τέχνης (ιστορία των τεχνών, φιλοσοφία της τέχνης, αισθητική, κοινωνιολογία και 
ανθρωπολογία της τέχνης, διδακτική της τέχνης) και με εξειδικευμένες σπουδές (πολιτιστικοί 
θεσμοί, διοίκηση - διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς). Οι πτυχιούχοι του παραπάνω 
τμήματος, έχουν τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό.  
Σπουδές, επίσης, παρέχονται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας και στο τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την 
προϋπόθεση βέβαια για την περαιτέρω εξειδίκευση στο σκίτσο και τη γελοιογραφία. 
Συναφείς σπουδές και σε επιμέρους αντικείμενα σπουδών σκίτσου και γελοιογραφίας ή 
πρακτικής άσκησης μπορούν να γίνουν στα τμήματα των ΑΤΕΙ Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών (Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής), στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ 
ειδικότητας Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ενώ απαιτείται λόγω ιδιομορφίας του 
επαγγέλματος αυτού, περαιτέρω εξειδίκευση. Συναφείς σπουδές σκίτσου και 
γελοιογραφίας, με περαιτέρω εξειδίκευση μπορούν να γίνουν στα Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών και στα Κολέγια.  
Βέβαια, εκείνο που είναι απαραίτητο να σημειωθεί είναι ότι, οι περισσότεροι γνωστοί 
γελοιογράφοι είναι δυνατόν να προέρχονται από άλλους χώρους σπουδών, είναι 
αυτοδίδακτοι στο σκίτσο και τη γελοιογραφία ή συμπλήρωσαν αργότερα τις σπουδές τους, 
με βασικό εφόδιο και προσόν, το έμφυτο ταλέντο και το πηγαίο χιούμορ.  
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του σκιτσογράφου είναι τα αντίστοιχα των δημοσιογράφων ή 
των λοιπών εργαζομένων στα ΜΜΕ κ.λπ. και που προβλέπονται από τις Συλλογικές 
Συμβάσεις της ΕΣΗΕΑ. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο σκιτσογράφος, μπορεί να εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά, σε κάθε είδους έντυπα, 
στην εικονογράφηση βιβλίων, στην παραγωγή κινούμενων σχεδίων, σε εταιρείες παραγωγής 
πολυμέσων, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εκδοτικούς οίκους, σε εταιρείες παραγωγής 
τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών ταινιών, σε εφημερίδες και περιοδικά. Οι προοπτικές 
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απασχόλησης για όσους ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα είναι θετικές και με αυξημένες 
πιθανότητες να βρουν δουλειά, ανάλογα βέβαια με το χώρο στον οποίο θα εργαστούν ή 
εξειδικευτούν. Ειδικότερα, οι εφημερίδες και τα άλλα έντυπα αντιπροσωπεύουν μια 
ιδιαίτερα περιορισμένη αγορά εργασίας, όπου οι υπάρχουσες θέσεις καλύπτονται ήδη από 
τους μόνιμους συνεργάτες τους. Οι νέοι γελοιογράφοι-σκιτσογράφοι θα δυσκολευτούν να 
εισέλθουν σ' αυτήν, μπορούν όμως να αναζητήσουν και να βρουν απασχόληση σε άλλους 
χώρους, όπως η διαφήμιση, η εικονογράφηση των βιβλίων κ.λπ. Οι προοπτικές τού 
επαγγέλματος δεν φαίνονται διαφορετικές από τη σημερινή κατάσταση. Πάντως ορισμένοι, 
νέοι για την Ελλάδα, χώροι δημιουργίας έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Τέτοιος είναι ο 
χώρος των κινούμενων σχεδίων, που αν και βρίσκεται σήμερα σε αρχικό στάδιο, έχει 
προοπτικές στον τομέα της διαφήμισης και της τηλεοπτικής παραγωγής. Οι αποδοχές του 
είναι γενικά καλές, ανάλογες με την εμπειρία, τις ικανότητες και το βάρος της υπογραφής 
του. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Ταχ.Θυρ.:1186, Τ.Κ. 45110, τηλ: 26510-97203, 
97117,97274,97281, fax: 26510-97065, www.uoi.gr, e-mail: intlrel@cc.uoi.gr 

   Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, Κεντρικό: Πατησίων 42,  
Τ.Κ. 106 82 Αθήνα, τηλ. 210-38.16.930, Εργαστήρια: Πειραιώς 256,  
Τ.Κ. 183 46 Ρέντης, τηλ. 210-48.19.666, http://www.asfa.gr  

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, 
Πανεπιστημιούπολη ,54006 Θεσσαλονίκη , τηλ: 2310-995074, 995064, 995066, 
995078, http://www.auth.gr 

   ΑΤΕΙ Αθήνας, Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνας, 122 10 Αιγάλεω, 
τηλ.: 210-5907896, 5385401, 5385403, fax: 210-5987719, http://www.teiath.gr  

   Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΟΑΕΔ, Πειραιώς 52, Αθήνα, τηλ. 
210- 5247479, 5247462 

   Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άνω 
Καλαμάκι, τηλ.: 210- 9989691,  
9989716-17, http://www.oaed.gr  

   ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, 
τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr 

   Τμήμα Σπουδαστικών Θεμάτων, τηλέφωνο: 210-2709080, 210-2709167,  
210-2709167, 210-2709080, 210-2709167, 210-2709081, fax: 210-2755729, 
http://www.oeek.gr, e-mail: tm.spthematon@oeek.gr 

   Σύνδεσμος Κολεγίων Ελλάδας, Αθήνα-Στουρνάρη 53,  
Τ.Κ. 10432, τηλ: 210-5202967, fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr,  
http://www.hca.gr.  

   Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Ιδιωτικής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
& Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.), Στουρνάρη 53, Αθήνα, Τ.Κ. 104 32,  
τηλ. 210-5225565, fax. 210-5228966.  
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Επάγγελμα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών, έχει 
προαγάγει το επάγγελμα του δημοσιογράφου στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Αν 
και τα μέσα που διαθέτει σήμερα για να εξασκήσει το επάγγελμά του είναι τα πλέον 
σύγχρονα (ιδιαίτερα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εντύπων στο Internet να αποτελεί την 
αιχμή τους), ο χαρακτήρας της αποστολής του παρέμεινε και θα παραμείνει αναλλοίωτος: 
σκοπός του είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης με την παροχή -όσο αυτό είναι δυνατό- 
αντικειμενικής πληροφόρησης στους πολίτες. Η διαδικασία που ακολουθεί για να 
παρουσιάσει την είδηση ξεκινά από τη συγκέντρωση των πληροφοριών, την εύρεση 
επιπρόσθετων στοιχείων -πιθανώς από αρχειακό υλικό- που θα τον βοηθήσουν στην 
παρουσίαση ή στην ανάδειξή της. Έπειτα, διασταυρώνει τα δεδομένα, τα επεξεργάζεται 
αναλύοντας ή συνθέτοντάς τα, ώστε να τους δώσει τη μορφή και το περιεχόμενο που θα τα 
κάνει να είναι ελκυστικά στο αναγνωστικό ή τηλεοπτικό κοινό ή στους ακροατές του. Το 
επάγγελμα του δημοσιογράφου αποτελεί γενική ενότητα, η οποία όμως εξειδικεύεται 
περαιτέρω στους χώρους εργασίας. Αφενός, υπάρχει η διάκριση ανάμεσα σε εσωτερικούς 
συντάκτες και σε ρεπόρτερ. Οι πρώτοι ασχολούνται με την επιμέλεια και την ανάδειξη των 
κειμένων που γράφουν οι ρεπόρτερ, οι οποίοι έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει τις 
πληροφορίες για την είδηση. Οι ρεπόρτερ μπορεί να ακολουθούν μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση στην αναζήτηση της είδησης (πολιτικό, αστυνομικό, διπλωματικό, καλλιτεχνικό, 
ελεύθερο, εργατικό, οικονομικό, τεχνολογικό ή αθλητικό ρεπορτάζ). Αφετέρου, ο 
δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους τομείς (ρεπορτάζ, σχόλιο, 
συνέντευξη, άρθρο, έρευνα), στους οποίους αναδεικνύονται όσοι έχουν κλίση σε κάποιο από 
αυτά.  
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι παρά τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η 
διάκριση σε επιμέρους τομείς παραμένει σχεδόν η ίδια, η οποία έχει ως άξονα αναφοράς την 
έντυπη δημοσιογραφία.  
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Το «κυνήγι της είδησης» δεν έχει ωράριο, είναι επίπονο και συνοδεύεται από μεγάλη ένταση 
και άγχος. Είτε εργάζεται στα γραφεία τού μέσου επικοινωνίας όπου απασχολείται, είτε 
βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους για να καλύψει ένα θέμα, συχνά παλεύει με το χρόνο για 
να παρουσιάσει την είδηση ή για να αντιμετωπίσει το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί σε αποστολή στο εξωτερικό, προσπαθώντας να 
παρουσιάσει ένα θέμα, αλλά όταν η κατάσταση εκεί είναι εμπόλεμη αντιμετωπίζει 
κινδύνους που απειλούν ακόμα και τη ζωή του.  
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Το προσόν που πρέπει να τον διακρίνει είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και η 
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διάθεσή του να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση. Η ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια 
αλλά και η ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο θα τον βοηθήσουν να αναδειχτεί στο 
χώρο του. Απαιτείται να έχει διαρκή ενημέρωση αλλά και την ικανότητα να επισημαίνει τα 
θέματα που αναφύονται, ώστε να τα αναλύει και να τα προβάλει.  
Ωστόσο, επειδή ασκεί έλεγχο μέσω της τέταρτης εξουσίας θα πρέπει να υπομένει και να 
αντιμετωπίζει τυχόν επιθέσεις και να διακρίνεται από την καθαρότητα των λόγων και των 
πράξεών του. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές στη Δημοσιογραφία, σε επίπεδο εξειδίκευσης, μπορούν να γίνουν στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα 
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 
ΑΤΕΙ Πάτρας (Πύργος). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και οι πτυχιούχοι αυτών 
των τμημάτων μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό για την απόκτηση περισσότερων τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων. Πρέπει να 
τονιστεί, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, ότι στο επάγγελμα του δημοσιογράφου μπορεί να 
διακριθεί και κάποιος που είναι πτυχιούχος άλλης πανεπιστημιακής σχολής, αρκεί να 
εργαστεί σε κάποιο ΜΜΕ και να μαθητεύσει κοντά σε παλιότερους επαγγελματίες. 
 
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον 
Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος όπως επίσης από 
τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των 
εκπροσώπων των διαφόρων δημόσιων ή ιδιωτικών ΜΜΕ ή εφημερίδων, περιοδικών κ.λ.π. 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των Ελλήνων δημοσιογράφων 
έχει στόχο: 
Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του δημοσιογράφου στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνουν ο γιγαντισμός, το ολιγοπώλιο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η 
αυξημένη εμβέλεια και επιρροή των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας.  
Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού ή άλλου επηρεασμού με 
τον αυτοκαθορισμό κανόνων υπεύθυνης επαγγελματικής λειτουργίας.  
Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, την αυτονομία και 
αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου και να θωρακίσει την ελευθεροτυπία έπ� αγαθώ της 
δημοκρατίας και της κοινωνίας. 
Προς το σκοπό αυτό, οι δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να 
περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: 
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ʼΑρθρο 1 
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα 
είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο 
προπαγάνδας.  
Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση 
όλης της αλήθειας. 
β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη 
διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών 
περιστατικών. 
γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του διαφημιστικού 
μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειμένου και την ακριβή χρησιμοποίηση 
φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων. 
δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, 
κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του. 
ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την 
ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει. 
στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, 
ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την  
τιμή και την υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει την 
αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή 
θέση έναντι του θιγομένου. 
ʼΑρθρο 2 
Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συνεπάγεται 
δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις.  
Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, 
φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης. 
β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής 
του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης 
μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή 
προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ 
και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο. 
γ. Να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλεί τις δικαστικές αποφάσεις. 
δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων και των 
προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας.  
ε. Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται 
σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν 
εμφανές ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιαιτερότητά τους. 
στ. Να μην αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού, τα οποία 
επέζησαν της εγκληματικής πράξης. 
ζ. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις πληροφορίες, που αναφέρονται στον ευαίσθητο τομέα 
της υγείας, όπου η παραπλανητική πληροφόρηση και η εντυπωσιακή προβολή μπορούν να 
προκαλέσουν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη. 
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η. Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την τεκμηρίωσή 
τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες, τηλεοπτικές εικόνες) με δημοσιογραφικά θεμιτές 
μεθόδους, γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα. 
θ. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς την πηγή των πληροφοριών που 
εξασφάλισε υπό εχεμύθεια.  
ι. Να σέβεται τους κανόνες της εμπιστευτικής πληροφόρησης (off the record) εφόσον 
ανέλαβε αυτή τη δέσμευση. 
ʼΑρθρο 3 
Η ισηγορία και η πολυφωνία, οξυγόνο της δημοκρατίας, αναιρούνται σε συνθήκες κρατικού 
μονοπωλιακού ελέγχου των Μ.Μ.Ε. και υπονομεύονται με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας 
τους σε γιγαντιαίες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την κοινή γνώμη σαν 
καταναλωτή και προσπαθούν να χειραγωγήσουν το φρόνημα, τις συνήθειες και την εν γένει 
συμπεριφορά της. 
Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
α. Να υπερασπίζεται σθεναρά το δημοκρατικό πολίτευμα, που διασφαλίζει την 
ελευθεροτυπία και την απρόσκοπτη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. 
β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού αυταρχισμού και τις 
αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών των Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα των ολιγοπωλίων. 
γ. Να υπερασπίζεται τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό χώρο του και να 
αρνείται την εκτέλεση έργου, που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας. 
δ. Να μη δέχεται τη σύνταξη είδησης, σχολίου ή άρθρου και την παραγωγή εκπομπής κατά 
τις υποδείξεις των προϊσταμένων ή του εργοδότη του, αν το περιεχόμενό τους δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να καταγγέλλει τις εν αγνοία του παραποιήσεις και 
διαστρεβλώσεις του δημοσιογραφικού του προϊόντος. 
ʼΑρθρο 4  
Η υπερπροσφορά εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας επιτείνει τις προϋποθέσεις για 
την εκδήλωση φαινομένων εκμετάλλευσης, όπως είναι: η άμισθη ή η συμβολικώς 
αμειβόμενη εργασία, η καταστρατήγηση συμβατικών υποχρεώσεων και κανόνων 
δεοντολογίας κ.λ.π.. 
Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 
α. Να στηρίζει και να ενισχύει τις δραστηριότητες της συνδικαλιστικής του οργάνωσης, που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων αμοιβής και απασχόλησης στα Μ.Μ.Ε.. 
β. Να αποκρούει στο χώρο εργασίας του κάθε απόπειρα περιστολής των εργασιακών 
δικαιωμάτων του ή παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας. 
γ. Να μην ασκεί και να μη δέχεται οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, που σχετίζονται με το 
φύλο ή την επαγγελματική ηλικία των συναδέλφων του. 
ʼΑρθρο 5  
Η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αξιοπιστίας, του 
κύρους και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του δημοσιογράφου, ο οποίος οφείλει: 
α. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αμοιβή για δημοσιογραφική εργασία από απόρρητα 
κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. 
β. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αργομισθία ή επ' αμοιβή θέση συναφή με την 
ειδικότητά του σε Γραφεία Τύπου, δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θέτει 
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εν αμφιβόλω την επαγγελματική αυτονομία και ανεξαρτησία του.  
γ. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται τη διαφημιστική χρήση του ονόματος, της φωνής και 
της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς.  
δ. Να μη μεταδίδει και να μην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές πληροφορίες που 
επηρεάζουν την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών και την αγορά.  
ε. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε χρήμα και είδος, που 
θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά του και επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία του. 
ʼΑρθρο 6 
Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός των δημοσιογράφων συμβάλλουν θετικά 
στις συλλογικές επαγγελματικές επιδιώξεις και στην κοινωνική εικόνα του δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος.  
Γι' αυτό ο δημοσιογράφος οφείλει:  
α. Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να μην εκτοξεύει εναντίον τους 
ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγει τις προσωπικές αντεγκλήσεις, δημόσια και στους 
χώρους εργασίας. 
β. Να θεωρεί σοβαρότατη αντιεπαγγελματική πράξη κάθε λογοκλοπή. 
γ. Να μην οικειοποιείται την εργασία συναδέλφων του. Να αναφέρει πάντοτε το όνομα του 
συντάκτη, του οποίου χρησιμοποιεί κείμενα ή αποσπάσματα κειμένων.  
Να μνημονεύει την πηγή των πληροφοριών, που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή μεταδοθεί. 
ʼΑρθρο 7 
Ο γιγαντισμός των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας αύξησαν σημαντικά τον 
παιδευτικό και πολιτισμικό ρόλο του ηλεκτρονικού και του γραπτού Τύπου. Με τις 
πρόσθετες ευθύνες του στις νέες συνθήκες, ο δημοσιογράφος οφείλει: 
α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου, αποφεύγοντας 
γραμματικές, συντακτικές και λεκτικές κακοποιήσεις. 
β. Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική βαρβαρότητα, 
τηρώντας, ακόμη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία, τους κανόνες της επαγγελματικής 
ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης. 
γ. Να προστατεύει την ελληνική γλώσσα από την κατάχρηση ξένων λέξεων και όρων. 
δ. Να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της εθνικής μας παράδοσης και τη 
διασφάλιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 
ʼΑρθρο 8 
Οι υποχρεώσεις των δημοσιογράφων, που απορρέουν από αυτόν τον Κώδικα, δεν συνιστούν 
περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων αυτών 
ελέγχονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ενώσεων, μέχρι τροποποιήσεως του 
Καταστατικού της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.  
Σημ: Ο κώδικας δεοντολογίας των Ελλήνων δημοσιογράφων ψηφίσθηκε ομόφωνα στο Β' 
Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. (26-28 Ιουνίου 1998). 
 
ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
Oι διακηρύξεις αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας του Μπορντώ (1954) και του 
Μονάχου (1971) αποτελούν σταθμό στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των 
δημοσιογράφων και των αγώνων τους για περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία του 
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δημοσιογράφου, προς εκπλήρωση του βασικού χρέους του: να ενημερώνει την Κοινή Γνώμη, 
υπερασπιζόμενος την ελευθεροτυπία ως εγγύηση του δικαιώματος των πολιτών στην 
πληροφόρηση. 
Οι αρχές των δύο Διακηρύξεων έχουν υιοθετηθεί από πολλές Ομοσπονδίες, Συνδικάτα και 
Ενώσεις Συντακτών και αποτελούν, πολλές από αυτές, διατάξεις των καταστατικών τους ή 
μέρος Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Σουηδία, Ιταλία, Νορβηγία και αλλού). 
Η Διακήρυξη του Μπορντώ έχει ως εξής: 
Να σέβεστε την αλήθεια διότι το κοινό έχει δικαίωμα να την γνωρίζει. 
Να υπερασπίζεστε την αλήθεια, την ελευθερία της πληροφόρησης, των σχολίων και της 
κριτικής. 
Να δημοσιεύετε μόνο τις πληροφορίες των οποίων είναι γνωστή η προέλευση. 
Να μην καταπνίγετε τις βασικές πληροφορίες και να μην πλαστογραφείτε τα έγγραφα και τα 
στοιχεία. 
Να μην χρησιμοποιείτε παράνομες μεθόδους πληροφοριών ή επίσης παράνομες μεθόδους 
για την απόκτηση των φωτογραφιών και των εγγράφων. 
Να επανορθώνετε κάθε δημοσιευόμενη πληροφορία όταν έχει αποδειχθεί ότι είναι 
λανθασμένη. 
Να διαφυλάσσετε το επαγγελματικό απόρρητο και την πηγή των πληροφοριών που πήρατε 
με εμπιστευτικό τρόπο. 
Απαγορεύεται η λογοκλοπή, η συκοφαντία, ο λίβελος, η κακολογία και οι κατηγορίες χωρίς 
επιχειρήματα. Όπως επίσης και η δωροδοκία για τη δημοσίευση ή την απόκρυψη μιας 
είδησης. 
Κάθε δημοσιογράφος αντάξιος του τίτλου του είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά τις 
παραπάνω αρχές, αναγνωρίζοντας το εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους. 
Ο δημοσιογράφος σε επαγγελματικά ζητήματα αποδέχεται μόνο την αρμοδιότητα του 
επαγγελματικού του χώρου, αποκλείοντας κάθε κυβερνητική επέμβαση. 
Στη Διακήρυξη του Μονάχου αναφέρονται μεταξύ άλλων: 
Το δικαίωμα της πληροφόρησης, στην ελεύθερη έκφραση και την κριτική, είναι μία από τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες του κάθε ανθρώπου. Το σύνολο, επομένως, των καθηκόντων και 
των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων πηγάζει από αυτό το δικαίωμα του κοινού, να 
γνωρίζει τα γεγονότα και τις απόψεις. 
Οι ευθύνες του δημοσιογράφου απέναντι στο αναγνωστικό κοινό, υπερισχύουν κάθε άλλης 
ευθύνης και ειδικότερα της ευθύνης απέναντι των προϊσταμένων τους και των δημοσίων 
υπηρεσιών. Η αποστολή της πληροφόρησης, επιτρέπει αναγκαστικά ορισμένα όρια, όπου 
ήδη οι δημοσιογράφοι επιβάλλουν αυθορμήτως. Αυτός είναι ο στόχος της διακήρυξης των 
καθηκόντων μας. 
Τα καθήκοντα όμως αυτά δεν μπορεί να γίνουν σεβαστά στην άσκηση του επαγγέλματος του 
δημοσιογράφου, εφόσον δεν τηρούνται οι συγκεκριμένες συνθήκες επαγγελματικής 
ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας. 
Τα βασικά καθήκοντα του δημοσιογράφου στην έρευνα, στη σύνταξη και το σχολιασμό είναι: 
Α) Να σέβεται την αλήθεια, όποιες και αν είναι οι συνέπειες για τον ίδιο. 
Β) Να υπερασπίζεται την ελευθερία της πληροφόρησης, του σχολιασμού και της κριτικής. 
Γ) Να μη συγχέει το επάγγελμα του δημοσιογράφου με εκείνο του διαφημιστή και 
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προπαγανδιστή. 
Δ) Να μη δέχεται επιρροές άμεσες ή έμμεσες από τους διαφημιστές. Να απορρίπτει κάθε 
πίεση και να μη δέχεται παρά μόνο από τους υπεύθυνους της Σύνταξης ανάλογες οδηγίες. 
Στην ίδια Διακήρυξη γίνεται αναφορά και στα δικαιώματα των δημοσιογράφων: 
Ο δημοσιογράφος διεκδικεί την ελεύθερη επαφή με κάθε πηγή πληροφόρησης και το 
δικαίωμα να διερευνά ελεύθερα όλα τα γεγονότα που συνιστούν τον δημόσιο βίο. 
Το απόρρητο των δημοσίων ή ιδιωτικών υποθέσεων δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με 
την αποστολή του δημοσιογράφου παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν 
εξηγούνται καθαρά οι λόγοι. 
Ο δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να αρνείται κάθε υποταγή που θα ήταν αντίθετη με τη 
γενική γραμμή του δημοσιογραφικού οργάνου, με το οποίο συνεργάζεται, όπως είναι 
διατυπωμένη εγγράφως στο συμβόλαιο εργασίας. 
Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί στην εκτέλεση μιας επαγγελματικής πράξης ή 
στην έκθεση μιας άποψης που θα ήταν αντίθετη στις πεποιθήσεις και στη συνείδησή του. 
Ο δημοσιογράφος λαμβάνοντας υπόψη το λειτούργημα και τις ευθύνες του, έχει δικαίωμα 
όχι μόνο στην ωφέλεια των συλλογικών συμβάσεων, αλλά και σε προσωπική σύμβαση που 
θα του εξασφαλίσει την ηθική και υλική ασφάλεια εργασίας, όπως επίσης και σε χρηματικές 
απολαβές, που να ανταποκρίνονται στο κοινωνικό του ρόλο και οι οποίες είναι αρκετές για 
να εγγυηθούν την οικονομική του ανεξαρτησία. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο, στη ραδιοφωνία, στην 
τηλεόραση, σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι 
προοπτικές του κλάδου εμφανίζονται θετικές και την τελευταία δεκαετία μετά την έκρηξη 
και την αλματώδη ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, σε συνδυασμό με 
την επέκταση του περιοδικού και εξειδικευμένου Τύπου. Την ανάπτυξη αυτή ακολούθησε 
μαζική προσφορά δημοσιογράφων, κυρίως από ιδιωτικές σχολές. Μια τέτοια 
υπερπροσφορά εργασίας είχε ως συνέπεια οι προοπτικές του κλάδου να γίνουν αρνητικές. 
Οι ειδικότητες επικοινωνιολόγου και υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων αφορούν περιορισμένο 
αριθμό ατόμων με υψηλές προδιαγραφές γνώσεων (μεταπτυχιακά) αλλά και δυνατοτήτων 
επικοινωνίας και κοινωνικών γνωριμιών, με αποτέλεσμα οι προοπτικές εδώ να εμφανίζονται 
καλύτερες. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα, 
τηλ.: 210/3689408, 3689385, http://www.media.uoa.gr  

   Πάντειο Πανεπιστήμιο: Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.:210/9201062, 
http://www.panteion.gr/gr/tmimata/emme/index.html  

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Λεωφ. Νίκης 39, 54622 Θεσσαλονίκη, 
τηλ.: 2310/992062 και 2310/992055, http://www.jour.auth.gr/ 

   ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, 

http://www.media.uoa.gr/
http://www.panteion.gr/gr/tmimata/emme/index.html
http://www.jour.auth.gr/
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τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr 

   ΕΣΗΕΑ: Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210/3632601, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.esiea.gr. 

   ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr 

   ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, 
τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr 

 ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158 
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων  
email: srpq@ypepth.gr 
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Επάγγελμα: ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 
 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Ο ηχολήπτης αναλαμβάνει την ηχοληψία σε δισκογραφικά Studios και την ηχοληψία 
συναυλιακών εκδηλώσεων. Επιλέγει και τοποθετεί μικρόφωνα, χρησιμοποιώντας CUES για 
ενδοσυνεννόηση μουσικών και πολυκάναλη ηχογράφηση, ηχογραφεί play back όργανα, 
κάνει φωνοληψία, μίξη monitors μουσικών, ανάλυση ισοστάθμιση ηχείων, τελική μίξη με 
χρήση περιφερειακών effects και μοντάζ masters. Χειρίζεται ραδιοφωνικά studio, κάνει 
ζωντανές και ηχογραφημένες εκπομπές, χρησιμοποιώντας περιφερειακά μηχανήματα 
τζινγκλιέρες, cd’ s turntables, music cues, comgressors-exciters και ηχογραφεί «in house» 
διαφημιστικές παραγωγές. Επίσης αναλαμβάνει την ηχοληψία για film-TV Jingles με location 
recording και χρήση μικροφώνων με γερανούς, με συστήματα συγχρονισμού, με μίξη-μοντάζ 
και με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Τέλος, ασχολείται με το mastering-cutting, κάνοντας 
χρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για mastering και ψηφιακό editing. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες εργασίας του είναι αρκετά καλές, σίγουρα όμως εξαρτώνται από το χώρο στον 
οποίο απασχολείται. Η θέση του είναι μπροστά στην κονσόλα των μηχανημάτων που πρέπει 
να χειρίζεται για να συντονίζει τον ήχο. Το ωράριό του συνήθως δεν είναι συγκεκριμένο. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο ηχολήπτης πρέπει να εργάζεται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, εφόσον η ποιότητα του 
ήχου παίζει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη απόδοση ενός τραγουδιού, στην επιτυχία μιας 
συναυλίας ή μιας εκπομπής. Επίσης, πρεπει να έχει καλλιτεχνική ευαισθησία, να διαθέτει 
«μουσικό αυτί», καλή ακοή, να είναι κοινωνικός και συνεργάσιμος. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές προσφέρονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η 
κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για 
τους αποφοίτους των ΤΕΕ B΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή 
ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση 
επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος 
επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι 
μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται 
αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.  
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της παραπάνω ειδικότητας 
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καθορίζονται με την Υπ. Αποφ. Αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙ-ΚΟΜ/84148/1376/1402 που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1483, τεύχος Β΄ στις 27-10-2005.  
Σύμφωνα με αυτή την Υπ. Απόφαση μπορούν να αποκτήσουν κατόπιν εξετάσεων την άδεια 
Βοηθού Ηχολήπτη (Μπούμαν), την άδεια Τεχνικού Μίξης Ήχου και την άδεια Τεχνικού 
Ειδικών Ηχητικών Εφέ με χρήση Η/Υ. Χωρίς εξετάσεις αποκτούν την άδεια Ηχολήπτη εφόσον 
έχουν πραγματοποιήσει 4 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή 800 ημερομίσθια σε 
τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Ηχολήπτη. Επίσης μετά από εξετάσεις και με την 
πραγματοποίηση 900 ημερομισθίων σε στούντιο επεξεργασίας ως Ηχαλήπτες αποκτούν την 
άδεια Μηχανικού Ήχου.  
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 
50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). 
Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω 
του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02.  
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί α) σε τηλεοπτικούς σταθμούς (ιδιωτικούς ή κρατικούς) σε συνεργεία 
εξωτερικών μεταδόσεων, σε τηλεοπτικά στούντιο β) στο ραδιόφωνο ως ηχολήπτης βάρδιας, 
σε στούντιο ηχογραφήσεων γ) στον κινηματογράφο δ) σε εταιρείες παραγωγής 
διαφημιστικών ταινιών, σε εταιρείες παραγωγής παρουσιάσεων multimedia και σε 
συναυλιακούς χώρους. Οι προοπτικές για το επάγγελμα δεν παρουσιάζονται ευνοϊκές. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr  

   Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966. 

   ΟΑΕΔ: Λεωφ. Εθν.Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος, τηλ.: 210-9989000. Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.oaed.gr  

   Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων 
(Τμήμα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης) Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 
82.53.611, 82.50767, 82.50.729 Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yppo.gr  

http://www.oeek.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.yppo.gr/
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Επάγγελμα: ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Ο εικονολήπτης γνωρίζει τη λειτουργία χειρισμού όλων των τύπων εικονοσκοπίων που 
χρησιμοποιούνται στην τηλεοπτική παραγωγή. Συμμετέχει σε απλά εξωτερικά γυρίσματα 
δημοσιογραφικού χαρακτήρα, π.χ. ρεπορτάζ, ενώ αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη του 
σκηνοθέτη και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία μαζί του. Γνωρίζει τα στάδια ανάγνωσης 
όλων των ειδών σεναρίου, τις βασικές αρχές σκηνοθεσίας, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 
ο σκηνοθέτης, τα είδη των πλάνων και τις τεχνικές λήψεώς τους. Χρησιμοποιεί την κάμερα 
και όλα τα εξαρτήματά της (τρίποδες, φακούς, φίλτρα, μπαταρίες, φορτωτές κ.λπ.), τις 
τεχνικές φωτισμού διαφορετικών χώρων (στούντιο, εσωτερικά κτιρίων, δρόμοι, ύπαιθρος), 
φίλτρα, φακούς, φωτιστικά για να πετύχει διάφορα αισθητικά πλάνα και σκηνές. Ασχολείται 
με τον ήχο στα ΜΜΕ, την ηχοληψία με βιντεοκάμερα και τα στάδια επεξεργασίας του, καθώς 
και με τα διαφορετικά είδη μικροφώνων στις τηλεοπτικές καλύψεις με «μονοκάμερο». 
Χρησιμοποιεί τα διάφορα συστήματα μοντάζ, τις τεχνικές λήψεως πλάνων για κάθε είδος 
τηλεοπτικής παραγωγής (π.χ. ειδήσεις, τηλεπαιχνίδια, αθλητικά, συναυλίες, talk show). 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
H εργασία του είναι κουραστική και δύσκολη το δε ωράριό του ακατάστατο. Οι συνθήκες 
γίνονται πιο δύσκολες, όταν εργάζεται στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ειδικότερα στην 
προετοιμασία του δελτίου ειδήσεων. Γενικά, πάντως, οι λήψεις γίνονται κάτω από συνθήκες 
έντασης, άγχους και συχνά πίεσης χρόνου. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο εικονολήπτης πρέπει να είναι παρατηρητικός, ικανός να καλύπτει με τις λήψεις του το 
θέμα που πραγματεύεται και σταθερός στις κινήσεις των χεριών. Επίσης να έχει ταλέντο, 
καλλιτεχνική παιδεία, ευαισθησία, σωματική αντοχή και καλή όραση.  
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για 
τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν 
επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει 
το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+. Επίσης, 
έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος.  
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της παραπάνω ειδικότητας 
καθορίζονται με την Υπ. Αποφ. Αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙ-ΚΟΜ/84148/1376/1402 που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1483, τεύχος Β΄ στις 27-10-2005.  
Σύμφωνα με αυτή την Υπ. Απόφαση μπορούν να αποκτήσουν χωρίς εξετάσεις την άδεια 
Βοηθού Εικονολήπτη (Βοηθού Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) και την άδεια 
Εικονολήπτη (Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης) αφού πραγματοποιήσουν 600 
ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Βοηθοί Εικονολήπτες. 
Επίσης μπορούν να λάβουν κατόπιν εξετάσεων την άδεια Βοηθού Χειριστή 
Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης (Βοηθός Cameraman), την άδεια Τεχνικού Ειδικών 
Οπτικών Εφέ με χρήση Η/Υ και την άδεια Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης 
(Cameraman), εφόσον πραγματοποιήσουν 4 κινηματογραφικές ταινίες ως Βοηθοί 
Cameraman ή 800 ημερομίσθια σε τηλεοπτικές παραγωγές ως Εικονολήπτες. Για τους 
αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). 
Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω 
του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02.  
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να απασχοληθεί, σε ιδιωτικούς και δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλα τα 
είδη τηλεοπτικών προγραμμάτω, ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα. Σε ιδιωτικά τηλεοπτικά 
στούντιο και γραφεία παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, σε εταιρείες παραγωγής 
διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι προοπτικές για το επάγγελμα δεν είναι ευνοϊκές. 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr  

   Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210/5225565, fax: 210/5228966. 

   Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων 
(Τμήμα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης) Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 
82.53.611, 82.50767, 82.50.729 Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yppo.gr  
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Επάγγελμα: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Ο/η επαγγελματίας της Αθλητικής Δημοσιογραφίας δραστηριοποιείται στο συνεχώς 
εξελισσόμενο τομέα της αθλητικής ενημέρωσης. Ασχολείται κυρίως με την έρευνα και την 
πληροφόρηση για γεγονότα του εθνικού και παγκόσμιου αθλητισμού. Ανάλογα με το χώρο 
εργασίας, παρουσιάζει δελτία αθλητικών ειδήσεων, παίρνει συνεντεύξεις από 
προσωπικότητες του αθλητισμού, καλύπτει αγώνες και αθλητικά γεγονότα και τέλος, γράφει 
και επιμελείται τα σχετικά κείμενα. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας, χωρίς σταθερό ωράριο, δεδομένου ότι ο/η 
επαγγελματίας πρέπει να παρευρίσκεται στα γεγονότα σαββατοκύριακα ή βράδια. Επίσης 
συχνά απαιτούνται μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την κάλυψη αθλητικών 
γεγονότων.  
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η ενασχόληση με το αντικείμενο της αθλητικής δημοσιογραφίας απαιτεί καλή γνώση και 
ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Σημαντικά εφόδια είναι η ευχέρεια στο γραπτό και τον 
προφορικό λόγο, η δεξιότητα στη διαπροσωπική επικοινωνία, η ικανότητα προς εργασία υπό 
πίεση, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και η ολοκλήρωση της δουλειάς του εντός 
των προθεσμιών. Επίσης θετικά στοιχεία είναι η παρατηρητικότητα, η αντικειμενικότητα, η 
ευελιξία και η συνεχής επιμόρφωση, που δίνει τη δυνατότητα στον/στην επαγγελματία να 
χρησιμοποιεί τις σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 
όπως αυτές διαμορφώνονται από τη νέα τεχνολογία. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές επιπέδου 3+ παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Αθλητικής 
Δημοσιογραφίας. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους Λυκείων και 
δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν 
παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: 
Ιστορία Τύπου & ΜΜΕ, Αθλητικό Ρεπορτάζ -Τεχνική, Αγωγή Λόγου, Ιστορία Αθλητισμού, 
Τεχνική Συνέντευξης, Σύνταξη Δημοσιογραφικού Κειμένου, Διεθνής Αθλητική 
Δημοσιογραφία, Αθλητικό Mάρκετινγκ - Μάνατζμεντ, Αθλητική Φωτοειδησεογραφία, 
Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή - Παρουσίαση - Περιγραφή Αγώνα κ.ά. 
Στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου οι σπουδαστές/στριες μπορούν να κάνουν προαιρετικά 
εξάμηνη πρακτική εξάσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η οποία αναγνωρίζεται ως 
προϋπηρεσία για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Μετά την αποφοίτηση, ακολουθούν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση 
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Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης - επιπέδου 3+ (Ν. 2009/1992), που είναι 
αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε 
στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), και διευρύνει τις προοπτικές για συνέχιση των 
σπουδών. 
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 
50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). 
Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω 
του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02.  
Προς το παρόν δεν έχει εκδοθείί Π.Δ. που να καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα για την 
ειδικότητα αυτή. 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Οι αθλητικοί συντάκτες αναζητούν εργασία, κυρίως σε αθλητικές εφημερίδες και έντυπα που 
ασχολούνται με αθλητικά θέματα. Ακόμα και οι πολιτικές εφημερίδες, με ειδικά πολυσέλιδα 
ένθετα και περιοδικά, απασχολούν μεγάλο αριθμό αθλητικών συντακτών, ενώ πολλοί άλλοι 
εργάζονται αποκλειστικά ή παράλληλα, σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Οι προοπτικές απασχόλησης όμως γενικά στο χώρο των ΜΜΕ δε διαγράφονται 
ιδιαίτερα θετικές. Οι απόφοιτοι της Αθλητικής Δημοσιογραφίας εργάζονται ως συντάκτες, 
ρεπόρτερ, αναλυτές, παρουσιαστές, εκφωνητές σε Τηλεόραση και Ραδιόφωνο, Περιοδικό και 
Ημερήσιο Τύπο, Πρακτορεία Ειδήσεων, Γραφεία Τύπου Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Αθλητικών 
Ενώσεων και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   ΟΕΕΚ: Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210-2709083-4, 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr 

   Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.: Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210-5225565, fax: 210:5228966 

 ΕΣΗΕΑ: Ακαδημίας 20, 106 71, Αθήνα, τηλ.: 210-3632601, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.esiea.gr 

   Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ): Ασκληπιού 3 Εξάρχεια, 
210-3635777, 3631861.  

http://www.oeek.gr/
http://www.esiea.gr/
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Επάγγελμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Οι κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετεί μια συγκεκριμένη και συντεταγμένη κοινωνία και η 
μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (έφηβοι, 
οικογένεια, θρησκευτικές ομάδες κλπ.) είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Πολλές φορές ο 
κοινωνιολόγος συγκεντρώνει στοιχεία από στατιστικές μελέτες, συνεντεύξεις, 
ερωτηματολόγια και τεστ και στη συνέχεια τα μελετά και τα ερμηνεύει. Μελετά τις δομές των 
κοινωνικών συστημάτων, τις ποικιλίες των κοινωνικών συμπεριφορών, συλλογικών ή 
ατομικών, τις κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές κ.ά. Ασχολείται επίσης και με άλλα 
θέμάτα, όπως οι ταξικές διαφορές, η ανισότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, η εγκληματικότητα κλπ. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες που εργάζεται εξαρτώνται από το αντικείμενο που θα επιλέξει και το χώρο στον 
οποίο θα απασχοληθεί. Πρόκειται γενικά για μια επαγγελματική δραστηριότητα που τις 
περισσότερες φορές ασκείται σε συνθήκες γραφείου, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά 
στοιχεία που αυτές έχουν. Αρκετές φορές για τις ανάγκες της έρευνάς του έρχεται σε επαφή 
με κοινωνικές ομάδες ή μεμονομένα άτομα κάτω από κυριολεκτικά αντίξοες συνθήκες 
(υγιεινής, αξιών, συμπεριφορών κλπ.), γεγονός που τον καταπονεί σωματικά και ψυχικά. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η υψηλή νοημοσύνη, η ευρύτατη παιδεία και η ικανότητα για διανοητική εργασία είναι 
απαραίτητα προσόντα για έναν κοινωνιολόγο, γιατί η εργασία του έχει υψηλές απαιτήσεις. 
Θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρεται για τα φαινόμενα και τις πλευρές της κοινωνικής, 
πολιτικής και διεθνούς ζωής και να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να αναλύει τα νέα 
φαινόμενα και προβλήματα που εμφανίζονται σε αστικό περιβάλλον. Ο κοινωνιολόγος 
μελετά τα προβλήματα και στη συνέχεια εισηγείται σχέδια και προγράμματα παρέμβασης. 
Αυτό απαιτεί συνθετική ικανότητα, οξύ κονωνικό και πολιτικό κριτήριο και υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης. 
 
 
Σπουδές: 
Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) παρέχουν σπουδές κοινωνιολογίας και η διάρκειά τους 
είναι οκτώ εξάμηνα. Οι απόφοιτοι των τμημάτων κοινωνιολογίας μπορούν να κάνουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό. Επίσης σπουδές κοινωνιολογίας παρέχονται και από το Τμήμα Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών (Κοινωνικές Επιστήμες) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για τους 
πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 1/5/2004 απαιτείται ισοτιμία και 
αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. 
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Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κοινωνιολόγου που εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 
167/τ.Α/1985) και το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α). Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν 
απαιτείται ειδική άδεια.  
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί στις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, στις περιφέρειες και στις νομαρχίες, 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης· ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης· στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης, (σωφρονιστικά καταστήματα κ.α.), σε δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς, σε κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα· σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με 
προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτικής, εφαρμογών 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας, πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά 
προγράμματα· στις δημόσιες σχέσεις επιχειρήσεων ή ατόμων, στον τομέα της διαφήμισης 
κ.α. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές, γιατί στη χώρα μας δεν έχουν 
αναπτυχθεί μέχρι τώρα σχετικοί τομείς, παρ' όλα αυτά οι απόφοιτοι βρίσκουν κάποιες 
διεξόδους σε διαφορετικά επαγγέλματα και κυρίως στο δημόσιο τομέα. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

 Πάντειο Πανεπιστήμιο: Λεωφ. Συγγρού 136,  
176 71 Καλλιθέα, τηλ.: 210/9215615, 9223678,  
http://www.panteion.gr/gr/tmimata/socio/index.htm  

 Πανεπιστήμιο Κρήτης: Περιβόλια Ρεθύμνου,  
74100 Ρέθυμνο, τηλ.: 28310/77465-6, http://www.soc.uoc.gr/social/index.htm. 

   Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Λήμνου 1 και Αρχιπελάγους,  
81100 Μυτιλήνη, τηλ.: 22510/36500, http://www.aegean.gr/sociology. 

   Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 
00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy 

 Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Πλατεία Καρύτση 3,  
τηλ. και fax: 210/3255521. 

 ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr 

   ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, 
τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr 

 ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158 
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων  
email: srpq@ypepth.gr 

 

http://www.panteion.gr/gr/tmimata/socio/index.htm
http://www.soc.uoc.gr/social/index.htm
http://www.aegean.gr/sociology
htpp://www.ucy.ac.cy/
mailto:srpq@ypepth.gr
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Επάγγελμα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Οι δημόσιες σχέσεις μιας επιχείρησης και η επικοινωνιακή πολιτική που θα ακολουθήσει 
είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα ασχολείται με τη βελτίωση της εικόνας 
που εμφανίζει στην κοινή γνώμη μια επιχείρηση, όπως και με την προβολή των 
δραστηριοτήτων της. Αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες επαφές, οργανώνει εκδηλώσεις, 
γεύματα εργασίας, συναντήσεις με δημοσιογράφους και συνεντεύξεις Τύπου, εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της επιχείρησης σε εκπομπές κ.λ.π. 
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχουν τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:  
α. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και 
οργανισμών. 
β. Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων 
εκστρατειών ενημέρωσης. 
γ. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας 
επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων. 
δ. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 
ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων 
δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying). 
στ. Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την 
επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των 
συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων. 
ζ. Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη 
κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
η. Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της 
εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 
θ. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη 
διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας. 
ι. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρισιακής επικοινωνίας.  
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται είναι καλές. Εργάζεται εντατικά όμως, στο 
γραφείο του ή στους χώρους που πραγματοποιεί τις επαφές του, υπερβαίνοντας συχνά το 
καθιερωμένο ωράριο. 
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Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής πρέπει να είναι ευφυής, 
εξαιρετικά δραστήριος και κοινωνικός. Παράλληλα πρέπει να εργάζεται με σύστημα να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να έχει δημιουργική φαντασία και πρωτότυπες ιδέες. Τέλος, 
πρέπει να έχει ευχάριστη παρουσία και να διακρίνεται για τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές 
δεξιότητες και ικανότητες του. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, παρέχονται από τα τμήματα Δημοσίων 
Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) και του ΑΤΕΙ Ιόνιων 
Νήσων (Αργοστόλι), στα οποία η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και 
ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση). Τα τμήματα, ανήκουν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών 
Οικονομίας και Διοίκησης (πρόσβαση από θεωρητική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. 
Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για 
την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Οι 
πτυχιούχοι λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 και μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις 
σε τμήματα των ΑΕΙ.  
Το πρόγραμμα σπουδών και στα 2 τμήματα περιλαμβάνει μαθήματα διαφορετικών μεταξύ 
τους επιστημονικών ειδικοτήτων, μαθήματα Πολιτισμού, Πολιτικών Επιστημών, Επικοινωνίας 
και Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Επιστήμης της Συμπεριφοράς, Φιλοσοφίας και Διεθνών 
Σχέσεων, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Πολυμέσων, μαθήματα Δικαίου, 
μαθήματα Μάρκετινγκ και Οικονομικής Θεωρίας. 
Οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΤΕΙ μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες 
εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που 
ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης 
εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για 
τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-
2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).  
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας, έχουν κατοχυρωθεί νομικά με το Π.Δ.287, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 257 Α’ 
στις 23-10-2002. 
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Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής μπορεί να εργαστεί σε 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήμα δημοσίων σχέσεων, δηλαδή εταιρείες ΜΜΕ, σε 
εξαγωγικές μονάδες, σε επιχειρήσεις εμπορίου και μεταφορών, σε επιχειρήσεις υλοποίησης 
κοινοτικών δράσεων, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε διεθνείς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς. 
Μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού 
αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας εμπορικών 
επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε συνεργασία 
με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή 
πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων έχουν τη δυνατότητα να 
απασχοληθούν μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ως Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων σε 
γραφεία ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και 
δημόσιου φορέα, σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του 
δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να 
γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των 
οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας, διαφημιστικών εταιρειών, 
εταιριών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που 
ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη 
κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, και εν γένει ιδρυμάτων που 
προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες. Στην Ελλάδα ή διεθνώς. Επίσης οι 
πτυχιούχοι των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν να ανελιχθούν και να 
διακριθούν ως Διευθυντικά στελέχη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ 
Διευθυντές εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων, Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες. Οι προοπτικές 
απασχόλησης σ' αυτό το επάγγελμα θεωρούνται θετικές.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (παράρτημα Καστοριάς): Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας, περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά, τηλ.: +30 24670 87060, Fax +30 24670 
87063, web site: http://kastoria.teikoz.gr  
• ΑΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι): Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Λεωφόρος 
Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι - 28100 Κεφαλληνία, τηλ.: +30 26710 27311, Φαξ: +30 26710 
27312, web site: http://www.teiion.gr  
• Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά): Θέση Φούρκα, 52100 
Καστοριά, Τηλ 2467087182, Fax +30 2467087063, e-mail: career@kastoria.teikoz.gr, web site: 
http://career.teikoz.gr, http://career.teikoz.gr/grafeio.htm 
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• Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι Κεφαλληνίας): Κεντρικής 
Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Ι. Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, 28100 Αργοστόλι, 1ος 
όροφος, τηλ: +30 26710 27890, fax: +30 26710 27891, e-mail: career@teiion.gr, web site: 
http://www.career.teiion.gr 
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.:+30 
210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: 
webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αθήνας 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση 
Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων +30 210 
5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, 
web site: http://www.doatap.gr 
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΣΑΕΙΤΤΕ): Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 
3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 
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5. ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 Επάγγελμα: ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 
 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η μελέτη του οργανικού κόσμου, που περιλαμβάνει τα απολιθώματα φυτών και ζώων μέσα σε 
πετρώματα που ανήκουν σε προηγούμενες γεωλογικές εποχές είναι το αντικείμενο της 
εργασίας του. Ο παλαιοντολόγος ερευνά όχι μόνον τα λείψανα των οργανισμών αυτών, αλλά 
και τα ίχνη ή τα αποτυπώματά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη για την ύπαρξή 
τους. Τα απολιθώματα τον βοηθούν σημαντικά στον καθορισμό της γεωλογικής ηλικίας των 
πετρωμάτων και κυρίως στον προσδιορισμό σημαντικών βιολογικών προβλημάτων που έχουν 
σχέση με την προέλευση, την εξέλιξη, αλλά και την εξαφάνιση διάφορων μορφών ζωής στη Γη. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Ο παλαιοντολόγος μπορεί να εργάζεται τόσο στην ύπαιθρο όσο και σε γραφείο, μόνος του ή 
σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Όταν βρίσκεται στην ύπαιθρο, εργάζεται σε σπήλαια, 
απόκρημνες βουνοπλαγιές, δύσβατα φαράγγια, βραχώδεις εκτάσεις, ρήγματα κ.λπ., 
αντιμετωπίζοντας πολλές φορές άσχημες καιρικές συνθήκες, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο. Η 
ορθοστασία και η έντονη σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Όταν εργάζεται 
σε εργαστήριο, εξετάζει και ταξινομεί τα δείγματα σε κατηγορίες με βάση την ηλικία τους, 
επεξεργάζεται το φωτογραφικό υλικό που έχει συλλέξει και δημιουργεί γεωλογικούς χάρτες. 
Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται 
για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και 
έρευνες. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Πρέπει να διαθέτει ευρύ πνεύμα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και γνώση των μεθόδων 
και συστημάτων χρονολόγησης και ταξινόμησης των ευρημάτων. Η οργάνωση, ο 
προγραμματισμός και η υπευθυνότητα και το ομαδικό πνεύμα είναι απαραίτητα προσόντα για 
την άσκηση του επαγγέλματος. Τέλος, απαραίτητη ακόμα είναι η δεξιότητα στη χρήση 
τεχνικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα, 
επεξεργασίας κειμένων, πινάκων, γεωλογικών μετρήσεων, αρχειοθέτηση δεδομένων και 
ψηφιοποίηση χαρτών), καθώς και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Τμήματα Γεωλογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πάτρας καθώς και στο τμήμα Βιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου η φοίτηση 
διαρκεί 8 εξάμηνα και απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής 
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εξάσκησης στην ύπαιθρο. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές γνώσεις, μεταξύ 
άλλων, στις εξής περιοχές: Ιστορική Γεωλογία και Παλαιοντολογία, Παλαιοντολογία 
Σπονδυλωτών, Παλαιοντολογία Ασπόνδυλων, Ειδικά Κεφάλαια Παλαιοντολογίας 
(Μικροπαλαιοντολογία) και Παλαιοβοτανικής. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί η 
κατεύθυνση της Στρωματογραφίας-Παλαιοντολογίας, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου του 
τμήματος Γεωλογίας υπάρχει Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας με πολύτιμες συλλογές 
που αναφέρονται σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα, φυτικά απολιθώματα, αναπαραστάσεις 
παλαιοπεριβαλλόντων, μικροπαλαιοντολογικές συλλογές, στρωματογραφικές συλλογές, 
τμήμα αρχείου με απολιθώματα όλων των ηλικιών από όλη την Ελλάδα. Τέλος, στο 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνονται μαθήματα που αφορούν στη γνωστική περιοχή της 
Παλαιοντολογίας, Παλαιοβοτανικής, Παλαιοζωολογίας, Παλαιοκλιματολογίας, Βιογεωγραφίας 
και Γεωγραφίας των παλαιοντολογικών και παλαιοβοτανικών ευρημάτων στο χώρο του 
Αιγαίου. 
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Οι παλαιοντολόγοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές 
και την ειδίκευσή τους. Εφόσον έχει κάνει βασικές σπουδές στη γεωλογία εγγράφεται στο 
Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, ενώ τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται 
νομοθετικά με το Π.Δ. 16, στο ΦΕΚ 13 / τ. Α στις 14-2-97. Εφόσον έχει προχωρήσει σε βασικές 
σπουδές βιολογίας, τα επαγγελματικά του δικαιώματα ορίζονται από τον Ν. 716/77, το Π.Δ. 
541/78, το Π.Δ. 256/1998 και το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 39/5-3-01. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
πτυχιούχων των τμημάτων Γεωγραφίας κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 147, ΦΕΚ 
124/τ.Α, στις 4-6-2002. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη 
μέση ή ανώτατη εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Ακόμη, 
μπορεί να εργαστεί σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών), στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο ΕΛΠΕ, στη ΔΕΦΑ, στο Ινστιτούτο 
Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, σε εταιρείες παλαιοντολογικών μελετών, σε 
υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που μεασχολούνται με γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές μελέτες σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Τέλος, μπορεί να 
απασχοληθεί σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, σε πλανητάρια, σε μουσεία 
φυσικής ιστορίας και απολιθωμένων δασών, στα ΜΜΕ, σε εκδοτικούς οίκους ως 
εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης, αλλά και σε προστατευμένους χώρους όπου 
διατηρούνται απολιθώματα ζωικών και φυτικών οργανισμών.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 
Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210- 7274418, φαξ: 210-7274063, 
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www.geol.uoa.gr 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 
Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-998450 - 80, φαξ: 2310-998452, 
www.geo.auth.gr 
• Πανεπιστήμιο Πάτρας: Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστημιούπολη (Οδός Αριστοτέλους), 265 00, 
Ρίο Πάτρα, τηλ.: 2610-997766, 997516, φαξ: 2610-991900, www.geology.upatras.gr 
• Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-
7277274 - 8, 7283780, φαξ: 210-7274065, www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm. 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 540 06, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-998250 - 80, φαξ: 2310-998252, www.bio.auth.gr 
• Πανεπιστήμιο Πάτρας: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη (Οδός Αριστοτέλους), 265 00, 
Ρίο, Πάτρα, τηλ.: 2610-997538, 997605, 997493, φαξ: 2610-991606, www.biology.upatras.gr 
• Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Βιολογίας, Βασιλικά Βουτών, 714 09, Ηράκλειο, τηλ.: 2810-
394400 - 2, φαξ: 2810-394408, www.biology.uoc.gr 
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τμήμα Γεωγραφίας, Καραντώνη 17, 811 00, Μυτιλήνη, τηλ.: 22510-
36400 - 2, φαξ: 22510-36499, www.aegean.gr/geography 
• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71, Καλλιθέα, τηλ.: 
210-9549150 -1, 9577051-5, φαξ: 210-95714759, www.hua.gr/gpage.htm 
• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο: Ελ. Βενιζέλου 64, 546 31, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-278817-8, 
www.geotee.gr 
• Ελληνική Γεωλογική Εταιρία: Κωνσταντιλιέρη 50, Τ.Θ. 71539, 162 31, Βύρωνας, τηλ./ φαξ: 
210-7644677, e-mail: info@geosociety.gr, www.geosociety.gr 
• Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων: Σωκράτους 79-81, 104 32, Αθήνα, τηλ.: 210-5224632, 
www.pev.gr 
• www.nationalgeographic.com/supercroc 
• Project Exploration: 950 E. 61st Street Chicago, IL 60637, p. 773.834.7614, F.773.834.7625, e-
mail: info@projectexploration.org, www.projectexploration.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geol.uoa.gr/
http://www.geo.auth.gr/
http://www.geology.upatras.gr/
http://www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
http://www.bio.auth.gr/
http://www.biology.upatras.gr/
http://www.biology.uoc.gr/
http://www.aegean.gr/geography
http://www.hua.gr/gpage.htm
http://www.geotee.gr/
http://www.geosociety.gr/
http://www.pev.gr/
http://www.nationalgeographic.com/supercroc
http://www.projectexploration.org/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

:ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ -11
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 53 

 

Επάγγελμα: ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Με τη συνεργασία του αρχαιολόγου και του ιστορικού τέχνης συντηρεί αρχαιολογικά 
ευρήματα, αντικείμενα ιστορικής αξίας και έργα τέχνης. Είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό 
των επιφανειών, την καταπολέμηση της υγρασίας και της σκουριάς, την αφαίρεση χρωστικών 
ή άλλων επικαλύψεων και την επισκευή των φθαρμένων ή έτοιμων να διαλυθούν τμημάτων. 
Αποκαθιστά τα αλλοιωμένα χρώματα και φροντίζει να μεταφερθούν με ασφάλεια σε μουσεία 
ζωγραφικά έργα, τοιχογραφίες και μωσαϊκά, όταν αυτά δεν μπορούν να συντηρηθούν και να 
διατηρηθούν στο χώρο όπου βρίσκονται λόγω δυσμενών εξωτερικών συνθηκών. Ρυθμίζει και 
παρακολουθεί τη σωστή θερμοκρασία και υγρασία που πρέπει να επικρατεί στους 
εσωτερικούς χώρους των μουσείων και οργανώνει εκθέσεις και ανταλλαγές εκθεμάτων. Το 
επάγγελμα έχει επιμέρους ειδικότητες, οι οποίες είναι: συντηρητής εικόνων και ζωγραφικών 
πινάκων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, πέτρας και μαρμάρων, κεραμικών και γυαλιού, ξύλων 
και ξυλόγλυπτων, μεταλλικών αντικειμένων, χαρτιού, παπύρων-περγαμηνών, υφασμάτων-
ταπήτων, αντιγράφων και αποτυπώσεων. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Ανάλογα με την ειδικότητά του και το έργο που συντηρεί μπορεί να εργάζεται στην ύπαιθρο, 
σε κλειστό χώρο, όπως είναι τα μουσεία και οι ναοί. Δουλεύει χωρίς να μετακινείται και μένει 
για αρκετή ώρα όρθιος ή σε διάφορες στάσεις που του προκαλούν ιδιαίτερη κούραση. Οι 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του είναι ο 
κακός εξαερισμός του χώρου όπου εργάζεται, οι ουσίες που χρησιμοποιεί, οι ασταθείς 
σκαλωσιές και οι ετοιμόρροποι τοίχοι. Οφείλει τέλος να ενημερώνεται για τα νέα μηχανήματα 
και όργανα, καθώς και για τις νέες τεχνικές και μεθόδους που διευκολύνουν το έργο του. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η ακρίβεια και η επιδεξιότητα στις κινήσεις των δαχτύλων, η καλή όραση, η υπομονή και 
επιμονή είναι απαραίτητα προσόντα για να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα. Θα πρέπει 
επίσης να διαθέτει καλή σωματική υγεία, αντίληψη των μορφών, του χώρου και των 
χρωμάτων και οπωσδήποτε καλλιτεχνική ευαισθησία. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του A.Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών. 
Τo Τμήμα ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική 
ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, 
χωρίς απώλεια μορίων). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές 
και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4.  
Η θεωρητική κατάρτιση των συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης περιλαμβάνει τα 
παρακάτω αντικείμενα: Θεωρία της τέχνης και των πολιτισμών - Μέθοδοι έρευνας και 
τεκμηρίωσης - Θεωρία της συντήρησης κατά αντικείμενο - Ιστορία και Αρχές της συντήρησης-
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Φυσική, Χημεία και Βιολογία - Τεχνολογία Υλικών - Θεωρία Η/Υ. 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:  
Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ), και Μαθήματα Διοίκησης 
Οικονομίας (ΔΟΝΑ).  
Τα μαθήματα υποδομής, καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος 
σπουδών, με αντικείμενα όπως: «Γενικές αρχές και μεθοδολογία συντήρησης», «Αποτυπώσεις 
και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων», «Γενικές αρχές Χημείας», «Γενικές αρχές 
Φυσικής», «Στοιχεία Βιολογίας και αρχές βιοδιάβρωσης», «Ελεύθερο σχέδιο», «Φωτογραφία». 
Στα επόμενα εξάμηνα, τα μαθήματα υποδομής συνεχίζονται, σε εξελικτικές ενότητες, που 
καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του αντικειμένου σπουδών. Στην ενότητα 
αυτή, ανήκουν μαθήματα όπως: «Τεχνολογία-Τεχνικές Κατασκευών», «Ειδικά Θέματα 
Χημείας», «Φυσικοχημικές μέθοδοι και Τεχνικές», «Ιστορία Τέχνης», και «Ειδικά θέματα Η/Υ». 
Τα μαθήματα των υπόλοιπων εξάμηνων αποσκοπούν στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις 
εξειδικευμένες εκείνες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες στην 
ολοκληρωμένη μελέτη, ασφαλή συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση των έργων της 
πολιτισμικής κληρονομιάς. Προβλέπονται δύο κατευθύνσεις: της συντήρησης αρχαιολογικών 
και ιστορικών αντικειμένων και της συντήρησης καλλιτεχνικών έργων και αρχείων που 
συγκροτούν τον παραδοσιακό χώρο της επεμβατικής συντήρησης. Κάθε σπουδαστής μετά το 
τέλος του δευτέρου εξαμήνου επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις. Στη διάρκεια των 
σπουδών ο σπουδαστής επιλέγει υποχρεωτικά 5 από τα 6 αντικείμενα συντήρησης που 
προσφέρονται σε κάθε κατεύθυνση.  
Τα μαθήματα ειδικότητας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των δύο 
κατευθύνσεων σπουδών που υπάρχουν στο τμήμα.  
Οι σπουδαστές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Συντήρησης Αρχαιολογικών και 
ιστορικών αντικειμένων, παρακολουθούν μαθήματα όπως «Αντίγραφο Γλυπτικής» και 
«Συντήρηση» (Πέτρας, Ψηφιδωτού, Μεταλλικών Αντικειμένων, Κεραμικών-Γυαλιού, 
Οργανικών υλικών και Υφάσματος). Αντίστοιχα, στην κατεύθυνση της Συντήρησης Έργων 
Τέχνης, υπάρχουν μαθήματα όπως: «Αντίγραφο Ζωγραφικής», και «Συντήρηση» (Φορητής 
Εικόνας, Ξύλου-ξυλόγλυπτου, Βιβλίου-χαρτιού, Μουσαμά, Τοιχογραφίας και Υφάσματος). 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε 
τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που 
χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος 
δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα 
Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης 
εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται 
και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).  
 
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, έχουν 
κατοχυρωθεί νομικά από το Π.Δ.386, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ169 Α' στις 16-6-1989. 
Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Νόμο 2557/24-12-97, 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

:ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ -11
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 55 

άρθρο 6. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στο υπουργείο Πολιτισμού, σε πινακοθήκες, μουσεία και 
εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές, επειδή 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μία προσπάθεια ανάδειξης της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς αλλά και λόγω των πλούσιων ευρημάτων που ήρθαν στο φως κατά την 
κατασκευή του μετρό. Αυτό σημαίνει αύξηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας των 
συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• ΑΤΕΙ Αθηνών: Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Αγ. Σπυρίδωνος 12 και 
Δημητσάνας, 122 10 Αιγάλεω, Αθήνα. Τηλ.: +30 210 5385407,+30 210 5385462, Φαξ:+30 210 
5385406, e-mail: artconserv@teiath.gr, website: http://www.teiath.gr/sgtks/saet/start/ 
• Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, TK 12210 Αιγάλεω, Αττικής, 
Τηλ.: (+30) 2105385180-81, Fax.: 2105385180, e-mail: career@teiath.gr, web site: 
http://www.career.teiath.gr/  
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 
210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: 
webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr  
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση 
Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 
5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, 
web site: http://www.doatap.gr 
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 
3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 
• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, 
τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-
mail:olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/ 
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Επάγγελμα: ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Ο οργανωτής συνεδρίων ασχολείται με την οργάνωση και την πραγματοποίηση συνεδρίων, 
εκθέσεων και εκδηλώσεων, που διοργανώνουν επιστημονικοί, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί, 
επαγγελματικοί σύλλογοι, ή άλλοι φορείς και ομάδες και γενικά είναι ο υπεύθυνος για όλα τα 
στάδια προετοιμασίας ενός συνεδρίου, έκθεσης ή εκδήλωσης, φροντίζοντας για την άρτια 
οργάνωση και πραγματοποίησή του. Συγκεκριμένα έρχεται σε επαφή με το φορέα που 
οργανώνει το συνέδριο- έκθεση- εκδήλωση, για να αποσαφηνιστούν οι στόχοι και ο τρόπος 
πραγματοποίησης του συνεδρίου, καταρτίζει το προσχέδιο οργάνωσης του συνεδρίου- 
έκθεσης-εκδήλωσης και το παρουσιάζει μαζί με τα οικονομικά στοιχεία στον ενδιαφερόμενο 
για την τελική έγκριση. Επίσης, διαμορφώνει μαζί με τους υπεύθυνους του φορέα το τελικό 
πρόγραμμα, αναλαμβάνει τη διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή του συνεδρίου- 
έκθεσης- εκδήλωσης με καταχωρήσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, επιστολές, 
προσκλήσεις, φροντίζει για το χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, καταρτίζει τον κατάλογο με τα 
υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ενεργεί για την προμηθειά τους και επιμελείται για 
την τοποθέτηση τους (αφίσες, πανό κλπ) ή τη διανομή τους (διαφημιστικά έντυπα, 
προγράμματα κλπ), την τοποθέτησή τους στο χώρο του συνεδρίου κ.λπ. Μεταξύ των 
επαγγελματικών του καθηκόντων είναι οι συμφωνίες για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και 
εξυπηρετήσεις των συνέδρων, η παραλαβή των δελτίων συμμετοχής των ατόμων που θέλουν 
να παρακολουθήσουν το συνέδριο την έκθεση ή την εκδήλωση, η διαμονή των συνέδρων σε 
ξενοδοχεία και η ψυχαγωγία τους (εκδρομές, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους), εφόσον 
αυτό προβλέπεται από τον προϋπολογισμό τού συνεδρίου. Ο οργανωτής συνεδρίων 
προσλαμβάνει μεταφραστές, αν το συνέδριο διεξάγεται σε διάφορες γλώσσες και παρίσταται 
σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, ώστε να επιβλέπει την πορεία των εργασιών και να 
εποπτεύει για την πρόληψη πιθανών λαθών ή ελλείψεων. Τέλος, αναλαμβάνει, εφόσον 
υπάρχει συμφωνία, τη συγκέντρωση, την απομαγνητοφώνηση και δημοσίευση των πρακτικών 
τού συνεδρίου. Απαραίτητα μέσα για τον οργανωτή συνεδρίων είναι ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, τηλέφωνα, fax, φωτοτυπικό μηχάνημα και εξοπλισμός γραφείου. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του οργανωτή συνεδρίου-εκθέσεων και εκδηλώσεων είναι 
συνήθως εργασίες γραφείου, με αρκετά καλές και ευχάριστες συνθήκες, που χρειάζεται ίσως 
να περνά πολλές ώρες μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που μπορεί να είναι 
κουραστικό. Συνήθως, συνεργάζεται με πολύ κόσμο, πελάτες και προσωπικό, σε ακατάστατα 
ωράρια που εξαρτώνται από τις ανάγκες και το μέγεθος της δουλειάς που αναλαμβάνει, ενώ 
αρκετές φορές απαιτούνται οι συχνές μετακινήσεις του στους χώρους διεξαγωγής των 
συνεδρίων και οι επαφές του με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής των συνεδρίων εργάζεται πολλές ώρες σε συνθήκες έντασης, ορθοστασίας και 
σωματικής κόπωσης, ενώ το επάγγελμά του χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ευθύνης και 
άγχους, καθώς είναι υπεύθυνος τόσο για την ομαλή διεξαγωγή τού συνεδρίου, όσο και για την 
εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού συνέδρων.  
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Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η εργασία του οργανωτή συνεδρίων- εκθέσεων- εκδηλώσεων, απαιτεί επιμονή και ψυχική 
αντοχή για να είναι ικανός ο επαγγελματίας να αντεπεξέλθει σε συνθήκες πίεσης. Επίσης, ο 
οργανωτής συνεδρίων χρειάζεται να έχει υπολογιστική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης χώρου 
και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου, να είναι εγκάρδιος, δυναμικός, 
ενθουσιώδης και επινοητικός, συστηματικός και μεθοδικός, να διαθέτει ευχέρεια λόγου, 
άνεση και επιδεξιότητα στις επικοινωνίες και στις δημόσιες σχέσεις, συνέπεια και διάθεση 
εξυπηρέτησης και να τους αρέσει η επαφή με τον κόσμο. Παράλληλα, όμως, οι οργανωτικές 
ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας και η σωματική αντοχή, θεωρούνται επίσης απαραίτητες 
για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, επειδή χρειάζεται να οργανώνει, να συνεργάζεται, 
να μετακινείται συχνά στους χώρους διεξαγωγής των συνεδρίων και να εργάζεται εντατικά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η γνώση τουλάχιστον 
μίας ξένης γλώσσας και η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές στην οργάνωση συνεδρίων-εκθέσεων και εκδηλώσεων με περαιτέρω εξειδίκευση, 
μπορούν να γίνουν στα αντίστοιχα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών 
Επαγγελμάτων των ΑΤΕΙ Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας 
(ʼμφισσα), Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), Ρόδου, Αγ. Νικολάου Κρήτης, όπου η διάρκεια των 
σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της εξάμηνης υποχρεωτικής 
πρακτικής άσκησης των τελειοφοίτων.  
Επίσης, γνώσεις και κατάρτιση στη διαχείριση συνεδριακών εκδηλώσεων και εκθέσεων, 
μπορούν να αποκτηθούν από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) 
εποπτείας υπουργείου Ανάπτυξης και στην ειδικότητα του Στελέχους Οργάνωσης Ψυχαγωγίας, 
με διάρκεια σπουδών δύο χρόνια και με δύο κύκλους σπουδών (Θεωρητικό+Πρακτικό Κύκλο).  
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του παραπάνω επαγγελματία προβλέπονται από το Π.Δ. 
356/1989(ΦΕΚ 160/τ. Α’/1989). Δεν απαιτείται άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος. Ο 
οργανωτής συνεδρίων εντάσσεται στο Σύνδεσμο Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και 
Συνεδρίων. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο οργανωτής συνεδρίων μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός σε τουριστικά γραφεία, σε 
ξενοδοχεία, σε γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων, σε συνεδριακά κέντρα, ή ως ελεύθερος 
επαγγελματίας διατηρώντας δική του επιχείρηση. Οι προοπτικές απασχόλησης του οργανωτή 
συνεδρίων είναι θετικές, καθώς αυξάνεται η συχνότητα πραγματοποίησης ανάλογων 
εκδηλώσεων. Οι οικονομικές αποδοχές εξαρτώνται από την προσωπική δράση του 
επαγγελματία και τα προσόντα του, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετά 
υψηλές.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΤΕΚ): Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα. 
Τηλ.: +30 210 3244578, +30 210 3252886, e-mail: careers.ath@otek.edu.gr, web site: 
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www.otek.edu.gr  
 
• Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Ο.Τ.Ε.Κ.: +30 210 3226945, Fax: +30 210 3231821, e-
mail: gram@otek.edu.gr 
• Τμήμα Γραμματείας - Διοίκησης Ο.Τ.Ε.Κ.: +30 210 3245348, +30 210 3236812, +30 210 3226579, e-mail: 
gram@otek.edu.gr  
• Γραφείο Διασύνδεσης Ο.Τ.Ε.Κ.: +30 210 3244578, +30 210 3223123, +30 210 3250977, e-mail: parag@ste.edu.gr, 
Web site: www.career-otek.gr  
• Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου: Ξεν/χείο “ Soleil ”, Δημοκρατίας 2, 851 00 Ρόδος, Τηλ: +30 
22410 24190, +30 22410 28564, Fax: +30 22410 24356, e-mail: aste-rod@otenet.gr, Web site: 
http://www.aster.edu.gr/ 
• Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης: Λατούς 25, 721 00, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη, Τηλ: 
+30 28410 28565, Fax: +30 28410 26651  
• ΑΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας, 122 10 Αιγάλεω, Αθήνα, 
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 5385100, web site: http://www.teiath.gr/ 
• ΑΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο): Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σταυρωμένος, 75100 Ηράκλειο, Τηλ. +30 2810-
379610-1, Fax +30 2810-254237, web site: http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php 
• ΑΤΕΙ Πάτρας: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Κουκούλι, 26334 Πάτρα, τηλ.: +30 2610 369200-1-3, +30 2610 
369288, e-mail: dioikisiepix@teipat.gr, web site: http://www.teipat.gr/ekpaideysi/sxoles_tmimata.php 
• ΑΤΕΙ Πειραιά (Σπέτσες):οΤμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τηλ.:+30 22980 74308, +30 22980 74304, website: 
http://ikaros.teipir.gr/spetses 
• ΑΤΕΙ Λάρισας: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, 41110 Λάρισα, Τηλ. Κέντρο: +30 2410-684200, Fax: +302410-
610803, Email: pr@teilar.gr, web site: http://www.teilar.gr/ 
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ταχ. Θυρίδα 141, 57400 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 
791184,-11, fax: +30 2310 791188,-52, web site: http://www.tour.teithe.gr/ 
• ΑΤΕΙ Ηπείρου: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ειρήνης και Φιλίας 1 4610 Ηγουμενίτσα, Τηλ.+30 2665023973, 
φαξ +3026650 26183, web site: http://www.teiep.gr/index.php, http://tour.ioa.teiep.gr 
• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού, 
4ος όροφος, 3036 Λεμεσός Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, Τηλέφωνο: +357 25 00 2500, φαξ: +357 25 00 2750, e-mail: 
administration@cut.ac.cy, web site: www.cut.ac.cy 
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 
(κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: 
www.ypepth.gr  
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. 
Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, 
Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: 
http://www.doatap.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: 
+30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), 
Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-
mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 
• Υπουργείο Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr  
• Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Κεντρικές Υπηρεσίες: Αμερικής 2, 105 64, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210- 
3271300-2, e-mail: info@gnto.gr  
• Γραφείο Πληροφοριών ΕΟΤ (Αμερικής 2), τηλ.: 210- 3310565, 210- 3310692, fax:210- 3310562. 
• Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων (ΣΕΠΟΣ): Αλκμενίδων 2, ΤΚ 16121 
Καισαριανή, τηλ.: 210/7258486. 
 

