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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός µελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηµατογραφικές, 
χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταµέτρηση, τον καθορισµό, την 
αναπαράσταση του µεγέθους και της µορφής της επιφάνειας της γης.  
 
Περιγραφή: Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός µελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηµατογραφικές, 
χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταµέτρηση, τον καθορισµό, την 
αναπαράσταση του µεγέθους και της µορφής της επιφάνειας της γης.  
Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός ασχολείται µε τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση 
στοιχείων του χώρου. Συγκεκριµένα, προσδιορίζει σηµεία πάνω στη γη, αποτυπώνει εκτάσεις και 
κατασκευάζει χάρτες. Μελετά επίσης, συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα, 
καθώς επίσης και ορισµένα είδη δοµικών έργων. Τέλος, ασχολείται µε την οριζόντια αναπαράσταση 
της εδαφικής έκτασης µε όλα όσα υπάρχουν πάνω σ' αυτή (επιπεδοµετρία) και µε την αποτύπωση 
λόφων, βουνών και κάθε εδαφικής ανωµαλίας (χωροστάθµιση ή ορεογραφία).  
Για τις µετρήσεις του χώρου χρησιµοποιεί διάφορα όργανα ακριβείας, όπως ταχύµετρο, χωροβάτη, 
θεοδόλιχο, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και δεδοµένα από G.P.S. (σύστηµα εντοπισµού 
θέσης στο χώρο από σύστηµα δορυφόρων). 
Συνεργάζεται άµεσα µε τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό µηχανικό, για να µπορέσουν να προβούν στη 
µελέτη των τεχνικών τους έργων. Επίσης, συνεργάζεται µε τον τεχνικό τοπογραφικών εφαρµογών, 
αλλά ο ίδιος έχει την τελική ευθύνη του έργου. 
Η δουλειά του γενικά, προηγείται της οδοποιίας και των έργων υποδοµής, της πολεοδοµίας, της 
χάραξης οικοπέδων και αποτελεί προϋπόθεση του Εθνικού Κτηµατολογίου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο πτυχιούχος αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός για να ασκήσει το 
επάγγελµα µετά την αποφοίτησή του, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, την οποία αποκτά 
δίνοντας εξετάσεις στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός σπουδάζει στα Τµήµατα 
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών.  

 
Σπουδαιότητα: Το έργο του αγρονόµου-τοπογράφου µηχανικού χαρακτηρίζεται από µεθοδικότητα, 
ακρίβεια και υπευθυνότητα. 
Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός χρειάζεται να έχει καλή όραση και γενικά καλή υγεία, υποµονή 
και αντοχή στην ορθοστασία, γιατί εργάζεται πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους και κάτω από 
διάφορες καιρικές συνθήκες. 
Σηµαντικά χαρακτηριστικά του επαγγελµατία αυτού είναι η ικανότητα συγκέντρωσης, η ακρίβεια στις 
µετρήσεις, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, µορφών και σχηµάτων, καθώς και η ευχέρεια στην 
επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους µηχανικούς, τεχνικούς και συνεργεία. 
 
Μέλλον: Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός µπορεί να εργαστεί στις ειδικές υπηρεσίες των 
υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, στις τεχνικές υπηρεσίες νοµαρχιών, δήµων και κοινοτήτων, στην 
τοπογραφική υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες και 
κτηµατικές επιχειρήσεις, ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε τεχνικό γραφείο και ακόµη, ως καθηγητής 
στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 
Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός όταν εργάζεται σε τεχνικές υπηρεσίες του Δηµοσίου, διορίζεται 
µε το µεγαλύτερο εισαγωγικό βαθµό και έχει τη δυνατότητα να προαχθεί έως και τον υψηλότερο βαθµό 
της δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας.  
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µε το µεγαλύτερο εισαγωγικό βαθµό και έχει τη δυνατότητα να προαχθεί έως και τον υψηλότερο βαθµό 
της δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης:  

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός εργάζεται στην ύπαιθρο και αρκετά 
συχνά σε δύσβατες περιοχές. Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το είδος του έργου, την 
τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες. Η εργασία της λήψης των στοιχείων είναι πολλές φορές 
κοπιαστική και µπορεί να καλύψει µεγάλο µέρος του συνολικού χρόνου µιας µελέτης. Για την εργασία 
αυτή ο Τοπογράφος χρειάζεται συνεργείο ατόµων εξειδικευµένων στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου, 
καθώς και στην επεξεργασία τους στο γραφείο. 
Στον τελικό σχεδιασµό του τοπογραφικού έργου τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται 
σε κλίµακα. Η εργασία αυτή γίνεται στο γραφείο, είτε µε τις γνωστές µέχρι σήµερα µεθόδους σχεδίασης 
στο σχεδιαστήριο, είτε µε τη χρήση λογισµικού.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα, είναι ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωµατούχων Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών. 
 
Γενικά σχόλια: Η παρατηρητικότητα, η µεθοδικότητα, η ακρίβεια στις µετρήσεις και στον έλεγχο των 
στοιχείων, αποτελούν προσόντα για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος του αγρονόµου-
τοπογράφου µηχανικού. 
ʼτοµα µε κλίση στη σχεδίαση, τη χαρτογράφηση και απεικόνιση χώρων, βρίσκουν αρκετά ενδιαφέρον 
το επάγγελµα του αγρονόµου-τοπογράφου µηχανικού. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αγρότης Καλλιεργητής 

 
Ορισµός: Ο αγρότης ασχολείται µε την καλλιέργεια των φυτών, προκειµένου για την παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων για πώληση και µαζική κατανάλωση.  
 
Περιγραφή: Φυτεύει και καλλιεργεί φυτά και στη συνέχεια συλλέγει τους καρπούς τους και τους πουλά 
είτε σε ιδιώτες είτε σε εµπόρους λιανικής ή χονδρικής πώλησης είτε σε εργοστάσια.  
Οι εργασίες του γίνονται µε συγκεκριµένη ακολουθία, κατά την οποία, αρχικά, οργώνει το χώµα για να 
µαλακώσει, κατόπιν σπέρνει το σπόρο ή φυτεύει το φυτό, εµπλουτίζει το χώµα µε τα κατάλληλα 
λιπάσµατα, ποτίζει τη σπορά και τη ραντίζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να την προστατέψει από 
αρρώστιες και παράσιτα. Στη συνέχεια, συλλέγει την παραγωγή, επεξεργάζεται τη συγκοµιδή, όπως 
στην περίπτωση του καπνού ή του βαµβακιού, και ακολούθως διοχετεύει τα προϊόντα του απευθείας 
στην αγορά ή στους εµπόρους ή στα εργοστάσια. 
Στο πλαίσιο της εργασίας του χρησιµοποιεί µικρά εργαλεία, όπως σκαλιστήρια, φτυάρια και 
κλαδευτήρια, αλλά και µεγάλες σύγχρονες µηχανές, όπως τρακτέρ, θεριστικές και αλωνιστικές 
µηχανές, µηχανές σποράς, µηχανήµατα για το πότισµα (σωλήνες, µπεκ, ψεκαστήρες), εργαλεία 
συσκευασίας και µεταφοράς των προϊόντων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Παλαιότερα, το επάγγελµα του αγρότη ασκούσαν άνθρωποι µε ελάχιστη ή και µηδαµινή 
µόρφωση, κάτι που δεν ισχύει απαραιτήτως σήµερα. Βέβαια, το επάγγελµα αυτό εξακολουθεί κατά 
βάση να είναι κληρονοµικό, αφού συνήθως τα παιδιά των αγροτών έχουν τη δυνατότητα να 
ακολουθήσουν το επάγγελµα των γονιών τους, οι οποίοι διαθέτουν κτήµατα και µπορούν να τους 
διδάξουν από την εµπειρία τους. Υπάρχει, όµως, και η δυνατότητα για σπουδές σε Α.Ε.Ι., σε θέµατα 
αγροτικής οικονοµίας, καθώς και σε Ι.Ε.Κ., σε Τ.Ε.Ε., αλλά και σε Γεωργικές Σχολές σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τις καλλιέργειες και τη γεωργία γενικότερα.  
 
Σπουδαιότητα: Ο αγρότης πρέπει πρώτ' απ' όλα να αγαπά τη φύση και να του αρέσει να ασχολείται 
µε τη γη. Επιπλέον, απαιτείται χειρωνακτική δεξιότητα, καλή φυσική κατάσταση, σωµατική δύναµη και 
αντοχή. Εξάλλου, ο αγρότης θα πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία των µηχανηµάτων του και των 
εργαλείων του και να είναι σε θέση να κάνει µικρές επιδιορθώσεις.  
Απαραίτητες, επίσης, είναι και οι δεξιότητες πειθούς και διαπραγµάτευσης, αφού ο αγρότης χρειάζεται 
να έρχεται σε επαφή µε ιδιώτες αλλά και µε εµπόρους για την πώληση των προϊόντων του. Χρήσιµη, 
ακόµη, είναι και η υπολογιστική-µαθηµατική ικανότητα, αφού χρειάζεται να ελέγχει τα έσοδα και τα 
έξοδά του, να κοστολογεί τα προϊόντα του κ.λπ. 

 
Μέλλον: Με την εκµηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, την εµφάνιση σύγχρονων µεθόδων 
εκµετάλλευσης της γης και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η προσφορά εργασίας στον αγροτικό τοµέα 
διαφοροποιείται από παλιότερες εποχές. Εξάλλου, η αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών επηρεάζει 
και αυτή την αγορά εργασίας στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, η αστάθεια 
του αγροτικού εισοδήµατος και οι χαµηλές τιµές των αγροτικών προϊόντων αποθαρρύνουν πολλούς 
νέους να ασχοληθούν µε τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 
σηµαντικές επιδοτήσεις και διευκολύνσεις σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν µε την αγροτική 
παραγωγή, πολιτική που ενισχύει και το ελληνικό κράτος. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο αγρότης στην Ελλάδα αυτοαπασχολείται και συνήθως καλλιεργεί τη 
δική του έκταση. Τις εποχές συγκοµιδής ή σποράς έχει ανάγκη από περισσότερα χέρια και τότε 
προσλαµβάνει αγροτοεργάτες.  
Ορισµένοι αγρότες ασχολούνται και µε τη διαχείριση αγροτικών συνεταιρισµών, ως µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο αγρότης εργάζεται ατοµικά, κυρίως στην ύπαιθρο αλλά και σε 
θερµοκήπια ανάλογα µε την εποχή ή την καλλιέργεια. Για ορισµένες εργασίες, όπως για να φτιάξει 
δεµάτια ή για να συσκευάσει τους καρπούς που έχει συλλέξει, εργάζεται σε κλειστούς χώρους 
(αποθήκες κ.λπ.). Πρόκειται για σκληρή και δύσκολη εργασία, αφού πολλές φορές γίνεται κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (δυνατός ήλιος, πολύ κρύο) και επιπλέον απαιτεί πολύ πρωινό ξύπνηµα. 
Εξάλλου, πρόκειται για ιδιαίτερα κοπιαστική εργασία, αφού τις περισσότερες φορές ο αγρότης 
εργάζεται για πολλές ώρες σκυφτός ή γονατιστός.  
Η ποιότητα και η ποσότητα της σοδειάς εξαρτάται κάθε φορά από τις καιρικές συνθήκες, ενώ οι τιµές 
των προϊόντων διαµορφώνονται ανάλογα. Πρέπει να σηµειωθεί, εξάλλου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιδοτεί µε σηµαντικά ποσά ορισµένες από τις γεωργικές καλλιέργειες. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ψ Ο αγρότης θα πρέπει πρωτ' απ' όλα να αγαπά τη φύση και να του αρέσει να 
ασχολείται µε τη γη. Εξάλλου, προκειµένου να πετύχει την καλύτερη δυνατή παραγωγή ποιοτικά και 
ποσοτικά πρέπει να φροντίζει µε µεράκι και µεθοδικότητα τις καλλιέργειές του. 
Ψ Το επάγγελµα απαιτεί σκληρή, κοπιαστική και πολύωρη εργασία στα κτήµατα, πολλές φορές κάτω 
από διάφορες καιρικές συνθήκες.  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αεροναυπηγός Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο αεροναυπηγός ασχολείται µε την έρευνα και τον σχεδιασµό αεροσκαφών ή άλλων 
ιπτάµενων οχηµάτων. Επιβλέπει τόσο την πορεία κατασκευής τους όσο και τη διαδικασία επισκευής ή 
συντήρησής τους.  
 
Περιγραφή: Ο αεροναυπηγός είναι υπεύθυνος για τη γενική σχεδίαση του αεροσκάφους, και 
συγκεκριµένα για τη µορφή και τον τύπο που θα έχει, για τον εξοπλισµό που θα το συνοδεύει, καθώς 
και για την εσωτερική διαρρύθµισή του. 
Αρχικά µελετά την αεροδυναµική, την ταχύτητα, τη σταθερότητα, την ακτίνα δράσης και τα άλλα 
χαρακτηριστικά που θα έχει το σκάφος, ενώ στη συνέχεια κάνει τα προκαταρτικά σχέδια για το µέγεθος 
και το σχήµα της ατράκτου, το σύστηµα προσγείωσης και απογείωσης καθώς και για άλλα συστήµατα 
ή εξαρτήµατα. Πολλές φορές διορθώνει ή/ και τροποποιεί τα πρωτότυπα σχέδια, αφού πρώτα 
δοκιµάζονται κάτω από εργαστηριακές συνθήκες ανάλογες µε αυτές που επικρατούν στην 
πραγµατικότητα. Ακόµη, επιβλέπει τη διαδικασία κατασκευής των τµηµάτων του αεροσκάφους και τη 
συναρµολόγησή τους και φροντίζει να πραγµατοποιούνται σωστά τα βήµατα που περιγράφονται στη 
µελέτη και στα σχέδια που έχει δηµιουργήσει. Τέλος, εποπτεύει την τοποθέτηση των µηχανών και των 
υπόλοιπων συστηµάτων - εξαρτηµάτων. 
Σε περίπτωση επισκευής του αεροσκάφους, εκπονεί πάλι µελέτη και δηµιουργεί νέα σχέδια για το 
τµήµα που πρόκειται να επισκευαστεί, ελέγχοντας και συντονίζοντας την πορεία των εργασιών. 
Επίσης, επιβλέπει τη διαδικασία συντήρησης του αεροσκάφους, σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους 
ειδικούς για τους κινητήρες, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα. 
Ο αεροναυπηγός στην εργασία του χρησιµοποιεί κυρίως ηλεκτρονικό υπολογιστή µε εξειδικευµένα 
προγράµµατα και όργανα σχεδίασης, ώστε να αποτυπώσει µε ακρίβεια τις ιδέες του για τη σχεδίαση 
του αεροσκάφους, καθώς και ειδικά όργανα µεγάλης ακρίβειας στη φάση της δοκιµής των σχεδίων σε 
φυσικές συνθήκες.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο αεροναυπηγός είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Πολυτεχνείου, µε ειδικότητα στην Αεροναυπηγική, καθώς επίσης και αντίστοιχων 
Τµηµάτων σχολών του εξωτερικού. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί ικανοποιητικές γνώσεις στη φυσική και στα µαθηµατικά, καθώς 
και σχεδιαστική ικανότητα. Η υπευθυνότητα, η οργανωτικότητα, η µεθοδικότητα και η ακρίβεια στην 
εκπόνηση και εφαρµογή των σχεδίων, είναι επίσης βασικά χαρακτηριστικά για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. Απαιτείται ακόµα ικανότητα αντίληψης χώρου, µορφών και σχηµάτων, δεξιοτεχνία και 
καλή όραση. Επίσης, απαραίτητη είναι η συχνή ενηµέρωση γύρω από τις σύγχρονες απαιτήσεις για 
νέα αεροσκάφη και ο συνδυασµός τους στην πράξη µε την ασφάλεια, την άνεση, την ταχύτητα και την 
οικονοµία. Προσόντα για το επάγγελµα θεωρούνται επίσης, η ικανότητα αντίληψης χώρου, η επινόηση 
νέων ιδεών και πρωτότυπων σχεδίων, οι διοικητικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα, αλλά και οι 
ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας µε το προσωπικό που εργάζεται στην κατασκευή. 
Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η γνώση και η ευχέρεια στη χρήση ειδικών προγραµµάτων σχεδίασης 
αεροσκαφών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
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Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η γνώση και η ευχέρεια στη χρήση ειδικών προγραµµάτων σχεδίασης 
αεροσκαφών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 
Μέλλον: Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της αεροναυπηγικής τεχνολογίας, το επάγγελµα του 
αεροναυπηγού βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα και υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για 
απασχόληση στους ανάλογους οργανισµούς ή εταιρίες. 
Οι αποδοχές του επαγγελµατία είναι υψηλές, ενώ οι δυνατότητες εξέλιξής του σηµαντικές, ανάλογα µε 
τα προσόντα και τη δραστηριότητά του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του αεροναυπηγού, χρειάζεται να 
αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) µετά από 
ειδικές εξετάσεις. 
Ο αεροναυπηγός µπορεί να εργαστεί στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία, στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας, στο Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας και Αεροπορίας, στην Υπηρεσία Πολεµικής 
Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, στο Αρχηγείο Αεροπορίας, καθώς επίσης και σε 
ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρίες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα αυτό απαιτεί µεγάλη υπευθυνότητα, καθώς ο 
αεροναυπηγός έχει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια του αεροσκάφους, των πιλότων και των 
επιβατών. Η εργασία του προϋποθέτει συχνές µετακινήσεις, τόσο στο χώρο κατασκευής, επισκευής ή 
συντήρησης των αεροσκαφών, όσο και σε χώρες του εξωτερικού για την ενηµέρωσή του σε σχέση µε 
τις εξελίξεις στον τοµέα της αεροναυπηγικής.  
Ο αεροναυπηγός συνήθως εργάζεται σε καλά φωτισµένους και κλιµατιζόµενους κλειστούς χώρους 
(γραφείο-σχεδιαστήριο), ενώ αρκετά συχνά βρίσκεται και στο χώρο κατασκευής ή επισκευής των 
αεροσκαφών, όπου συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους ειδικούς για την υλοποίηση των σχεδίων του. Σε 
αυτή την περίπτωση εκτίθεται στην υγρασία, στη σκόνη, στις αναθυµιάσεις και το θόρυβο από τις 
δοκιµές των µηχανών.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο αεροναυπηγός, χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθηµα ευθύνης, αφού από την 
ποιότητα της εργασίας του εξαρτάται η καλή λειτουργία και ασφαλής πτήση των αεροσκαφών. 
Η συνεχής ενηµέρωση στον τοµέα και τις εξελίξεις της αεροναυπηγικής τεχνολογίας είναι απαραίτητη 
και συµβάλλει στον εµπλουτισµό των γνώσεων του επαγγελµατία, καθώς και στην πρακτική εφαρµογή 
τους. 
Οι εξειδικευµένες γνώσεις, η σχεδιαστική ικανότητα και η δεξιότητα στη χρήση εξοπλισµού, σε 
συνδυασµό µε ακρίβεια µετρήσεων και υπολογισµών, είναι τα χαρακτηριστικά του επαγγελµατία 
αεροναυπηγού. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αθλητής 

 
Ορισµός: Ο αθλητής, ως επαγγελµατίας, αποτελεί αγωνιζόµενο στέλεχος συλλό-γου οµαδικών 
αθλοπαιδιών ή ατοµικών αθληµάτων, ως ερασιτέχνης α-σχολείται µε τον κλασσικό κυρίως αθλητισµό.  
 
Περιγραφή: Οι επαγγελµατίες αθλητές αγωνίζονται µε αµοιβή, ως µέλη συλλόγων, κυρίως σε 
δηµοφιλή αθλήµατα (οµαδικά ή ατοµικά).  
Οι αθλητές αυτοί, ως µέλη µιας οµάδας, επιδιώκουν να κερδίζουν τις αντίπαλες οµάδες που 
συµµετέχουν στις ίδιες µε την οµάδα τους διοργανώσεις. Το πρόγραµµα ενός αθλητή περιλαµβάνει την 
γυµναστική για σωµατική άσκηση και απόκτηση ή διατήρηση άριστης φυσικής κατάστασης, την 
προπόνηση, για εξοικείωση µε το άθληµα και τους συµπαίκτες ή την εφαρµογή και αφοµοίωση των 
συστηµάτων που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων στα πλαίσια των διοργανώσεων 
που συµµετέχει η οµάδα. 
Ο αθλητής χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό ανάλογα άθληµα µε το οποίο ασχολείται (αθλητικές φόρµες και 
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δηµοφιλή αθλήµατα (οµαδικά ή ατοµικά).  
Οι αθλητές αυτοί, ως µέλη µιας οµάδας, επιδιώκουν να κερδίζουν τις αντίπαλες οµάδες που 
συµµετέχουν στις ίδιες µε την οµάδα τους διοργανώσεις. Το πρόγραµµα ενός αθλητή περιλαµβάνει την 
γυµναστική για σωµατική άσκηση και απόκτηση ή διατήρηση άριστης φυσικής κατάστασης, την 
προπόνηση, για εξοικείωση µε το άθληµα και τους συµπαίκτες ή την εφαρµογή και αφοµοίωση των 
συστηµάτων που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων στα πλαίσια των διοργανώσεων 
που συµµετέχει η οµάδα. 
Ο αθλητής χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό ανάλογα άθληµα µε το οποίο ασχολείται (αθλητικές φόρµες και 
ειδικά παπούτσια, µπάλες και διάφορα όργανα γυµναστικής). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Στον αθλητή, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε σπουδές. Χρήσιµη είναι η 
ενασχόληση µε το άθληµα από µικρή ηλικία, ιδιαίτερα για όσους κάνουν πρωταθλητισµό και η συνεχής 
προπόνηση στα πλαίσια οµάδων. Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό επαγγελµατικά δεν διαρκεί πολλά 
χρόνια λόγω εξασθένισης των σωµατικών αντοχών και του πολύ σκληρού ανταγωνισµού µε τους 
άλλους αθλητές.  
Οι µόνοι αθλητές που αναγνωρίζονται ως επαγγελµατίες στην Ελλάδα είναι οι ποδοσφαιριστές και οι 
καλαθοσφαιριστές. 
 

 
Σπουδαιότητα: Ανάλογα µε το άθληµα που ασχολείται, απαιτούνται ιδιαίτερα σωµατικά 
χαρακτηριστικά (αδύνατος, υψηλό ανάστηµα ή µε δυνατούς µυς). Σε άλλες περιπτώσεις, κυριαρχεί 
µόνο το ταλέντο στο άθληµα. Η επιδεξιότητα, η ταχύτητα, τα ισχυρά αντανακλαστικά, η ευελιξία, η 
ευστροφία, είναι ικανότητες που βοηθούν τους αθλητές να αποδώσουν. Η ικανότητα αντίληψης χώρου 
και επίδειξης οµαδικού πνεύµατος στα πλαίσια µιας οµάδας είναι, επίσης, απαραίτητα για την ένταξη 
του αθλητή στο σύνολο και την αξιοποίησή του από τον προπονητή του.  
Ο αθλητής, πρέπει να διακρίνεται από µαχητικότητα, αυτοπεποίθηση και ευσυνειδησία. Είναι 
απαραίτητο να τρέφει µεγάλη αγάπη για το άθληµα του και να είναι διατεθειµένος να κάνει θυσίες σε 
σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο και τον τρόπο ζωής του, προκειµένου να επιτύχει τους στόχους του. 
Ακόµα, ο ενθουσιασµός, ο δυναµισµός κατά τη διάρκεια του αγώνα και η υποµονή και επιµονή του 
αθλητή µέχρι να έρθει η καταξίωση, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για την επιτυχία. Για την 
αποφυγή τριβών στις σχέσεις του µε συµπαίκτες και προπονητή, απαιτείται πειθαρχία στις εντολές που 
λαµβάνει και αυτοκυριαρχία. 
 
Μέλλον: Ο ελεύθερος χρόνος και το ενδιαφέρον των πολιτών για τις αθλοπαιδιές αυξάνονται µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει ζήτηση και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επαγγελµατίες αθλητές, 
ιδιαίτερα τους συνεπείς και ταλαντούχους. Ορισµένα γνωστά αθλήµατα ασκούνται ηµιεπαγγελµατικά, 
ενώ υπάρχει τάση για άλλα να µετατρέπονται σε επαγγελµατικά.  
Ανάλογα µε το σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής και τη φήµη που ο ίδιος έχει δηµιουργήσει, οι αµοιβές 
του µπορεί να είναι χαµηλές ή υψηλές. Εκτός από τις σταθερές αποδοχές, υπάρχουν ειδικά επιµίσθια 
για σηµαντικές νίκες ή κατάκτηση κυπέλλων. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των αθλητών είναι πολύ 
µεγάλος, οι µετακινήσεις τους σε άλλες οµάδες συχνές και οι δυνατότητες εξέλιξης και αµοιβών 
σηµαντικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο αθλητής ασχολείται επαγγελµατικά σε οµάδες ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαίρισης ή άλλων αθληµάτων. Ακόµα µπορεί, αποκτώντας ειδική κατάρτιση ή σπουδάζοντας, 
να εργαστεί ως προπονητής του αθλήµατος που ειδικεύεται, ενώ µετά το τέλος της καριέρας του 
µπορεί να ασχοληθεί µε άλλα συναφή καθήκοντα σε αθλητικούς συλλόγους και φορείς ή να αναλάβει 
αντίστοιχες διοικητικές θέσεις σ' αυτούς. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του αθλητή είναι ιδιαίτερα σκληρό και απαιτητικό γιατί 
απαιτεί καλή σωµατική κατάσταση και προσεγµένη διαβίωση και διατροφή. Η άθληση απαιτεί 
σωµατική κόπωση και συνεχή άσκηση για τη διατήρηση άριστης φυσικής κατάστασης. Η εκγύµναση 
και οι προπονήσεις πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας (συνήθως εκγύµναση το 
πρωί και προπόνηση το απόγευµα) ενώ οι αγώνες πολλές φορές είναι νυχτερινοί. Ο αθλητής, για να 
ανταποκριθεί στο πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένο 
διαιτολόγιο και να περιορίζει στο ελάχιστο τη νυχτερινή διασκέδασή του ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να 
τον καταπονήσει σωµατικά ή και πνευµατικά. Σε περιόδους πριν από σηµαντικούς αγώνες το ωράριο 
και οι ρυθµοί προπονήσεων και εκγύµνασης µπορεί να γίνουν εξαντλητικοί για τον αθλητή και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, χρειάζεται να αποµακρύνεται για αρκετές ηµέρες από το σπίτι του και την 
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σωµατική κόπωση και συνεχή άσκηση για τη διατήρηση άριστης φυσικής κατάστασης. Η εκγύµναση 
και οι προπονήσεις πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας (συνήθως εκγύµναση το 
πρωί και προπόνηση το απόγευµα) ενώ οι αγώνες πολλές φορές είναι νυχτερινοί. Ο αθλητής, για να 
ανταποκριθεί στο πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένο 
διαιτολόγιο και να περιορίζει στο ελάχιστο τη νυχτερινή διασκέδασή του ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να 
τον καταπονήσει σωµατικά ή και πνευµατικά. Σε περιόδους πριν από σηµαντικούς αγώνες το ωράριο 
και οι ρυθµοί προπονήσεων και εκγύµνασης µπορεί να γίνουν εξαντλητικοί για τον αθλητή και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, χρειάζεται να αποµακρύνεται για αρκετές ηµέρες από το σπίτι του και την 
οικογένειά του προκειµένου να προσαρµοστεί στο περιβάλλον των αγώνων και να συγκεντρωθεί στο 
αγωνιστικό του πρόγραµµα.  
Οι προπονήσεις και οι αγώνες, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία µετέχει η οµάδα, µπορεί να 
λαµβάνουν χώρα σε ανοιχτά ή κλειστά γυµναστήρια και γήπεδα, ενώ για τους ποδοσφαιριστές, τα 
γήπεδα είναι πάντοτε ανοιχτά. Καθώς τα αθλήµατα είναι σωµατικά, ο κίνδυνος τραυµατισµών είναι 
διαρκής. Οι µετακινήσεις είναι αναγκαίες για την αντιµετώπιση αντιπάλων εκτός έδρας και τη 
συµµετοχή σε διάφορες αθλητικές συναντήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η µεταγραφή, από 
µια οµάδα σε µια άλλη, ενδέχεται να σηµάνει τη µετακίνηση και τη διαµονή του αθλητή σε άλλες πόλεις 
ή και χώρες. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι ποδοσφαιριστές και οι καλαθοσφαιριστές εκπροσωπούνται από τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών ή Καλαθοσφαιριστών αντίστοιχα.  
 