 
 
 
 
 

http://www.otek.edu.gr/
http://www.career-otek.gr/
http://www.aster.edu.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php
http://www.teipat.gr/ekpaideysi/sxoles_tmimata.php
http://ikaros.teipir.gr/spetses
http://www.teilar.gr/
http://www.tour.teithe.gr/
http://www.teiep.gr/index.php
http://tour.ioa.teiep.gr/
http://www.cut.ac.cy/
http://www.ypepth.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.ypan.gr/
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Επάγγελμα: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, η 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων καθώς και η διατήρηση της κοινωνικής 
γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχτεί. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει στην πρόληψη 
και τον έλεγχο εγκληματικών ενεργειών, επιτηρεί, περιπολεί, επεμβαίνει σε περιπτώσεις 
κρίσεων, φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων.  
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες εργασίας του χαρακτηρίζονται δύσκολες και συχνά επικίνδυνες, αφού μπορεί να 
έρθει αντιμέτωπος με άτομα που εκδηλώνουν εγκληματική συμπεριφορά και δεν γνωρίζει τις 
προθέσεις τους. Εργάζεται με βάρδιες, μέρα και νύχτα, αλλά και μέρες γιορτών και αργιών. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Το στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας πρέπει να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή, να είναι 
αποφασιστικός και ψύχραιμος, ευσυνείδητος, έντιμος και να επιδεικνύει σεβασμό στα 
δικαιώματα των πολιτών. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών 
Ασφαλείας καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για 
τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν 
επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους δίνει 
το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα 
αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν 
δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, 
που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.  
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται 
μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 
μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, 
στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά 
περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του 
αιτούντος. 
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Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Το στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας μπορεί να εργαστεί, ως υπάλληλος στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, στις τράπεζες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επαγρύπνησης και ασφάλειας, σε 
αθλητικούς ομίλους, σε ιδιώτες και τέλος ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι πτυχιούχοι 
Δημοσίων ΙΕΚ αυτής της ειδικότητας έχουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία 
πρόσληψης Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προοπτικές για το επάγγελμα, 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

   ΟΕΕΚ Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210/2709083-4.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oeek.gr 

   OAEΔ: Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος,  
τηλ.: 210/9989000. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr 

  Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ., Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα,  
τηλ.: 210/5225565, fax.: 210/ 5228966. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oeek.gr/
http://www.oaed.gr/
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6. ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 

Επάγγελμα: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  
 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η διοικητική και οικονομική διαχείριση των Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και 
Οργανώσεων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Οι Κοινωνικές και οι Συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις και οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε μεγάλη έκταση στην κοινοτική ανάπτυξη, 
στην οικολογία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην επιστημονική έρευνα, στον 
πολιτισμό, στην υγεία, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αναπτυξιακή 
βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, κ.α. Ιδιαίτερα οι Κοινωνικές Οργανώσεις και 
Επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να τις στελεχώσουν, 
για να μπορέσουν να διαχειριστούν με επιτυχία τις ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες 
υποχρεώσεις τους.  
Οι απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων 
αποκτούν όλες εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες που 
απαιτούνται, για να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία σε αυτή τη δυναμική και διαρκώς 
αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας Η μεγέθυνση και αυξανόμενη παρέμβασή τους στην κοινωνία 
έχει ως συνέπεια την αύξηση των οικονομικών μεγεθών τους και την ανάγκη να βασίζονται σε 
αμειβόμενο προσωπικό παρά σε εθελοντές για την υλοποίηση του έργου τους. 
Οι Κοινωνικές και οι Συνεταιριστικές οργανώσεις συνθέτουν την Κοινωνική ή αλληλέγγυα 
Οικονομία, έναν τομέα (τρίτος τομέας) που εντοπίζεται ανάμεσα στον κρατικό - δημόσιο και 
στον επιχειρηματικό τομέα - αγορά. Η Κοινωνική Οικονομία συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο 
φάσμα οργανώσεων που δεν ανήκουν στο κράτος (είναι μη κρατικές) και δεν στοχεύουν 
αποκλειστικά και μόνον στο κέρδος, όπως οι ιδιωτικές - κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Οι 
οργανώσεις του τμήματος αφορούν σε δύο γενικές κατηγορίες: α) τις αποκαλούμενες ως 
Κοινωνικές ή εθελοντικές ή Μη Κερδοσκοπικές - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) 
οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν με τις νομικές μορφές της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρίας, του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και του ιδρύματος και συνδέονται με 
αναβάθμιση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών. Γνωστές οργανώσεις όπως η Greenpeace, 
οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, η Άρσις, το Χαμόγελο του Παιδιού, η WWF, β) τους πάσης φύσεως 
συνεταιρισμούς (αστικούς, αγροτικούς, κοινωνικούς, καταναλωτικούς κ.α. κοινωνικοί, οι 
πιστωτικοί και συνεταιριστικές τράπεζες, οι συνεταιρισμοί επαγγελματιών, οι καταναλωτικοί, 
κ.α., που οι στόχοι τους υπερβαίνουν την ικανοποίηση αναγκών των μελών τους και 
λειτουργούν ευεργετικά για την ευρύτερη κοινωνία) αλλά και συνεταιριστικές τράπεζες που 
συνδυάζουν τόσο το κοινωνικό όσο και το οικονομικό όφελος των συμμετεχόντων μελών.Δύο 
από τις πιο σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών που λειτουργούν στη χώρα μας είναι οι 
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό 
την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχικά προβλήματα εξασφαλίζοντας παράλληλα και ένα 
εισόδημα από την εργασία τους, και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην ελληνική περιφέρεια με 
σκοπό την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και την παροχή αγροτουριστικών υπηρεσιών. 
 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
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Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ή στις αποθήκες των συνεταιρισμών. Η εργασία του είναι 
διοικητικής φύσεως και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συντελεστές της γεωργικής 
παραγωγής για την οικονομική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, αλληλέγγυος, μεθοδικός και να έχει οργανωτικές, διοικητικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες, να σέβεται το περιβάλλον και να 
ενδιαφέρεται για την προστασία του. να γνωρίζει τα προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης 
των συνεταιρισμών. Και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα των Συνεταιριστικών - 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων και για τη νέα τεχνολογία. Πάνω από όλα όμως να 
ενδιαφέρεται για το όφελος των συνανθρώπων του. 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται στο αντίστοιχο τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου. 
Το τμήμα, ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Σπουδών 
και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (πρόσβαση από 
θεωρητική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και 
Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή στο 5ο επιστημονικό πεδίο 
απαιτείται επιπλέον η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Η διάρκεια των 
σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα θεωρητικές σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική 
εξάσκηση και Πτυχιακή εργασία). Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών λαμβάνουν πτυχίο 
επιπέδου 4 και μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε ΑΕΙ. 
Αναλυτικά τα μαθήματα είναι: Μικροοικονομική-Ιδιωτικό δίκαιο - Κοινωνική Οικονομία –
Κοινωνιολογία - Ιστορία και αρχές Συνεργατισμού-Λογιστική - Αρχές διοίκησης - Συλλογικές 
δράσεις και συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα - Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας και 
κοινωνικές προβλέψεις - Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση-Τεχνολογίες γραφείου-
Οικονομική Σκέψη- Δίκαιο επιχειρήσεων – Μακροοικονομική - Πληροφορική - Στατιστική 
επιχειρήσεων - Οικονομική και ψηφιακή παραβατικότητα – Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων – 
Αγροτικοί συνεταιρισμοί - Διοίκηση κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων και 
Οργανώσεων – ΜΚΟ - Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών – Συνεταιριστική Πολιτική και νομοθεσία – 
Αστικοί συνεταιρισμοί - Διοίκηση και Οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών Κοινωνική Οικονομία 
και Περιφερειακή Γεωγραφία Ελλάδος - Δίκαιο και Πολιτική Προστασίας του Περιβάλλοντος - 
Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος - Ορολογία ξένης γλώσσας - 
Λογιστική Εταιρειών- Eπιχειρησιακές επικοινωνίες -Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Συνεταιριστικές 
Τράπεζες - Κοινωνική Πολιτική και κοινωνικός αποκλεισμός-Διδακτική και συνεταιριστική 
εκπαίδευση - Προγραμματισμός και Διοίκηση ολικής ποιότητας - Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις 
- Oργάνωση και κοινωνικές επιχειρήσεις καταναλωτών - Δημόσιες σχέσεις - Επιχειρησιακή 
έρευνα. 
Οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΤΕΙ μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε 
τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που 
χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος 
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δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα 
Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης 
εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται 
και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).  
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος θεμελιώνονται στο ΠΔ 107/89 
(ΦΕΚ 46/10-2-89, τ. Α’) και αναμένεται η επέκτασή τους, ώστε να εναρμονίζονται με το νέο, 
διευρυμένο, γνωστικό πεδίο του τμήματος. Επισημαίνεται ότι το τμήμα ανήκει στη Σχολή 
Διοίκησης και Οικονομίας, οπότε οι πτυχιούχοι του έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
υπολοίπους πτυχιούχους της σχολής, όσον αφορά στην πρόσληψη και την υπηρεσιακή τους 
εξέλιξη στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003).  
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο τομέας της Κοινωνικής ή αλληλέγγυας Οικονομίας θεωρείται από όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς ως μία χρυσή διέξοδος για το εντεινόμενο πρόβλημα της ανεργίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Ήδη, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου οι περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας δημιουργούνται στην Κοινωνική Οικονομία. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 
και στην Ελλάδα αποδεικνύουν τη μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένο προσωπικό στον 
επαγγελματικό αυτό χώρο, μία τάση που αναμένεται κινηθεί αυξητικά τα επόμενα χρόνια. Για 
αυτό το λόγο είναι βέβαιο πως θα σταδιοδρομήσουν με επιτυχία σε αυτή τη δυναμική και 
διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας.  
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• ΑΤΕΙ Μεσολογγίου: Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και 
Οργανώσεων, Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολόγγι, τηλ.: +30 26310 58200-35-42-43, web site: 
http://www.teimes.gr, http://dikseo.teimes.gr/  
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολόγγι, Τηλ.: +30 26310 
58276, Fax: +30 26310 24408, e-mail: career@teimes.gr, web site: 
http://career.teimes.gr/career/ 
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.:+30 
210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: 
webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αθήνας 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση 
Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών, Τίτλων +30 210 
5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, 
web site: http://www.doatap.gr 
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 
3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr  
 

http://www.teimes.gr/
http://dikseo.teimes.gr/
http://career.teimes.gr/career/
http://www.ypepth.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.srpq.gr/
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7. ΣΤΟ ΕΚΑΒ 
 

Επάγγελμα: ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Ο διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου παρέχει υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας. 

Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει στον τόπο του συμβάντος απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή 

(ατυχήματα, οξείες παθολογικές καταστάσεις), σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 

επειγόντων στην οποία μεταδίδει πληροφορίες με τα μέσα τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο 

ίδιος (VHF, τηλεφωνική επαφή, μετάδοση δεδομένων με τηλεϊατρική), και λαμβάνει οδηγίες. 

Αυτενεργεί σε περιπτώσεις όπου η σοβαρότητα δεν επιτρέπει την αναμονή (π.χ., 

καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί καρδιακής ανακοπής). 

Προβαίνει, μετά από εκτίμηση και εντολή της ιατρικής υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από την 

τηλεϊατρική στοιχεία και πληροφορίες, σε σωστικές ενέργειες για τον πάσχοντα, όπως είναι η 

χορήγηση φαρμάκων και υγρών παρεντερικώς, η ακινητοποίηση καταγμάτων, η χορήγηση 

οξυγόνου, η απελευθέρωση και διατήρηση ανοικτών αεροφόρων οδών, η μηχανική υποβοήθηση 

της αναπνοής, η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής ανακοπής. 

Βοηθά τον ιατρό της επείγουσας ιατρικής, όταν παρίσταται στην ομάδα, εκτελώντας με την 

πρέπουσα δεξιότητα και ακρίβεια τις εντολές του. Διακομίζει με ασφάλεια τους πάσχοντες κάτω 

από συνθήκες συνεχούς επίβλεψης και υποστήριξης με το ενδεδειγμένο κατά περίπτωση μέσο 

(ασθενοφόρο αυτοκίνητο, ιπτάμενο ή πλωτό μέσο), στον πλησιέστερο κατάλληλο υγειονομικό 

σχηματισμό. Αντιμετωπίζει άτομα που βρίσκονται σε σωματική ή ψυχική κατάρριψη (stress) ή 

καταστροφικές καταστάσεις (περισυλλογή θυμάτων τροχαίων) 

Συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων με άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

 

 

Συνθήκες Εργασίας: 
Οι διασώστες αποτελούν κυρίως πληρώματα ασθενοφόρων, γεγονός που σημαίνει ότι 

εργάζονται εκτός γραφείου. Το ωράριό τους είναι κυκλικές βάρδιες, και μπορεί να εργάζονται 

ακόμα και τις αργίες. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιπτώσεις διαφόρων ατυχημάτων ή 

καταστροφών και σε εκτός έδρας τοποθεσίες. Συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, όπως 

η μεταφορά ασθενών από κλιμακοστάσια πολυκατοικιών, αυτοκινητοδρόμους, ή ανάσυρσή τους 

από ερείπια. Θεωρείται ένα από τα επαγγέλματα με το υψηλότερο επίπεδο άγχους για τους 

επαγγελματίες, όμως παρέχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και ικανοποίησης όταν 

καταφέρνουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. 

 

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Οι διασώστες, καθώς είναι οι πρώτοι που προσεγγίζουν και διαχειρίζονται τον πάσχοντα στην 

πλέον κρίσιμη στιγμή ενός σοβαρού περιστατικού ασθενείας, για να επιτελέσουν επιτυχώς το 

σημαντικό έργο τους, πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα ψυχικά, σωματικά και πνευματικά 

προσόντα. Είναι σημαντικό να είναι αρτιμελείς και να διαθέτουν σωματική διάπλαση κατάλληλη 

για μεταφορά ασθενών σε φορεία μέχρι την επιβίβασή τους στο ασθενοφόρο. Απαραίτητα 

χαρακτηριστικά θεωρούνται η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, η 

ετοιμότητα, η ψυχραιμία και η ικανότητα λήψης αποφάσεων.Επίσης πρέπει να επιδεικνύουν 

σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς επίσης 

και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας.  
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Οι ενδιαφερόμενοι για να εισαχθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν κάποια 

ειδικά προσόντα. Θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.65 χωρίς υποδήματα, και 

φυσιολογικό βάρος, να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας και να 

διαθέτουν προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Γ’ κατηγορίας, προκειμένου 

να οδηγούν ασθενοφόρα. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. 

 

 

Σπουδές: 
Σπουδές επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα 

παρέχονται στα ΙΕΚ του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Τα ΙΕΚ του ΕΚΑΒ 

λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στα παραρτήματα Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, 

Ιωαννίνων, Λάρισας, Λαμίας, Καβάλας, Κοζάνης, Πάτρας, Ηρακλείου και των τομέων Βόλου 

και Χανίων. Παρέχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και 

επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, διάρκειας 2 ετών (τέσσερα εξάμηνα) για αποφοίτους 

Γενικού ή Επαγγελμνατικού Λυκείου.  

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται για την καταλληλότητά τους να εκτελέσουν το έργο του διασώστη 

από ειδική τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του 

ΕΚΑΒ, γιατρούς του ΕΚΑΒ και γιατρούς νοσοκομείων του ΕΣΥ, ως προς την ψυχική τους 

δύναμη, την αρτιμέλεια και τη σωματική τους ικανότητα με τη χρήση τυποποιημένων και 

βαθμονομημένων σωματικών δοκιμασιών [άρση και μεταφορά φορείου βάρους αντίστοιχου με 

αυτό ενός ενήλικα (75kgr), σε απόσταση 20 m, εντός διαδρόμου, με κλίση 250 κ.λπ.]. 

Η κατάρτιση περιλαμβάνει θέματα όπως: Στοιχεία ανατομίας - φυσιολογίας, επείγοντα 

περιστατικά, πολυτραυματίας - βασικοί κανόνες αντιμετώπισης, βασικές γνώσεις 

τηλεπικοινωνίας, τηλεϊατρική, οργάνωση - αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων, βασικές γνώσεις 

ασφαλούς οδήγησης, φαρμακογνωσία, πρακτικές ασκήσεις - φροντιστήρια σε τμήματα 

επειγόντων περιστατικών και μονάδες εντατικής θεραπείας κ.ά. 

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής 

κατάρτισης, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό 

Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις 

Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας 

άσκησης επαγγέλματος.  

 

 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας αυτής έχουν καταγραφεί στο 

Π.Δ. 62 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70 τεύχος Α΄ στις 22-3-2007. Στους κατόχους Διπλώματος 

Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας 

«Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη - 

Πληρώματος ασθενοφόρου. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και 

κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας.  

Επείγουσες πράξεις, μη προβλεπόμενες στο παρόν Π.Δ., δύνανται να ασκούνται από τους 

κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα 

Ασθενοφόρου» μόνο όταν ανατίθενται με απευθείας εντολή ιατρού της Κινητής Ιατρικής 
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Μονάδας ή ιατρού του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ και πάντοτε στο πλαίσιο του 

γνωστικού αντικειμένου τους.  

Οι διασώστες απορροφώνται ως πληρώματα ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ μέσω του ΑΣΕΠ. Το 

δίπλωμα ΙΕΚ είναι απαραίτητο για διορισμό στο δημόσιο τομέα σε θέσεις της κατηγορίας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39/ 5-3-01), ενώ οι κάτοχοι του Διπλώματος 

ΟΕΕΚ μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (άρθρο 8 Ν. 3051/2002 

(ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02).  

 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον 

προνοσοκομειακό χώρο σε: α) Ασθενοφόρα οχήματα. 

β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες. 

γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές. 

δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης. 

ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς. στ) 

Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς. ζ) Ομάδες αντιμετώπισης 

Μαζικών Απωλειών Υγείας. 

η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες. 

 

 

Πηγές Πληροφόρησης: 

  ΙΕΚ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ): Αθήνας: Tέρμα Οδού Υγείας 

και Μεσογείων - Χολαργός, Τ.Κ. 156 69, τηλεφωνικό Κέντρο: 210-7460267, 7460139. 

Ηρακλείου Κρήτης: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων (Πεπαγνή), Τ.Κ. 710 01, τηλ.: 2810-

377213. Λαμίας: Τέρμα Παπασιοπούλου (ΓΓΝ Λαμίας), Τ.Κ. 35100, τηλ.: 22310 -23333. 

Ιωαννίνων: Γ. Χατζηκώστα 1, Τ.Κ. 450 01, τηλ.: 26510-54335. Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, 

Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 555 35. τηλ.: 2310-397156-7. Αλεξανδρούπολης: 7ο χιλ. 