Γενικά σχόλια: v Η αυστηρή εκγύµναση νου και σώµατος, η προσεκτική ζωή, η αυτοσυγκέντρωση, η 
αυτοπειθαρχία και η αγάπη για το άθληµά του, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία αθλητή. 
v Η πορεία κάθε αθλητή χαρακτηρίζεται από προσωπικές θυσίες στον τρόπο ζωής του και στις 
καθηµερινές του συνήθειες, που µπορεί να ξεκινούν από πολύ µικρή ηλικία. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αισθητικός 

 
Ορισµός: Ο επαγγελµατίας αισθητικός περιποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο και σώµα, µε στόχο τη 
διατήρηση ή και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του δέρµατος και γενικότερα της εξωτερικής 
εµφάνισης των ατόµων.  
 
Περιγραφή: Ο αισθητικός ασχολείται µε την περιποίηση, τη θεραπεία και τον καλλωπισµό του 
προσώπου ή του σώµατος των πελατών του, µε στόχο τη βελτίωση της εµφάνισής τους. 
Αναλυτικότερα, εξετάζει την κατάσταση των ιστών του δέρµατος του προσώπου και του σώµατος, 
επιλέγει την κατάλληλη για την περίπτωση αγωγή (καθαρισµός προσώπου, θεραπεία ακµής, 
απολέπιση, αναζωογόνηση και τόνωση των κυττάρων του δέρµατος, λιποδιάλυση, σύσφιξη κ.λπ.) και 
προχωρεί στην εφαρµογή της. Επίσης, αναλαµβάνει την αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης τριχοφυΐας 
από περιοχές του προσώπου και του σώµατος, αλλά και άλλες εργασίες, όπως µακιγιάζ, µανικιούρ, 
πεντικιούρ κ.λπ.  
Στο πλαίσιο της εργασίας του ο αισθητικός χρησιµοποιεί ειδικά εργαλεία και µηχανήµατα, όπως 
µηχανήµατα ατµού, σύσφιξης µυών, υπέρυθρων ακτινών, αποτρίχωσης κ.ά., καθώς και ειδικά 
προϊόντα, όπως ενυδατικές κρέµες, αιθέρια έλαια, οξέα φρούτων, µάσκες σύσφιξης και οµορφιάς, 
αµπούλες, βότανα κ.ά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης άδειας.  
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Στο αντικείµενο της αισθητικής µπορεί κανείς να ειδικευτεί στο τµήµα Αισθητικής της 
Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι., στα αντίστοιχα τµήµατα των δηµόσιων και 
ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και στον Τοµέα Αισθητικής-Κοµµωτικής των 
ΤΕΕ.  
 
Σπουδαιότητα: Ο αισθητικός θα πρέπει να διαθέτει δεξιοτεχνία, σταθερότητα στις κινήσεις των 
χεριών, καλή υγεία και σωµατική αντοχή. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει υπευθυνότητα, υποµονή και 
ηρεµία, ενώ πολύ σηµαντική είναι η κοινωνική δεξιότητα και η καλαισθησία. Επιπλέον, ο αισθητικός θα 
πρέπει να φροντίζει να ενηµερώνεται συνεχώς για τα νέα προϊόντα, καλλυντικά, µηχανήµατα κ.ά. και 
γενικά να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του. καθώς οι πελάτες είναι συνήθως απαιτητικοί. 
Τέλος, επειδή ο ίδιος ο επαγγελµατίας λειτουργεί και ως πρότυπο για τους πελάτες του, θα πρέπει να 
φροντίζει η εµφάνισή του να είναι ιδιαίτερα προσεγµένη. 
 
Μέλλον: Καθώς το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων συνεχώς ανεβαίνει και το ενδιαφέρον για την 
προσωπική αισθητική αυξάνεται και αυτό, οι ευκαιρίες των αισθητικών για εργασία εµφανίζονται 
διευρυµένες. 
Οι αµοιβές των αισθητικών συνήθως αρχίζουν από το βασικό µισθό και φθάνουν έως πολύ υψηλά 
επίπεδα, ανάλογα µε τη σχέση εργασίας µε την οποία εργάζεται ο καθένας (µισθωτός, αµοιβή βάσει 
ποσοστών, ελεύθερος επαγγελµατίας), µε τα προσόντα και τη δραστηριότητά του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι αισθητικοί µπορούν να εργαστούν, 
ως υπεύθυνοι ή υπάλληλοι σε ινστιτούτα αισθητικής, σε κέντρα αδυνατίσµατος, σε φαρµακεία, σε 
κοµµωτήρια, αλλά και στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση και σε οίκους µόδας, 
ως εµπορικοί επισκέπτες, ως αντιπρόσωποι, αλλά και ως σύµβουλοι χρήσης καλλυντικών σε 
βιοµηχανίες, εταιρείες και καταστήµατα πώλησης καλλυντικών, 
ως σύµβουλοι ή εκπαιδευτικοί σε αντίστοιχα εργαστήρια ή σχολές αισθητικής, καθώς και σε 
νοσοκοµειακές µονάδες στις οποίες λειτουργούν τµήµατα εκπαίδευσης στον τοµέα της ειδικότητάς 
τους.  
Ακόµη, οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. µπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους 
ινστιτούτο.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο αισθητικός εργάζεται συνήθως σε εσωτερικό χώρο, σε ευχάριστο, 
φωτεινό και υγιεινό περιβάλλον και συναλλάσσεται µε πολλούς ανθρώπους. Μια από τις δυσκολίες του 
επαγγέλµατος είναι το γεγονός ότι πρέπει να εργάζεται για πολλές ώρες όρθιος. Επειδή, εξάλλου, η 
επαφή µε καλλυντικά και αρώµατα είναι συνεχής, τα άτοµα που υποφέρουν από αλλεργίες και έχουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάποιες ουσίες και οσµές δεν µπορούν να ασχοληθούν µε το επάγγελµα. 
Επίσης, λόγω της φύσης του επαγγέλµατος, τα άτοµα µε σοβαρές µεταδοτικές δερµατολογικές 
παθήσεις δεν µπορούν να ασχοληθούν µε την αισθητική. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Είναι ένα επάγγελµα ευχάριστο, που έχει να κάνει µε την οµορφιά και την καλαισθησία 
και το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που το ασκεί να έρθει σε επαφή µε πολλούς ανθρώπους.  
Ο αισθητικός θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητα επικοινωνίας και υποµονή, αφού καθηµερινά 
συναλλάσσεται µε πολλούς ανθρώπους, ο καθένας από τους οποίους χρειάζεται διαφορετική 
προσέγγιση και αντιµετώπιση. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αλουµινάς (Επαγγέλµατα Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που εργάζονται για την 
κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών 
κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές και επισκευές 
κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται από διάφορες δηµόσιες 
υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, υπουργεία, οργανισµούς), σε 
κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να 
εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Συγκεκριµένα ο αλουµινάς κατασκευάζει κουφώµατα από αλουµίνιο, καθώς και διάφορες άλλες 
αλουµινοκατασκευές. Για την εργασία του χρησιµοποιεί αλουµίνιο, τρυπάνι και άλλα ειδικά εργαλεία και 
εξαρτήµατα για τις κατασκευές του. Εργάζεται όρθιος ή σκυµµένος, κουβαλά υλικά, µετρά, υπολογίζει, 
σχεδιάζει, τοποθετεί κι ελέγχει τις κατασκευές από αλουµίνιο. Πολλές φορές είναι ανεβασµένος πάνω 
σε σκαλωσιές και για αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να αποφεύγει τις πτώσεις ή 
άλλα ατυχήµατα.  
Εργάζεται ατοµικά στο εργαστήριό του αλλά και οµαδικά σε συνεργασία µε τους µηχανικούς και τους 
υπόλοιπους τεχνίτες της οικοδοµής.  

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική σχολή όπου θα 
µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τοµέα αυτό καλύπτονται µε 
σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ. 
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, επιδεξιότητα στις 
κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν 
σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να 
µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, 
προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα της 
χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων 
έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, 
δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη 
για καλούς και έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι τεχνίτες που 
διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω 
της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη διακύµανση ανάλογα µε 
τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από εµπειρικούς τεχνίτες, 
γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις εργασίες 
οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε 
δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) 
και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν 
από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις εργασίες 
οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε 
δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) 
και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν 
από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλµατα αυτά είναι το 
Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι τεχνίτες µετρούν, 
υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν χρειάζεται ή το απαιτεί η φύση του 
έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-επαγγελµατία, αφού 
κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, 
τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η ακρίβεια στην 
κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται από τους πελάτες και µπορούν 
να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αναλογιστής 

 
Ορισµός: Ο αναλογιστής είναι ο υπάλληλος της ασφαλιστικής εταιρείας που προσδιορίζει τις 
οικονοµικές της επιβαρύνσεις απέναντι στην πολιτεία σε σχέση και µε τις διάφορες τροποποιήσεις 
της νοµοθεσίας.  
 
Περιγραφή: Το αντικείµενο της εργασίας του αναλογιστή είναι η παρακολούθηση των οικονοµικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια και αποθέµατα. 
Παράλληλα, ασχολείται µε το σχεδιασµό νέων προϊόντων και τη µελέτη συµβάσεων.  
Ειδικότερα, ασχολείται µε τη συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και απεικόνιση στατιστικών 
στοιχείων, την κατάρτιση βιοµετρικών και τεχνικών πινάκων, την εκπόνηση των ονοµαζόµενων 
αναλογιστικών µελετών, αλλά και µελετών πρόβλεψης της µελλοντικής οικονοµικής κατάστασης και 
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού φορέα που εκπροσωπεί. 
Απαραίτητα µέσα για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το φαξ και το 
τηλέφωνο. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Απαιτείται επίσης προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε ασφαλιστικές εταιρείες. 
Έχοντας αυτές τις προϋποθέσεις ο ενδιαφερόµενος µπορεί να δώσει εξετάσεις στο αρµόδιο 
Υπουργείο, προκειµένου να εξειδικευτεί και να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να εργαστεί κάποιος ως αναλογιστής, θα πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακό 
πτυχίο σε τοµείς όπως: Μαθηµατικά, Οικονοµικές Επιστήµες, Στατιστική ή στα Τραπεζικά και 
Ασφαλιστικά Συστήµατα.  
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πτυχίο σε τοµείς όπως: Μαθηµατικά, Οικονοµικές Επιστήµες, Στατιστική ή στα Τραπεζικά και 
Ασφαλιστικά Συστήµατα.  

 
Σπουδαιότητα: Ο αναλογιστής, πρέπει να διαθέτει δυναµισµό, αλλά και ενθουσιασµό. Χρήσιµες 
είναι η µαθηµατική και η υπολογιστική ικανότητα, καθώς και δεξιότητα στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Ακόµη, πρέπει να διαθέτει και ευχέρεια στην επικοινωνία για την καθηµερινή του 
συνεργασία µε άλλους ειδικούς. 
 
Μέλλον: Στην αγορά, σήµερα, υπάρχει σηµαντική ζήτηση για ανθρώπους µε εξειδίκευση στο 
αντικείµενο. Αυτό συµβαίνει γιατί ο ασφαλιστικός κλάδος έχει σταθερή ανάπτυξη, ενώ από την άλλη, 
η προσφορά εξειδικευµένων στελεχών είναι σχετικά περιορισµένη.  
Οι οικονοµικές απολαβές του επαγγελµατία αναλογιστή είναι αρκετά υψηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο αναλογιστής εργάζεται σε ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, 
ασφαλιστικά ταµεία και σε Υπουργεία. Ακόµη, µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
αναλαµβάνοντας την εκπόνηση µελετών για τα ασφαλιστικά ταµεία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο αναλογιστής συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης, ενώ το 
ωράριο δεν είναι καθορισµένο. Για την ολοκλήρωση του έργου του συνεργάζεται κυρίως µε λογιστές 
και ασφαλιστές.  
Οι χώροι εργασίας είναι συνήθως άνετοι και εξοπλισµένοι µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι η Ένωση 
Αναλογιστών Ελλάδας. 
 
Γενικά σχόλια: Η εµπειρία σε ασφαλιστικά - τραπεζικά ζητήµατα, η καλή γνώση της οικονοµίας και 
στατιστικής, ο χειρισµός αντίστοιχων προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και η δυναµική 
προσωπικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον επαγγελµατία αναλογιστή. 
  

 

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δάσκαλος 

 
Ορισµός: Ο δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των µαθηµάτων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε µαθητές ηλικίας από έξι ως δώδεκα ετών.  
 
Περιγραφή: Ο δάσκαλος οργανώνει την ύλη που πρέπει να µεταδώσει στα παιδιά σε διδακτικές 
ενότητες, ώστε να διδαχθεί οµοιόµορφα κατά τη διάρκεια του έτους. Προετοιµάζει τη διδασκαλία 
του και τα απαραίτητα εποπτικά µέσα, (εικόνες, χάρτες, διαφάνειες, φίλµς). Όταν η φύση του 
µαθήµατος το απαιτεί, όπως η Φυσική Πειραµατική και η Χηµεία, εκτελεί τα απαραίτητα πειράµατα 
µαζί µε τα παιδιά. 
Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης και της εργασίας των µαθητών του, για τον 
προγραµµατισµό και την προετοιµασία των διδασκαλιών του, καθώς και για τη διόρθωση των 
γραπτών δοκιµίων και άλλων εργασιών των µαθητών. 
Όταν εφηµερεύει προσέρχεται στο σχολείο πρώτος, αποχωρεί τελευταίος και παρακολουθεί τους 
µαθητές στα διαλείµµατα. Βοηθά το διευθυντή του σχολείου στη γραφική εργασία. Συµµετέχει στην 
οργάνωση των σχολικών εορτών και στις διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 
Συνοδεύει τους µαθητές σε επισκέψεις και ηµερήσιες εκδροµές. Συγκεντρώνει τους γονείς και 
κηδεµόνες σε περιοδικά διαστήµατα για να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των 
παιδιών τους και να συζητήσει µαζί τους διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη σχολική 
ζωή. Φροντίζει να ενηµερώνεται γύρω από τις νέες κατευθύνσεις των επιστηµών της αγωγής και 
να εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας. 
Ακόµη, οφείλει να εξασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διαδικασία της 
µάθησης, προσπαθεί να παρέχει βοήθεια στους µαθητές σε ατοµική βάση. Επισηµαίνει 
προβλήµατα και καταστάσεις που εµποδίζουν τη µαθησιακή ικανότητα του παιδιού, όπως 
οργανικές, ή ψυχικές παθήσεις. Συµβάλλει στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και στην 
καλλιέργεια του χαρακτήρα των µαθητών. Τέλος, φροντίζει ώστε οι µαθητές του να αναπτύσσουν 
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κηδεµόνες σε περιοδικά διαστήµατα για να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα των επιδόσεων των 
παιδιών τους και να συζητήσει µαζί τους διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη σχολική 
ζωή. Φροντίζει να ενηµερώνεται γύρω από τις νέες κατευθύνσεις των επιστηµών της αγωγής και 
να εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας. 
Ακόµη, οφείλει να εξασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών σε όλη τη διαδικασία της 
µάθησης, προσπαθεί να παρέχει βοήθεια στους µαθητές σε ατοµική βάση. Επισηµαίνει 
προβλήµατα και καταστάσεις που εµποδίζουν τη µαθησιακή ικανότητα του παιδιού, όπως 
οργανικές, ή ψυχικές παθήσεις. Συµβάλλει στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και στην 
καλλιέργεια του χαρακτήρα των µαθητών. Τέλος, φροντίζει ώστε οι µαθητές του να αναπτύσσουν 
την κρίση τους και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες. Τους βοηθά επίσης να αποκτήσουν 
αυτογνωσία δηµιουργεί ένα κλίµα συνεννόησης και συνεργασίας µαζί τους. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να σπουδάσει στα Παιδαγωγικά Τµήµατα 
Δηµοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστηµίων.  
 
Σπουδαιότητα: Ο δάσκαλος χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, κατανόηση, φαντασία και 
ευσυνειδησία. Επίσης είναι απαραίτητο να αγαπά και να κατανοεί τα παιδιά, µε τα ιδιαίτερα 
προβλήµατα και τις ανάγκες τους. Ο δάσκαλος πρέπει να διαθέτει ευρύτερη παιδεία και πολλαπλά 
ενδιαφέροντα, διοικητικές ικανότητες, ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα να µεταδίδει τις γνώσεις 
του στους µαθητές και να προκαλεί το σεβασµό, αλλά και την αγάπη στο πρόσωπό του.  
Οφείλει, ακόµη, να είναι προσιτός και συνεργάσιµος µε τους γονείς, να συζητά µαζί τους τα 
προβλήµατα των παιδιών τους και να εξασφαλίζει τη δική τους συµβολή στην αντιµετώπισή τους. 
Τέλος, χρειάζεται να συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην 
ίδια σχολική µονάδα, προκειµένου να αντιµετωπίσουν συλλογικά τα θέµατα που προκύπτουν 
γύρω από τη λειτουργία του σχολείου.  
Η γνώση ξένων γλωσσών καθώς και η πρόσβαση του σύγχρονου δασκάλου στα νέα τεχνολογικά 
µέσα θεωρείται σηµαντικό εφόδιο για την επαγγελµατική του εξέλιξη.  
 
Μέλλον: Η πληθώρα αποφοίτων δασκάλων έχει επιπτώσεις στην επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση είτε στη δηµόσια εκπαίδευση, είτε ως µισθωτών ή φροντιστών στον ιδιωτικό τοµέα 
της εκπαίδευσης ή ακόµα και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες. Σήµερα, το γεγονός ότι η χώρα 
µας υποδέχεται ένα αρκετά µεγάλο αριθµό αλλοδαπών που δεν µιλούν την ελληνική γλώσσα, 
φαίνεται να δηµιουργεί νέες ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης των δασκάλων.  
Οι δυνατότητες εξέλιξης του δασκάλου είναι να φτάσει µέχρι το βαθµό του Διευθυντή Δηµοτικού 
Σχολείου ή του Συµβούλου. Οι αµοιβές του είναι µέτριες αλλά σταθερές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο δάσκαλος απασχολείται στη δηµόσια και ιδιωτική πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση και σε πολλών ειδών εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, όπως στην 
παιδαγωγική έρευνα. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό 
εκπαιδευτήριο ή να ασχοληθεί µε ιδιαίτερα µαθήµατα.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο δάσκαλος εργάζεται καθηµερινά σύµφωνα µε το πρόγραµµα του 
σχολείου, αλλά οι επαγγελµατικές του υποχρεώσεις δεν τελειώνουν µε το σχολικό ωράριο. 
Περιλαµβάνουν την αναγκαία προετοιµασία του για τη διδασκαλία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
των µαθητικών εργασιών, καθώς και την προετοιµασία και συµµετοχή του στις διάφορες σχολικές 
εκδηλώσεις. 
Στην περίπτωση που εργάζεται σε µικρά χωριά στην επαρχία, µπορεί να χρειαστεί να διδάσκει σε 
περισσότερες από µία ή και στις έξι τάξεις κάθε ηµέρα (βλ. µονοθέσια-διθέσια, κτλ δηµοτικά 
σχολεία). 
Όταν στις σχολικές τάξεις ο αριθµός µαθητών είναι αυξηµένος, το έργο του δασκάλου περιπλέκεται 
και δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνεί σε ατοµική βάση µε τους µαθητές του για να 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα προβλήµατά τους. Μερικές φορές το έργο του δυσκολεύεται 
επίσης από ανεπαρκείς ή κακές κτιριακές εγκαταστάσεις ή συνθήκες. 
Το ωράριο εργασίας στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία των µεγάλων πόλεων µπορεί να είναι 
εναλλασσόµενο, άλλοτε πρωί και άλλοτε απόγευµα, ανάλογα µε τις συνθήκες του κτιρίου όπου 
λειτουργεί το σχολείο. Ο δάσκαλος παρακολουθεί την όλη λειτουργία του δηµοτικού σχολείου και οι 
σχολικές αργίες και διακοπές θεωρούνται προνόµιο του κλάδου. 
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αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα προβλήµατά τους. Μερικές φορές το έργο του δυσκολεύεται 
επίσης από ανεπαρκείς ή κακές κτιριακές εγκαταστάσεις ή συνθήκες. 
Το ωράριο εργασίας στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία των µεγάλων πόλεων µπορεί να είναι 
εναλλασσόµενο, άλλοτε πρωί και άλλοτε απόγευµα, ανάλογα µε τις συνθήκες του κτιρίου όπου 
λειτουργεί το σχολείο. Ο δάσκαλος παρακολουθεί την όλη λειτουργία του δηµοτικού σχολείου και οι 
σχολικές αργίες και διακοπές θεωρούνται προνόµιο του κλάδου. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο Συλλογικός Φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η Διδασκαλική 
Οµοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και οι τοπικοί Σύλλογοι. 
 
Γενικά σχόλια: Ο δάσκαλος είναι ο καθοδηγητής του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Με 
την προσωπικότητά του, το παράδειγµα και τις γνώσεις του συµβάλλει στην καλλιέργεια του 
παιδιού, την εξέλιξή του και την πρόοδο του µέσα στη κοινωνία. 
Το σχολικό περιβάλλον µέσα στο οποίο συνήθως απασχολούνται οι δάσκαλοι καθορίζει το είδος, 
το ωράριο και τις συνθήκες της εργασίας τους. Το έργο του δασκάλου συνήθως δεν τελειώνει µε τη 
λήξη του διδακτικού του ωραρίου.  
Ο δάσκαλος συχνά χρειάζεται να αφιερώνει επιπλέον χρόνο για να παρακολουθήσει τις 
επιστηµονικές εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής και της παιδαγωγικής. 
  

 

  

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δασολόγος 

 
Ορισµός: Ο δασολόγος έχει ως αντικείµενο την έρευνα σε θέµατα δασικής οικονοµίας καθώς και τη 
φροντίδα των δασών.  
 
Περιγραφή: Η δουλειά του επιστήµονα δασολόγου αφορά τη δασική οικονοµία, τον σχεδιασµό και την 
κατασκευή έργων στο δάσος καθώς και την διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Τα καθήκοντα του 
δασολόγου περιλαµβάνουν την εκπόνηση µελετών δασικού ενδιαφέροντος, τη σύνταξη εκθέσεων 
πραγµατογνωµοσύνης, τις κτηµατογραφήσεις και την επιστασία επί δασικών θεµάτων. 
Η άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου απαιτεί την χρησιµοποίηση ειδικών οργάνων όπως είναι 
τα κλισίµετρο, το ρελασκόπιο, το ταχύµετρο, το παχύµετρο και η µετροταινία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η άδεια ειδικότητας 
Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελµα, είναι απαραίτητη η απόκτηση πτυχίου 
δασολόγου από πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή του εξωτερικού.  
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Σπουδαιότητα: Η µηχανική ικανότητα, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η ικανότητα για εργασίες 
γραφείου και η εικαστική αντίληψη είναι απαραίτητες δεξιότητες για τον δασολόγο. Επιθυµητά 
χαρακτηριστικά είναι επίσης η αγάπη για το επάγγελµα, η ευσυνειδησία και η συνέπεια. 
 
Μέλλον: .: Ένας δασολόγος απασχολείται στις δασικές υπηρεσίες του δηµοσίου, στο Υπουργείο 
Γεωργίας, στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, ή στον ιδιωτικό τοµέα σε κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία 
µελετών, κλπ. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ένας δασολόγος απασχολείται στις δασικές υπηρεσίες του δηµοσίου, στο 
Υπουργείο Γεωργίας, στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, ή στον ιδιωτικό τοµέα σε κατασκευαστικά γραφεία, 
γραφεία µελετών, κλπ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο δασολόγος εργάζεται τόσο στο γραφείο του όσο και σε ανοικτό χώρο. 
Οι µετακινήσεις στους τόπους των µελετών και των έργων είναι απαραίτητες. Αρκετές φορές χρειάζεται 
να εργαστεί συλλογικά µαζί µε άλλους συναδέλφους του για την ολοκλήρωση µεγάλων έργων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ψ Η αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, η υπευθυνότητα και η ευαισθησία, καθώς 
και η δυνατότητα ευελιξίας και εντοπισµού εναλλακτικών λύσεων είναι χαρακτηριστικά απαραίτητα για 
την άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δασοφύλακας 

 
Ορισµός: Ο δασοφύλακας ασχολείται µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από 
τις πυρκαγιές, τις καταστροφές, τις δασικές παραβάσεις και καταπατήσεις.  
 
Περιγραφή: Ο δασοφύλακας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και προστασία του δασικού πλούτου από 
κάθε κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής του. Στα καθήκοντά του περιλαµβάνονται η αστυνόµευση των 
δασών για την αποτροπή παραβάσεων (πχ, παράνοµη βοσκή, παράνοµη υλοτόµηση, έλεγχος της 
χλωρίδας), η διαχείριση ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών και η προστασία των καταφυγίων των 
ζώων, η αποτροπή καταπάτησης δασικών εκτάσεων, ο εντοπισµός µολύνσεων και ασθενειών στα 
δένδρα, η προφύλαξη των δασών από τις πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, η στελέχωση δασικών 
σταθµών και πυροσβεστικών µονάδων. 
Στην περίπτωση που αντιλαµβάνεται παραβάσεις, παρεµβαίνει άµεσα, αν είναι εφικτό, όπως σε 
περιπτώσεις παράνοµου κυνηγιού. Μπορεί να παρέµβει και έµµεσα, όπως στην περίπτωση 
καταπάτησης δασικής έκτασης, συντάσσοντας αναφορές και εκθέσεις στους προϊσταµένους του. 
Συχνά, χρειάζεται να παραστεί ως µάρτυρας στα δικαστήρια για να καταθέσει κατά των παραβατών. 
Στην εργασία του απαιτείται η χρησιµοποίηση αυτοκινήτου για την κάλυψη των αποστάσεων, καθώς 
και διάφορα υλικά και συσκευές, όπως η µετροταινία για τον υπολογισµό αποστάσεων (έκταση 
οικοπέδων), η σφύρα, κιάλια, ποµποί επικοινωνίας µε το δασοφυλάκιο-δασαρχείο και άλλα. 
Το επάγγελµα έχει µεγάλη σηµασία για το κοινωνικό σύνολο, καθώς τα δάση παρέχουν σηµαντικές 
πρώτες ύλες στον άνθρωπο, αποτελούν πηγή ζωής και αναψυχής και είναι φυσικοί βιότοποι. 
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Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Η επαγγελµατική κατοχύρωση εξασφαλίζεται µε τους νόµους 86/69, 
998/1979, 242 ΠΔ/107 ΦΕΚ ΤΑ 22-6-1993.  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του δασοφύλακα δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές. 
Σχετικές γνώσεις µπορεί να πάρει κάποιος φοιτώντας στα Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα της Δασικής 
Προστασίας. Κατάρτιση σε όσους υπηρετούσαν παλιότερα, προσέφερε η Σχολή Δασοφυλάκων του 
Υπουργείου Γεωργίας.  
 
Σπουδαιότητα: Η ικανότητα αντίληψης χώρου είναι βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τον 
επαγγελµατία. Ο δασοφύλακας χρειάζεται να έχει αγάπη για τη φύση, καλή φυσική κατάσταση, να είναι 
ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, καθώς και να γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή ευθύνης του. 
Χρειάζεται επίσης να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες, να είναι ψύχραιµος, ήρεµος και διαλλακτικός όταν 
προκύπτουν προστριβές µε τους πολίτες σε περιπτώσεις παραβάσεων. Ταυτόχρονα όµως πρέπει να 
είναι δυναµικός και άµεσος στις επεµβάσεις του. Οφείλει να διακρίνεται από πνεύµα οµαδικότητας και 
συνεργασίας καθώς συχνά εργάζεται ως µέλος οµάδας. Ακόµα, θα πρέπει να είναι συνεπής, 
ευσυνείδητος, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης για το έργο του.  
 
Μέλλον: Δεν υπάρχει µεγάλη ζήτηση για το επάγγελµα αυτό, ενώ η µείωση των δασών της χώρας µας 
από τις πυρκαγιές δεν προµηνύει αύξηση της ζήτησης µελλοντικά. Ο δασοφύλακας δεν έχει ιδιαίτερες 
υλικές απολαβές, ενώ και οι προοπτικές επαγγελµατικής του ανέλιξης και οικονοµικής εξέλιξης είναι 
περιορισµένες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο δασοφύλακας απασχολείται ως υπάλληλος του δηµοσίου σε δάση και 
δασικές εκτάσεις ή σε κυνηγετικές περιοχές, σε ιδιώτες δασοκτήµονες υλοτοµίας, σε ιδιοκτήτες 
κυνηγετικών περιοχών ή σε κυνηγετικούς συλλόγους, σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής και τουριστικές 
εγκαταστάσεις κοντά σε δάση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο δασοφύλακας εργάζεται οµαδικά ή ατοµικά, πολλές φορές σε 
αποµονωµένες περιοχές. Συχνά απαιτείται να διανύσει µεγάλες αποστάσεις για να ελέγξει τις δασικές 
εκτάσεις. Η άσκηση του επαγγέλµατος συνεπάγεται προστριβές και δικαστικές αντιδικίες µε τους 
παραβάτες των νόµων για τα δάση. Το ωράριό του µπορεί να µην είναι σταθερό και αρκετές φορές 
χρειάζεται να δουλέψει υπερωρίες. Οι µεταθέσεις είναι πιθανές, ανάλογα µε τις ανάγκες κάλυψης 
θέσεων και τις έκτακτες καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν.  
Ο δασοφύλακας εργάζεται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, οπότε είναι εκτεθειµένος σε κακές καιρικές 
συνθήκες (κρύο, βροχές, χιόνι, ζέστη).  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο δασοφύλακας φροντίζει την προστασία και διατήρηση του δασικού πλούτου της 
χώρας. Χαρακτηρίζεται από παρατηρητικότητα και διορατικότητα, υψηλό αίσθηµα ευθύνης και 
ανιδιοτέλεια. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δηµοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς 

 
Ορισµός: Ο δηµοσιογράφος ενηµερώνει την κοινή γνώµη µε ειδήσεις, πληροφορίες, σχόλια και 
ανταποκρίσεις για όσα συµβαίνουν στη χώρα του ή στη διεθνή κοινότητα.  
 
Περιγραφή: Ο δηµοσιογράφος αρχικά εντοπίζει το θέµα που θέλει να παρουσιάσει. Στη συνέχεια 
ερευνά το θέµα του πολύπλευρα, προκειµένου να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: παίρνει 
συνεντεύξεις τις οποίες µαγνητοφωνεί ή βιντεοσκοπεί, απευθύνεται σε διάφορες πηγές για να 
εξακριβώσει λεπτοµέρειες και να διασταυρώσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει, συνδυάζει τα 
στοιχεία που έχει στην διάθεσή του προκειµένου να παρουσιάσει το θέµα και το αποτέλεσµα της 
έρευνάς του στο κοινό. 
Αν η παρουσίαση αυτή έχει τη µορφή άρθρου σε έντυπα µέσα, αναλαµβάνει να συντάξει το κείµενο και 
να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις που χρειάζονται για τη δηµοσίευσή του. Αν έχει την µορφή 
τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκποµπής, χρειάζεται να έρθει σε επαφή µε τους προσκεκληµένους στην 
εκποµπή του, να συλλέξει και να επεξεργαστεί το υλικό της συζήτησης, να αναλάβει τον συντονισµό 
της συζήτησης, να συνεργαστεί µε τον τεχνικό για το µοντάζ της τηλεοπτικής εκποµπής, καθώς και µε 
τον σκηνοθέτη και όλους τους τεχνικούς που εµπλέκονται στο γύρισµα µιας εκποµπής. 
Ανάλογα µε τη θεµατολογία στην οποία έχει εξειδικευθεί και το είδος του συγκεκριµένου τοµέα στον 
οποίον απασχολείται, ο δηµοσιογράφος µπορεί να είναι ανταποκριτής στο εξωτερικό, αρθρογράφος, 
οικονοµικός αναλυτής, πολιτικός συντάκτης, αθλητικογράφος, ειδικευµένος σε διάφορα κοινωνικά και 
άλλα θέµατα, παρουσιαστής προγραµµάτων, εκφωνητής ειδήσεων, ελεύθερος ανταποκριτής ή 
συνεργάτης, αστυνοµικός ή πολεµικός ανταποκριτής. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι σπουδές δηµοσιογραφίας παρέχονται στα αντίστοιχα Τµήµατα Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., ή ακόµη των δηµοσίων ή ιδιωτικών 
Ι.Ε.Κ. Επίσης, ο δηµοσιογράφος µπορεί να έχει τελειώσει κάποια από τις σχολές δηµοσιογραφίας των 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών ή των κέντρων ελευθέρων σπουδών.  
 
Σπουδαιότητα: Η δουλειά του δηµοσιογράφου χρειάζεται εγρήγορση, κριτική σκέψη, επιθυµία για 
αναζήτηση, ευελιξία, γνώσεις και πνευµατική καλλιέργεια, ετοιµότητα, ανεξαρτησία, τόλµη, ικανότητα 
για ανάληψη πρωτοβουλιών, αµεροληψία, ευσυνειδησία κι εργατικότητα. Ο πρωταρχικός του σκοπός 
είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και η αντικειµενικότητα στην ενηµέρωση. Ο δηµοσιογράφος 
προσπαθεί να µην επηρεάζεται από τις δικές του εµπάθειες, στάσεις, συµφέροντα κι αντιλήψεις και να 
µην εµπλέκεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ένας δηµοσιογράφος πρέπει ακόµη, να έχει επιµονή, 
ευγένεια, περιέργεια, υπευθυνότητα, σωµατική και ψυχολογική αντοχή. 
Στα προσόντα ενός καλού δηµοσιογράφου περιλαµβάνονται και η σωστή χρήση της µητρικής γλώσσας 
και του προφορικού ή γραπτού λόγου, η ικανότητα επικοινωνίας σε άλλες γλώσσες, η γερή µνήµη, η 
παραγωγή ιδεών, η συνδυαστική ικανότητα γεγονότων-καταστάσεων, η ευχέρεια στην επικοινωνία, οι 
καλές δηµόσιες σχέσεις, καθώς επίσης και η ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου. Οι γνώσεις 
χειρισµού Η/Υ και ξένων γλωσσών θεωρούνται απαραίτητες για τους επαγγελµατίες του χώρου.  
 
Μέλλον: Στο χώρο της δηµοσιογραφίας υπάρχει µεγάλη προσφορά στελεχών από πολλούς χώρους 
και µε διάφορα εκπαιδευτικά προσόντα, ενώ οι θέσεις εργασίας δεν αναπτύσσονται µε τους ίδιους 
ρυθµούς. Σήµερα, υπάρχουν πολλοί φορείς που προσφέρουν ενηµέρωση, πληροφόρηση και 
ψυχαγωγία του κοινού: δηµοσιογραφικοί οργανισµοί και οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις, 
ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, σύλλογοι, οµοσπονδίες, εκδοτικοί οίκοι, νέα ψηφιακά µέσα ενηµέρωσης κι 
επικοινωνίας κτλ. Ένας νέος στο επάγγελµα και αποφασισµένος να ασκήσει τη δηµοσιογραφία, µπορεί 
να αναζητήσει εργασία σε αυτούς τους χώρους και ανάλογα µε τις φιλοδοξίες του, την εργατικότητά του 
και τον δυναµισµό του, να προχωρήσει και να εξελιχθεί σταδιακά στον κλάδο. 
Οι αποδοχές του δηµοσιογράφου διαφέρουν. Οι αναγνωρισµένοι και καταξιωµένοι δηµοσιογράφοι 
διεκδικούν και απολαµβάνουν αµοιβές, οι οποίες µπορεί να φθάσουν και σε υψηλότατα επίπεδα, κάτι 
που οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει σήµερα -κυρίως ανάµεσα στα ραδιοτηλεοπτικά 
µέσα. 
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διεκδικούν και απολαµβάνουν αµοιβές, οι οποίες µπορεί να φθάσουν και σε υψηλότατα επίπεδα, κάτι 
που οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει σήµερα -κυρίως ανάµεσα στα ραδιοτηλεοπτικά 
µέσα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο δηµοσιογράφος µπορεί να εργαστεί στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, 
σε εθνικούς και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, καθώς επίσης και σε γραφεία τύπου και 
δηµοσίων σχέσεων δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα. Ως εξωτερικός συνεργάτης µπορεί να αρθρογραφεί 
σε περιοδικά και εφηµερίδες, να συνεργάζεται µε δηµοσιογραφικούς οργανισµούς ή να αναλαµβάνει 
ρεπορτάζ για διάφορα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς. 
 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η δουλειά του δηµοσιογράφου θεωρείται αρκετά δύσκολη και 
πολύπλοκη. Το ωράριο ποικίλλει ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίον απασχολείται και τη θέση που 
κατέχει σ' αυτόν. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί και οι µεγάλοι δηµοσιογραφικοί οργανισµοί, λειτουργούν 
µε βάρδιες εργασίας που καλύπτουν τις ανάγκες για ενηµέρωση σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο 
δηµοσιογράφος εργάζεται στην κανονική του βάρδια, αλλά βρίσκεται και σε συνεχή ετοιµότητα όταν 
προκύπτουν έκτακτα περιστατικά και η ανάγκη για ενηµέρωση είναι άµεση. Συνήθως, οι ώρες εργασίας 
είναι πολλές, άστατες και υπάρχει αρκετή πίεση στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Όλα αυτά 
συνιστούν µία εργασία µε άγχος και ένταση, που συγχρόνως είναι συναρπαστική, καθώς αποφέρει 
µεγάλη εσωτερική ικανοποίηση. Οι προκλήσεις της επικαιρότητας και η ποικιλία θεµάτων δίνουν στους 
επαγγελµατίες του χώρου την ευκαιρία να ασχοληθούν µε σηµαντικά κι ενδιαφέροντα θέµατα.  
Το περιβάλλον εργασίας του δηµοσιογράφου εξαρτάται από τον ειδικότερο τοµέα απασχόλησής του. 
Τα ταξίδια και οι µετακινήσεις µπορεί να είναι µέσα στις καθηµερινές δραστηριότητές του, ανάλογα µε 
την εξειδίκευσή του. Έτσι, ο δηµοσιογράφος µπορεί να εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους (γραφεία, 
αίθουσες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µεταδόσεων) αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, πολλές 
φορές κάτω από δύσκολες ή και ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη σωµατική του ακεραιότητα συνθήκες (για 
παράδειγµα, κατά την κάλυψη αστυνοµικών ή πολεµικών γεγονότων, φυσικών καταστροφών, 
τροµοκρατικών ενεργειών, κλπ.). 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Υπάρχουν αρκετοί συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν το 
επάγγελµα όπως, για παράδειγµα η ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών) και 
η ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Ένωσης Συντακτών) και άλλες. 
 
Γενικά σχόλια: Ο δηµοσιογράφος χρειάζεται να χειρίζεται σωστά το λόγο, να είναι δραστήριος, 
ετοιµόλογος, ευέλικτος, µαχητικός και τολµηρός. Ακόµη, είναι απαραίτητο να διαθέτει το χάρισµα της 
επικοινωνίας, της διορατικότητας και της ευαισθησίας σε θέµατα κοινωνικού προβληµατισµού και να 
έχει µια γενικά δυναµική προσωπικότητα. 
Η καλύτερη και εγκυρότερη πληροφόρηση που οφείλει να παρέχει ο δηµοσιογράφος στο κοινό, απαιτεί 
τη συνεχή και πολύπλευρη ενηµέρωση του ίδιου για τα διάφορα θέµατα που συµβαίνουν στον κόσµο 
γύρω του και που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διαιτολόγος 

 
Ορισµός: Ο διαιτολόγος καθορίζει και προτείνει τρόπους διατροφής µε σκοπό να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την υγεία και την καλή σωµατική τους κατάσταση.  
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ανθρώπους να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την υγεία και την καλή σωµατική τους κατάσταση.  
 
Περιγραφή: O διαιτολόγος όταν εργάζεται στο Tµήµα Διατροφής νοσοκοµείων-θεραπευτηρίων 
οργανώνει τη ροή της διαιτολογικής µονάδας, δηλαδή σχεδιάζει, υποστηρίζει και εποπτεύει την 
εκτέλεση θεραπευτικών προγραµµάτων διατροφής των ασθενών, σχεδιάζει και εποπτεύει την εκτέλεση 
ειδικών θεραπευτικών σχηµάτων µε βάση την ιατρική διάγνωση, εκτιµά την κατάσταση θρέψης των 
ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που νοσηλεύονται σε ειδικές µονάδες και εφαρµόζει µεθόδους 
διατροφικής υποστήριξης. Ακόµη, συµµετέχει στην ιατρική επίσκεψη και πλαισιώνει τα τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία, συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα ή µελέτες, είναι υπεύθυνος για την 
οργάνωση, εκπαίδευση, διοίκηση όλων όσων απασχολούνται στο Τµήµα Διατροφής. 
O διαιτολόγος που ασκεί ελεύθερο επάγγελµα στο ιδιωτικό του γραφείο, διατηρεί αρχείο µε τα ιατρικά 
ιστορικά και τις δίαιτες των πελατών του, αξιολογεί και εκτιµά την κατάσταση θρέψης τους µε βάση τις 
σωµατοµετρικές και εργαστηριακές παραµέτρους, καθορίζει την διαιτητική αγωγή και συντάσσει 
πρόγραµµα διατροφής, παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των πελατών µε επιστηµονικές µεθόδους 
και τους εκπαιδεύει ατοµικά ή οµαδικά για τη διαµόρφωση µιας σωστής διατροφικής αγωγής. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί ζυγό µέτρησης σωµατικού βάρους, αναστηµόµετρο, µανόµετρο, 
λιποµετρητή, συσκευές µέτρησης µεταβολικού ρυθµού, εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του διαιτολόγου απαιτείται πτυχίο από τα αντίστοιχα 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, τα Τµήµατα Διατροφής των Τ.Ε.Ι. και τα αντίστοιχα Τµήµατα των 
δηµοσίων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ε.  
 
Σπουδαιότητα: Ο διαιτολόγος θα πρέπει να διαθέτει κατανόηση, ευαισθησία, εγκαρδιότητα, ακρίβεια 
και οργανωτικές ικανότητες. Πρέπει να τον χαρακτηρίζει υψηλό αίσθηµα ευθύνης και συνέπειας 
εξαιτίας της φύσης του επαγγέλµατος που ασκεί.  
Ακόµη, πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί επιτυχώς µε τα άτοµα που τον συµβουλεύονται, να 
τους αντιµετωπίζει µε υποµονή και κατανόηση και να µπορεί να τους πείθει για την αναγκαιότητα των 
συµβουλών του στις αλλαγές των διατροφικών τους συνηθειών. Τέλος, η ικανότητα συνεργασίας του 
µε άλλους ειδικούς είναι επίσης απαραίτητη. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης των διαιτολόγων θεωρούνται πολύ θετικές λόγω της 
ευαισθητοποίησης του κόσµου για σωστή διατροφή και τη συµβολή της στην υγεία. Οι αποδοχές του 
επαγγελµατία διαιτολόγου θεωρούνται υψηλές, ιδιαίτερα για αυτούς που δραστηριοποιούνται στο 
ελεύθερο επάγγελµα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. µπορούν να ανοίξουν δικό τους 
Ινστιτούτο Διαιτολογίας, ενώ από Τµήµατα των Ι.Ε.Κ. µπορούν να εργαστούν εκεί ως βοηθοί.Ένας 
διαιτολόγος µπορεί να εργαστεί σε νοσοκοµεία, φοιτητικές εστίες, κέντρα υγείας, κλινικές, 
θεραπευτήρια, κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθµούς, αθλητικά κέντρα, κέντρα αδυνατίσµατος, 
ερευνητικά κέντρα, ξενοδοχεία και ως ελεύθερος επαγγελµατίας παρέχοντας συµβουλές σωστής 
διατροφής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο διαιτολόγος εργάζεται σε κλειστούς χώρους, καθαρούς, χωρίς 
κινδύνους και ειδικά ωράρια. Έρχεται σε επαφή µε τους ασθενείς και τους πελάτες και ταυτόχρονα 
συνεργάζεται µε τους γιατρούς και τις νοσοκόµες. Κάποιες φορές µετακινείται για εργασία σε συναφείς 
χώρους ή για την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεµιναρίων.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο επαγγελµατίας εγγράφεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων, 
έπειτα από υποχρεωτική προϋπηρεσία δύο µηνών.  
 
Γενικά σχόλια: Ο διαιτολόγος πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για τις τάσεις και τα νέα προϊόντα 
διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Στην καθηµερινή του επικοινωνία και προσωπική επαφή µε τους πελάτες του ο διαιτολόγος χρειάζεται 
να είναι υποµονετικός, να διαθέτει πειστικότητα στο λόγο και να αντιµετωπίζει µε σεβασµό και 
κατανόηση τους ανθρώπους που αναλαµβάνει. 
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Γενικά σχόλια: Ο διαιτολόγος πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για τις τάσεις και τα νέα προϊόντα 
διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Στην καθηµερινή του επικοινωνία και προσωπική επαφή µε τους πελάτες του ο διαιτολόγος χρειάζεται 
να είναι υποµονετικός, να διαθέτει πειστικότητα στο λόγο και να αντιµετωπίζει µε σεβασµό και 
κατανόηση τους ανθρώπους που αναλαµβάνει. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διακοσµητής 

 
Ορισµός: Ο διακοσµητής ασχολείται µε τη λειτουργική και αισθητική διαµόρφωση δηµόσιων και 
ιδιωτικών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
ανάγκες και την αισθητική του σύγχρονου ανθρώπου.  
 
Περιγραφή: Το αντικείµενο της εργασίας του περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την επίβλεψη της 
διαµόρφωσης και διακόσµησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ιδιωτικών κατοικιών, γραφείων, 
επιχειρήσεων, χώρων έκθεσης εµπορευµάτων, κέντρων ψυχαγωγίας κ.ά. Ο διακοσµητής µπορεί να 
επωφεληθεί από τις δυνατότητες που του προσφέρει η σύγχρονη τ 
εχνολογία, για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στη δουλειά του.  
Ο διακοσµητής επισκέπτεται το χώρο που έχει αναλάβει να διαµορφώσει και παράλληλα συζητά µε τον 
πελάτη του για τις προτιµήσεις και τις ανάγκες του, καθώς επίσης και για τις ιδιαιτερότητες του χώρου 
και για τα οικονοµικά πλαίσια µέσα στα οποία θέλει να κινηθεί.  
Κατόπιν, µελετά το σχέδιο της διαρρύθµισης του χώρου και υποβάλλει ολοκληρωµένη πρόταση µε 
συνολικό αρχικό προϋπολογισµό του κόστους των εργασιών. Στη συνέχεια, εφόσον συµφωνήσουν µε 
τον πελάτη, ασχολείται µε την επιλογή των υλικών και προχωρά στην εφαρµογή της πρότασης. 
Συγκεκριµένα, παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρµογή των σχεδίων του και ελέγχει τα συνεργεία ως 
προς το χρονικό προγραµµατισµό, την πιστότητα και την ποιότητα των εργασιών. Αν του ζητηθεί, 
προβαίνει σε τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου. Επίσης, δίνει οδηγίες για τη συντήρηση και 
προστασία της κατασκευής. 
Ο διακοσµητής χρησιµοποιεί σχεδιαστικά όργανα και Η/Υ, ενώ φροντίζει πάντα για τον κατάλληλο 
φωτισµό του χώρου όπου εργάζεται. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο διακοσµητής, για να εργαστεί, είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί στο 
Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών. Όµως, δεν απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο διακοσµητής µπορεί να σπουδάσει στα Τµήµατα Διακοσµητικής των Τ.Ε.Ι., σε 
αντίστοιχα τµήµατα δηµόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ή να παρακολουθήσει προγράµµατα κατάρτισης που 
οργανώνονται από διάφορους ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής 
του Πολυτεχνείου µπορούν να εξειδικευτούν και να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της διακόσµησης 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
 
Σπουδαιότητα: Ο διακοσµητής χρειάζεται να διαθέτει παρατηρητικότητα, δηµιουργικότητα, φαντασία, 
υψηλό αισθητικό κριτήριο και γενικότερα αγάπη για τις καλές τέχνες. Πολύ σηµαντικό, εξάλλου, είναι να 
διαθέτει ψυχική και σωµατική αντοχή και ευελιξία προσαρµογής σε διαφορετικές απαιτήσεις και 
ανάγκες.  
Πρέπει επίσης, να διαθέτει ικανότητα αντίληψης του χώρου και των µορφών, ικανότητα σχεδιαστικής 
έκφρασης, καθώς και ικανότητα επικοινωνίας και καλής συνεργασίας µε τους πελάτες, τα συνεργεία και 
τους προµηθευτές, αλλά και οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες. 
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διαθέτει ψυχική και σωµατική αντοχή και ευελιξία προσαρµογής σε διαφορετικές απαιτήσεις και 
ανάγκες.  
Πρέπει επίσης, να διαθέτει ικανότητα αντίληψης του χώρου και των µορφών, ικανότητα σχεδιαστικής 
έκφρασης, καθώς και ικανότητα επικοινωνίας και καλής συνεργασίας µε τους πελάτες, τα συνεργεία και 
τους προµηθευτές, αλλά και οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του διακοσµητή αναγνωρίζεται και βρίσκει εφαρµογή σε πολλούς τοµείς της 
σύγχρονης κοινωνίας ολοένα και περισότερο. Οι αποδοχές του διακοσµητή µπορούν να θεωρηθούν 
αρκετά ικανοποιητικές, αλλά είναι πιθανό να παρουσιάσουν µεγάλη εποχική διακύµανση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διακοσµητής µπορεί να εργαστεί ως µισθωτός µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων του Υπουργείου Πολιτισµού και άλλων δηµόσιων 
οργανισµών και επιχειρήσεων (ΕΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ), σε εκδοτικούς οίκους, σε διαφηµιστικές εταιρίες, 
τεχνικά γραφεία, καταστήµατα και βιοµηχανίες. Επίσης, µπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο διακοσµητής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της µελέτης για κάποιο 
χώρο εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Βέβαια, για την επίβλεψη της εφαρµογής των σχεδίων του 
χρειάζεται να µετακινείται και να περνά αρκετές ώρες στους χώρους που έχει αναλάβει να 
διακοσµήσει. Συχνά εργάζεται κάτω από πίεση, ένταση και άγχος, προκειµένου να καταφέρει να 
προµηθευτεί έγκαιρα τα υλικά για κάθε εργασία, να οργανώσει τις εργασίες και να συντονίσει τα 
συνεργεία. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάζεται κυρίως µε τους τεχνίτες διαφόρων 
κατασκευών και, αν χρειαστεί, µε τον αρχιτέκτονα ή τον πολιτικό µηχανικό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο διακοσµητής χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση της αγοράς των υλικών 
κατασκευής και διακόσµησης και να ενηµερώνεται συνεχώς (εκθέσεις, περιοδικά κ.λπ.) για τις τάσεις 
και τις εξελίξεις στο χώρο. 
Ο διακοσµητής είναι απαραίτητο να διαθέτει υψηλό αισθητικό κριτήριο, δηµιουργικότητα, φαντασία, 
ικανότητα αντίληψης του χώρου, να είναι συνεπής και υπεύθυνος. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διανοµέας διαφηµιστικών δειγµάτων 

 
Ορισµός: Ο διανοµέας διαφηµιστικού υλικού ασχολείται µε τη διανοµή δειγµάτων προϊόντων ή 
διαφηµιστικών εντύπων στο αγοραστικό κοινό.  
 