Αλεξανδρούπολης - Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 68100, τηλ.: 25510-89351. Λάρισας: Περιοχή Μεζούρλο, 

Τ.Κ. 411 10, τηλ.: 2410-685215. Καβάλας: Αγ. Λουκάς Παιδόπολη, Τ.Κ. 65402, τηλ.: 2510-

250117. Κοζάνης: Μανατσίου 1, Τ.Κ. 501 00, τηλ.: 24610-21065. Πάτρας: Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ρίου, Τ.Κ. 265 00, τηλ.: 2610-635933. Βόλου: Πολυμέρη 134, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 

38500, τηλ.: 24210 66722. Χανίων: Ηγ. Γαβριήλ 29, Περιοχή Αμπεργιά, Τ.Κ. 73100, τηλ.: 

28210-28667. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekab.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekab.gr/
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8. ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Επάγγελμα: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΟΝΙΜΟΙ 
 

Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η αντιμετώπιση και κατάσβεση αστικών, περιαστικών και δασικών πυρκαγιών καθώς και η 

προστασία ανθρώπων και αγαθών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι το αντικείμενο της 

εργασίας του. Υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως αξιωματικός, υπαξιωματικός ή 

πυροσβέστης. Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι υπηρεσία οργανωμένη με στρατιωτικό τρόπο και 

υπάγεται στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.  

 

Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες της εργασίας τους είναι ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες, αφού χρειάζεται να 

επεμβαίνουν γρήγορα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στις μεγάλες πυρκαγιές, στις 

πλημμύρες και στους σεισμούς θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια, ακόμη και την 

ίδια τους τη ζωή. Δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο εργασίας και πρέπει να βρίσκονται πάντα σε 

ετοιμότητα, όποτε τους καλεί η υπηρεσία. Η περίοδος του καλοκαιριού είναι η πιο δύσκολη για 

τους πυροσβέστες, εξαιτίας των συχνών δασικών πυρκαγιών αλλά και λόγω της έλλειψης των 

αναγκαίων και σύγχρονων μέσων εξοπλισμού που θα διευκόλυναν την αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών.  

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Πρέπει να διαθέτουν καλή σωματική υγεία και αντοχή, ψυχραιμία, τόλμη και συνείδηση της 

σημασίας του κοινωνικού έργου που επιτελούν. Οι αξιωματικοί πρέπει να διαθέτουν διοικητικές 

και οργανωτικές ικανότητες.  

 

Σπουδές: 
Για να γίνει κάποιος πυροσβέστης πρέπει να φοιτήσει σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: α. 

Τμήμα Ανθυποπυραγών (5ο Επιστημονικό Πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου). Στο τμήμα 

αυτό εισάγονται πυρονόμοι, αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες σε ποσοστό 50% των θέσεων 

που προκηρύσσονται με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτεται 

από πτυχιούχους ΑΕΙ. Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. β. Τμήμα Αρχιπυροσβεστών και γ. Τμήμα 

Πυροσβεστών. Στο Πυροσβεστικό Σώμα κατατάσσονται ως δόκιμοι πυροσβέστες, άντρες που 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, απόφοιτοι λυκείου ηλικίας μέχρι 26 ετών 

καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μέχρι 30 ετών. Εισάγονται επίσης και γυναίκες. Η επιλογή 

των υποψηφίων για φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών γίνεται ύστερα από υγειονομική εξέταση, 

αθλητικές δοκιμασίες και έλεγχο νοημοσύνης.  

 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο αριθμός των εισαγομένων κατ’ έτος στις παραπάνω σχολές ορίζεται από τον υπουργό 

Δημόσιας Τάξης και τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.  

 

Πηγές Πληροφόρησης: 
  Πυροσβεστική Ακαδημία: Μάτσα 9, 145 10 Κάτω Κηφισιά, τηλ.: 210/8074546, 8074524, 8074502, 

http://www.fireservice.gr/fireacademy/  

  Πυροσβεστικό Σώμα: Μουρούζη 4, 101 72 Αθήνα, τηλ.: 210/7211441-43, http://www.fireservice.gr/ 

http://www.fireservice.gr/fireacademy/
http://www.fireservice.gr/
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9. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Επάγγελμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Αντικείμενό του είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση των 
πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας, δικτύων τηλεπληροφορικής και 
ανάλυσης-σύνθεσης, καθώς και εφαρμογής συστημάτων υλικού και λογισμικού. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συχνές μετακινήσεις για την τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, 
καταστημάτων κ.λπ. και η παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων διαμορφώνουν 
τόσο τις συνθήκες εργασίας του - που σε γενικές γραμμές θεωρούνται καλές - όσο και το 
ωράριό του, το οποίο μερικές φορές υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει 
πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και 
δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι 
οργανωτικός, μεθοδικός. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές στην πληροφορική παρέχονται στα Τμήματα Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθήνας, των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ιονίου 
(Κέρκυρα), στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκη), στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο), 
στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τρίπολη).  
Τα Τμήματα Πληροφορικής ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών (από 
θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και 
Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 
(από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και 
Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα, και το 
πτυχίο είναι επιπέδου 5. 
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται 
από την Επιστήμη των Υπολογιστών και τις προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, 
τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των 
μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, 
περιλαμβάνοντας μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής 
δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα 
Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά καθώς και διεπιστημονικά 
μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις 
Διοικητικές Επιστήμες. Οι φοιτητές, εμβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες 
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επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων: I. 
Θεωρητική Πληροφορική, II. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών III. Πληροφοριακά 
Συστήματα και Ασφάλεια, IV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης, V. Επιχειρησιακή 
Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής, VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί 
Υπολογισμοί. 
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 
Υποχρεωτικά και Κατ' Επιλογήν μαθήματα.  
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
αποτελείται από κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και το 5ο εξάμηνο (συν 
επιπλέον το μάθημα της ξένης γλώσσας), ενώ από το 6ο εξάμηνο οι φοιτητές του Τμήματος 
καλούνται να ακολουθήσουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις, με σκοπό την ειδίκευση 
πάνω στον τομέα που τους ενδιαφέρει περισσότερο: A" Πληροφοριακά Συστήματα", B. 
"Δίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστημάτων", Γ. "Ψηφιακά Μέσα", Δ. "Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. 
Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα 
μέχρι και το 2 ο έτος, ενώ στα δύο τελευταία έτη σπουδών υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις: 
Α. Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Β. Διαδικτυακά και Υπολογιστικά 
Συστήματα,  
Γ. Πληροφοριακά Συστήματα.  
Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν 2 κατευθύνσεις: Α. Πληροφορική - Ανθρωπιστικές και 
Κοινωνικές Επιστήμες. Οι τομείς ενδιαφέροντος της κατεύθυνσης είναι: α) Υπολογιστική 
Γλωσσολογία, β) Ιστορική και Πολιτισμική Πληροφορική, γ) Ψηφιακή Διαδρασιακή 
Τηλεόραση, δ) Βιντεοπαιχνίδια, και ε) Συστήματα Πολυμεσικής Επικοινωνίας και Διάδρασης 
από Απόσταση,  
με Γνωστικά πεδία: Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή - Τεχνητή Νοημοσύνη - Τεχνολογία 
Ψυχαγωγικού Λογισμικού - Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας - Γραφικά Υπολογιστή και 
Επεξεργασία και Εικόνας - Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολυμέσων - Κοινωνικά και 
Συνεργατικά Συστήματα  
Β. Πληροφοριακά Συστήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να κατέχουν οι 
επιστήμονες Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι: Βασικές αρχές Πληροφοριακών 
Συστημάτων - Στρατηγική, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων - 
Θεωρία και Πρακτική Πληροφοριακών Συστημάτων - Λογισμικό και Υλικό για Τεχνολογίες 
Πληροφορικής - Προγραμματισμός - Δομές Δεδομένων, Αντικειμένων και Αρχείων - Δίκτυα 
και Τηλεπικοινωνίες -Ανάλυση και Λογικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων - Βάσεις 
Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων - Διαχείριση έργων Πληροφορικής. 
Το πρόγραμμα βασικών σπουδών, στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Ηράκλειο), αποτελείται από τα μαθήματα κορμού, που είναι υποχρεωτικά, από δύο 
ομάδες  
μαθημάτων επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό 
και από άλλα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τομείς 
της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστών, της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών (με κατηγορίες: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα – Υλικό - Λογισμικό Συστημάτων 
- Πληροφοριακά Συστήματα - Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική - Αλγοριθμική και Ανάλυση 
Συστημάτων) ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής ή οργάνωσης και διοίκησης 
επιχειρήσεων (Πληροφορική και Κοινωνία).  
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Οι προπτυχιακές σπουδές, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στα έξι πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν κοινά υποχρεωτικά 
μαθήματα. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης σπουδών (Θεωρητικής 
Πληροφορικής, Συστημάτων Λογισμικού, και Τεχνολογίας Υπολογιστών), ενώ απαιτείται η 
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου για την 
ολοκλήρωση των σπουδών. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, όπως και επιλογής που επιμερίζονται στις 
έξης γνωστικές περιοχές: 1. Επιστήμες Η/Υ, 2. Επιστήμες Μαθηματικών και Στατιστικής, 3. 
Οικονομικές, Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4. Πτυχιακή Εργασία (προαιρετική), 5. 
Αγγλικά.  
Για τους πτυχιούχους των Τμημάτων Πληροφορικής, υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  
Ειδικότερα, τo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: A. Πληροφοριακών Συστημάτων, B. Επιστήμης των Υπολογιστών, Γ. 
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Διατμηματικό). 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο "Πληροφορική" με τις εξής εξειδικεύσεις: Α. Υπολογιστικά Συστήματα, Β. Θεωρία 
Επιστήμης Υπολογιστών, Γ. Λογισμικό, Δ. Επιστημονικοί Υπολογισμοί, Ε. Τεχνολογίες – 
Εφαρμογές.  
To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: Α. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Β. Πληροφορική 
και Διοίκηση (Διατμηματικό), Γ. Ιατρική Πληροφορική (Διατμηματικό). 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών: Α. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Β. Πληροφορική. 
Tο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω θεματικές περιοχές: Α. Αρχιτεκτονική 
Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων, Β. Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες, Γ. Παράλληλα 
και Κατανεμημένα Συστήματα, Δ. Πληροφοριακά Συστήματα, Ε. Υπολογιστική Όραση και 
Ρομποτική, Ζ. Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων, Η. Βιοϊατρική Πληροφορική και 
Τεχνολογία,  
Θ. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ι. Τεχνολογία Πολυμέσων.  
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:  
Α. Θεωρητικής Πληροφορικής, Β. Συστημάτων Λογισμικού, Γ. Υλικού Υπολογιστών και 
Δικτύων,  
Δ. Υπολογιστικής Επιστήμης.  
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), 
προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 
Ανάλογες σπουδές προσφέρονται και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2ο Επιστημονικό Πεδίο 
Θετικών Επιστημών στο μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου), αλλά και από στα Τμήματα 
Πληροφορικής των ΑΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως και από τα Τμήματα Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών των ΑΤΕΙ Λαμίας και Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά). 
Τα Τμήματα των ΑΤΕΙ ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 
(πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. 
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Πληροφορικής και Υπηρεσιών των σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα,, χωρίς απώλεια μορίων). Η 
διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαμήνου πρακτικής 
εξάσκησης και πτυχιακής εργασίας.  
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Αθήνας περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών ενοτήτων σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, 
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας και Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, 
Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.  
Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνουν:  
Αλγόριθμους και Δομές Δεδομένων - Βάσεις Δεδομένων-Ευφυή Συστήματα και Συστήματα 
βασισμένα στη Γνώση - Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού-Λειτουργικά 
Συστήματα -  
Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές - Τεχνολογία (Μηχανική) Λογισμικού - Τεχνολογία 
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων - Τεχνητή Νοημοσύνη - Παράλληλο και 
Κατανεμημένο Υπολογισμό-Τεχνολογία Πολυμέσων-Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα - 
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου -Υπολογιστή - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business, e-commerce, 
κ.λπ.) - Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών 
υποστηρίζει δύο Κατευθύνσεις Σπουδών, μέσω αντίστοιχων Κύκλων Μαθημάτων. Οι δύο 
Κατευθύνσεις Σπουδών είναι οι εξής: α. Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών β. 
Επικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων. 
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 
κατά κύριο λόγο ενότητες από την επιστήμη και την τεχνολογία (μηχανική) των υπολογιστών 
(Computer Science and Computer Engineering), όπου δίνεται έμφαση στις γενικές αρχές 
προγραμματισμού Η/Υ και στα θέματα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Αρχιτεκτονικής 
Υπολογιστικών Συστημάτων και ενότητες από τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά 
συστήματα (Ιnformation and Communication Systems), όπου μελετάται η αλληλεπίδραση 
χρήστη υπολογιστή, ο τρόπος εισαγωγής των εφαρμογών της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό και οι γενικές αρχές που πρέπει να 
ακολουθούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. 
Τα μαθήματα καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες: Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων - Βάσεις 
Δεδομένων, Ευφυή Συστήματα και Συστήματα βασισμένα στη γνώση - Γλώσσες και 
Μεθοδολογίες Προγραμματισμού-Λειτουργικά Συστήματα - Πληροφοριακά και 
Επικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές - Τεχνολογία (Μηχανική) Λογισμικού -Τεχνολογία 
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων - Τεχνητή Νοημοσύνη.  
Το Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΑΤΕΙ 
Λαμίας είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα 
αντικείμενα:  
Υλικό Υπολογιστών (Hardware) - Λογισμικό (Software) - Βάσεις Δεδομένων (Data Bases) -
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) - Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications) - Δίκτυα 
(Networks) - Διαδίκτυο (Internet) - Πολυμέσα (Multimedia). Το Πρόγραμμα Σπουδών 
αποτελείται  
δύο κυρίως προσανατολισμούς - κατευθύνσεις: 1. Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνίας, 2. 
Τεχνολογίας Τηλεφαρμογών. 
Το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΑΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) συγκροτείται από θεωρητικά και μεικτά μαθήματα και ο 
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φοιτητής επιλέγοντας τα κατάλληλα μαθήματα μπορεί να ακολουθήσει μία από τις παρακάτω 
δύο κατευθύνσεις: α.Τηλεεφαρμογές και Ασφάλεια β. Επιστημονικοί Υπολογισμοί. 
Οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε 
τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που 
χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο 
οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε 
ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους 
πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα 
Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά 
δικαιώματα που ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ44, ΑΡΘΡΟ 2,/2009, ΦΕΚ58/8-4-
2009) "Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών".  
Άρθρο 2, ΠΔ44/2009, ΦΕΚ58/8-4-2009: 
Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής 
ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν 
γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, 
επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν 
ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, 
επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους 
επιστημονικούς τομείς: α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) της 
πληροφορικής, γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
και εφαρμογών διαδικτύου και δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας 
σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.  
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δύνανται να απασχοληθούν στα ανωτέρω και στον 
επιστημονικό τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. 
Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά 
με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος 
συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις 
φορέων του Δημοσίου (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α΄/31-12-2003), στα προσόντα διορισμού 
στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 268/2004, Φ.Ε.Κ. 268/Α΄/28-12-
2004). 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΤΕΙ Τεχνολογίας Πληροφορικής και 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

:ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ -11
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 73 

Τηλεπικοινωνιών, καθώς και Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προβλέπονται με το Προεδρικό 
Διάταγμα 183/03-12-2008 (ΦΕΚ 246 τ. Α'.): Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 
και Δικτύων, θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν στη διοίκηση επιχειρήσεων, σε 
μηχανογραφικά κέντρα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στη βιομηχανία, σε εταιρείες 
προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ., ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
αφού αποκτήσουν και παιδαγωγική κατάρτιση. Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι πολύ 
θετικές λόγω της εισόδου και της εκτεταμένης χρήσης της πληροφορικής σε όλες τις 
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και οι απόφοιτοι προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα απασχόλησης. 
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Πληροφορικής, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ: 
+30 210 8203314 -315 -316, Fax: +30 210 8226105, e-mail: infotech@aueb.gr, web site: 
http://www.cs.aueb.gr/  
• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτης Τ.Θ. 1186 
45110 Ιωάννινα, Τηλ.: +30 2651 0 97021, Fax: +30 2651-0-98890, web site: 
http://www.cs.uoi.gr/index_gr.html  
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, 
Κτίριο Βιολογίας, 54124 Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: +30 2310 99.8410,-8420,-8436, E-mail 
info@csd.auth.gr, web site: http://www.csd.auth.gr 
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Τμήμα Πληροφορικής, Τσαμαδού 78, Πειραιάς Τηλ.: +30 210 
4142067, +30 210 4142114, Fax: +30 210 4142107, E-mail: infodept@unipi.gr, web site: 
http://www.cs.unipi.gr/  
• Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Πληροφορικής, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: +30 
26610 38153, Fax:+30 26610 48491, e-mail: cs@ionio.gr, web site: www.ionio.gr/depts/cs  
• Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο Κρήτης, 
τηλ: +30 2810 393500, fax: +30 2810 393501, e-mail: csd at csd.uoc.gr, web site: 
http://www.csd.uoc.gr/  
• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη): Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τέρμα 
Καραϊσκάκη, 22100 Τρίπολη, τηλ.:+30 2710 372164, Fax:+30 2710 372160, E-mail 
arpoliti@uop.gr, web site:: http://cst.uop.gr/  
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εγνατίας 156, 54006 
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310-891217, Fax: 2310-891290, e-mail: itsecr@uom.gr, web site: 
http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2 
• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, Τ.Θ. 
20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: +357 22894000, fax: +357 22892100, e-mail: info@ucy.ac.cy, 