Περιγραφή: Ο διανοµέας παραλαµβάνει το διαφηµιστικό υλικό από την εταιρία που παράγει το προϊόν 
ή από τη διαφηµιστική εταιρία που έχει αναλάβει την διαφήµιση του προϊόντος. Διανέµει το υλικό στην 
περιοχή που έχει προκαθοριστεί και επιστρέφει στην εταιρία, όπου καταθέτει αναφορά για την πορεία 
της εργασίας του. Η διανοµή γίνεται είτε από πόρτα σε πόρτα, είτε σε σηµεία όπου συγκεντρώνεται 
πλήθος κόσµου, όπως σταθµοί τρένου, αεροδρόµια, πολυκαταστήµατα, σχολεία, γήπεδα, 
κινηµατογράφοι, διόδια ή σε πολυσύχναστους δρόµους.  
Συνήθως χρησιµοποιεί µια τσάντα για τη µεταφορά των διαφηµιστικών και γραφική ύλη για τη σύνταξη 
της αναφοράς προς την εταιρία. 
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Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν απαιτούνται κάποιες συγκεκριµένες γνώσεις ή σπουδές για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν διανοµείς, αναλαµβάνουν να ενηµερώσουν τον 
εργαζόµενο για τον αποτελεσµατικότερο τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και για την απαιτούµενη 
συµπεριφορά.  
 
Σπουδαιότητα: Ο διανοµέας διαφηµιστικού υλικού πρέπει να διαθέτει ευχάριστη προσωπικότητα, 
πειθώ, εγκαρδιότητα, καλούς τρόπους, καλή εµφάνιση και άνεση στις δηµόσιες σχέσεις. Η 
επινοητικότητα, η καλή συµπεριφορά και η ικανότητα επικοινωνίας µε τον κόσµο κρίνεται ιδιαίτερα 
σηµαντική. 
 
Μέλλον: Υπάρχει αρκετή ζήτηση στην αγορά εργασίας για διανοµείς. Η απασχόληση είναι συνήθως 
εποχιακή ή αποσπασµατική και δεν επιδιώκεται από άτοµα που επιθυµούν µονιµότητα και 
σταθερότητα στους µισθούς. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διανοµέας διαφηµιστικού υλικού µπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ή άλλους φορείς που θέλουν να διαφηµιστούν ή σε διαφηµιστικές εταιρίες προώθησης 
προϊόντων.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η διανοµή διαφηµιστικού υλικού είναι µια σχετικά εύκολη εργασία, που 
όµως απαιτεί πολλές ώρες πεζοπορίας και ορθοστασίας. Η απασχόληση δεν είναι σταθερή, ούτε και το 
ωράριο απασχόλησης, αφού εξαρτάται από τη φύση της κάθε αποστολής. Η διανοµή µπορεί να γίνει 
οµαδικά ή ατοµικά, συνήθως σε ανοιχτούς χώρους και κυρίως την ηµέρα. 
Ο διανοµέας είναι αναγκασµένος να µεταφέρει τη βαριά τσάντα µε το υλικό που πρόκειται αν διανείµει 
σε µεγάλες αποστάσεις, κάτω από τον ήλιο, το κρύο ή τη βροχή. Η διανοµή σε φανάρια και δρόµους 
µεγάλης κυκλοφορίας είναι ανθυγιεινή, ακόµη κι επικίνδυνη.  
Η αµοιβή θεωρείται χαµηλή και εξαρτάται από την εµπειρία και τις ικανότητες των διανοµέων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η διανοµή διαφηµιστικού υλικού είναι µια εύκολη δουλειά, που απαιτεί όµως σωµατική 
αντοχή, αρκετή υποµονή, ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση, καλή χρήση του λόγου και 
επικοινωνιακές ικανότητες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διαφηµιστής 

 
Ορισµός: Είναι το πρόσωπο που αναλαµβάνει να επινοήσει, να σχεδιάσει και να εφαρµόσει την κα-
µπάνια (συστηµατική και οργανωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης του κοινού) για την προβολή και 
προώθηση ενός προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας.  
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προώθηση ενός προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, σκοπός του διαφηµιστή είναι να δηµιουργήσει θετική εικόνα για ένα προϊόν ή 
κάποια υπηρεσία ή ακόµη για έναν φορέα, έναν οργανισµό κ.λπ. προς το ευρύ ή το ειδικό κοινό στο 
οποίο απευθύνεται. Πελάτες του διαφηµιστή, λοιπόν, µπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, 
επιχειρήσεις, οργανισµοί, φορείς, ακόµη και πολιτικά κόµµατα.  
Ο διαφηµιστής αρχικά ενηµερώνεται για τη φύση και τη χρησιµότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
που αναλαµβάνει να προβάλει. Στη συνέχεια, επισηµαίνει τα πλεονεκτήµατά τους, καθώς και τα 
µειονεκτήµατά τους. Δεν παραλείπει να αναζητήσει πληροφορίες και για τα χαρακτηριστικά παρόµοιων 
ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών που υπάρχουν στην αγορά. 
Κατόπιν, επινοεί ένα κεντρικό µήνυµα για την καµπάνια, επιδιώκοντας την προβολή των 
πλεονεκτηµάτων των προϊόντων / υπηρεσιών και αποφεύγοντας την αναφορά στα µειονεκτήµατά τους. 
Το επόµενο βήµα είναι να επιλέξει το κατάλληλο για τη περίπτωση µέσο για τη διαφήµιση - προβολή 
του προϊόντος / υπηρεσίας και να υπολογίσει το κόστος για την όλη διαδικασία, αφού έρθει σε επαφή 
µε τους ειδικούς. Τέλος, προτείνει το σχέδιο του στον πελάτη για έγκριση και προχωρά στην εκτέλεσή 
του. Στο πλαίσιο αυτό επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες και αφού γίνει η προβολή στο µέσο ή τα 
µέσα που έχουν επιλεγεί, παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοχή του προϊόντος / υπηρεσίας και την 
αποτελεσµατικότητα της καµπάνιας. 
Ο διαφηµιστής συνεργάζεται στενά µε επαγγελµατίες άλλων κλάδων, π.χ. γραφίστες, ειδικούς 
marketing κ.λπ.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση υπάρχουν αρκετά τµήµατα συναφή µε το χώρο της 
διαφήµισης, όπως αυτά του marketing, των δηµοσίων σχέσεων ή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
Ακόµη, πολλά Ι.Ε.Κ., δηµόσια και ιδιωτικά, καθώς και κάποια τµήµατα των Τ.Ε.Ε. παρέχουν εφόδια σε 
όποιον θέλει να ασχοληθεί µε τη διαφήµιση. 
 
Σπουδαιότητα: Ο διαφηµιστής είναι απαραίτητο να διαθέτει δηµιουργικότητα και πρωτοτυπία σκέψης, 
ενώ σηµαντικά εφόδια είναι η σχεδιαστική ικανότητα, η αισθητική αντίληψη και η ικανότητα να 
χρησιµοποιεί σωστά το λόγο. Εξάλλου, προκειµένου για την επιτυχία στο χώρο ο διαφηµιστής 
χρειάζεται να διαθέτει κοινωνική δεξιότητα, αφού καθηµερινά συναναστρέφεται µε πολλούς 
ανθρώπους, καθώς και δεξιότητες αντοχής στην πίεση και καλής οργάνωσης του χρόνου, αφού, όπως 
προαναφέρθηκε οι προθεσµίες είναι πιεστικές.  
Ο διαφηµιστής πρέπει να έχει βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και να 
γνωρίζει ικανοποιητικά τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα.  
 
Μέλλον: Η διαφήµιση αποτελεί σηµαντικό συντελεστή προώθησης του εµπορίου και των δηµοσίων και 
πολιτικών σχέσεων και έχει ευρύτητα εφαρµογών. Παρ' όλα αυτά στο χώρο υπάρχει µεγάλος 
ανταγωνισµός, πράγµα που επιτείνεται από το γεγονός ότι µε τη διαφήµιση µπορούν να ασχοληθούν 
και άνθρωποι που οι σπουδές δεν έχουν άµεση συνάφεια µε το αντικείµενο αυτό. Τα άτοµα, όµως, που 
θα καταφέρουν να σταδιοδροµήσουν και να καταξιωθούν στο χώρο αυτό απολαµβάνουν µεγάλα οφέλη 
τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διαφηµιστής µπορεί να εργαστεί σε διαφηµιστικές εταιρείες, καθώς και 
σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισµούς που διαθέτουν τµήµα δηµοσίων σχέσεων, σε εταιρείες 
παραγωγής διαφηµιστικών εντύπων, σε ατελιέ γραφικών τεχνών κ.λπ.  
Αρκετοί διαφηµιστές εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και αναλαµβάνουν εργασίες για 
διαφηµιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις ή ακόµα και για µεµονωµένα άτοµα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο διαφηµιστής εργάζεται σε σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
γραφείου, ενώ συχνά χρειάζεται να επισκέπτεται τους πελάτες του ή τους χώρους παραγωγής του 
υλικού της διαφήµισης, οπότε αναγκάζεται να µετακινηθεί. Τις περισσότερες φορές εργάζεται κάτω από 
συνθήκες άγχους και πίεσης, προκειµένου να τηρηθούν τα στενά χρονικά όρια που θέτουν οι πελάτες 
και επιβάλλει ο ανταγωνισµός. Από την άλλη πλευρά όµως, οι αµοιβές είναι πολύ ικανοποιητικές, όταν 
ο στόχος τελικά επιτυγχάνεται. Συγκεκριµένο ωράριο εργασίας δεν υπάρχει. Αυτό εξαρτάται από τις 
χρονικές απαιτήσεις και περιορισµούς του έργου που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Ο διαφηµιστής 
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, παρατηρεί όσα συµβαίνουν γύρω του και χρησιµοποιεί τη φαντασία 
του για την επινόηση ιδεών. Πηγή δηµιουργίας µπορεί να αποτελέσει κάτι που θα παρατηρήσει σε 
ανύποπτο χρόνο στο γραφείο του, στο σπίτι του, στο δρόµο, σε µια κοινωνική εκδήλωση κ.λπ. 
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και επιβάλλει ο ανταγωνισµός. Από την άλλη πλευρά όµως, οι αµοιβές είναι πολύ ικανοποιητικές, όταν 
ο στόχος τελικά επιτυγχάνεται. Συγκεκριµένο ωράριο εργασίας δεν υπάρχει. Αυτό εξαρτάται από τις 
χρονικές απαιτήσεις και περιορισµούς του έργου που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Ο διαφηµιστής 
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, παρατηρεί όσα συµβαίνουν γύρω του και χρησιµοποιεί τη φαντασία 
του για την επινόηση ιδεών. Πηγή δηµιουργίας µπορεί να αποτελέσει κάτι που θα παρατηρήσει σε 
ανύποπτο χρόνο στο γραφείο του, στο σπίτι του, στο δρόµο, σε µια κοινωνική εκδήλωση κ.λπ. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο διαφηµιστής χρειάζεται να διαθέτει δηµιουργικότητα, φαντασία και πρωτοτυπία 
σκέψης. 
Ο διαφηµιστής, προκειµένου να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές συνθήκες του επαγγέλµατος είναι 
απαραίτητο να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της διαφήµισης, καθώς και στο χώρο των νέων 
τεχνολογιών. 
Ο διαφηµιστής µπορεί να απασχοληθεί και στο χώρο των δηµοσίων σχέσεων, για παράδειγµα, ως 
σύµβουλος επικοινωνίας (ιmage-maker), µε αντικείµενο τη διαµόρφωση µια ελκυστικής εικόνας προς 
το κοινό για ένα πρόσωπο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διαχειριστής διανοµής 

 
Ορισµός: Ο διαχειριστής διανοµής οργανώνει την προµήθεια, διακίνηση & αποθήκευση 
αγαθών/πρώτων υλών. Συντονίζει την ροή των υλικών & εµπορευµάτων από το στάδιο της 
παραγωγής µέχρι τον πελάτη, ελέγχοντας όλη την αλυσίδα διανοµής των προϊόντων & των πρώτων 
υλών 
 
Περιγραφή: Ο όρος που συνήθως αποδίδεται στον διαχειριστή διανοµής, είναι διαχειριστής Logistics 
και αυτή είναι και η ονοµασία του επαγγέλµατος που αποδέχονται οι περισσότεροι άνθρωποι του 
χώρου.  
Ο διαχειριστής διανοµής έχει πολλαπλά καθήκοντα και ασχολείται µε το να βρίσκεται το κατάλληλο 
προϊόν ή η πρώτη ύλη στο κατάλληλο σηµείο, στο χρόνο που χρειάζεται και σε λογικό κόστος.  
Σε πρώτο στάδιο, προγραµµατίζει τις απαραίτητες προµήθειες πρώτων υλών για την παραγωγή του 
αγαθού. Στη συνέχεια, συντονίζει την µεταφορά, εκτελωνισµό και αποθήκευση των πρώτων υλών και 
των ετοίµων εµπορευµάτων. Μόλις δεχτεί τη συγκεκριµένη παραγγελία, συντονίζει τη συσκευασία και 
την αποστολή της, ώστε αυτή να φτάσει στην ώρα της και σωστά. Στη συνέχεια, προϋπολογίζει το 
κόστος και αναπτύσσει νέα επιχειρηµατικά σχέδια, ώστε και οι πελάτες να είναι ευχαριστηµένοι και το 
τελικό προϊόν να είναι σε σχετικά χαµηλή τιµή.  
Στη δουλειά του χρησιµοποιεί ευρέως ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορα τηλεπικοινωνιακά 
συστήµατα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: {\rtf1\ansi\deff0\deftab720{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans 
Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}{\f2\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell 
Dlg;}{\f3\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell Dlg;}{\f4\fswiss\fprq2\fcharset161 MS 
Sans Serif Greek;}} 
{\colortbl\red0\green0\blue0;} 
\deflang1032\pard\plain\f4\fs16  
\par } 
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελµα αυτό, δεν απαιτείται να έχει κάποιο 
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό τίτλο. Σπουδές σε οικονοµικά ή συστήµατα οργάνωσης, καθώς και τεχνικές 
γνώσεις γύρω από συστήµατα και µηχανήµατα παραγωγής, θεωρούνται επαρκή προσόντα. Σε 
επίπεδο Α.Ε.Ι., τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπάρχουν εξειδικευµένα προγράµµατα 
σπουδών που διδάσκουν την επιστήµη της διαχείρισης διανοµής. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, της αγγλικής γλώσσας καθώς και διεθνών κανονισµών. 
 

 
Σπουδαιότητα: Ο διαχειριστής διανοµής χρειάζεται να έχει οργανωτική ικανότητα, αποφασιστικότητα 
στην εφαρµογή λύσεων καθώς και ικανότητα σύλληψης ιδεών. Η κοινωνικότητα, η ευελιξία, η 
ευρηµατικότητα και η διοικητική ικανότητα είναι χρήσιµο να περιλαµβάνονται στα χαρακτηριστικά του 
επαγγελµατία για τον καλύτερο συντονισµό του προσωπικού.  
Απαιτείται ακόµη καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, των συστηµάτων παραγωγής και των 
µεταφορών, ώστε να µπορεί να κάνει σωστό προγραµµατισµό των εργασιών.  

 
Μέλλον: Με την αύξηση του εµπορίου και της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και µε την ανάπτυξη 
των διευρωπαϊκών δικτύων, οι προοπτικές για το επάγγελµα διαφαίνονται θετικές. Οι αµοιβές 
θεωρούνται ικανοποιητικές και µπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι διαχειριστές διανοµείς µπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τοµέα 
σε εξειδικευµένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διανοµής. Οι εταιρείες αυτές αναλαµβάνουν όλη την 
διαδικασία διανοµών για λογαριασµών άλλων εταιρειών. Παράλληλα, είναι δυνατόν να απασχοληθούν 
σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις και σούπερ µάρκετ, ή άλλες µεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης. Μετά 
από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, είναι δυνατή η απασχόληση σε εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων.  
Απαραίτητο προσόν πάντως για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων, θεωρείται η προϋπηρεσία 
στο κλάδο σε όλα στάδια της εργασίας. Με άλλα λόγια, για να αναλάβει κάποιος όλη την ευθύνη, θα 
πρέπει να έχει πολλαπλή εµπειρία στη διαχείριση αποθηκών και στο µάρκετινγκ. Το µεγαλύτερο 
προσόν θεωρείται η προϋπηρεσία σε όλα τα στάδια της διανοµής, για αυτό το λόγο οι υψηλές θέσεις, 
συνήθως, διεκδικούνται µετά από 5-10 χρόνια προϋπηρεσίας. 
Σπανιότερα άνθρωποι µε πείρα µπορούν να δραστηριοποιηθούν στο ελεύθερο επάγγελµα, ιδρύοντας 
τις δικές τους εταιρείες διανοµής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του διαχειριστή διανοµής είναι πολύπλοκη και µε µεγάλη 
ευθύνη. Ορισµένες φορές απαιτεί νυχτερινή εργασία και ταξίδια στο εξωτερικό και το εσωτερικό. 
Συνεργάζεται µε υπευθύνους αποθηκών, οδικούς µεταφορείς και συχνά έρχεται σε επαφή µε πελάτες. 
Η εργασία εκτελείται συνήθως σε χώρο γραφείου, αλλά αρκετές φορές απαιτείται η παρουσία του 
υπευθύνου στις αποθήκες της επιχείρησης. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η διαχείριση της διανοµής αγαθών είναι εργασία υπεύθυνη και πολυσύνθετη. 
Εκτελείται από άτοµα δραστήρια και δυναµικά, µε οργανωτικές, διοικητικές και συντονιστικές 
ικανότητες, που διαθέτουν ικανότητα στη διαχείριση χρόνου, άνεση στην επικοινωνία και στις 
κοινωνικές επαφές και διακρίνονται από ενθουσιασµό, ενέργεια, αποφασιστικότητα και ευελιξία. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διερµηνέας 

 
Ορισµός: Ο ρόλος του διερµηνέα είναι να µεταφράζει τον προφορικό λόγο ταυτόχρονα, την ώρα που 
εκφωνείται ή παράλληλα, µε ενδιάµεσες διακοπές του οµιλητή.  
 
Περιγραφή: Ο διερµηνέας ασχολείται µε την πιστή απόδοση των λεγοµένων και την ακριβή µεταφορά 
των ιδιωµατισµών µιας γλώσσας σε κάποια άλλη. Η οµιλία µπορεί να γίνεται στη µητρική και να 
µεταφέρεται σε κάποια ξένη γλώσσα ή το αντίστροφο. 
Η εργασία του περιλαµβάνει τη µελέτη και προετοιµασία του κειµένου, όταν αυτό είναι διαθέσιµο πριν 
την οµιλία, την προσεκτική ακρόαση των λόγων του οµιλητή και την ταυτόχρονη µετάφρασή τους σε 
κάποια άλλη γλώσσα. Έργο του είναι και η διαµεσολάβηση για τη συνεννόηση και επικοινωνία µεταξύ 
συνοµιλητών που χρησιµοποιούν διαφορετικές γλώσσες. 
Το επάγγελµα του διερµηνέα είναι καθαρά επικοινωνιακό και η λειτουργία του έχει ως στόχο να 
διευκολύνει τη συνεννόηση ανθρώπων που µιλούν διαφορετικές γλώσσες και ανήκουν συνήθως σε 
διαφορετικούς πολιτισµούς. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να µπορέσει κάποιος να γίνει επίσηµα διερµηνέας, θα πρέπει να αποφοιτήσει από 
το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ή από Α.Ε.Ι. 
άλλης χώρας, ή να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που προσφέρουν τα µεταφραστικά τµήµατα των 
Συµβουλίων των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα, όπως για παράδειγµα το Βρετανικό Συµβούλιο, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο και άλλα. Για να εισαχθεί στο ανάλογο Τµήµα του Ιονίου Πανεπιστηµίου, θα πρέπει 
να γνωρίζει µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα πολύ καλά και την κύρια γλώσσα σε άριστο βαθµό. 
Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της γραµµατικής, του συντακτικού, 
της ορολογίας και των ιδιωµατισµών των γλωσσών που µεταφράζει.  
 
Σπουδαιότητα: Η ανάγκη για ακριβή απόδοση των λεγοµένων από µια γλώσσα σε µια άλλη, αποτελεί 
τη βασική επαγγελµατική δυσκολία και ευθύνη για κάθε διερµηνέα. Η µεταφορά του περιεχοµένου αλλά 
και του ύφους του προφορικού �κυρίως- λόγου σε µια άλλη γλώσσα, είναι δύσκολη επειδή η κάθε 
γλώσσα περιλαµβάνει πολλές λεκτικές, εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.  
Η άσκηση του επαγγέλµατος περιλαµβάνει πνευµατική εργασία, συχνά κάτω από συνθήκες πίεσης και 
έντασης, ενώ προϋποθέτει και έντονη κοινωνικότητα. Οι ώρες εργασίας του διερµηνέα δεν είναι 
πάντοτε σταθερές και εξαρτώνται από τον τοµέα στον οποίο απασχολείται. Ακόµα, µπορεί να χρειαστεί 
να µετακινηθεί προκειµένου να καλύψει συνέδρια, συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας ή ανάγκες του 
οργανισµού για τον οποίο εργάζεται. Ο διερµηνέας µπορεί να βρεθεί σε διάφορους εργασιακούς 
χώρους, όπως για παράδειγµα σε συνεδριακούς χώρους, γραφεία πολυεθνικών οργανισµών, 
προξενεία. 
 
Μέλλον: Στον κλάδο δεν υπάρχει πληθώρα επαγγελµατιών, ενώ η χρησιµότητα του διευρύνεται µέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µέσα από τις εξελίξεις της παγκοσµιοποίησης. Η τεχνολογία δεν έχει 
καλύψει ακόµα επαρκώς µε νέες εφαρµογές αυτή τη µεγάλη ανάγκη διεθνούς επικοινωνίας. Το 
επάγγελµα του διερµηνέα κατατάσσεται µεταξύ εκείνων µε άριστες προοπτικές απασχόλησης. 
Η επαγγελµατική εξέλιξη στο χώρο αυτό είναι σχετικά περιορισµένη, αλλά οι αµοιβές για την παροχή 
αυτού του είδους των εξειδικευµένων υπηρεσιών είναι υψηλές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διερµηνέας µπορεί να απασχοληθεί:  
Στις υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης διεθνών ή εθνικών οργανισµών, (όπως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Υπουργείο Πολιτισµού και άλλα Υπουργεία ή Οργανισµούς), στο νοµικό σύστηµα κάποιας 
χώρας ως διερµηνέας δικαστηρίου. 
Σε επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, σε διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς, φροντιστήρια ξένων γλωσσών. 
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να συνεργάζεται ανεξάρτητα µε φορείς, πανεπιστήµια, εταιρίες 
κτλ ή και να απασχοληθεί µε ιδιαίτερα µαθήµατα. 
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Στις υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης διεθνών ή εθνικών οργανισµών, (όπως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Υπουργείο Πολιτισµού και άλλα Υπουργεία ή Οργανισµούς), στο νοµικό σύστηµα κάποιας 
χώρας ως διερµηνέας δικαστηρίου. 
Σε επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, σε διεθνείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς, φροντιστήρια ξένων γλωσσών. 
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να συνεργάζεται ανεξάρτητα µε φορείς, πανεπιστήµια, εταιρίες 
κτλ ή και να απασχοληθεί µε ιδιαίτερα µαθήµατα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η ανάγκη για ακριβή απόδοση των λεγοµένων από µια γλώσσα σε µια 
άλλη, αποτελεί τη βασική επαγγελµατική δυσκολία και ευθύνη για κάθε διερµηνέα. Η µεταφορά του 
περιεχοµένου αλλά και του ύφους του προφορικού �κυρίως- λόγου σε µια άλλη γλώσσα, είναι 
δύσκολη επειδή η κάθε γλώσσα περιλαµβάνει πολλές λεκτικές, εθνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.  
Η άσκηση του επαγγέλµατος περιλαµβάνει πνευµατική εργασία, συχνά κάτω από συνθήκες πίεσης και 
έντασης, ενώ προϋποθέτει και έντονη κοινωνικότητα. Οι ώρες εργασίας του διερµηνέα δεν είναι 
πάντοτε σταθερές και εξαρτώνται από τον τοµέα στον οποίο απασχολείται. Ακόµα, µπορεί να χρειαστεί 
να µετακινηθεί προκειµένου να καλύψει συνέδρια, συνεδριάσεις, συναντήσεις εργασίας ή ανάγκες του 
οργανισµού για τον οποίο εργάζεται. Ο διερµηνέας µπορεί να βρεθεί σε διάφορους εργασιακούς 
χώρους, όπως για παράδειγµα σε συνεδριακούς χώρους, γραφεία πολυεθνικών οργανισµών, 
προξενεία. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο επαγγελµατίας διερµηνέας ασκεί ένα αρκετά ενδιαφέρον επάγγελµα, που του δίνει 
την δυνατότητα να έρχεται σ' επαφή µε πολύ κόσµο από διαφορετικά κράτη, να κάνει ενδιαφέρουσες 
γνωριµίες, να ταξιδεύει, να εργάζεται σ' ένα καλό περιβάλλον και µε πολύ καλές αποδοχές. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δικαστής 

 
Ορισµός: Ο δικαστής απονέµει δικαιοσύνη και ορίζει την ποινή οποιουδήποτε κριθεί ένοχος, 
εφαρµόζοντας τη νοµοθεσία του κράτους που ανήκει.  
 
Περιγραφή: Ο δικαστής είναι κρατικός λειτουργός µε σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του κράτους. 
Ειδικότερα, ο δικαστής διαβάζει ή ακούει τους ισχυρισµούς του ενάγοντα (το πρόσωπο που έχει κάνει 
την αγωγή) και αποφασίζει κατά πόσο αυτοί επαρκούν για να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. 
Εξετάζει τα στοιχεία που αφορούν δικαστικές υποθέσεις προκειµένου να αποφασίσει, αν τα στοιχεία 
αυτά υποστηρίζουν τις κατηγορίες. Επιβλέπει και διευθύνει τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια µιας δίκης. 
Αποφασίζει για την τελική εκδίκαση, αναβολή ή διακοπή µιας δίκης, ορίζει τις ποινές σύµφωνα µε το 
νόµο για όσους κριθούν ένοχοι, καθορίζει το ύψος των αποζηµιώσεων προς τα θύµατα ή δίνει 
αναστολή για διάφορες ποινές. Οι δικαστές στο Εφετείο αποφασίζουν τελεσίδικα για κάθε δικαστική 
υπόθεση. 
Η εργασία του δικαστή χαρακτηρίζεται από άγχος, ένταση και υψηλή ευθύνη, καθώς οι αποφάσεις που 
πρέπει να πάρει ο δικαστής µπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή κάποιων ανθρώπων (για 
παράδειγµα, στέρηση της ελευθερίας, χρηµατικές ποινές κ.ά.). ʼγχος επίσης προκαλεί και το γεγονός, 
ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι δίκαιες, σωστές και πάντα µε ακριβή εφαρµογή των σχετικών 
νόµων. Οι συνέπειες κάποιας λανθασµένης δικαστικής απόφασης µπορεί να αποβούν µοιραίες για τη 
ζωή κάποιου ατόµου. Ο δικαστής εργάζεται περισσότερο ατοµικά, η συνεργασία του όµως µε 
διαφορετικούς συναδέλφους, εισαγγελείς, αστυνοµικούς, δικηγόρους, εκπροσώπους αρχών, 
γραµµατείς και αντιδίκους είναι µέσα στην καθηµερινότητα του επαγγέλµατος. 
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διαφορετικούς συναδέλφους, εισαγγελείς, αστυνοµικούς, δικηγόρους, εκπροσώπους αρχών, 
γραµµατείς και αντιδίκους είναι µέσα στην καθηµερινότητα του επαγγέλµατος. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Επιπλόν πρέπει να διαθέτει ελληνική ιθαγένεια για να προχωρήσει στο 
δικαστικό κλάδο. Αφού τελειώσει την πρακτική του άσκηση ως δικηγόρος και του έχει χορηγηθεί η 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος, δίνει εξετάσεις για την εισαγωγή του στη Σχολή Δικαστών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εισαγωγή του στη σχολή είναι να έχει συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του. 
Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή, πρέπει να κάνει πρακτική άσκηση για δεκαοχτώ µήνες. Ο 
διορισµός του γίνεται κατόπιν προκήρυξης σχετικού διαγωνισµού. 

 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο δικαστής είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής των Πανεπιστηµίων και της Σχολής 
Δικαστών (βλέπε Προϋποθέσεις ʼσκησης).  

 
Σπουδαιότητα: Ο δικαστής πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση των νόµων και του Συντάγµατος, 
ευρύτατη παιδεία και κοινωνική µόρφωση. Επίσης, η υποµονή, η ψυχραιµία, η συναισθηµατική 
σταθερότητα, η νηφαλιότητα και η ανεξαρτησία, αλλά και η αµεροληψία και η αντικειµενικότητα 
θεωρούνται απαραίτητες δεξιότητες για το δικαστή, ώστε να απονέµει σωστά τη δικαιοσύνη στις 
περιπτώσεις που εκδικάζει.  
Οι δεξιότητές του ακόµη, περιλαµβάνουν την ευχέρεια στη γραφή και οµιλία της ελληνικής γλώσσας, 
την κριτική και δηµιουργική σκέψη, καθώς και τη σύνθεση και οργάνωση των πληροφοριών.  
 
Μέλλον: Οι οργανικές θέσεις δικαστών είναι καθορισµένες και περιορισµένες, αλλά και ο ρυθµός 
αποφοίτησης από τις Σχολές Δικαστών είναι αντίστοιχος. Ο αριθµός των δικαστών δεν µπορεί να 
διευρυνθεί πέρα από ορισµένα όρια. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι δικαστές απασχολούνται αποκλειστικά στο δηµόσιο τοµέα. Μερικές 
φορές, µετά τη συνταξιοδότηση τους, µπορεί να εργαστούν και ως νοµικοί σύµβουλοι σε οργανισµούς 
και επιχειρήσεις. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο δικαστής εργάζεται στις αίθουσες δικαστηρίων ή σε γραφεία όπου 
προσπαθεί να διευθετήσει συγκρούσεις και διαµάχες. Συχνά αντιµετωπίζει ανθρώπους που µπορεί να 
βρίσκονται σε µεγάλη ένταση και άγχος, να είναι θυµωµένοι, δυσαρεστηµένοι ή ακόµα και επιθετικοί. 
Επίσης, αναγκάζεται να εργάζεται πολλές ώρες στο σπίτι του, µελετώντας προκαταρκτικά τις 
δικογραφίες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο δικαστής οφείλει να εργάζεται µε αµεροληψία, ακεραιότητα, σεβασµό προς τη 
προσωπικότητα του ανθρώπου και µε σταθερή προσήλωση προς τους νόµους και το Σύνταγµα, 
προκειµένου να διαλευκάνει υποθέσεις και να απονέµει σωστά τη δικαιοσύνη. 
Για τη σωστή άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται από τον δικαστή, να ενηµερώνεται συνεχώς για τη 
νοµολογία και τις εξελίξεις της νοµικής επιστήµης, αλλά ακόµη και για τις εξελίξεις της κοινωνικής 
πραγµατικότητας, µέσα στην οποία εκδηλώνονται οι υποθέσεις που καλείται να κρίνει. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
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Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δικηγόρος 

 
Ορισµός: Ο δικηγόρος είναι το πρόσωπο που αναλαµβάνει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
διαδίκων, δηλαδή των προσώπων που καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για την επίλυση διαφορών ή την 
απονοµή δικαιοσύνης σε αξιόποινες πράξεις που έχουν υποστεί ή διαπράξει.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο δικηγόρος µελετά και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που έχει αναλάβει. Αν 
κάποια από αυτές πρόκειται να εκδικαστεί, συλλέγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση 
για να σχηµατίσει τη δικογραφία και να διατυπώσει επιχειρήµατα για την υπεράσπιση του πελάτη του ή 
και για να ξεκινήσει νοµικές ενέργειες. Κατά τη διάρκεια της δίκης εκθέτει τα γεγονότα µε τρόπο τέτοιο, 
ώστε να στηρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η θέση του πελάτη του. Παίρνει καταθέσεις από τον 
πελάτη του και τους µάρτυρες για να εξακριβώσει τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης. Παρουσιάζει στον 
πελάτη του το νοµικό πλαίσιο και τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την υπόθεσή 
του. Προετοιµάζεται για να παρουσιάσει στο δικαστήριο την υπόθεση που έχει αναλάβει αξιολογώντας 
τα στοιχεία και αναπτύσσοντας στρατηγική και επιχειρηµατολογία. 
Επίσης, συντάσσει νοµικά έγγραφα όπως διαθήκες, µισθώσεις, υποθήκες και άλλα. Επικυρώνει τις 
διαθήκες και αντιπροσωπεύει ή συµβουλεύει τους εκτελεστές της. Εξηγεί τους νόµους, τους 
κανονισµούς και τις δικαστικές αποφάσεις σε άτοµα και επιχειρήσεις. Αναλαµβάνει την παροχή 
νοµικών συµβουλών σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού 
τοµέα. Εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον αρχών ή οπουδήποτε αλλού εξουσιοδοτηθεί. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να δικηγορήσει, χρειάζεται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, η 
οποία του χορηγείται από το Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης όπου επιθυµεί να εργαστεί, µετά από 
εξετάσεις. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει συµπληρώσει 18 µήνες 
πρακτικής άσκησης κοντά σε κάποιον έµπειρο συνάδελφό του. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο δικηγόρος σπουδάζει στις Νοµικές Σχολές των Πανεπιστηµίων. Υπάρχει και 
δυνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίον θέλει να εµβαθύνει.  
 
Σπουδαιότητα: Ο δικηγόρος πρέπει να διαθέτει σωµατική και ψυχική αντοχή, συνέπεια, 
αποφασιστικότητα, µεθοδικότητα, υποµονή, κοινωνική επιδεξιότητα και διπλωµατικότητα. Επίσης, 
πρέπει να έχει λεκτικό πλούτο και να είναι ετοιµόλογος. Το επάγγελµά του θεωρείται δηµόσιο 
λειτούργηµα και είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις συµβουλές του και τις υπηρεσίες του µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, όποτε και από όποιον του ζητηθεί, ανεξάρτητα από οικονοµικές απολαβές, 
κοινωνικά στρώµατα, φύλο, κλπ. Απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλµατος, 
θεωρούνται η αυτοσυγκέντρωση και αυτοκυριαρχία, η συγκράτηση πληροφοριών, η συνδυαστική 
ικανότητα πληροφοριών και καταστάσεων, η εφευρετικότητα και ο ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης των 
διαφόρων υποθέσεων που αναλαµβάνει, καθώς και η δυνατότητα παράθεσης και προβολής των 
νοµικών του απόψεων µε σωστή επιχειρηµατολογία. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα αυτό έχει υψηλό κοινωνικό γόητρο και είναι δηµοφιλές, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει πληθώρα ατόµων που επιθυµούν να το ασκήσουν. Οι συγκριτικά µε τους άλλους πιο σοβαροί, 
υπεύθυνοι και χαρισµατικοί δικηγόροι, θα έχουν και στο µέλλον καλές προοπτικές απασχόλησης. Οι 
υπόλοιποι θα αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης στο άµεσο 
µέλλον. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Το επάγγελµα προσφέρει αρκετές διεξόδους απασχόλησης σε πολλούς 
τοµείς. Ο δικηγόρος, µπορεί να ειδικευτεί σε έναν από τους πολλούς κλάδους δικαίου (αστικό, 
εµπορικό, εργατικό, ποινικό, φορολογικό, τραπεζιτικό, κλπ.) και να δραστηριοποιηθεί, είτε στην 
αντιπροσώπευση υποθέσεων στο δικαστήριο που υπάγονται σ' έναν από τους αντίστοιχους κλάδους 
δικαίου, είτε στην παροχή εξειδικευµένων νοµικών συµβουλών αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο δικηγόρος 
µπορεί να εργαστεί ως νοµικός σύµβουλος σε οργανισµούς, εταιρίες και επιχειρήσεις, σε δηµόσιες 
υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
µπορεί να ανοίξει ιδιωτικό γραφείο και να το διατηρεί µόνος του ή σε συνεργασία µε άλλους 
συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πελατών του. Ακόµη, µπορεί να εισαχθεί στο 
δικαστικό κλάδο, µετά από την εισαγωγή του στη Σχολή Δικαστών. 
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εµπορικό, εργατικό, ποινικό, φορολογικό, τραπεζιτικό, κλπ.) και να δραστηριοποιηθεί, είτε στην 
αντιπροσώπευση υποθέσεων στο δικαστήριο που υπάγονται σ' έναν από τους αντίστοιχους κλάδους 
δικαίου, είτε στην παροχή εξειδικευµένων νοµικών συµβουλών αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο δικηγόρος 
µπορεί να εργαστεί ως νοµικός σύµβουλος σε οργανισµούς, εταιρίες και επιχειρήσεις, σε δηµόσιες 
υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
µπορεί να ανοίξει ιδιωτικό γραφείο και να το διατηρεί µόνος του ή σε συνεργασία µε άλλους 
συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πελατών του. Ακόµη, µπορεί να εισαχθεί στο 
δικαστικό κλάδο, µετά από την εισαγωγή του στη Σχολή Δικαστών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του δικηγόρου είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Πρέπει 
να έχει πολύ καλή νοµική κατάρτιση και να ενηµερώνεται συνεχώς για το αντικείµενο της εργασίας του, 
τις τροπολογίες των νόµων και τη νοµολογία. Επίσης, τα καθήκοντα του είναι πολλά και απαιτείται 
καλός συντονισµός αυτών, ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και µε αποτελεσµατικό τρόπο. Πρόκειται για µια πνευµατική 
εργασία µε αρκετό άγχος και ευθύνη. Οι ώρες εργασίας είναι πολλές τόσο στο δικαστήριο όσο και στο 
γραφείο. 
Η εργασία του εκτελείται συνήθως σε χώρους δικαστηρίων ή γραφείων. Ορισµένες φορές όταν ενεργεί 
ως νοµικός σύµβουλος ή συνήγορος, χρειάζεται να µετακινηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και 
σπανιότερα στο εξωτερικό. Ακόµη, µέσα στα πλαίσια της εργασίας του, χρειάζεται να έρχεται σε επαφή 
µε ανθρώπους που έχουν διαπράξει ληστείες, εγκλήµατα και άλλες αξιόποινες πράξεις. Αυτό µπορεί 
να αποτελεί µια πηγή επιπλέον άγχους και πρόσθετων δυσκολιών, ειδικά στους νέους επαγγελµατίες. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Φορείς που εκπροσωπούν το επάγγελµα στην Ελλάδα είναι οι 
Δικηγορικοί Σύλλογοι σε κάθε Νοµό. 
 
Γενικά σχόλια: Σηµαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον επαγγελµατία δικηγόρο είναι 
το ήθος και η εντιµότητα, η αµεροληψία και ο σεβασµός της προσωπικότητας του άλλου και η συνεχή 
προσπάθεια στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. 
Ο δικηγόρος χρειάζεται να µελετά συνεχώς τους νόµους και να ενηµερώνεται όχι µόνο για τις εξελίξεις 
της επιστήµης και του κλάδου του, αλλά και για τις διάφορες µεταβολές που υφίσταται η κοινωνία, 
προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον πελάτη του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διοικητής Ανθρώπινου Δυναµικού 

 
Ορισµός: Ο Διοικητής Ανθρώπινου Δυναµικού αποφασίζει σχετικά µε τον προγραµµατισµό, την 
ανάπτυξη του προσωπικού, την επιλογή, τις υπηρεσιακές αρµοδιότητες και τις εργασιακές σχέσεις των 
στελεχών µιας εταιρείας ή ενός οργανισµού.  
 
Περιγραφή: Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του διευθυντή προσωπικού είναι πολύπλευρα. Στόχος 
του είναι να µπορέσει να βελτιώσει την απόδοση της εργασίας και ταυτόχρονα να φροντίσει για την 
ικανοποίηση του προσωπικού τόσο από την εργασία που του έχει ανατεθεί, όσο και από άποψη 
µισθών και λοιπών παροχών. Ακόµη, φροντίζει για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εργαζοµένων, 
το ύψος των αµοιβών, τα επιµίσθια, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας του 
προσωπικού. 
Ειδικότερα, ο διευθυντής προσωπικού αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις µε το προσωπικό, ώστε να 
δηµιουργήσει ένα κλίµα κατανόησης και εµπιστοσύνης. Εξετάζει τους υποψήφιους για πρόσληψη στην 
εταιρεία και προτείνει τους καταλληλότερους. Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει 
οριζόντιες και κατακόρυφες µετακινήσεις τους σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
ή την αποµάκρυνση τους από την εταιρεία. Σχεδιάζει και προτείνει την κλίµακα των µισθών και των 
ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό. Οργανώνει προγράµµατα εκπαίδευσης του 
προσωπικού. Τέλος, ενηµερώνεται και προσπαθεί να αντιµετωπίσει τυχόν διαφωνίες µεταξύ του 
προσωπικού. 
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εταιρεία και προτείνει τους καταλληλότερους. Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει 
οριζόντιες και κατακόρυφες µετακινήσεις τους σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
ή την αποµάκρυνση τους από την εταιρεία. Σχεδιάζει και προτείνει την κλίµακα των µισθών και των 
ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό. Οργανώνει προγράµµατα εκπαίδευσης του 
προσωπικού. Τέλος, ενηµερώνεται και προσπαθεί να αντιµετωπίσει τυχόν διαφωνίες µεταξύ του 
προσωπικού. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο διευθυντής προσωπικού συνήθως είναι πτυχιούχος οικονοµικών ή κοινωνικών 
σχολών των Α.Ε.Ι. µε ειδίκευση στη διοίκηση. Τη θέση όµως µπορεί να την αναλάβει κάποιος λόγω 
πολυετούς πείρας µέσα στην ίδια επιχείρηση, ή έχοντας εµπειρία παρόµοιας θέσης από άλλο χώρο. 
Σχετικές γνώσεις διδάσκονται και σε επίπεδο Τεχνολογικών Επαγγελµατικών Ιδρυµάτων όσο και σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο.  
 
Σπουδαιότητα: Ο διευθυντής προσωπικού πρέπει να έχει οργανωτικές ικανότητες και διοικητικά 
προσόντα. Η ικανότητα επικοινωνίας και η ευαισθησία σε προσωπικά θέµατα, είναι επίσης 
απαραίτητα. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει αναπτυγµένο αίσθηµα δικαιοσύνης και ικανότητα 
ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις. Απαιτείται 
συναισθηµατική σταθερότητα και ψυχραιµία, για την αντιµετώπιση δυσάρεστων διαπροσωπικών 
καταστάσεων. 
 
Μέλλον: Με την ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και των υπηρεσιών υπάρχει σηµαντική 
ζήτηση για υψηλόβαθµα στελέχη στον κλάδο. Οι εµπλοκές µε το προσωπικό και η σηµασία της 
συµβολής του στην αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης ή οργανισµού, 
δηµιουργούν καλές προϋποθέσεις για απασχόληση ικανού αριθµού διευθυντών προσωπικού. Οι 
υποψήφιοι προέρχονται όµως από πολλούς εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει ανταγωνισµός για την απόκτηση εµπειρίας ή την πρόσληψη ενός ατόµου µε 
αυτή την επαγγελµατική ιδιότητα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο διευθυντής προσωπικού εργάζεται σε µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις 
και οργανισµούς. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις συνήθως έχουν εξειδικευµένα τµήµατα προσωπικού και 
κυρίως οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως οι τράπεζες, ή οι ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η θέση συνοδεύεται από ευθύνες και ένταση. Η επικοινωνία µε άλλα 
άτοµα τόσο εντός της επιχείρησης, όσο και εκτός, είναι καθηµερινή, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις µε 
το προσωπικό. Το καθηµερινό ωράριο εργασίας του διευθυντή προσωπικού καθορίζεται και εξαρτάται 
από τη λειτουργία και τις ανάγκες της επιχείρησης όπου εργάζεται. 
Ο διευθυντής προσωπικού εργάζεται κυρίως στο γραφείο του. Μερικές φορές επισκέπτεται τους 
χώρους εργασίας των εργαζοµένων.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Στο σύγχρονο κόσµο των επιχειρήσεων ο διευθυντής προσωπικού µε συγκεκριµένη 
µέθοδο και προγραµµατισµό, αναλαµβάνει ένα σηµαντικό ρόλο για την επιχείρηση, την ορθολογική 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσής του. 
Η διορατικότητα, η διαλλακτικότητα καθώς και η ικανότητα ευελιξίας και διαπραγµάτευσης σε θέµατα 
που αφορούν και απασχολούν το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, χαρακτηρίζουν το διευθυντή 
προσωπικού. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διοικητικό στέλεχος 

 
Ορισµός: Το διοικητικό στέλεχος είναι µέλος ιδιωτικής ή και δηµόσιας επιχείρησης, υπηρεσίας ή 
οργανισµού, µε αυξηµένες αρµοδιότητες, υψηλές ευθύνες και εξουσίες στη διοίκηση του τµήµατος που 
εργάζεται.  
 
Περιγραφή: Ο εργαζόµενος ως διοικητικό στέλεχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τµήµατος 
που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισµού, αναφέρεται στο Γενικό 
Διευθυντή της επιχείρησης, είναι υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή εκτέλεση αποφάσεων της 
διοίκησης και έχει αρµοδιότητες, αλλά και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία της επιχείρησης. 
Οι δραστηριότητες του διοικητικού στελέχους περιλαµβάνουν τον έλεγχο και οργάνωση των τµηµάτων 
της επιχείρησης, τη συντήρηση και παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση 
εντολών και τη λήψη αποφάσεων. 
Ο απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλµατος εξοπλισµός, περιλαµβάνει σύγχρονα µηχανήµατα 
αυτοµατισµού γραφείου (Η/Υ, fax, σύνδεση µε διαδίκτυο). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει συγκεκριµένος δεοντολογικός κώδικας ή νοµοθετική ρύθµιση 
για το επάγγελµα του διοικητικού στελέχους, όµως τα διάφορα επαγγελµατικά επιµελητήρια, 
οριοθετούν κανόνες, δικαιώµατα και προϋποθέσεις κατά περίπτωση. Για τα ανώτερα διοικητικά στε 
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η λήψη πτυχίου Α.Ε.Ι. οικονοµικής κυρίως 
κατεύθυνσης (από τµήµα οικονοµικής επιστήµης, διοίκησης επιχειρήσεων ή χρηµατο-οικονοµικών 
σπουδών). Για ορισµένες επιχειρήσεις ή τµήµατα οργανισµών το πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, η 
απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, θεωρούνται πιο 
σηµαντικά προσόντα.  
 

 
Σπουδαιότητα: Το διοικητικό στέλεχος πρέπει να διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, 
δυναµισµό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγµάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις 
κοινωνικές επαφές. Ακόµη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα 
πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς. Στα θετικά του προσόντα, συγκαταλέγονται επίσης 
και η ικανότητά του να επιβάλλεται µέσω των λόγων του και των πράξεών του και να φροντίζει για τη 
σωστή εφαρµογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που αυτή έχει θέσει. 
 
Μέλλον: Στο επάγγελµα αυτό υπάρχει µεγάλη προσφορά στελεχών, αλλά µέτρια ζήτηση για άτοµα µε 
περιορισµένη εµπειρία. Η αγορά όµως σήµερα, παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ορισµένες ειδικότητες 
και θα παραµείνει ανοιχτή και στο µέλλον για στελέχη µε ειδικά προσόντα. 
Οι µηνιαίες αµοιβές ενός διοικητικού στελέχους µε προϋπηρεσία κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, όµως 
παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ εταιρειών και οργανισµών, ή στελεχών µε 
διαφορετικά προσόντα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Το διοικητικό στέλεχος εργάζεται σε γραφεία δηµόσιων οργανισµών ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τοµείς της οικονοµίας. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Το διοικητικό στέλεχος εργάζεται σε γραφεία δηµόσιων οργανισµών ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τοµείς της οικονοµίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Τα διοικητικά στελέχη εργάζονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου ή, 
κατά περίσταση, σε χώρους παραγωγής, µε άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συναλλάσσονται 
µε εργαζόµενους, διευθυντές, στελέχη από άλλες εταιρείες, ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου 
όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η εργασία του διοικητικού στελέχους περιλαµβάνει αρκετό 
άγχος και βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα µε το χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την 
αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. 
Λόγω των αυξηµένων ευθυνών, το ωράριο εργασίας του διοικητικού στελέχους δεν έχει τον τυπικό και 
δεσµευτικό χαρακτήρα που έχει για τους άλλους εργαζόµενους στην επιχείρηση. Πολλές φορές 
απαιτείται να εργάζεται σε έντονους, πιεστικούς και ακατάστατους ρυθµούς, ενώ συχνά, απαραίτητες 
είναι και οι µετακινήσεις εντός ή εκτός χώρας.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Είναι ένα επάγγελµα σύγχρονο και δυναµικό, µε καλές επαγγελµατικές προοπτικές και 
υψηλές αποδοχές. 
Το διοικητικό στέλεχος διαθέτει ισχυρή και δυναµική προσωπικότητα, χαρακτηρίζεται από οξεία 
αντίληψη, ορθή εκτίµηση των καταστάσεων και αποφασιστικότητα. 
Το διοικητικό στέλεχος έχει την ικανότητα της πρόβλεψης των τάσεων και αναγκών της αγοράς, 
στοιχεία που θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων, την ανταγωνιστικότητα και 
αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Διπλωµάτης 

 
Ορισµός: Οι διπλωµάτες αποτελούν τους επίσηµους εκπροσώπους ενός κράτους σε ξένες χώρες.  
 
Περιγραφή: Η ακριβής ονοµασία του επαγγέλµατος είναι "Διπλωµατικός Υπάλληλος του Υπουργείου 
Εξωτερικών". Αυτός αναλαµβάνει ποικιλία αρµοδιοτήτων που εξαρτώνται από το βαθµό που κατέχει 
και την εξειδίκευση του. Μπορεί να εισηγείται στην Πολιτική Ηγεσία θέµατα εξωτερικής πολιτικής ή να 
καλλιεργεί τις διπλωµατικές σχέσεις µε τις χώρες στις οποίες υπηρετεί. 
Ειδικότερα, o διπλωµάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα ενηµερωτικά προγράµµατα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, επιβλέπει την υλοποίηση των οδηγιών από την πολιτική ηγεσία και ευθύνεται για την 
προστασία των Ελλήνων υπηκόων στις χώρες διαπίστευσης και τις διπλωµατικές σχέσεις µε αυτές. 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύγχρονα επικοινωνιακά 
µέσα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος επιβάλλεται ετήσια αρχική κατάρτιση 
στην Διπλωµατική Ακαδηµία. 
 
Χαρακτηριστικά:  
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Νοµοθετική κατοχύρωση: Η νοµοθετική κατοχύρωση του επαγγέλµατος εξασφαλίζεται από το 
Υπουργείο Εξωτερικών / Ν. 2394/1993.  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος διπλωµάτης χρειάζεται να έχει σπουδάσει σε Α.Ε.Ι., να γνωρίζει 
άριστα την αγγλική και γαλλική ή άλλες γλώσσες και να επιτύχει στις εξετάσεις της Σχολής 
Διπλωµατών. Μετεκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη, αν και είναι επιθυµητή.  
 
Σπουδαιότητα: Ο διπλωµατικός υπάλληλος πρέπει να χαρακτηρίζεται από ετοιµότητα, δυναµισµό, 
συνέπεια, ήθος και γενικότερη πνευµατική καλλιέργεια. Παράλληλα, απαραίτητο είναι να ενδιαφέρεται 
και να συµµετέχει στις πολιτιστικές δραστηριότητες της χώρας στην οποία υπηρετεί µέσα στα πλαίσια 
των καθηκόντων του. Η γλωσσοµάθεια και η ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες 
δεξιότητες για το διπλωµάτη. 
 
Μέλλον: Η ζήτηση διπλωµατικών υπαλλήλων είναι σταθερή. Απορροφώνται 20-30 άτοµα κάθε χρόνο, 
κάτι που προβλέπεται να διατηρηθεί και στο µέλλον. 
Οι αµοιβές κυµαίνονται σε µεσαία προς υψηλά επίπεδα ενώ ακόµη προστίθενται επιδόµατα για 
απασχόληση εκτός Ελλάδας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι δυνατότητες απασχόλησης του διπλωµάτη περιορίζονται στο δηµόσιο 
τοµέα, ως µέλους διπλωµατικής αντιπροσωπείας (πρεσβείες, προξενεία, διπλωµατικά γραφεία), ή ως 
Συµβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο διπλωµάτης εργάζεται σε εσωτερικό χώρο ατοµικά ή σε συνεργασία µε 
άλλους υπαλλήλους. Η φύση του επαγγέλµατος επιβάλλει γεύµατα εργασίας, επισκέψεις σε πρεσβείες 
ξένων χωρών και ταξίδια σε ξένες χώρες. 
Οι συνθήκες εργασίας του είναι πολύ καλές και οι µετακινήσεις είναι συνηθισµένες για συµµετοχή σε 
συνέδρια, επιµορφωτικά σεµινάρια, διαλέξεις και οµάδες εργασίας. Εργάζεται µε κανονικό ωράριο 
εργασίας, αλλά πολλές φορές οι υπερωρίες είναι απαραίτητες. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Επάγγελµα µε γόητρο και κύρος, κατάλληλο για ανθρώπους που αγαπούν την 
πολιτική, τις δηµόσιες σχέσεις, τα ταξίδια, τις επαφές και γνωριµίες µε διάφορους πολιτισµούς.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εθνολόγος-Λαογράφος 

 
Ορισµός: Ο λαογράφος-εθνογράφος είναι ο κοινωνικός επιστήµονας που ασχολείται µε τη µελέτη των 
εκδηλώσεων ενός λαού ή έθνους, οι οποίες συνδέονται µε την παράδοση και τον πολιτισµό του.  
 