http://www.cs.aueb.gr/
http://www.cs.uoi.gr/index_gr.html
http://www.csd.auth.gr/
http://www.cs.unipi.gr/
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web site: htpp://www.ucy.ac.cy 
• ΑΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Πληροφορικής, Οδός Αγ. Σπυρίδωνα 122 10 Αιγάλεω, Τηλ.:+30 210 
5385312, Fax : +30 210 5910975, e-mail pliroforiki@teiath.gr, web site: 
http://www.cs.teiath.gr/  
• ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τμήμα Πληροφορικής, Τ.Θ. 141, 574 00 Θεσσαλονίκη, Tηλ: +30 31 
791287, 791290, 791298, 791299, 791299, 791295, web site: 
http://www.teithe.gr/modules/content/ 
• ΑΤΕΙ Λαμίας: Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3ο Χλμ Παλ. Εθν Οδός 
Λαμίας - Αθήνας, 35100 Λαμία, Τηλ.:+30 22310 60167, +30 22310 60168, e-mail: di@teilam.gr, 
web site: http://www.inf.teilam.gr/ 
• ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά): Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Περιοχή Φούρκα,Τ.Θ.30,Τ.Κ. 52100 Καστοριά. Τηλ.:+30 24670 87060-2, +30 24670 87200,+30 
24670 87180, Fax: +30 24670 87063, email: inf@kastoria.teikoz.gr, web site: 
http://kastoria.teikoz.gr/inf/ 
• Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 98851, -97348, -98455, -98458, fax: 
+30 26510 98686, e-mail: career@uoi.gr, web site: http://career.admin.uoi.gr  
• Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.): Κτίριο Διοίκησης, 541 24 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310.99.5314-5, 
Φαξ: +30 2310.99.5312, e-mail: gd@cso.auth.gr, web site: www.cso.auth.gr  
• Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς: Καραολή & Δημητρίου 40, 18532 Πειραιάς, 
Τηλέφωνο: +30 210 4142562, Φαξ: +30 210 4142569, e-mail γραφείου: gdiasyn@unipi.gr, web 
site: http://career.unipi.gr/ypires/diasyndesh/  
• Γραφείο Διασύνδεσης Ιόνιου Πανεπιστημίου: Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 491 00 Κέρκυρα, 
Τηλ.: +30 26610 87656 – 58, e-mail: career@ionio.gr, web site: http://www.ionio.gr/career/  
• Γραφείο Διασύνδεσης - Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη - 
Κτίριο Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, 2ος Όροφος Γραφείο Β02, 22100 Τρίπολη 
Αρκαδία, Τηλ.: +30 2710 230126 Fax : +30 2710 230126, e-mail: career@uop.gr, web site: 
http://career.uop.gr/  
• Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, 12210 Αιγάλεω, Αττικής, 
τηλ.: +30 210 5385180-81, fax: +30 210 5385180, e-mail: career@teiath.gr, web site: 
http://www.career.teiath.gr/  
• Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400 Σίνδος, τηλ. 2310 791480-1, 
2310 795505-6, fax: 2310 791482, e-mail: career@admin.teithe.gr, web site: 
www.career.teithe.gr/ 
• Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Λαμίας - Παράρτημα Καρπενησίου: Τμήμα Δασοπονίας, 36100 
Καρπενήσι, τηλ: +30 22370 23282 & +30 22370 25063, fax: +30 22370 24035, email: 
dasokarp@teilam.gr, web site: http://career.teilam.gr/ 
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά): Θέση Φούρκα, 52100 
Καστοριά, Τηλ 2467087182, Fax +30 2467087063, e-mail: career@kastoria.teikoz.gr, web site: 
http://career.teikoz.gr, http://career.teikoz.gr/grafeio.htm  
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 
210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: 
webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας 

htpp://www.ucy.ac.cy/
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(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση 
Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 
5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, 
web site: http://www.doatap.gr 
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΣΑΕΙΤΤΕ): Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 
3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 
• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) Διεύθυνση: Κορνάρου 2 & Ερμού, 
10563 Αθήνα, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 210 3230073, +30 210 3236544, +30 210 
3221255, Fax:+30 210 3311338, Email: olme@otenet.gr web site: http://www.olme.gr/  
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Επάγγελμα: ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η φυσική αγωγή των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων είναι το αντικείμενο της 
εργασίας του. Διδάσκει στους μαθητές ασκήσεις ενόργανης και ανόργανης γυμναστικής και 
είναι υπεύθυνος για τις σχολικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων. Διοργανώνει τις αθλητικές 
συναντήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της άμιλλας μεταξύ των μαθητών και φροντίζει επίσης 
για την καλή εμφάνιση του σχολείου στις σχολικές παρελάσεις και σε άλλες εκδηλώσεις. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων καθηγητών μέσης εκπαίδευσης 
λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του, που είναι η φυσική αγωγή. Εργάζεται λοιπόν 
για πολλές ώρες όρθιος, γυμνάζοντας τους μαθητές. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται πιο 
δύσκολες, όταν δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο στο σχολείο όπου εργάζεται και 
αναγκάζεται να γυμνάζει τους μαθητές σε εξωτερικούς χώρους κάτω από αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Αξιολογεί τους μαθητές με κριτήριο τις παρουσίες τους την ώρα της γυμναστικής 
αλλά και τη διάθεσή τους για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές δεν εξετάζονται γραπτώς 
στο μάθημα της γυμναστικής για να προαχθούν στην επόμενη τάξη. Το ωράριο του γυμναστή 
μπορεί να είναι εναλλασσόμενο (πρωί-απόγευμα) λόγω των ανεπαρκών κτιριακών 
εγκαταστάσεων.  
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο γυμναστής πρέπει να έχει καλή σωματική διάπλαση και υγεία για να μπορεί να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Πρέπει επίσης, να αγαπά τον αθλητισμό, να 
έχει επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες και την ικανότητα να οργανώνει και να διοικεί 
άτομα και ομάδες ατόμων. Απαραίτητο είναι να αγαπά τους νέους, να δείχνει κατανόηση στα 
προβλήματα και στις ανησυχίες τους, να είναι υπομονετικός, σταθερός και επίμονος και να 
προσπαθεί να τους μεταδώσει τις γνώσεις του με τρόπο απλό και κατανοητό. Οφείλει να 
είναι δίκαιος, αντικειμενικός και αμερόληπτος στις σχέσεις του με τους μαθητές και τους 
γονείς, ώστε να μη δημιουργεί πικρίες και αντιδικίες μεταξύ τους. Εκτός μαθήματος πρέπει να 
αποτελεί καλό και χρήσιμο φίλο για τους μαθητές του.  
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 
και Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα) και Θράκης (Κομοτηνή). Η διάρκεια των σπουδών είναι 
οκτώ εξάμηνα με πρακτική εξάσκηση σε δημόσια σχολεία. Οι πτυχιούχοι αυτών των 
τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ο 
στόχος του προγράμματος σπουδών των τμημάτων είναι να οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα 
σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 21ου 
αιώνα, να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου του καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και του ρόλου του αθλητικού επιστήμονα στους χώρους της 
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άθλησης και της άσκησης με την εισαγωγή νέων εξειδικευμένων μαθημάτων. Το πρόγραμμα 
σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι τέσσερα εξάμηνα, τα 
μαθήματα είναι γενικής κατεύθυνσης και στοχεύουν στο να καταστήσουν ικανούς τους 
φοιτητές να διδάξουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ο δεύτερος κύκλος είναι άλλα 
τέσσερα εξάμηνα κατά τα οποία διδάσκονται οι ειδικότητες -κύριες και δευτερεύουσες- όπως 
προπονητικής κατεύθυνσης, αθλητικές δραστηριότητες κλειστού και ανοιχτού χώρου καθώς 
και ειδικότητα ελληνικών παραδοσιακών χορών. Όσοι εγγράφονται ως αθλητές 
υποχρεώνονται να αποκτήσουν ειδικότητα στο άθλημα από το οποίο προήλθαν (π.χ. 
καλαθοσφαίριση, κολύμβηση κ.λπ.). 
Στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό ή στην προπονητική αθλημάτων προσφέρονται 
σπουδές και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση όμως ότι οι τίτλοι 
σπουδών αυτών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι 
των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
αντίστοιχα. 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 4, 
παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 64/1993 (ΦΕΚ 28/τ. Α/1993). Παράλληλα ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γυμναστή 
(Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) από τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα και 
τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, εφόσον βέβαια προβλέπεται διορισμός στο Δημόσιο.  
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί: 
α. ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και στην ειδική 
αγωγή (για άτομα με ειδικές ικανότητες), 
β. ως προπονητής ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, 
γ. ως γυμναστής σε επιχειρήσεις και δήμους, 
δ. ως διευθυντής γυμναστηρίων και χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
ε. ως τεχνικός σύμβουλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισμούς και 
συναφείς φορείς. 
Επαγγέλματα όπως Γυμναστής, Ειδικός εκδηλώσεων και Ψυχαγωγίας, Στέλεχος θαλάσσιων 
πάρκων, Δάσκαλος τένις, Δάσκαλος θαλάσσιων αθλημάτων έχουν ανερχόμενη ζήτηση και 
προοπτική αν και κάποια από αυτά που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα ή την ψυχαγωγία, 
έχουν τη μορφή της εποχιακής απασχόλησης.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
 

www.ypepth.gr 
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  
Βασ. Όλγας 41, 172 37 Δάφνη, τηλ.: 210/9715315,  
http://www.uoa.gr/tefaa 

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006  

http://www.uoa.gr/tefaa
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Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310/995269 και 995276.  
http://www.auth.gr/phed/grhome.htm 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σέρρες:  
Δημ. Μαρούλη 43, 62122 Σέρρες, τηλ.: 23210/67135,  
http://www.auth.gr/tefaa-sr/ 
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 7o χλμ. εθνικής οδού  
Κομοτηνής - Ξάνθης, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310/39621,  
http://www.phyed.duth.gr 
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Καρνές, 42100 Τρίκαλα,  
τηλ.: 24310/47003 και 47000, http://www.pe.uth.gr/index.htm 
  Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος: Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 
2310/282512, http://www.egve.gr  
  ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr 
ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, 
fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr 
  ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158 
www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων  
email: srpq@ypepth.gr 
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10. ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Επάγγελμα: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ 
 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Η πληροφόρηση των καταναλωτών, η διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, η 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η αύξηση των πωλήσεων είναι το αντικείμενο της 
εργασίας του. Ασχολείται δηλ. με τον προγραμματισμό του μάρκετινγκ, τη διαφημιστική 
εκστρατεία και συμμετέχει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και τον καθορισμό της 
τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων της επιχείρησης. 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου αλλά με πολύ έντονο ρυθμό. Το ωράριό του είναι 
ακανόνιστο και συχνά παρατείνεται όταν υπάρχει φόρτος εργασίας. Μετακινείται για να 
επισκεφτεί τους πελάτες του, αλλά και για να βρεθεί στο χώρο όπου υλοποιείται το 
διαφημιστικό πρόγραμμα. Για να ολοκληρωθεί η εργασία του χρειάζεται τη συνεργασία και 
άλλων επαγγελματιών, όπως σεναριογράφου, ζωγράφου, μακετίστα, κινηματογραφιστή, 
εκφωνητή, κ.ά. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο διαφημιστής πρέπει να διαθέτει επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία και επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Οι πρωτότυπες ιδέες και η ικανότητα να πείθει είναι στοιχεία που τον 
χαρακτηρίζουν. Πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις σε θέματα διαφήμισης, δημοσιογραφίας, 
τυπογραφίας, φωτογραφίας κ.λπ. Στοιχεία που επηρεάζουν καθοριστικά την επαγγελματική 
του επιτυχία είναι η ικανότητα να αναλύει τις τάσεις που διαμορφώνονται κάθε φορά στην 
αγορά και η δυνατότητά του να παρουσιάζει στον πελάτη αποτελεσματικές προτάσεις. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των ΑΤΕΙ Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, στην οποία η διάρκεια των σπουδών είναι έξι εξάμηνα και ένα εξάμηνο 
πρακτική εξάσκηση. Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 
και μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής ΑΕΙ: Πληροφορικής Πανεπιστημίου 
Πειραιά, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου 
Πανεπιστημίου (εκτός από τα τμήματα Ψυχολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Οικονομικών Επιστημών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εκτός από τα τμήματα Στατιστικής και Πληροφορικής), 
Πανεπιστημίου Πειραιά, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ψυχολογίας Πανεπιστημίων Κρήτης και Αριστοτέλειου 
Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (πρόγραμμα Ψυχολογίας) 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ποιμαντικής και 
Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, 
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Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικιακής Οικονομίας-Οικολογίας Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας Παντείου. Σπουδές στη διαφήμιση, επιπέδου, 3+ μπορούν να γίνουν σε ΙΕΚ (δημόσια 
και ιδιωτικά). Σπουδές επίσης προσφέρονται από Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 
συνεργαζόμενα με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση να συντρέχουν οι 
λόγοι, όπως ορίζονται από το Π.Δ. 165/28-6-2000, περί αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, το ΙΤΕ και το ΣΑΕΙΤΤΕ, προκειμένου να αναγνωρίζονται τα ακαδημαϊκά και 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.  
 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Εμπορίας και Διαφήμισης των ΤΕΙ, έχουν 
κατοχυρωθεί νομικά από το Π.Δ. 78, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 36 Α’ στις 7-2-1989.  
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Οι διαφημιστικές εταιρείες αποτελούν τον κύριο χώρο απασχόλησής τους. Μπορούν, επίσης, 
να εργαστούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, σε τράπεζες και εξαγωγικούς οργανισμούς, βιομηχανίες και εμπορικές 
επιχειρήσεις, ιδρύματα, μεγάλα καταστήματα κ.λπ. και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι απρόβλεπτες και αδιευκρίνιστες, η δε ζήτηση 
στην αγορά εργασίας παρουσιάζει ουδέτερο ισοζύγιο με τάση θετική, λόγω της ανάπτυξης 
των ΜΜΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.  
 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 

 
12243 Αιγάλεω, τηλ.: 210/5907895, 5314878, 5385200,  
http://www.teiath.gr/sdo/marketing/market.html 

fax: 2310/791188, 799152, http://www.mkt.teithe.gr/. 
ν, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 

+30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-
mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr 

αγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης 
Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, 
Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων 
+30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 

Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, 
web site: http://www.doatap.gr 

(ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 

http://www.teiath.gr/sdo/marketing/market.html
http://www.mkt.teithe.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.doatap.gr/
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3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srp 
 

 

 

 

Επάγγελμα: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΣΤΡΙΑ 

 
Περιγραφή Επαγγέλματος: 
Είναι ο δημιουργός της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που με τη σαφήνεια και την 
πειθώ του εικαστικού του μηνύματος προβάλλει στο κοινό προϊόντα και υπηρεσίες. Ανάλογα 
με τη χρήση αυτού που πρόκειται να σχεδιάσει κάθε φορά και που μπορεί να είναι: 
διαφημιστικές καταχωρήσεις, εξώφυλλα βιβλίων, διαφημιστικά φυλλάδια, ιστοσελίδες, 
ηλεκτρονικές εκδόσεις κ.λπ., δημιουργεί διάφορα προσχέδια και τα υποβάλλει προς έγκριση. 
Αφού γίνει η επιλογή του τελικού προσχεδίου, διεκπεραιώνει την εργασία. Στην εποχή μας με 
την εκτεταμένη χρήση των Η/Υ το επάγγελμα του γραφίστα είναι από τα πλέον σύγχρονα και 
του προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για να υλοποιήσει δημιουργικά τις ιδέες του.  
 
Συνθήκες Εργασίας: 
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου και περιβάλλον ευχάριστο. Παρ’όλα αυτά, η συνεχής 
προσπάθειά του για καλύτερο δημιουργικό αποτέλεσμα, όπως και τα χρονικά περιθώρια, που 
πολλές φορές έχει για την ολοκλήρωση μιας δουλειάς, είναι στοιχεία που τον καταπονούν 
σωματικά και πνευματικά. Προβλήματα επίσης μπορεί να του δημιουργηθούν στην όραση 
από την πολύωρη χρήση του Η/Υ. Τέλος, η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών κατά τη 
διαδικασία εμφάνισης των φιλμ, είναι δυνατό να του προκαλέσει δερματικές παθήσεις. Το 
ωράριό του είναι κανονικό, συχνά όμως παρατείνεται ιδιαίτερα όταν εργάζεται ως ελεύθερος 
επαγγελματίας. 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Η δημιουργική διάθεση, η φαντασία, η μεθοδικότητα και η υπομονή είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά του γραφίστα. Πρέπει να έχει μεγάλη ευχέρια στη χρήση του Η/Υ, καθώς και 
άριστη γνώση όλων των γραφιστικών προγραμμάτων. Επίσης, οι γνώσεις ψυχολογίας, 
κοινωνιολογίας και μάρκετινγκ διευκολύνουν το έργο του. 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Γραφιστικής, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και 
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΑΤΕΙ Αθηνών. Το Τμήμα ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο 
Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας 
και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). και για την 
εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και 
Γραμμικό Σχέδιο. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και 

http://www.srpq.gr/
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ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4. 
Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριους Τομείς Μαθημάτων: Α. Γραφιστικής,  
Β. Εικαστικής παιδείας, Γ. Παραστατικής τεχνολογίας και επικοινωνίας.  
Ο Τομέας Μαθημάτων Γραφιστικής, έχει την ευθύνη της διδασκαλίας των ακολούθων 
μαθημάτων του τμήματος Γραφιστικής: Γράμματα και Αριθμοί, Τυπογραφία, 
Γραμματογραφία, Γραφιστική (Ι, ΙΙ , ΙΙΙ, IV, V, VI, VII), Εικονογράφηση, Εισαγωγή στην 
πληροφορική, Γραφιστική με υπολογιστή (I, II), Σημειολογία, Ειδικά θέματα Φωτογραφίας, 
Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Πολυμέσα. 
Ο Τομέας Μαθημάτων Εικαστικής Παιδείας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων: 
Φιλοσοφία - Αισθητική, Βασικό Σχέδιο (Ι, ΙΙ), Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα (Ι, ΙΙ, ΙΙ,ΙV), Ιστορία 
Τέχνης & Γραφιστικής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI), Xρώμα - Σκίτσο - Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 
Ο Τομέας Μαθημάτων Παραστατικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη των 
παρακάτω μαθημάτων: Βιομηχανικό Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, (Ι, ΙΙ), Διαφήμιση, Έρευνα 
Αγοράς, Ξένη Γλώσσα (Ι, ΙΙ, ΙΙ), Γραφιστική εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 
Προϋπολογισμός Εντύπου, Φωτογραφία (Ι, ΙΙ, ΙII). 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε 
τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που 
χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο 
οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε 
ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους 
πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν.3549 ΦΕΚ 69 Α’ / 20-03-2007 τα 
Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 
Από το ακαδημαικό έτος 2010-2011 θα λειτουργήσει τμήμα γραφιστικής και στο ΑΤΕΙ Σερρών. 
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γραφιστικής ορίζονται βάσει 
του ΦΕΚ.: 160/16-06-1989, ΠΔ. 357, Άρθρο 3. Πιο συγκεκριμένα: 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.Ε.Ι.) από την ημερομηνία 
απόκτησης του πτυχίου τους με βάση τις εξειδικευμένες καλλιτεχνικές, θεωρητικές και 
τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα ως 
γραφίστες δημιουργοί, είτε σε συνεργασία με άλλους ειδικούς ή καλλιτέχνες ή τεχνικούς με 
τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γραφιστικής 
δημιουργίας.  
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής 
αντικείμενα και δραστηριότητες:  
Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση).  
Διαφήμιση: Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική - Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας 
- 
Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα-Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, 
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επιστολόχαρτα, φάκελλα κ.λ.π.- Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση.  
Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά έντυπα 
επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών συγκοινωνιακών 
μέσων.  
Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων (κουτιά, 
ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία δίσκων).  
Τηλεόραση και κινηματογράφο: Σχεδίαση των τίτλων των ταινιών-Κινούμενο σχέδιο στις 
διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο-Δημιουργία γραφιστικών 
έργων με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και 
στατιστικών πινάκων ως και όλων των γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη 
παρουσίαση των ειδήσεων και των εκπομπών.  
Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας 
τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φοράς ισχύουσας 
νομoθεσίας.  
Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση με 
την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών 
ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους. 
 