Περιγραφή: Ο λαογράφος-εθνογράφος ερευνά τη ζωή ενός λαού/έθνους, σε όλες τις αυθόρµητες ή 
παραδοσιακές εκδηλώσεις του. Συγκεκριµένα, εξετάζει τα λαϊκά πολιτισµικά στοιχεία του λαού που 
ερευνά, τις παραδόσεις και τις δοξασίες, την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιµα, τις συνήθειες ή νοοτροπίες 
και τα µνηµεία λόγου και τέχνης. 
Οι µέθοδοι συλλογής στοιχείων που χρησιµοποιεί ένας λαογράφος είναι η συνέντευξη µε άτοµα του 
ερευνούµενου πληθυσµού, η προσωπική παρατήρηση, η βιβλιογραφική έρευνα, οι επιτόπιες και άλλου 
είδους έρευνες. 
Το έργο του λαογράφου είναι πολύ σηµαντικό για κάθε κοινωνία, δεδοµένου ότι αυτός καταγράφει, 
µελετά και διασώζει την πολιτιστική κληρονοµιά και τις παραδόσεις κάθε λαού. 
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Οι µέθοδοι συλλογής στοιχείων που χρησιµοποιεί ένας λαογράφος είναι η συνέντευξη µε άτοµα του 
ερευνούµενου πληθυσµού, η προσωπική παρατήρηση, η βιβλιογραφική έρευνα, οι επιτόπιες και άλλου 
είδους έρευνες. 
Το έργο του λαογράφου είναι πολύ σηµαντικό για κάθε κοινωνία, δεδοµένου ότι αυτός καταγράφει, 
µελετά και διασώζει την πολιτιστική κληρονοµιά και τις παραδόσεις κάθε λαού. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται ειδική άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο λαογράφος-εθνογράφος µπορεί να είναι απόφοιτος των πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας, ή Ιστορίας-Εθνολογίας.  
 
Σπουδαιότητα: Το λαογράφο-εθνογράφο χαρακτηρίζει η επιµονή και υποµονή κατά τη διάρκεια της 
έρευνας αλλά και η αγάπη για την έρευνα, η παρατηρητικότητα, η συγγραφική ικανότητα, καθώς και το 
βαθύ ενδιαφέρον για τον πολιτισµό και την ιστορία. Οι γνώσεις του χρειάζεται να συµπληρώνονται και 
από συγγενείς επιστήµες, όπως την Ιστορία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική 
Ψυχολογία. Επίσης, χρειάζεται αυτός να διαθέτει γνώσεις µεθοδολογίας έρευνας και ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας στοιχείων. 
 
Μέλλον: Παρά την αναγκαιότητα της µελέτης της ιστορικής πορείας ενός λαού, δεν προσφέρονται 
πολλές θέσεις απασχόλησης για το λαογράφο εθνογράφο. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες λαογράφοι-εθνογράφοι, απασχολούνται σε ερευνητικά 
κέντρα ή επιστηµονικά ιδρύµατα, σε µουσεία, σε πολιτιστικούς φορείς και οργανισµούς. Επίσης, έχουν 
τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε συγγραφικό έργο αλλά και θεωρητική διδασκαλία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο λαογράφος, µπορεί να εργάζεται σε κλειστό χώρο, γραφείο ή 
βιβλιοθήκη, αλλά και σε ανοιχτό χώρο, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι συνθήκες εργασίας 
δυσκολεύουν, όταν ο λαογράφος ταξιδεύει ή µετακινείται ιδιαίτερα σε υποανάπτυκτες ή εξωτικές 
χώρες. ʼλλες φορές επίσης, συναντά δυσκολίες στην ερευνητική διαδικασία, όπως για παράδειγµα στην 
αποδοχή του από το κοινωνικό σύνολο που ερευνά.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις ενός λαού, είναι ο θησαυρός, η 
ιστορική του ταυτότητα που κληρονοµεί δια µέσω των αιώνων. Αυτή την πολιτιστική κληρονοµιά 
αναλαµβάνει να ερευνήσει, να µελετήσει και να καταγράψει ο ερευνητής λαογράφος-εθνογράφος. 
Η ευχέρεια στην επικοινωνία και η επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση τρόπου προσέγγισης των 
πηγών πληροφόρησης, είναι σηµεία "κλειδιά" για την επιτυχή έκβαση της έρευνας του λαογράφου-
εθνολόγου.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός γεωγραφικών πληροφοριακών 
συστηµάτων (GIS) 



σελ.	  35	  

	  

 
Ορισµός: Ο ειδικός πληροφοριακών συστηµάτων ασχολείται µε τη συλλογή, την επεξεργασία, τη 
διαχείριση και την απεικόνιση πληροφοριών που έχουν σχέση µε φαινόµενα που εξελίσσονται στο 
γεωγραφικό χώρο.  
 
Περιγραφή: Χρησιµοποιώντας εξειδικευµένα προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι ειδικοί 
πληροφοριακών συστηµάτων (GIS) αρχικά καταγράφουν και στη συνέχεια επεξεργάζονται 
πληροφορίες σχετικές µε την γεωγραφία της ακίνητης περιουσίας, ιδιωτικής ή δηµόσιας. Η χρήση των 
πληροφοριακών συστηµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε πολεοδοµικές και χωροταξικές έρευνες και 
µελέτες για αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση.  
Ειδικότερα, οι ειδικοί πληροφοριακών συστηµάτων δίνουν στοιχεία και πληροφορίες που θα 
χρησιµοποιηθούν σε µελέτες σχετικά µε επιλογή και κατασκευή δικτύων κοινής ωφελείας, όπως 
ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισµός, τηλεπικοινωνίες και φυσικό αέριο. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ειδικός πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να έχει σπουδάσει σε δηµόσιο ή ιδιωτικό 
Ι.Ε.Κ. ανάλογης ειδικότητας. Επίσης, µπορεί να παρακολουθήσει ανάλογα προγράµµατα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ειδικό πληροφοριακών συστηµάτων GIS, είναι να γνωρίζει χειρισµό 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αγγλική γλώσσα. 
 
Σπουδαιότητα: Η υποµονή και η ακρίβεια είναι χαρακτηριστικά σηµαντικά για το συγκεκριµένο 
επάγγελµα, γιατί το αντικείµενό του απαιτεί προσοχή στη λεπτοµέρεια. O ειδικός πληροφοριακών 
συστηµάτων χρειάζεται να είναι συνεργάσιµος, εφόσον συνήθως εργάζεται ως µέλος µιας οµάδας. 
Eπίσης χρειάζεται να έχει καλή αντίληψη του χώρου, υπολογιστική ικανότητα, δηµιουργικότητα, 
ικανότητα άµεσης επίλυσης προβληµάτων, ευχέρεια διαχείρισης µεγάλου όγκου πληροφοριών και 
χρήσης Η/Υ.  
 
Μέλλον: Οι µελλοντικές προοπτικές απασχόλησης είναι αρκετά θετικές, καθώς πολλές σχετικές θέσεις 
εργασίας έχουν προκύψει µε τον θεσµό του Εθνικού Κτηµατολογίου. Οι αµοιβές για το επάγγελµα αυτό 
θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την ειδικότητα αυτή δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Ο 
ειδικός πληροφοριακών συστηµάτων (GIS) µπορεί να εργαστεί στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, µε 
εξαρτηµένη ή όχι µορφή εργασίας, ως υπάλληλος µικρής ή µεγάλης τεχνικής επιχείρησης, σε φορείς 
που ασχολούνται µε την καταγραφή, την προστασία και διαχείριση δηµόσιας και ιδιωτικής ακίνητης 
περιουσίας, τον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές 
µελέτες, την αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση, καθώς και µελέτες περιβαλλοντικές απογραφής-
διαχείρισης φυσικών πόρων. Ακόµα, µπορεί να εργαστεί ως µέλος οµάδας σε διαδικασία µελετών, 
συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ειδικός πληροφοριακών συστηµάτων εργάζεται σε γραφείο κατά τη 
διάρκεια επεξεργασίας των στοιχείων και περνά πολλές ώρες µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, 
γεγονός που είναι κουραστικό και µπορεί να αποβεί ανθυγιεινό.  
Τα ωράρια εργασίας του µπορεί να ποικίλουν, ανάλογα µε τον φορέα απασχόλησής του και τον όγκο 
της εργασίας που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η ακρίβεια, η προσοχή καθώς και η ευχέρεια στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και ειδικότερα στα συγκεκριµένα προγράµµατα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρούνται απαραίτητα 
χαρακτηριστικά για τον επαγγελµατία ειδικό πληροφοριακών συστηµάτων GIS. 
Η δουλειά του ειδικού πληροφοριακών συστηµάτων GIS απαιτεί πολλές ώρες ενασχόλησης µπροστά 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
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χαρακτηριστικά για τον επαγγελµατία ειδικό πληροφοριακών συστηµάτων GIS. 
Η δουλειά του ειδικού πληροφοριακών συστηµάτων GIS απαιτεί πολλές ώρες ενασχόλησης µπροστά 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός ενδυµατολογίας και σχεδίασης µόδας 

 
Ορισµός:  
Ο σχεδιαστής µόδας ασχολείται µε τη σχεδίαση ενδυµάτων, την κατασκευή προτύπων (πατρόν) και 
την επιµέλεια ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής ενός ρούχου. 
 
Περιγραφή: Ο σχεδιαστής µόδας διαµορφώνει τις νέες τάσεις της µόδας και έχει την ευθύνη για τη 
λειτουργικότητα και την κοµψότητα των ενδυµάτων. Εργάζεται στο χώρο του ανδρικού, γυναικείου ή 
παιδικού ενδύµατος.  
Ειδικότερα, ο σχεδιαστής µόδας σκιτσάρει πρωτότυπα είδη ένδυσης, παρακολουθώντας τις απαιτήσεις 
της µόδας και τις προτιµήσεις του κοινού. Σχεδιάζει µε το χέρι ή σε υπολογιστή. Κατασκευάζει το 
αντίστοιχο πρότυπο (πατρόν) από χαρτί ή λεπτό ύφασµα και κάνει τις τελευταίες τροποποιήσεις. 
Διαλέγει το κατάλληλο ύφασµα και το κόβει µε βάση το µοντέλο ( πρότυπο) που έχει σχεδιάσει. 
Τελειοποιεί το ένδυµα µε πρόβες που κάνει πάνω σε ειδική κούκλα, κάνοντας παράλληλα τυχόν 
παραλλαγές ή τροποποιήσεις.  
Όταν ο σχεδιαστής µόδας διαθέτει δικό του εργαστήριο, διοργανώνει έκθεση-παρουσίαση, όπου 
επιδεικνύει τα µοντέλα του µε σκοπό να τα γνωρίσουν οι διάφορες µονάδες παραγωγής ετοίµων 
ενδυµάτων και να αγοράσουν τα αντίστοιχα πατρόν. 
Όταν ο σχεδιαστής µόδας ασχολείται µε την υψηλή ραπτική, απευθύνεται σε έναν πολύ περιορισµένο 
αριθµό καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή το κάθε σχέδιο ενδύµατος αφορά αποκλειστικά κάποιον 
συγκεκριµένο καταναλωτή. 
Στην περίπτωση που ο σχεδιαστής µόδας ασχολείται µε τη κατασκευή ετοίµων ενδυµάτων, τα 
σχεδιαζόµενα ρούχα κατασκευάζονται συνήθως σε όλα τα µεγέθη και σε µεγάλες ποσότητες, οπότε 
πωλoύνται µαζικά στην αγορά µε την επωνυµία του σχεδιαστή.  
Κατά την άσκηση της εργασίας του ο σχεδιαστής µόδας χρησιµοποιεί χαρτί, µολύβι, υφάσµατα, 
σχεδιαστικά όργανα, ψαλίδι, µεζούρα, καρφίτσες, βελόνες, ειδική κούκλα, ραπτοµηχανές. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ούτε 
υπάρχει σύλλογος στον οποίο πρέπει να ανήκει. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο σχεδιαστής µόδας σπουδάζει στα αντίστοιχα τµήµατα των δηµόσιων και ιδιωτικών 
Ι.Ε.Κ. και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 
 
Σπουδαιότητα: Ο σχεδιαστής µόδας χρειάζεται να διαθέτει µεράκι για τη δουλειά του, δηµιουργική 
φαντασία, γούστο και αισθητικό κριτήριο. Επίσης, επιµονή, υποµονή, να δίνει σηµασία στη 
λεπτοµέρεια και να έχει καλή παρατηρητικότητα. Η φύση του επαγγέλµατος απαιτεί από το σχεδιαστή 
µόδας να είναι δραστήριος, κοινωνικός και καλός στις δηµόσιες σχέσεις. Επίσης, να είναι σε θέση να 
συνδυάζει την αισθητική του άποψη µε τα σωµατοµετρικά δεδοµένα του µέσου όρου του κοινού στο 
οποίο απευθύνεται και να επιλέγει το κατάλληλο ύφασµα και χρώµα για το κάθε σχέδιο. Ο σχεδιαστής 
µόδας θα πρέπει να αντιλαµβάνεται τις νέες αισθητικές τάσεις της µόδας και τις ανάγκες που 
διαµορφώνονται και να τις καλύπτει µε τις δηµιουργίες του.  
Απαραίτητη κρίνεται ακόµη η ικανότητα στο σχέδιο και η επιδεξιότητα στα χέρια, καθώς και η ικανότητα 
επικοινωνίας και πειθούς, όταν συνδιαλέγεται µε πελάτες για να µπορεί να προωθεί την εργασία του 
και τις απόψεις του, καθώς επίσης η δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και η γνώση µιας ξένης γλώσσας. 
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συνδυάζει την αισθητική του άποψη µε τα σωµατοµετρικά δεδοµένα του µέσου όρου του κοινού στο 
οποίο απευθύνεται και να επιλέγει το κατάλληλο ύφασµα και χρώµα για το κάθε σχέδιο. Ο σχεδιαστής 
µόδας θα πρέπει να αντιλαµβάνεται τις νέες αισθητικές τάσεις της µόδας και τις ανάγκες που 
διαµορφώνονται και να τις καλύπτει µε τις δηµιουργίες του.  
Απαραίτητη κρίνεται ακόµη η ικανότητα στο σχέδιο και η επιδεξιότητα στα χέρια, καθώς και η ικανότητα 
επικοινωνίας και πειθούς, όταν συνδιαλέγεται µε πελάτες για να µπορεί να προωθεί την εργασία του 
και τις απόψεις του, καθώς επίσης η δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και η γνώση µιας ξένης γλώσσας. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους νέους σχεδιαστές ενδυµάτων είναι µέτριες, αλλά για 
τους αναγνωρισµένους επαγγελµατίες είναι πολύ καλές. 
Συνήθως, η αναγνώριση του ταλέντου του επαγγελµατία συνοδεύεται από πολύ ικανοποιητικές 
αποδοχές, ιδιαίτερα αν ασχοληθεί και πετύχει στο χώρο της υψηλής ραπτικής, οπότε οι αποδοχές του 
µπορεί να φθάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο συγκεκριµένος επαγγελµατίας µπορεί να εργαστεί σε βιοτεχνία ή 
βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων για τη σχεδίαση και κατασκευή ρούχων, εσωρούχων, µαγιό, αξεσουάρ. 
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να εργαστεί σε δικό του ατελιέ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σχεδιαστής µόδας εργάζεται ατοµικά ή οµαδικά. Ανάλογα µε το στάδιο 
κατασκευής του ενδύµατος µπορεί να εργάζεται όρθιος ή καθιστός. Μέρος της εργασίας του είναι η 
συχνή επικοινωνία µε σχεδιαστές υφασµάτων, πελάτες, εµπόρους, καταστηµατάρχες, στελέχη 
βιοµηχανιών. Συχνά µετακινείται εκτός εργαστηρίου. Ο φόρτος εργασίας του αυξάνεται ανάλογα µε την 
εποχή και τότε το ωράριο εργασίας του είναι απροσδιόριστο και κάποιες φορές κουραστικό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο σχεδιαστής µόδας συνδυάζει µε φαντασία και πρωτοτυπία πολύχρωµα υφάσµατα, 
υλικά και αξεσουάρ και δηµιουργεί ενδυµασίες που διαµορφώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της µόδας 
στο χώρο του ενδύµατος. 
Για την αναγνώριση και την προώθηση της δουλειάς του στο αγοραστικό κοινό, ο σχεδιαστής µόδας 
οργανώνει επιδείξεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, όπου προσπαθεί µε τον καλύτερο δυνατό και 
εντυπωσιακό τρόπο να παρουσιάσει τα µοντέλα του και να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώµη. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου 

 
Ορισµός: Αντικείµενο του ειδικού ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων είναι η δηµιουργία εντύπων για 
την προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας εξειδικευµένα προγράµµατα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
Περιγραφή: Ο ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου αναλαµβάνει τη δηµιουργία και την επιµέλεια 
της παραγωγής ποικίλων εντύπων όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους, διαφηµιστικές 
καταχωρήσεις σε εφηµερίδες και περιοδικά, εξώφυλλα, αφίσες και ηλεκτρονικές (web) σελίδες. 
Σε πρώτη φάση, δηµιουργεί προσχέδια, ασπρόµαυρα ή έγχρωµα, που τελειοποιεί στη συνέχεια. 
Ακολουθεί η κατασκευή της τελικής µακέτας, οι προεκτυπωτικές εργασίες (φιλµς, διαχωρισµοί 
χρωµάτων, µοντάζ), ενώ στο τελικό στάδιο επιµελείται την εκτύπωση. Για να κάνει την εργασία του, 
χρησιµοποιεί απαραίτητα τον υπολογιστή και µια σειρά από εξειδικευµένα προγράµµατα λογισµικού, 
όπως προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασµού, στοιχειοθεσίας κειµένου και σελιδοποίησης. 
Αυτά, του επιτρέπουν να πετύχει το εικαστικό αποτέλεσµα που θέλει. 
Η εργασία του ειδικού ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, εξαιτίας της 
ποικιλίας των θεµάτων και της δυνατότητας του επαγγελµατία να εκφραστεί δηµιουργικά µέσα από το 
επάγγελµά του. Η εργασία τους εκτελείται ατοµικά, η απόφαση ωστόσο για την παραγωγή και την 
κυκλοφορία ενός εντύπου, µπορεί να είναι τόσο ατοµική όσο και συλλογική.  
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χρωµάτων, µοντάζ), ενώ στο τελικό στάδιο επιµελείται την εκτύπωση. Για να κάνει την εργασία του, 
χρησιµοποιεί απαραίτητα τον υπολογιστή και µια σειρά από εξειδικευµένα προγράµµατα λογισµικού, 
όπως προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασµού, στοιχειοθεσίας κειµένου και σελιδοποίησης. 
Αυτά, του επιτρέπουν να πετύχει το εικαστικό αποτέλεσµα που θέλει. 
Η εργασία του ειδικού ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, εξαιτίας της 
ποικιλίας των θεµάτων και της δυνατότητας του επαγγελµατία να εκφραστεί δηµιουργικά µέσα από το 
επάγγελµά του. Η εργασία τους εκτελείται ατοµικά, η απόφαση ωστόσο για την παραγωγή και την 
κυκλοφορία ενός εντύπου, µπορεί να είναι τόσο ατοµική όσο και συλλογική.  

 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων, σπουδάζει στη Σχολή Γραφικών Τεχνών 
των Τ.Ε.Ι., σε Ι.Ε.Κ., στα Τ.Ε.Ε. και σε σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. Υπάρχουν όµως και ιδιωτικές σχολές που 
προσφέρουν κατάρτιση στο ίδιο αντικείµενο.  
Η καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής, θεωρούνται απαραίτητες για τον 
επαγγελµατία που χρειάζεται να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων χρειάζεται να διαθέτει δηµιουργικότητα και 
φαντασία, αναπτυγµένο αισθητικό κριτήριο, ενδιαφέρον και επιδεξιότητα στη χρήση του υπολογιστή. 
Ακόµη, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των εκτυπώσεων, της φωτογραφίας και 
των µέσων που χρησιµοποιεί στην εργασία του και να είναι ενήµερος για την εξέλιξη της τεχνολογίας 
των υπολογιστών και των εφαρµογών τους στον τοµέα των γραφικών τεχνών.  
 
Μέλλον: Για το επάγγελµα, οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται πολύ καλές. 
Οι αποδοχές του επαγγελµατία, εξαρτώνται από τον τοµέα απασχόλησης και είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικές για τους επαγγελµατίες µε εµπειρία και καλές γνώσεις λογισµικού. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Το πεδίο επαγγελµατικής απασχόλησης του ειδικού ηλεκτρονικής 
σχεδίασης εντύπου είναι ιδιαίτερα ευρύ. Έτσι, µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ως 
στέλεχος σε καλλιτεχνικά τµήµατα γραφικών τεχνών, σε διαφηµιστικές εταιρίες, εφηµερίδες, περιοδικά 
και εκδοτικούς οίκους, στα εκδοτικά τµήµατα διαφόρων οργανισµών, ακόµη και σε τηλεοπτικούς 
σταθµούς. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων εργάζεται σε κλειστό και καλά 
φωτισµένο χώρο γραφείου ή εργαστηρίου, καθιστός µπροστά σε υπολογιστή. Η πολύωρη 
απασχόληση µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή προκαλεί κούραση στο σώµα και στα µάτια. Το 
ωράριο εργασίας του καθορίζεται από τη λειτουργία του χώρου µέσα στον οποίο εργάζεται, ωστόσο, 
µπορεί να ασχολείται αρκετές ώρες µόνος του, προσπαθώντας να πετύχει το αποτέλεσµα που 
επιθυµεί και ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του έργου που έχει αναλάβει. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ένα αρκετά δηµιουργικό επάγγελµα, είναι αυτό του ειδικού ηλεκτρονικής σχεδίασης 
εντύπου. Ο ειδικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου, µπορεί να δηµιουργήσει καλαίσθητα έντυπα ή 
ηλεκτρονικές σελίδες, ώστε να προβάλλουν µε τον καλύτερο τρόπο το θέµα που επεξεργάζεται. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός µάρκετινγκ 

 
Ορισµός: Ο ειδικός µάρκετινγκ διερευνά τη δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων συγκεκριµένων 
προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης και υποδεικνύει στον επιχειρηµατία τρόπους, για να αυξήσει 
τις πωλήσεις στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.  
 
Περιγραφή: Ο ειδικός µάρκετινγκ πρέπει να έχει άριστη γνώση των χαρακτηριστικών όλων των 
προϊόντων µιας επιχείρησης, των ιστορικών στοιχείων, των τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην αγορά 
όπου αυτή δραστηριοποιείται. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογεί αντικειµενικά το κόστος και το 
αποτέλεσµα της διαφήµισης και ακόµα να γνωρίζει τα θέµατα προϋπολογισµού και τιµολόγησης. 
Επιπλέον, οφείλει να είναι εξοικειωµένος µε όλες τις µεθόδους προώθησης και διαφήµισης προϊόντων 
ή υπηρεσιών, µέσα από το ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές και ταχυδροµικές καµπάνιες, τις τηλεφωνικές 
επαφές, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής. 
Ειδικότερα, ο ειδικός µάρκετινγκ υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν οι 
παραπάνω µέθοδοι και τα µέσα, σε συνδυασµό ή µεµονωµένα, για την ουσιαστικότερη προώθηση του 
προϊόντος. Προτείνει, κατά τη διάρκεια συναντήσεων εργασίας, την πολιτική προώθησης που πρέπει 
να ακολουθηθεί. Προσδιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης της επιχείρησης στα γεγονότα που 
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.  
Ως ερευνητής αγοράς, για να είναι σωστά προετοιµασµένος, αναλύει τα δηµογραφικά στοιχεία, τα 
αποτελέσµατα των πωλήσεων και παρακολουθεί τον ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας. Καταγράφει 
και αναλύει τους λόγους που οδηγούν έναν πελάτη στην απόρριψη ή την προτίµηση ενός προϊόντος, ή 
µιας προσφερόµενης υπηρεσίας.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ειδικός µάρκετινγκ είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) των Α.Ε.Ι., του τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης των Τ.Ε.Ι., 
αντίστοιχων τµηµάτων δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 
Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι µονόδροµος για την είσοδο στο συγκεκριµένο χώρο. Απόφοιτοι και 
άλλων σχολών µε γνώσεις για παράδειγµα ιστορίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, οικονοµικών, 
µπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στον κλάδο. Σε ορισµένες βέβαια περιπτώσεις, µπορεί να 
απαιτηθούν ειδικές σπουδές και προσόντα, όπως στη χηµική βιοµηχανία, στην ιατρική βιοτεχνολογία, 
στη βιοµηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχουν επίσης, υπεύθυνοι προώθησης πωλήσεων 
χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν αποκτήσει σχετική εµπειρία στην πράξη. Η γνώση ξένων 
γλωσσών και ιδίως της αγγλικής είναι απαραίτητη.  

 
Σπουδαιότητα: Χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε το 
χώρο των πωλήσεων, είναι η δηµιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται ακόµη να διαθέτουν 
επαγωγική και αναλυτική σκέψη και οπωσδήποτε κριτική ικανότητα. Δεν θα πρέπει να 
παραγνωρίζονται ακόµα, η ικανότητα στην επίλυση προβληµάτων και συνεργασίας στα πλαίσια 
λειτουργίας µιας οµάδας, καθώς και οι ιδιαίτερες δεξιότητες στην επικοινωνία. Η ικανότητα χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί, τέλος, βασική προϋπόθεση για την εργασία. 
 
Μέλλον: Σήµερα, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στον κλάδο, αλλά και µεγάλη προσφορά 
στελεχών µε αποτέλεσµα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι µέτριες. Η επαγγελµατική και 
οικονοµική εξέλιξη των αντίστοιχων στελεχών είναι ανάλογη των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ειδικός µαρκετινγκ µπορεί να αναζητήσει απασχόληση σε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα για τη στελέχωση των αντίστοιχων τµηµάτων, καθώς και σε 
διαφηµιστικές εταιρείες που αναλαµβάνουν συνολικά την προβολή και προώθηση εταιρειών και 
προϊόντων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο καθορισµός της πολιτικής έρευνας για την προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών της επιχείρησης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευθύνη στους ερευνητές αγοράς. Η 
δουλειά τους αξιολογείται άµεσα από τα αποτελέσµατα στις πωλήσεις, γεγονός που δηµιουργεί ένταση 
και άγχος. Η συνεργασία µε διάφορα άλλα στελέχη της επιχείρησης είναι πολύ συχνή και πολλές 
φορές δηµιουργείται η ανάγκη µετακίνησης για την επίτευξη συµφωνιών και παράστασης σε 
εκδηλώσεις προβολής. 
Το εργασιακό περιβάλλον των στελεχών αυτών είναι κατά κύριο λόγο ο χώρος των γραφείων της 
επιχείρησης. 
Ο κλάδος των πωλήσεων είναι τέτοιος, που ευνοεί την εύκολη µετακίνηση από τη µία εταιρεία στην 
άλλη, φαινόµενο που παρατηρείται συχνά. Από την άλλη πλευρά, επίσης συνηθισµένο είναι και το 
φαινόµενο των απολύσεων σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα είναι κατώτερα των αναµενόµενων.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Σύγχρονο και ενδιαφέρον επάγγελµα που κινείται µέσα στο χώρο της αγοράς και της 
διαφήµισης. Ασκείται από άτοµα δυναµικά, δραστήρια, που διαθέτουν κοινωνικές αλλά και 
επικοινωνιακές ικανότητες.  
Ο ειδικός µάρκετινγκ χρειάζεται να γνωρίζει πολύ καλά την αγορά, να µπορεί να "αφουγκράζεται" τις 
ανάγκες της, για να είναι σε θέση να υπολογίσει και να προτείνει τους κατάλληλους κάθε φορά τρόπους 
για την αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης που αναλαµβάνει. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός πληροφοριακών συστηµάτων µε 
πολυµέσα 

 
Ορισµός: Ο ειδικός πληροφορικής συστηµάτων µε πολυµέσα ασχολείται µε την πολύπλευρη 
παρουσίαση ενός θέµατος µέσω του Η/Υ. Συγκεκριµένα, συνδυάζει κείµενο, εικόνα, ήχο & κίνηση ώστε 
να δώσει ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσµα που θα ικανοποιήσει τον τελικό χρήστη. 
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο επαγγελµατίας αυτός δηµιουργεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού 
παρουσιάσεις όλων των ειδών που µπορεί να περιλαµβάνουν φωτογραφίες, εικαστικές δηµιουργίες, 
διαγράµµατα και πίνακες, κείµενα, λόγο και µουσική. Το αποτέλεσµα της δουλειάς του µπορεί να 
απευθύνεται σε ειδικό κοινό ή σε µεγάλες κατηγορίες του πληθυσµού. 
Πολλές φορές το έργο του περιλαµβάνει και προγραµµατισµό, ώστε να επιτρέπει την αλληλεπίδραση 
µε το χρήστη. Εφαρµόζει τις τεχνικές σχεδίασης και τελικής δοκιµής προγράµµατος και είναι ικανός να 
τεκµηριώνει το παραγόµενο πρόγραµµα. Ακόµα, αναπτύσσει και συντάσσει προδιαγραφές 
προγραµµάτων, ακολουθώντας καθιερωµένες µεθόδους και πρότυπα.  
Ο επαγγελµατίας αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαλείων των πολυµέσων για τη δηµιουργία 
προγραµµάτων, ώστε να γίνονται περισσότερο φιλικά προς το χρήστη. Μπορεί επίσης να αναπτύσσει 
ολοκληρωµένες εφαρµογές σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήµατα, ακολουθώντας 
συγκεκριµένες προδιαγραφές.  
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συγκεκριµένες προδιαγραφές.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ειδικός πληροφοριακών συστηµάτων δε χρειάζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητες οι εξειδικευµένες γνώσεις που 
προσφέρει η φοίτηση σε αντίστοιχα Τµήµατα Πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε επίπεδο 
Ι.Ε.Κ., ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Σχετικά προγράµµατα ειδίκευσης προσφέρονται και στα 
πλαίσια των δράσεων συνεχιζόµενης κατάρτισης. 
 
Σπουδαιότητα: Για να ασχοληθεί κανείς µε εφαρµογές πληροφορικής µε πολυµέσα, χρειάζεται να 
διαθέτει δηµιουργικό πνεύµα και φαντασία σε συνδυασµό µε υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια 
στους Η/Υ. Η υποµονή και η επιµονή είναι εξίσου απαραίτητες, επειδή ο προγραµµατισµός είναι 
δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. 
Η φιλοµάθεια και η προσαρµοστικότητα κρίνονται χρήσιµες, ώστε να µπορεί ο ειδικός να 
παρακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη που έχει ο κλάδος και τα µέσα που χρησιµοποιούνται. 
Επίσης, ο ειδικός εφαρµογών πληροφορικής µε πολυµέσα πρέπει να µπορεί να εργάζεται µε 
αυτοτέλεια και αυτοπειθαρχία και αν είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, να έχει ικανότητα στις 
διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία. 
 
Μέλλον: Η τάση εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης, εκπαίδευσης και 
ψυχαγωγίας δηµιουργεί ευοίωνες προοπτικές για τους ειδικούς του κλάδου. Οι αµοιβές τους κρίνονται 
ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να απασχοληθεί σε Τράπεζες, Κέντρα Πληροφόρησης, σε 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαφηµιστικές εταιρίες, εκδοτικούς οίκους, 
κινηµατογραφικές εταιρίες και studio παραγωγής, ανεξάρτητες εταιρίες κατασκευής λογισµικού µε 
πολυµέσα, Internet providers, ανεξάρτητες οµάδες ενηµέρωσης και πληροφόρησης, σε εµπορικές, 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, τουριστικές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κλπ. Ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας, µπορεί να εργαστεί αυτόνοµα ή ως µέλος κάποιας οµάδας, η οποία έχει ένα ευρύτερο 
αντικείµενο στο χώρο της πληροφορικής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ειδικός πληροφορικής συστηµάτων µε πολυµέσα εργάζεται συνήθως 
σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και σε ωράρια που 
καθορίζονται από τις ανάγκες ή το φόρτο εργασίας του. Είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται πολλές ώρες 
µπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να επεξεργάζεται το υλικό του, γεγονός που 
είναι κουραστικό και µπορεί να αποβεί ανθυγιεινό.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ειδικός πληροφορικής µε πολυµέσα είναι ένα σύγχρονο επάγγελµα, µε πολύ 
ενδιαφέρον για άτοµα που είναι δηµιουργικά, διαθέτουν φαντασία και µπορούν να χειρίζονται µε 
ευχέρεια ειδικά προγράµµατα Η/Υ καθώς και µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας. 
Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο ειδικός πληροφορικής µε πολυµέσα έχει πολύ µεγάλη 
ζήτηση από εταιρίες � φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεµάτων ή να διαφηµιστούν µέσω 
ηλεκτρονικής µορφής.  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός πωλήσεων 

 
Ορισµός: Ο ειδικός πωλήσεων είναι υπάλληλος εµπορικού καταστήµατος ή επιχείρησης και 
ασχολείται µε την εξυπηρέτηση πελατών, αποσκοπώντας στη διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών σε 
αυτούς έναντι χρηµατικού ποσού.  
 
Περιγραφή: Ανάλογα µε το χώρο στον οποίο απασχολείται, το επάγγελµα του ειδικού πωλήσεων 
περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες: 
Την απευθείας πώληση των προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τοµέα πωλήσεων ενός µεγάλου ή 
µικρού καταστήµατος, γραφείου, επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός πωλήσεων υποδέχεται 
τον πελάτη, συζητά µαζί του για το προϊόν που τον ενδιαφέρει, παρουσιάζει τα προϊόντα, περιγράφει 
και εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας ή χειρισµού, τονίζει τα πλεονεκτήµατά τους και προσπαθεί να τον 
πείσει για την αγορά τους. Στην περίπτωση που προωθεί υπηρεσίες, διαπιστώνει τις ανάγκες του 
πελάτη, προτείνει και συµφωνεί για την πώληση της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Επίσης, κανονίζει σε 
συνεννόηση µε τον πελάτη, για τον τρόπο παράδοσης και πληρωµής, στη περίπτωση που το προϊόν ή 
η υπηρεσία δεν είναι άµεσα διαθέσιµα. Είναι υπεύθυνος ακόµα, για την τακτοποίηση και παρουσίαση 
των προϊόντων µέσα στο κατάστηµα και παρακολουθεί την επάρκεια αυτών στις προθήκες και στα 
ράφια του καταστήµατος. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να συσκευάζει ή να χειρίζεται 
ταµειακή µηχανή ή ακόµη, να συντάσσει τα δελτία παραγγελίας-πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών. 
Όταν ασχολείται µε την έµµεση πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών ο ειδικός πωλήσεων αναλαµβάνει 
την προώθηση αυτών σ' έναν γεωγραφικό τοµέα, για λογαριασµό της επιχείρησης που εργάζεται. Στη 
περίπτωση αυτή, επικοινωνεί µε τους παλαιούς πελάτες (παροχή υπηρεσιών µετά την πώληση, 
ενηµέρωση για νέα προϊόντα/υπηρεσίες), ασχολείται µε την αναζήτηση νέων πελατών (τηλεφωνική ή 
και έντυπη επικοινωνία µε νέο αγοραστικό κοινό), καθορίζει συναντήσεις και προετοιµάζει επισκέψεις, 
διερευνά τις ανάγκες πελατών (µε απευθείας ερωτήσεις, ερωτηµατολόγια, κλπ.), αναλύει στοιχεία 
(στατιστικά-οικονοµικά), προετοιµάζει τις παραγγελίες και προγραµµατίζει µελλοντικές ενέργειες. 
Για την καθηµερινή εργασία του, ο ειδικός πωλήσεων χρησιµοποιεί: εξοπλισµό αυτοµατισµού γραφείου 
(τηλέφωνα, φωτοτυπικό, fax, υπολογιστική µηχανή), διαφηµιστικά έντυπα ή δείγµατα (κατά 
περίπτωση), έντυπα παραγγελιών και προσωπικό υπολογιστή (PC) µε δυνατότητα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail).  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για το επάγγελµα του ειδικού πωλήσεων απαιτείται άδεια άσκησης του 
επαγγέλµατος, που παρέχεται από το οικείο κατά περίπτωση επαγγελµατικό επιµελητήριο, ένωση ή 
φορέα, όπως την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπουργείο Εµπορίου. Πολλές φορές, εργάζονται 
στο χώρο και άτοµα χωρίς ειδική άδεια. 

 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση που κατοχυρώνει 
το επάγγελµα, (Ν.1569, Ν.2170 εµπορικός νόµος).  
 
Εκπαίδευση: Για να προσληφθεί κάποιος στο τµήµα πωλήσεων µιας εταιρίας πρέπει απαραίτητα να 
έχει απολυτήριο λυκείου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρίες προτιµούν άτοµα µε πτυχίο 
Α.Ε.Ι., κυρίως οικονοµικής ή χρηµατοοικονοµικής κατεύθυνσης. Οι επιθυµητές για την άσκηση του 
επαγγέλµατος γνώσεις, παρέχονται από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. συναφή ειδικοτήτων.  
Συνήθως οι εταιρείες αναλαµβάνουν την πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση των εργαζοµένων σε 
αυτές, συχνά, µε αυτοεπιδοτούµενα εκπαιδευτικά σεµινάρια. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ειδικός πωλήσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται γενικά από ευχέρεια και άνεση στην 
επικοινωνία του µε τους ανθρώπους. Στη καθηµερινή του επαφή µε τους πελάτες, χρειάζεται να είναι 
ευχάριστος, ευγενής, πρόθυµος να εξυπηρετήσει και να έχει πειθώ.  
Όταν δραστηριοποιείται στον τοµέα πώλησης/προώθησης υπηρεσιών (που είναι ο δυσκολότερος και ο 
απαιτητικότερος τοµέας στο χώρο των πωλήσεων), χρειάζεται να έχει άνεση στις κοινωνικές επαφές, 
επικοινωνιακές ικανότητες, δυναµισµό, διαπραγµατευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο, 
επιχειρηµατολογία και ετοιµολογία και πάνω απ' όλα, πολύ βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών 
που προωθεί, των ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και της κατάστασης και 
τάσης της αγοράς. 
Η υπολογιστική ικανότητα καθώς και η καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής), 
θεωρούνται υπολογίσιµες και µερικές φορές απαραίτητες προϋποθέσεις, για την άσκηση του 
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Όταν δραστηριοποιείται στον τοµέα πώλησης/προώθησης υπηρεσιών (που είναι ο δυσκολότερος και ο 
απαιτητικότερος τοµέας στο χώρο των πωλήσεων), χρειάζεται να έχει άνεση στις κοινωνικές επαφές, 
επικοινωνιακές ικανότητες, δυναµισµό, διαπραγµατευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο, 
επιχειρηµατολογία και ετοιµολογία και πάνω απ' όλα, πολύ βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών 
που προωθεί, των ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και της κατάστασης και 
τάσης της αγοράς. 
Η υπολογιστική ικανότητα καθώς και η καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής), 
θεωρούνται υπολογίσιµες και µερικές φορές απαραίτητες προϋποθέσεις, για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Η αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική και ρευστή, αλλά πάντοτε ανοιχτή για δυναµικά και 
δραστήρια στελέχη πωλήσεων. Έτσι, η ζήτηση στην αγορά εργασίας σήµερα για έµπειρους ειδικούς 
πωλήσεων, είναι µεγάλη, παρόλο που υπάρχει αντίστοιχα µεγάλη προσφορά νέων στελεχών µε 
αυξηµένα εκπαιδευτικά προσόντα.  
Οι αµοιβές των ειδικών πωλήσεων στα καταστήµατα, είναι συνήθως χαµηλές, ενώ οι πωλητές που 
δραστηριοποιούνται στις έµµεσες πωλήσεις, είναι καλύτερα αµειβόµενοι. Το ύψος των αποδοχών τους, 
είναι ανάλογο µε την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προωθούν και µπορεί να φθάσει σε 
αρκετά υψηλά επίπεδα, όταν προσαυξάνεται µε µηνιαίο ή ετήσιο bonus, ή ποσοστά επί των πωλήσεων 
που πραγµατοποιεί. Επιπλέον, ορισµένες επιχειρήσεις ανάλογα µε τη πολιτική τους, παρέχουν, 
επιδοτούν ή επιβραβεύουν τους πωλητές τους µε ειδικά πριµ ή άλλα προνόµια, όπως ταξίδια, 
αυτοκίνητα, οµαδική ασφάλιση, κλπ. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ειδικός πωλήσεων, µπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς τοµείς του 
χονδρικού και λιανικού εµπορίου, στα τµήµατα πωλήσεων των διαφόρων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται µε την πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, σε αντιπροσωπείες 
εισαγόµενων προϊόντων, κλπ. Ακόµη, µπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες του δηµοσίου τοµέα (π.χ. 
στο τµήµα πώλησης κινητών τηλεφώνων ή συνδέσεων µε το διαδίκτυο του Ο.Τ.Ε.).  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίες του επαγγέλµατος είναι µάλλον δύσκολες και 
αρκετά κουραστικές, ιδιαίτερα στα µεγάλα καταστήµατα όπου υπάρχει φόρτος εργασίας. Η φύση του 
επαγγέλµατος απαιτεί από τον εργαζόµενο να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και την προώθηση των προϊόντων - υπηρεσιών της εταιρίας του. Αυτό σηµαίνει, ότι ο 
ειδικός πωλήσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας του βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και ορθοστασία, ενώ 
είναι υποχρεωµένος να µιλά συνέχεια, εξηγώντας και προσπαθώντας να πουλήσει τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες στους πελάτες του.  
Στις περιπτώσεις που ασχολείται µε την έµµεση πώληση απαιτούνται, συχνά, πολλές µετακινήσεις για 
τις συναντήσεις που έχει ορίσει µε τους πελάτες του.  
Το ωράριο εργασίας του ειδικού πωλήσεων εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος, 
γραφείου ή επιχείρησης όπου εργάζεται. Όταν δουλεύει εσωτερικός σε κατάστηµα, µπορεί να 
εργάζεται µε συνεχές ή διακεκοµµένο ωράριο, ανάλογα µε τις ανάγκες του καταστήµατος, την 
εποχικότητα των προϊόντων, ή τη συγκεκριµένη εορταστική περίοδο, κλπ. Όταν ασχολείται µε την 
προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών (έµµεσες πωλήσεις) το ωράριο καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των πελατών που πρόκειται να συναντήσει. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ειδικός πωλήσεων πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το προϊόν ή την υπηρεσία που 
προωθεί, καθώς και τα παρεµφερή προϊόντα ή τις υπηρεσίες που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Η προσεγµένη εµφάνιση και συµπεριφορά, η ευχέρεια στην επικοινωνία, και η ικανότητα 
διαπραγµάτευσης, αποτελούν παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος. 
Ο ειδικός πωλήσεων πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει και να προτείνει µε σωστό τρόπο, το 
κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία, που αντανακλά στις πραγµατικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του 
πελάτη. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός συναρµολόγησης εικόνας 

 
Ορισµός: Ο ειδικός συναρµολόγησης εικόνας (µοντέρ) ασχολείται µε την τοποθέτηση σε σειρά που 
αποσκοπεί σε συγκεκριµένη χωροχρονική ακολουθία εικόνων και ήχων που έχουν ληφθεί µε κάµερα, 
έτσι ώστε να αποτελέσουν µια ολοκληρωµένη ταινία µικρού ή µεγάλου µήκους  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο ειδικός συναρµολόγησης εικόνας παραλαµβάνει το υλικό που έχει 
συγκεντρώσει ο εικονολήπτης και αφαιρεί τις εικόνες και τους ήχους που δε δένουν αρµονικά µε το 
υπόλοιπο υλικό, ώστε να δηµιουργήσει µια ταινία µε ροή και νόηµα. Στο πλαίσιο της εργασίας του 
συνεργάζεται στενά µε το σκηνοθέτη. 
Για την εργασία του απαραίτητες θεωρούνται οι δεξιότητες σε σχέση µε την τεχνολογία, αφού 
χρειάζεται να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, κονσόλες ήχου, συσκευές βίντεο κ.λπ. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνικός συναρµολόγησης εικόνας, πρέπει να είναι πολύ καλός χρήστης των 
προγραµµάτων του υπολογιστή που χρησιµοποιεί στη δουλειά του και να έχει γνώσεις από την ιστορία 
του κινηµατογράφου. Γνώσεις του επαγγέλµατος, παρέχονται από σχολές κινηµατογράφου, σχολές 
δηµοσιογραφίας και από τα αντίστοιχα τµήµατα των Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητα στοιχεία του χαρακτήρα του για την εκτέλεση του επαγγέλµατος, είναι η 
οργάνωση και η υποµονή και η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. Επίσης, απαιτούνται κριτική σκέψη, 
επινοητικότητα και συνδυαστική ικανότητα. Ο ειδικός συναρµολόγησης εικόνας, πρέπει να είναι 
επιδέξιος και να διαθέτει αισθητική αντίληψη. Τέλος, πρέπει να έχει δεξιότητα µε τα ηλεκτρονικά µέσα 
και να έχει κινηµατογραφική και τηλεοπτική παιδεία. 
 
Μέλλον: Η προσφορά ειδικών συναρµολόγησης εικόνας, υπερκαλύπτει µε τα σηµερινά δεδοµένα τη 
ζήτηση αντίστοιχων εργασιών. Ορισµένες σχολές δηµοσιογραφίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθµών, προωθούν τους µαθητές των ειδικοτήτων αυτών µετά την αποφοίτησή τους, σε αντίστοιχες 
θέσεις του συγκεκριµένου τηλεοπτικού σταθµού. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνικοί συναρµολόγησης εικόνας, µπορούν να απασχοληθούν στο 
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
Μπορούν να εργαστούν στην κρατική και ιδιωτική τηλεόραση, να απασχοληθούν σε στούντιο, σε 
εταιρείες που χρησιµοποιούν αντίστοιχα µηχανήµατα για λόγους ασφαλείας και παρακολούθησης 
ιδιωτικών και δηµόσιων χώρων, σε κινηµατογραφικές εταιρείες και σε εταιρείες παραγωγής ταινιών. 
Επίσης, µε τις γνώσεις που έχουν µπορούν να εργαστούν σε ατελιέ γραφικών τεχνών κάνοντας 
επεξεργασία εικόνας και φωτογραφίας. 
Το επάγγελµα µπορεί να ασκηθεί και ατοµικά ως ελεύθερο επάγγελµα για λογαριασµό τηλεοπτικών 
σταθµών και εταιρειών παραγωγής βιντεοκασετών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία είναι πολύπλοκη και δύσκολη. Απαιτεί µεγάλη προσοχή κατά 
την εκτέλεσή της. Έχει ευθύνη και άγχος, στην περίπτωση εργασίας σε τηλεοπτικό σταθµό, λόγω 
χρονικής πίεσης.  
Ο ειδικός συναρµολόγησης εικόνας, εργάζεται µέσα σε ειδικά γραφεία τηλεοπτικών σταθµών ή 
κινηµατογραφικών εταιρειών. Περνά αρκετές ώρες σκυµµένος πάνω από τα µηχανήµατά του 
υπολογίζοντας, δοκιµάζοντας, ελέγχοντας τα φιλµ και τα όργανα που χρησιµοποιεί και γι' αυτό η 
εργασία του θεωρείται αρκετά κουραστική και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την όραση, λόγω της 
ακτινοβολίας των ηλεκτρονικών µέσων που χρησιµοποιεί.  
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εργασία του θεωρείται αρκετά κουραστική και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την όραση, λόγω της 
ακτινοβολίας των ηλεκτρονικών µέσων που χρησιµοποιεί.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Μια τεχνική ειδικότητα από τις πολλές που υπάρχουν πίσω από τις κάµερες του 
µαγικού κόσµου της τηλεόρασης και του κινηµατογράφου, είναι και αυτή του ειδικού επεξεργασίας 
εικόνας -µοντέρ. 
Η παρατηρητικότητα, η αυτοσυγκέντρωση, και η εχεµύθεια, είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διαθέτει ο επαγγελµατίας ειδικός επεξεργασίας εικόνας. 
Το επάγγελµα προτιµείται από άτοµα που τα συναρπάζει η χρήση µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας 
και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 

 
Ορισµός: Ο ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης ασχολείται µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη στρατη-
γικών δράσης για την εκµετάλλευση και αξιοποίηση της γης και για την οικοδόµηση και τη γενικότερη 
ανάπτυξη κάποιας περιοχής.  
 
Περιγραφή: Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται µε άλλους επιστήµονες προκειµένου να ελεγχθούν οι 
οικονοµικές συνισταµένες, οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί, οι όροι και οι δυνατότητες δόµησης κ.λπ. 
για την υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει. Πολλές φορές ο ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης δε 
µένει µόνο στο σχεδιασµό, αλλά ασχολείται και µε την εφαρµογή των σχεδίων του. ʼλλες φορές πάλι 
ασχολείται µε την παροχή συµβουλών σε επενδυτές γης.  
ʼλλωστε, το ακριβές αντικείµενο της ενασχόλησής του είναι η αξιοποίηση της γης και η οικοδόµηση 
κάποιας περιοχής µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πυκνότητα του πληθυσµού στις σηµερινές 
µεγαλουπόλεις από τη µια µεριά και η έλλειψη οικοδοµήσιµων χώρων από την άλλη κάνει εµφανή τη 
σηµαντικότητα των υπηρεσιών που µπορεί να προσφέρει ο ειδικός αυτός για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Στη χώρα µας ως ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης µπορεί κανείς να ειδικευτεί στα 
τµήµατα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης των ΑΕΙ. Πάντως, δυνατότητα εισαγωγής στο χώρο έχουν και ειδικοί από άλλους χώρους, 
όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί, νοµικοί, οικονοµολόγοι, γεωγράφοι κ.λπ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης είναι απαραίτητο να έχει ικανότητα αντίληψης 
του χώρου και ευρύ φάσµα γνώσεων και ικανοτήτων. Συγκεκριµένα, απαιτείται να έχει κοινωνική 
δεξιότητα και ικανότητες πειθούς, διαπραγµάτευσης και συνεργασίας. Επίσης, η δηµιουργική φαντασία, 
η ικανότητα για επαγωγική και συνδυαστική σκέψη, η διορατικότητα και η αποφασιστικότητα είναι 
εξίσου σηµαντικές για την επιτυχία στο χώρο.  
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η ικανότητα για επαγωγική και συνδυαστική σκέψη, η διορατικότητα και η αποφασιστικότητα είναι 
εξίσου σηµαντικές για την επιτυχία στο χώρο.  
 
Μέλλον: Τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση των κονδυλίων για τα δηµόσια έργα και µε την προοπτική 
της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας οι δυνατότητες για την απασχόληση των 
ειδικών σχεδιασµού και ανάπτυξης αυξάνονται συνεχώς. Γενικότερα όµως, η ζήτηση για επαγγελµατίες 
αυτού του είδους εξαρτάται και από τις ευρύτερες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας. 
Οι αποδοχές των ειδικών σχεδιασµού και ανάπτυξης ποικίλουν ανάλογα µε τον τόπο και τα χρόνια 
απασχόλησής τους µε το επάγγελµα. Οι περισσότεροι επαγγελµατίες εργάζονται ως σύµβουλοι και 
µετά από την πάροδο 5-7 χρόνων οι αποδοχές τους φθάνουν σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά δεν 
είναι σταθερές και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τα έργα που έχουν αναλάβει.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επαγγελµατίας ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης µπορεί να εργαστεί 
στο δηµόσιο τοµέα (Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δηµοσίων 
Έργων, τεχνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης), όπου ασχολείται κυρίως µε σχέδια περιφερειακής 
ανάπτυξης ή οικιστικής πολιτικής.  
Μπορεί, επίσης, να εργαστεί και στον ιδιωτικό τοµέα, σε ιδιωτικές εταιρίες µελετών και εφαρµογών που 
ασχολούνται µε οικονοµικοτεχνικές µελέτες ή µελέτες και εφαρµογές επενδύσεων που απαιτούν 
µεγάλες εκτάσεις γης, όπως π.χ. τη δηµιουργία µιας µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας ή ενός γηπέδου. 
Ακόµη, µπορεί να απασχοληθεί ως σύµβουλος σε εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων.  
Τέλος, ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να διατηρεί δικό του γραφείο µελετών ή να έχει 
συνεργασία µε τεχνικούς, αρχιτέκτονες, νοµικούς ή οικονοµολόγους. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον 
γραφείου, χωρίς τυπικό ωράριο. Ο ρυθµός εργασίας του, δηλαδή, εξαρτάται από το µέγεθος, τις 
ανάγκες και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί για το έργο που έχει αναλάβει, πράγµα που πολλές 
φορές συνεπάγεται την ύπαρξη άγχους και πίεσης. Επίσης, στην περίπτωση που το έργο που έχει 
αναλάβει αφορά κάποια περιοχή εκτός του τόπου διαµονής του χρειάζεται να ταξιδεύει. Πάντως, το 
µεγαλύτερο µέρος του χρόνου εργασίας του αφιερώνεται στην έρευνα για τη συλλογή στοιχείων ως 
προς το εκάστοτε έργο και σε συσκέψεις µε άλλους επαγγελµατίες. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης, µε µεθοδικότητα και υπευθυνότητα, µελετά τις 
προϋποθέσεις, εκτιµά τις συνθήκες και τους όρους, προβλέπει τις θετικές και αρνητικές παραµέτρους 
και σχεδιάζει στρατηγικές και προγράµµατα για τη σωστή εκµετάλλευση και χρήση της γης, µε 
κατάλληλες χωροθετήσεις κτιρίων, µε την υλοποίηση κατασκευαστικών � τεχνικών έργων κλπ. 
Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και οι ικανότητες πειθούς, διαπραγµάτευσης και συνεργασίας είναι 
στοιχεία που πρέπει να διαθέτει απαραίτητα ο ειδικός σχεδιασµού και ανάπτυξης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης 

 
Ορισµός: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης, ασχολείται µε την τροφοδοσία και τον επισιτισµό µεγάλου 
αριθµού ατόµων.  
 