 
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να εργαστεί σε διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία, τυπογραφεία, 
εφημερίδες, περιοδικά, εργαστήρια γραφικών τεχνών, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εκδοτικούς 
οίκους, τηλεοπτικούς σταθμούς, τεχνικά γραφεία, ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αφού αποκτήσει παιδαγωγική κατάρτιση, όπως επίσης και ως ελεύθερος 
επαγγελματίας, δημιουργώντας το δικό του γραφείο. Μπορεί, επίσης, να εργαστεί σε κρατικά 
τυπογραφεία και σε υπουργεία ή οργανισμούς, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων. Οι 
προοπτικές απασχόλησης για τους γραφίστες είναι πάρα πολύ θετικές. Η εισβολή της 
πληροφορικής στην τεχνολογία των γραφικών τεχνών την τελευταία δεκαετία μετέτρεψε τη 
μορφή του κλάδου σε ένα δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο χώρο, «δύσκολο» και 
«αφιλόξενο» πλέον για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις. 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• ΑΤΕΙ Αθηνών: Τμήμα Γραφιστικής, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, 
Αγίου Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω, Αθήνα, Τηλ.: +30210 5385402, -3, Ε-Mail: 
graphi@teiath.gr, web site: http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/ 
• Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Αγ.Σπυρίδωνος & Μήλου 1, 12210 Αιγάλεω, Αττικής 
τηλ.: +30 210 5385180-81, fax: +30 210 5385180, e-mail: career@teiath.gr, web site: 
http://www.career.teiath.gr/  
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 
210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: 
webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr  
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση 
Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 
5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 

http://www.teiath.gr/sgtks/grafics/
http://www.career.teiath.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.doatap.gr/
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• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης 
Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, 541 23 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, 
web site: http://www.doatap.gr 
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 
3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 
• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, 
τηλ.:+30 210 3230073,+30 210 3236544, +30 210 3221255, Fax:+30 210 3311338, E-
mail:olme@otenet.gr, web site: http://www.olme.gr/ 

 

 

 

 

http://www.doatap.gr/
http://www.srpq.gr/
http://www.olme.gr/
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
ΤΤα παρακάτω δελτία τύπου αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του 
σσχολείου και / ή εστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον τοπικό τύπο ( 
ΕΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ  - ΚΟΣΜΟΣ ) ο οποίος και τα δημοσίευσε. 
ΤΤα παραθέτουμε : 
 

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009 - 2010 
18-12-2009 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

1. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους χώρους 
εργασίας 

2. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό την συντονίστρια των 
προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

 Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νομαρχίας 

 Το Φαρμακείο του Προέδρου του Συλλόγου Φαρμακοποιών Λάρισας κ. Μακρυγιάννη 

 Το Παραδοσιακό Χωριό στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας 
και ενημερώθηκαν για θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα 
ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία 
τους. 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 

15-1-2010 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

3. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους 

χώρους εργασίας 

4. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 

προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

 Το Γαλλικό Ινστιτούτο  

και ενημερώθηκαν από τη Διευθύντριά του, κ. Βουλγαράκη, αρχικά για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει στην περιοχή μας τόσο σε μορφωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο και στη 

συνέχεια για τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα 

ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία 

τους. 

Με την ευκαιρία ξεναγήθηκαν στην έκθεση ΄΄ ΤΑ  50 ΧΡΟΝΙΑ  ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΞ – Ο 

ΓΑΛΑΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΜΑΣ ΄΄ και παρακολούθησαν την ταινία ΄΄ Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΄΄ 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 

22-1-2010 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

5. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους 

χώρους εργασίας 

6. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 

προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

 Την Ιατρική Σχολή στο κτίριο Κατσίγρα  στο κέντρο της πόλης 

Παρακολούθησαν την προβολή βίντεο διάρκειας 30 λεπτών του παλαιοντολόγου του 

Υπουργείου Πολιτισμού κ. Αθανασίου και ξεναγήθηκαν  από την κ. I. Νικολάου, 

συντηρήτρια έργων τέχνης στην έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων με τίτλο << Ο 

ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ >> που φιλοξενείται αυτές τις μέρες στη 

σχολή. Τους δόθηκε έντυπο υλικό. 

Στη συνέχεια ενημερώθηκαν από την κ. Νικολάου για το επάγγελμά της και για τα θέματα  

που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα ερωτηματολόγια που έχουν 

δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία του 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 

5-2-2010 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

7. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους 

χώρους εργασίας 

8. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 

προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

1. Tη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Και συναντήθηκαν με τη δημοσιογράφο κ. Κωνσταντίνα Καρυδάκη, η οποία τους ξενάγησε 

στο ραδιοφωνικό στούντιο, τους εξήγησε τη λειτουργία του και μίλησε για το επάγγελμα 

τόσο του δημοσιογράφου όσο και όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στη 

ραδιοφωνία. 

2. τον ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV   

Και συναντήθηκαν με τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Τράντα ο οποίος τους ξενάγησε σε όλους 

τους χώρους και τους ανέλυσε όλες τις ειδικότητες που δραστηριοποιούνται σε ένα 

τηλεοπτικό κανάλι προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εκπομπή. 

Δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλους εργαζόμενους και να μιλήσουν μαζί τους. 

Από τις ενδιαφέρουσες συνομιλίες με την κ. Καρυδάκη και τον κ. Τράγκα οι  μαθητές 

άντλησαν πληροφορίες για τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα 

ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία 

τους. 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 

5-3-2010 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

9. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους 

χώρους εργασίας 

10. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 

προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

- To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΕΚΑΒ Λάρισας στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  

και συναντήθηκαν με τον διασώστη – υπεύθυνο του τμήματος εκπαίδευσης κ. Ξενοφώντα 

Λέτσιο, ο οποίος  τους υποδέχθηκε  στο χώρο του ΙΕΚ του ΕΚΑΒ, τους μίλησε για τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΑΒ αλλά και για το επάγγελμα του διασώστη . 

Από την ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κ. Λέτσιο οι  μαθητές και οι μαθήτριες άντλησαν 

πληροφορίες για τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα 

ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία 

τους. 

 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

:ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ -11
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 90 

 

 

 

 

 
11

ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 

23-3-2010 

 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται τη φετινή χρονιά 

με θέματα :  

 Αποκτώ ικανότητες και δεξιότητες για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και 

 Τριτογενής τομέας της παραγωγής : γνωρίζω τα επαγγέλματα 

μαθητές και μαθήτριες του Β3 είχαν αφενός την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

ενημερωτική-εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα : 

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

και  εισηγητή τον υποπυραγό κ. Αντωνίου Χρήστο και αφετέρου να αντλήσουν όλες τις 

πληροφορίες τις σχετικές με το επάγγελμα του πυροσβέστη και να βοηθηθούν  για την 

εργασία που πρόκειται να συντάξουν. 

Στη συνέχεια στην αυλή του σχολείου συναντήθηκαν με τους πυροσβέστες κ. Μαντάρα 

Κωνσταντίνο και Φαρμακιώτη Αθανάσιο και είδαν από κοντά ένα πυροσβεστικό όχημα και 

τον εξοπλισμό που διαθέτει. 

Συντονίστρια στις δραστηριότητες των μαθητών και μαθητριών η καθηγήτρια του σχολείου 

κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 

14-4-2010 

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

11. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους 

χώρους εργασίας 

12. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν μαζί με  τη συντονίστρια των 

προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία συναντήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου : 

1. κ. Πατσιά Ευδοξία, καθηγήτρια πληροφορικής και  

2. κ. Τζιατζιά Μιχαήλ, καθηγητή φυσικής αγωγής  

και μίλησαν μαζί τους για τις σπουδές και το επάγγελμα τους. 

Από τις ενδιαφέρουσες συνομιλίες οι  μαθητές και οι μαθήτριες άντλησαν πληροφορίες για 

τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα ερωτηματολόγια που έχουν 

δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία τους. 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 

23-4-2010 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Β τάξης οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 

συναντήθηκαν με τον διαφημιστή κ. Μιχάλη Τζίκα, ο οποίος με την ιδιαίτερα κατατοπιστική 

παρουσίασή του τους μύησε στα θέματα : 

 διαφήμιση  

 οργάνωση και λειτουργία μιας διαφημιστικής εταιρείας και 

 οργάνωση μιας διαφημιστικής καμπάνιας 

Παράλληλα στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται στο 

σχολείο  τη φετινή χρονιά με θέματα :  

 Αποκτώ ικανότητες και δεξιότητες για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και 

 Τριτογενής τομέας της παραγωγής : γνωρίζω τα επαγγέλματα 

οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν από τον κ. Τζίκα και τη 

συνεργάτιδά του, γραφίστρια, κ. Μαρία Χατζημπύρου όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με 

τα  επαγγέλματα τους ,τις απαιτούμενες σπουδές, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται. 

Συντονίστρια στις δραστηριότητες των μαθητών και μαθητριών η καθηγήτρια του σχολείου 

κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία 
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AΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 

Ο ρόλος της «δράσης» στη μάθηση 
Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι φοιτητές διατηρούν περίπου το 15% αυτών που μαθαίνουν 
μόνο μέσα από τις διαλέξεις, και κάπως λιγότερο από αυτά που μελετούν. 
Σε αντίθεση οι τρόποι μάθησης που απαιτούν από τους φοιτητές να «ερευνούν και να 
δημιουργούν», επιτυγχάνουν πολύ πιο συχνά να “προκαλούν το νου και να αλλάζουν τον 
τρόπο σκέψης μας, αυτό δηλαδή στο οποίο στοχεύει η μάθηση.” (  Hokanson ) 
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90% ΟΣΩΝ

ΛΕΜΕ ΚΑΙ

ΚΑΝΟΥΜΕ

70% ΟΣΩΝ ΛΕΜΕ

50% ΟΣΩΝ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ

ΒΛΕΠΟΥΜΕ

30% ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

20% ΟΣΩΝ ΑΚΟΥΜΕ

10% ΟΣΩΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΑΚΟΥΣΜΑ ΛΕΞΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΜΑ

H ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο ρόλος των αισθήσεων στη μάθηση (Treichler, 1967) 
 
Μαθαίνουμε 
- 10% μέσω της γεύσης 
- 1,5 μέσω της αφής 
- 3,5% μέσω της όσφρησης 
- 11% μέσω της ακοής 
- 83% μέσω της όρασης 
 
Θυμόμαστε 
- 10% απ’ αυτά που διαβάζουμε 
- 20% απ’ αυτά που ακούμε 
- 30% απ’ αυτά που βλέπουμε 
- 50% απ’ αυτά που βλέπουμε & ακούμε 
- 70% απ’ αυτά που λέμε όταν συνομιλούμε με άλλους 
- 90% απ’ αυτά που λέμε καθώς κάνουμε κάτι 

 

 

 

 

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 
15-1-2010 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

13. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους χώρους 
εργασίας 

14. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 
προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

 Το Γαλλικό Ινστιτούτο  
και ενημερώθηκαν από τη Διευθύντριά του, κ. Βουλγαράκη, αρχικά για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στην περιοχή μας τόσο σε μορφωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο και στη 
συνέχεια για τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα ερωτηματολόγια 
που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία τους. 
Με την ευκαιρία ξεναγήθηκαν στην έκθεση ΄΄ ΤΑ  50 ΧΡΟΝΙΑ  ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΞ – Ο ΓΑΛΑΤΗΣ ΗΡΩΑΣ 
ΜΑΣ ΄΄ και παρακολούθησαν την ταινία ΄΄ Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΄΄ 
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11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 
22-1-2010 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

15. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους χώρους 
εργασίας 

16. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 
προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

 Την Ιατρική Σχολή στο κτίριο Κατσίγρα  στο κέντρο της πόλης 
Παρακολούθησαν την προβολή βίντεο διάρκειας 30 λεπτών του παλαιοντολόγου του 
Υπουργείου Πολιτισμού κ. Αθανασίου και ξεναγήθηκαν  από την κ. I. Νικολάου, συντηρήτρια 
έργων τέχνης στην έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων με τίτλο << Ο ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ >> που φιλοξενείται αυτές τις μέρες στη σχολή. Τους δόθηκε έντυπο 
υλικό. 
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν από την κ. Νικολάου για το επάγγελμά της και για τα θέματα  που 
τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει 
προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία του 

 

 

 

 

 

 

 
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 
5-2-2010 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

17. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους χώρους 
εργασίας 

18. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 
προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

1. Tη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Και συναντήθηκαν με τη δημοσιογράφο κ. Κωνσταντίνα Καρυδάκη, η οποία τους ξενάγησε στο 
ραδιοφωνικό στούντιο, τους εξήγησε τη λειτουργία του και μίλησε για το επάγγελμα τόσο του 
δημοσιογράφου όσο και όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στη ραδιοφωνία. 

2. τον ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV   
Και συναντήθηκαν με τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Τράντα ο οποίος τους ξενάγησε σε όλους 
τους χώρους και τους ανέλυσε όλες τις ειδικότητες που δραστηριοποιούνται σε ένα 
τηλεοπτικό κανάλι προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εκπομπή. 
Δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλους εργαζόμενους και να μιλήσουν μαζί τους. 
Από τις ενδιαφέρουσες συνομιλίες με την κ. Καρυδάκη και τον κ. Τράγκα οι  μαθητές άντλησαν 
πληροφορίες για τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα 
ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία τους. 
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11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 
5-3-2010 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

19. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους χώρους 
εργασίας 

20. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν με συνοδό τη συντονίστρια των 
προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία επισκέφθηκαν : 

- To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΕΚΑΒ Λάρισας στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο  

και συναντήθηκαν με τον διασώστη – υπεύθυνο του τμήματος εκπαίδευσης κ. Ξενοφώντα 
Λέτσιο, ο οποίος  τους υποδέχθηκε  στο χώρο του ΙΕΚ του ΕΚΑΒ, τους μίλησε για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει το ΕΚΑΒ αλλά και για το επάγγελμα του διασώστη . 
Από την ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κ. Λέτσιο οι  μαθητές και οι μαθήτριες άντλησαν 
πληροφορίες για τα θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα 
ερωτηματολόγια που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία 
τους. 
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11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 
23-3-2010 
 
Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται τη φετινή χρονιά με 
θέματα :  

 Αποκτώ ικανότητες και δεξιότητες για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και 

 Τριτογενής τομέας της παραγωγής : γνωρίζω τα επαγγέλματα 
μαθητές και μαθήτριες του Β3 είχαν αφενός την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημερωτική-
εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα : 
ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
και  εισηγητή τον υποπυραγό κ. Αντωνίου Χρήστο και αφετέρου να αντλήσουν όλες τις 
πληροφορίες τις σχετικές με το επάγγελμα του πυροσβέστη και να βοηθηθούν  για την 
εργασία που πρόκειται να συντάξουν. 
Στη συνέχεια στην αυλή του σχολείου συναντήθηκαν με τους πυροσβέστες κ. Μαντάρα 
Κωνσταντίνο και Φαρμακιώτη Αθανάσιο και είδαν από κοντά ένα πυροσβεστικό όχημα και τον 
εξοπλισμό που διαθέτει. 
Συντονίστρια στις δραστηριότητες των μαθητών και μαθητριών η καθηγήτρια του σχολείου κ. 
Βλαχοδήμου Ευπραξία 
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11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  : 2009 -  2010 
14-4-2010 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας : 

21. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Γνωρίζω τα επαγγέλματα και τους χώρους 
εργασίας 

22. Αποκτώ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
ομάδα των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν μαζί με  τη συντονίστρια των 
προγραμμάτων κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία συναντήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
: 

1. κ. Πατσιά Ευδοξία, καθηγήτρια πληροφορικής και  
2. κ. Τζιατζιά Μιχαήλ, καθηγητή φυσικής αγωγής  

και μίλησαν μαζί τους για τις σπουδές και το επάγγελμα τους. 
Από τις ενδιαφέρουσες συνομιλίες οι  μαθητές και οι μαθήτριες άντλησαν πληροφορίες για τα 
θέματα  που τους ενδιέφεραν ώστε να συμπληρώσουν και τα ερωτηματολόγια που έχουν 
δημιουργήσει προκειμένου να συντάξουν την τελική εργασία τους. 
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11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 
23-4-2010 
 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Β τάξης οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 
συναντήθηκαν με τον διαφημιστή κ. Μιχάλη Τζίκα, ο οποίος με την ιδιαίτερα κατατοπιστική 
παρουσίασή του τους μύησε στα θέματα : 

 διαφήμιση  

 οργάνωση και λειτουργία μιας διαφημιστικής εταιρείας και 

 οργάνωση μιας διαφημιστικής καμπάνιας 
Παράλληλα στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται στο 
σχολείο  τη φετινή χρονιά με θέματα :  

 Αποκτώ ικανότητες και δεξιότητες για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και 

 Τριτογενής τομέας της παραγωγής : γνωρίζω τα επαγγέλματα 
οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν από τον κ. Τζίκα και τη 
συνεργάτιδά του, γραφίστρια, κ. Μαρία Χατζημπύρου όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τα  
επαγγέλματα τους ,τις απαιτούμενες σπουδές, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται. 
Συντονίστρια στις δραστηριότητες των μαθητών και μαθητριών η καθηγήτρια του σχολείου κ. 
Βλαχοδήμου Ευπραξία 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και η καθηγήτρια – συντονίστρια του προγράμματος  

Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε 

τους επαγγελματίες που μας υποδέχθηκαν στο χώρο εργασίας τους ή μας  συνάντησαν στο 
σχολείο μας και μας ενημέρωσαν για το επάγγελμά τους και τις ικανότητες και δεξιότητες που 
απαιτεί. 

Η βοήθεια τους ήταν σημαντική τόσο για την πορεία του προγράμματος και τη σύνταξη της 
γραπτής εργασίας όσο και για τον προβληματισμό στον οποίο μπήκαμε μετά τη συνάντηση 
μαζί τους. 
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1. Σχολικό βιβλίο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ρηγώ Φασουράκη, Αλίκη 
Τσακατούρα, Βασίλειος Δημητρόπουλος, Σεραφείμ Τριβέλλας, ΟΕΔΒ 2007 

2. Σχολικό βιβλίο ΣΕΠ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός Γ Γυμνασίου, Σχεδιάζοντας το επαγγελματικό μου 
μέλλον…Ιωάννης Γκιάστας, Ευστάθιος Δημητρόπουλος, Ειρήνη Ρέππα, 
Νικόλαος Τσέρπας, ΟΕΔΒ 2007  

3. http://epagelmata.oaed.gr 
4. http://studies.protovoulia.org 
5. http://europass. cedefop.eupora.eu/europass/home 
6. http://my.aegean.gr/web/article2938html 
7. http://www.kesyp-thessaly.gr/ 
8. http://ekpaideftiko.sfm.gr 
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