Περιγραφή: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης φροντίζει ώστε µια µονάδα επισιτισµού να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό και τους προµηθευτές της 
µονάδας, διασφαλίζει την τήρηση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και ποιότητας στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες. 
Eλέγχει την ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιεί και βεβαιώνεται για την υγιεινή των χώρων 
φύλαξης και παρασκευής των τροφίµων. Φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή των συνταγών και την 
τήρηση προδιαγραφών κατά την παρασκευή των τροφίµων. Σε µικρές µονάδες είναι υπεύθυνος για την 
πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού και ορίζει το ωράριο των άλλων εργαζοµένων. 
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Περιγραφή: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης φροντίζει ώστε µια µονάδα επισιτισµού να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά και αποδοτικά. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό και τους προµηθευτές της 
µονάδας, διασφαλίζει την τήρηση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και ποιότητας στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες. 
Eλέγχει την ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιεί και βεβαιώνεται για την υγιεινή των χώρων 
φύλαξης και παρασκευής των τροφίµων. Φροντίζει για τη σωστή εφαρµογή των συνταγών και την 
τήρηση προδιαγραφών κατά την παρασκευή των τροφίµων. Σε µικρές µονάδες είναι υπεύθυνος για την 
πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού και ορίζει το ωράριο των άλλων εργαζοµένων. 
Σκοπός του είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών της µονάδας.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης, δεν χρειάζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελµα του ειδικού τροφοδοσίας-σίτισης, πρέπει να 
φοιτήσει σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 
Η γνώση ξένων γλωσσών θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να εργαστεί σε ξενοδοχεία ή τουριστικά 
θέρετρα. 
 

 
Σπουδαιότητα: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης είναι αναγκαίο να διαθέτει ικανότητα σωστού 
συνδυασµού των τροφών και υπολογισµού των ποσοτήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων που 
αναλαµβάνει τη σίτισή τους. Επίσης η ικανότητα συνεργασίας, οι οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες είναι απαραίτητες, ώστε να µπορεί να εργάζεται µε τους άλλους υπαλλήλους στα πλαίσια 
της οµάδας, και να ασκεί µε επιτυχία τον έλεγχο των υπηρεσιών που προσφέρει η µονάδα, έτσι ώστε 
οι πελάτες να µένουν απόλυτα ικανοποιηµένοι. 
Στην περίπτωση που διατηρεί δική του επιχείρηση, χρειάζεται να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, 
προκειµένου να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τους πελάτες του και να προωθεί την εργασία του. 
 
Μέλλον: Όλο και περισσότερες εταιρείες, µικρές και µεγάλες, ασχολούνται συστηµατικά µε τον 
επισιτισµό, εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές επιχειρήσεις δηλαδή εστιατόρια και ταβέρνες. Αυτή η 
εξέλιξη οδηγεί στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Οι αµοιβές του ειδικού, είναι ικανοποιητικές και εξαρτώνται κυρίως από την εµπειρία του, τις ικανότητές 
του και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης απασχολείται σε εξειδικευµένες 
επιχειρήσεις (εταιρίες catering), σε οργανισµούς ή εταιρείες που παρέχουν σίτιση σε µεγάλο αριθµό 
ατόµων, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα εργοστάσια, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα νοσοκοµεία, οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, µπορεί να εργαστεί σε µονάδες έτοιµου και γρήγορου φαγητού, σε 
εργαστήρια που προετοιµάζουν ελαφρά γεύµατα, ή να ανοίξει δική του επιχείρηση παρέχοντας 
ανάλογες υπηρεσίες επισιτισµού. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ειδικός τροφοδοσίας-σίτισης εργάζεται σε εργαστήρια παρασκευής 
τροφίµων και σε επαγγελµατικές κουζίνες. Οι συνθήκες εργασίας του ποικίλουν ανάλογα µε τον 
εξοπλισµό και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριµένο περιβάλλον εργασίας του. 
Συνεργάζεται µε πολλά άτοµα, συνήθως κάτω από πιεστικές συνθήκες, γιατί υπάρχουν αυστηρές 
χρονικές προθεσµίες που πρέπει να τηρούνται µε συνέπεια. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του ειδικού τροφοδοσίας-σίτισης είναι ένα επικερδές επάγγελµα, που 
ασκείται από δραστήριους ανθρώπους που διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες, αγαπούν τον 
προγραµµατισµό και την τάξη, έχουν έφεση στις δηµόσιες σχέσεις και φυσικά, γνωρίζουν καλά τις 
τροφές, τους συνδυασµούς, τους τρόπους µαγειρέµατος, προστασίας και συντήρησής τους. 
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τροφές, τους συνδυασµούς, τους τρόπους µαγειρέµατος, προστασίας και συντήρησής τους. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός υδροθεραπείας και λουτροθεραείας 

 
Ορισµός: Ο ειδικός υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας ασχολείται µε το σύνολο των θεραπευτικών 
µεθόδων που βασίζονται στην αξιοποίηση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του νερού, καθώς και 
µε την µεθοδική χρήση των λουτρών για τη θεραπεία παθήσεων & κακώσεων.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο ειδικός υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας χρησιµοποιεί µε κατάλληλο 
τρόπο τις ιδιότητες του νερού και τις τεχνικές της κινησιοθεραπείας µε σκοπό την αποθεραπεία 
διαφόρων παθήσεων και κακώσεων που έχουν προέλθει από ατυχήµατα ή άλλες προβληµατικές 
περιπτώσεις (π.χ. προβλήµατα µέσης κ.λ.π.) 
Οι κύριες δραστηριότητες του ειδικού υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας είναι ο έλεγχος εισιτηρίου 
λούσης, ο καθαρισµός ατοµικής καµπίνας και µπανιέρας πριν και µετά την αποχώρηση του λουόµενου, 
ο έλεγχος χρόνου κατά τη λούση, η αλλαγή εξοπλισµού-υλικών στην καµπίνα (πετσέτες κ.λ.π.) και 
τέλος, η παρακολούθηση του λουόµενου για τυχόν βοήθεια κατά τη διάρκεια της λούσης. 
Για την ορθή λειτουργία του επαγγέλµατος απαιτείται η διαθεσιµότητα πισίνας και κυλιόµενου τάπητα, 
ειδικών οργάνων διατήρησης σταθερής θερµοκρασίας του νερού, ειδικών οργάνων εξάσκησης, όπως 
σανίδες, µπρατσάκια, βαράκια, πέδιλα, αναλωσίµων υλικών (κατά προτίµηση οικολογικών) όπως 
σφουγγάρια, σαπούνια, πετσέτες καθώς και σκούπες και σφουγγαρίστρες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ας σηµειωθεί ότι η άσκηση του επαγγέλµατος αυτού δεν προϋποθέτει 
προϋπηρεσία, ιδιαίτερα τυπικά προσόντα, ή άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος λουτροθεραπευτή-
υδροθεραπευτή. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Πρόκειται για ένα σχετικά νέο επάγγελµα το οποίο δεν φαίνεται να είναι 
πλήρως κατοχυρωµένο. Κάποιοι κανόνες του Ε.Ο.Τ. ρυθµίζουν ορισµένα θέµατα των 
φυσικοθεραπευτών, όµως δεν υφίσταται ιδιαίτερο - ξεχωριστό νοµικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει 
τους επα 
 
Εκπαίδευση: Συνήθως δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις υδροθεραπείας-λουτροθεραπείας, όµως για 
την άσκηση του επαγγέλµατος συνιστάται (χωρίς και να απαιτείται) η λήψη σχετικού πτυχίου από 
Τ.Ε.Ι., το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε κατεύθυνση (εξειδίκευση) φυσιοθεραπευτή. Ορισµένα Ι.Ε.Κ. και 
κυρίως ιδιωτικές σχολές εξωτερικού (όπως π.χ. της Ελβετίας) παρέχουν γνώσεις υδροθεραπευτή-
λουτροθεραπευτή. Παρόλα αυτά, γνώσεις των στοιχείων και των ιδιοτήτων του νερού, βοηθούν στην 
καλή λειτουργία του επαγγέλµατος.  
 
Σπουδαιότητα: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος εκτός από µία 
εγγενή ευγένεια, τάση για υψηλή παραγωγικότητα και στοιχειώδη χειρωνακτική ικανότητα. Ο ειδικός 
υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας χαρακτηρίζεται από εγκαρδιότητα, συναισθηµατική ωριµότητα, 
ευσυνειδησία, κοινωνική επιδεξιότητα, δυναµισµό, συνέπεια και ηρεµία. 
Στις δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο επαγγελµατίας, περιλαµβάνονται η µηχανική ικανότητα, η 
ικανότητα αντίληψης χώρου, η γλωσσική ικανότητα και η επιδεξιότητα. Επίσης, η τάση που 
παρατηρείται τον τελευταίο καιρό να επισκέπτονται τουρίστες ιαµατικά λουτρά, δηµιουργεί την ανάγκη 
γνώσης ξένων γλωσσών. 
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παρατηρείται τον τελευταίο καιρό να επισκέπτονται τουρίστες ιαµατικά λουτρά, δηµιουργεί την ανάγκη 
γνώσης ξένων γλωσσών. 
 
Μέλλον: Δεδοµένης της χαµηλής εξειδίκευσης του επαγγέλµατος και την έλλειψη κατοχύρωσης, οι 
προοπτικές δεν είναι ιδιαίτερα θετικές  
Η ζήτηση για το επάγγελµα αυτό είναι µέτρια, όµως επειδή η εργασία στον τοµέα αυτό δεν 
προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις ή απαιτήσεις, ο ανταγωνισµός είναι αρκετά µεγάλος. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο υδροθεραπευτής-λουτροθεραπευτής µπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικά 
νοσοκοµεία ή δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα που διαθέτουν χώρους υδροθεραπείας, σε ιαµατικά 
λουτρά, σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που διαθέτουν χώρους γυµναστικής και υδροθεραπείας, σε 
ινστιτούτα αισθητικής, ή µεγάλα γυµναστήρια. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ειδικός υδροθεραπείας και λουτροθεραπείας εργάζεται σε κλειστούς 
κυρίως χώρους (υδροθεραπευτήρια) στους οποίους παρευρίσκονται και άλλοι εργαζόµενοι της ίδιας ή 
παρεµφερούς ειδικότητας κάτω από καλές συνθήκες. 
Η προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί κάποια κούραση, όµως άλλα προβλήµατα 
δεν φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στον τοµέα αυτό. Το ωράριο εργασίας εξαρτάται από 
τις εποχικές ανάγκες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ιδιαίτερη άνεση στις κοινωνικές επαφές, ευγένεια και υποµονή στις καθηµερινές 
επαφές µε τους πελάτες, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία υδροθεραπευτή. 
Ο υδροθεραπευτής µελετά την περίπτωση κάθε πελάτη και µε προσοχή και κατανόηση προβαίνει στην 
εφαρµογή της κατάλληλης θεραπευτικής µεθόδου για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ειδικός ψυχαγωγίας 

 
Ορισµός: Είναι το πρόσωπο που οργανώνει, διευθύνει και συντονίζει εκδηλώσεις ψυχαγωγίας ή 
προώθησης προϊόντων, για λογαριασµό ενός ιδιώτη ή µιας εταιρείας.  
 
Περιγραφή: Στόχος του ειδικού ψυχαγωγίας, είναι να οργανώσει και να συντονίσει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στη διασκέδαση και στην αναψυχή των καλεσµένων ενός 
ιδιώτη ή µιας επιχείρησης. Ειδικότερα ο ειδικός ψυχαγωγίας, συνεργάζεται µε τον πελάτη για να 
προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του προγράµµατος ψυχαγωγίας και οι στόχοι, καταρτίζει τον οικονοµικό, 
χρονικό, υλικό και χωροταξικό προγραµµατισµό περιγράφοντας µε λεπτοµέρεια τις εκπλήξεις και τα 
συµβάντα του προγράµµατος, καθώς και το κόστος, εντοπίζει και εξασφαλίζει τον κατάλληλο χώρο και 
χρόνο για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. 
Ακόµη, συντονίζει την πρόσληψη του προσωπικού διασκέδασης που θα συµµετάσχει στην εκδήλωση 
και αναθέτει τα καθήκοντα στον καθένα. Επιλέγει και ενοικιάζει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 
εκδήλωση. Επιβλέπει τις οµάδες εργασίες για την τήρηση του προγραµµατισµού και την οµαλή ροή 
του προγράµµατος της εκδήλωσης. 
Απαραίτητος εξοπλισµός για το επάγγελµα, είναι η ηλεκτρονική υποδοµή γραφείου, ενώ µερικές φορές 
απαιτείται η κατοχή από τον ίδιο τον επαγγελµατία µικροφωνικών-µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
φωτιστικού εξοπλισµού, αθλητικού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων και εργαλείων για προσωρινές 
κατασκευές και εγκαταστάσεις. 
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φωτιστικού εξοπλισµού, αθλητικού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων και εργαλείων για προσωρινές 
κατασκευές και εγκαταστάσεις. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Χρήσιµες γνώσεις για το επάγγελµα, µπορούν να ληφθούν σε σχολές Α.Ε.Ι., Τ.Ε..Ι και 
Ι.Ε.Κ., σχετικά µε την οικονοµική επιστήµη, την έρευνα για προώθηση πωλήσεων, τη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναµικού και τις δηµόσιες σχέσεις.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ειδικός ψυχαγωγίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγρήγορση, ψυχραιµία, 
δηµιουργικότητα, αφθονία ιδεών, πρωτοτυπία, φαντασία, γρήγορη αντίληψη, προνοητικότητα και 
καινοτοµία. Θα πρέπει να είναι ικανός και να επικοινωνεί µε τους ανθρώπους. Απαραίτητη επίσης είναι 
η οργανωτική ικανότητα.  
 
Μέλλον: Υπάρχουν πολύ καλές ευκαιρίες για ένταξη στο επάγγελµα αυτό. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Χρήσιµες γνώσεις για το επάγγελµα, µπορούν να ληφθούν σε σχολές 
Α.Ε.Ι., Τ.Ε..Ι και Ι.Ε.Κ., σχετικά µε την οικονοµική επιστήµη, την έρευνα για προώθηση πωλήσεων, τη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού και τις δηµόσιες σχέσεις.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα είναι αρκετά πολύπλοκο και αγχώδες. Απαιτεί εγρήγορση, 
πνευµατική και σωµατική αντοχή. Το ωράριο µπορεί να είναι πολύ εξαντλητικό, ιδιαίτερα όταν τα 
χρονικά περιθώρια για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης είναι πολύ στενά. Εκτός από το 
σχεδιασµό της οργάνωσης που πραγµατοποιείται µέσα στο γραφείο, οφείλει να επιβλέπει τις 
προετοιµασίες της εκδήλωσης σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ειδικός ψυχαγωγίας για να ψυχαγωγήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κοινό 
του, χρειάζεται να λάβει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, να επιλέξει το σωστό τρόπο 
ψυχαγωγίας και τα κατάλληλα, για την περίπτωση, µέσα.  
Ο ειδικός ψυχαγωγίας χαρακτηρίζεται από ζωντάνια, χαρούµενη διάθεση, δηµιουργική φαντασία και 
έµπνευση, αυθορµητισµό, ευελιξία και ευκινησία, καθώς και από µεγάλα επικοινωνιακά χαρίσµατα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εικονογράφος-Σκιτσογράφος 

 
Ορισµός: Eίναι το πρόσωπο που σχηµατίζει µε απλές γραµµές πάνω στο χαρτί µε το χέρι ή µε την 
βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σχέδια και γραφιστικές απεικονίσεις προσώπων και 
πραγµάτων, αποτυπώνοντας µε πιστότητα τα βασικά τους χαρακτηριστικά.  
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Περιγραφή: Στόχος του σκιτσογράφου είναι να σχoλιάσει µε σχέδια, γελοιογραφίες ή καρικατούρες 
προσώπων, κοινωνικά θέµατα αναπαριστώντας το κόσµο γύρω του συνήθως µε κωµικό τρόπο.  
Αναλυτικότερα, το έργο του σκιτσογράφου είναι να σχηµατίζει για τα διάφορα έντυπα πάνω σε χαρτί ή 
µε τον υπολογιστή µεµονωµένα αφαιρετικά σχέδια, εικόνες προσώπων ή αντικειµένων, γελοιογραφίες 
ή καρικατούρες. Ακόµα, ζωγραφίζει πάνω σε χαρτί ή µε τον υπολογιστή κινούµενα σχέδια, 
δηµιουργώντας ιστορίες µε διαδοχικές εικονικές αναπαραστάσεις µιας δράσης οι οποίες αργότερα 
µεταφέρονται σε διάφορα έντυπα ή σε ταινία και αποκτούν κίνηση µε σκοπό να προβληθούν στην 
τηλεόραση ή στον κινηµατογράφο και επίσης, σχεδιάζει µε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα γραφιστικά, 
δηλαδή τις εικονικές αναπαραστάσεις σε προγράµµατα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  
Ο σκιτσογράφος δουλεύει για πολλές ώρες στο σχεδιαστήριό του συνήθως µόνος του. Τα βασικά 
εργαλεία που χρησιµοποιεί είναι ο ραπιτογράφος, ο µαρκαδόρος, το µολύβι, τα χρώµατα, ο χάρακας 
και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που τα τελευταία χρόνια έχει µπει δυναµικά στο επάγγελµα µετά την 
τεράστια ανάπτυξη των γραφιστικών λειτουργικών προγραµµάτων σχεδιασµού.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο σκιτσογράφος, µπορεί να έχει σπουδάσει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ή στις 
Αρχιτεκτονικές Σχολές των Πολυτεχνείων. Σχετικές γνώσεις µε το επάγγελµα παρέχονται επίσης στις 
Σχολές Γραφιστικών Τεχνών των Τ.Ε.Ι. και των Ι.Ε.Κ., καθώς και σε ιδιωτικά Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών. Μπορεί όµως ο σκιτσογράφος να είναι ένα άτοµο µε ιδιαίτερο ταλέντο που να είναι 
αυτοδίδακτος, ή που να έχει ήδη µαθητεύσει κοντά σε έµπειρους επαγγελµατίες του χώρου. 
 
Σπουδαιότητα: Για την ενασχόληση µε το επάγγελµα, απαιτείται να υπάρχει ταλέντο στο σχέδιο, 
καλλιτεχνικό αισθητήριο και εικαστική αντίληψη. Η µεγάλη φαντασία, η δηµιουργικότητα, η 
πρωτοτυπία, η ευρηµατικότητα, η αφαιρετική ικανότητα, αλλά και η καλή αίσθηση του χιούµορ, 
αποτελούν ουσιαστικά προσόντα για τον επαγγελµατία σκιτσογράφο για να µπορέσει να ασκήσει µε 
επιτυχία το έργο του. Επιπλέον, η δεξιοτεχνία στη χρήση των οργάνων σχεδίασης ή του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, θεωρούνται απαιτούµενα στοιχεία για την ενασχόληση µε το επάγγελµα.  
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της δουλειάς που έχει αναλάβει ο σκιτσογράφος, µπορεί να απαιτείται 
απόλυτη προσήλωση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, γι' αυτό οφείλει εκτός των άλλων προσόντων, 
να διαθέτει αρκετή υποµονή και να είναι αφοσιωµένος στο έργο του.  
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του σκιτσογράφου είναι ένα επάγγελµα µε παρελθόν, παρόν και µέλλον. 
Προσαρµόζεται µε τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και εξελίσσεται δυναµικά, µε τη χρήση νέων 
τεχνολογικών µεθόδων και µέσων. Οι προοπτικές είναι πολύ καλές, ιδιαίτερα για τους 
αναγνωρισµένους επαγγελµατίες. 
Το έργο του σκιτσογράφου κατατάσσεται στα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα και οι αποδοχές του 
κυµαίνονται ανάλογα µε την αναγνώριση και τη φήµη που έχει και τις συµµετοχές του σε διεθνείς 
εκθέσεις. Οι διεθνούς φήµης σκιτσογράφοι παίρνουν πολύ υψηλές απολαβές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σκιτσογράφος µπορεί να εργαστεί σε ένα εκδοτικό οίκο 
αναλαµβάνοντας την εικονογράφηση βιβλίων, στον περιοδικό τύπο (εφηµερίδες-περιοδικά), όπως 
επίσης ως σχεδιαστής κινουµένων σχεδίων στην τηλεόραση και τον κινηµατογράφο. Εναλλακτικά, 
µπορεί να δουλέψει µόνος του ως ελεύθερος επαγγελµατίας πουλώντας σκίτσα σε διάφορους πελάτες 
που µπορεί να είναι περιοδικά, διαφηµιστικές εταιρίες, εκδοτικοί οίκοι, εταιρίες λογισµικού, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εταιρίες παραγωγής κινούµενων σχεδίων και άλλοι.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα είναι πολύπλοκο και προϋποθέτει πολλές και ξεχωριστές 
ικανότητες. Απαιτεί πνευµατική δραστηριότητα, και παράλληλα το χάρισµα να µεταφράζει την σκέψη σε 
εικόνες-σκίτσα. Πολλές φορές, αν υπάρχει πίεση χρόνου για την παράδοση ενός διαφηµιστικού 
σκίτσου ή µιας ιστορίας µε σχέδια, είναι δυνατόν ο σκιτσογράφος να δουλεύει πολλές και συνεχόµενες 
ώρες κατά τη διάρκεια του 24ώρου, µέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου. Αυτό µπορεί 
να απαιτεί πολύωρη πνευµατική άσκηση και συγκέντρωση καθώς και διατήρηση της ίδιας σωµατικής 
στάσης πάνω από το σχεδιαστήριο µε αποτέλεσµα να επέρχεται συχνά σωµατική κόπωση.  
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στάσης πάνω από το σχεδιαστήριο µε αποτέλεσµα να επέρχεται συχνά σωµατική κόπωση.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Απαραίτητα προσόντα για την ενασχόληση µε το επάγγελµα, είναι το σχεδιαστικό 
ταλέντο, η δηµιουργική φαντασία και η καλή αίσθηση του χιούµορ.  
Ο σκιτσογράφος βασιζόµενος στο προσωπικό του ύφος καταγράφει και σχολιάζει την κοινωνική 
πραγµατικότητα. 
Τα ηλεκτρονικά µέσα που έχουν αναπτυχθεί στον τοµέα αυτόν έχουν διευκολύνει πολύ το έργο του 
σκιτσογράφου και έχουν αναπτύξει τις δυνατότητες και δραστηριότητές του, ιδιαίτερα στο χώρο του 
κινηµατογράφου και της τηλεόρασης 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εικονολήπτης 

 
Ορισµός: Ο εικονολήπτης ασχολείται µε τo χειρισµό της κάµερας λήψης εικόνων για λογαριασµό 
τηλεοπτικών σταθµών, εταιρειών τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών παραγωγών κ.λπ.  
 
Περιγραφή: Έχει, επίσης, την ευθύνη για την καλή συντήρηση των µηχανηµάτων του και για τη 
µεταφορά τους σε περίπτωση εξωτερικών λήψεων. Πολλές φορές φροντίζει και για την ασφαλή 
µεταφορά των ταινιών στις αίθουσες επεξεργασίας εικόνας του σταθµού που εργάζεται. Στην εργασία 
του χρησιµοποιεί κάµερα, τρίποδα, φακούς, φίλτρα, µπαταρίες κ.λπ. 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του συνεργάζεται µε το σκηνοθέτη, ενώ σε απλά εξωτερικά γυρίσµατα 
δηµοσιογραφικού χαρακτήρα πολλές φορές αναλαµβάνει ο ίδιος αυτό το ρόλο. ʼλλες φορές 
χρησιµοποιείται πολυκάµερα για τη λήψη. Στις περιπτώσεις αυτές συνεργάζεται και µε άλλους 
εικονολήπτες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως εικονολήπτης µπορεί κανείς να ειδικευτεί σε ειδικά τµήµατα των Σχολών 
Κινηµατογράφου � Τηλεόρασης, καθώς και τµήµατα των ΙΕΚ. Επίσης, οι σπουδές φωτογραφίας 
µπορούν να δώσουν βασικές γνώσεις για την ενασχόληση µε το επάγγελµα του εικονολήπτη.  
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του εικονολήπτη απαιτεί σωµατική αντοχή, καλή όραση, σταθερότητα στις 
κινήσεις των χεριών και ικανότητα αντίληψης του χώρου. Ακόµη, ο εικονολήπτης θα πρέπει να διαθέτει 
παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη, ευσυνειδησία, ευαισθησία, ψυχραιµία και δυναµισµό. Σηµαντικό 
εφόδιο για την επιτυχία στο χώρο είναι, επίσης, η αισθητική αντίληψη.  
 
Μέλλον: Πρόκειται για ένα επάγγελµα µε αρκετές δυνατότητες εξέλιξης και ικανοποιητικές αµοιβές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι εικονολήπτες µπορούν να απασχοληθούν στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό 
τοµέα ως µισθωτοί ή να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Συγκεκριµένα, µπορούν να 
εργαστούν σε τηλεοπτικούς σταθµούς, σε διαφηµιστικές εταιρείες κ.λπ.  
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι εικονολήπτες µπορούν να απασχοληθούν στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό 
τοµέα ως µισθωτοί ή να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Συγκεκριµένα, µπορούν να 
εργαστούν σε τηλεοπτικούς σταθµούς, σε διαφηµιστικές εταιρείες κ.λπ.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο εικονολήπτης εργάζεται πίσω από την κάµερα, σε ειδικές αίθουσες 
παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων (στούντιο) ή σε άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Οι εξωτερικές λήψεις πολλές φορές γίνονται κάτω από δύσκολες ή επικίνδυνες συνθήκες 
(κακοκαιρία, επεισόδια διαδηλωτών, πεδία µαχών). Συχνά αναγκάζεται να ταξιδεύει ή και να εργάζεται 
βράδυ. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο εικονολήπτης χρειάζεται να έχει δυναµική προσωπικότητα, να αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες και να αγαπά αυτό που κάνει.  
Η εργασία του εικονολήπτη µπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε κοινωνικό επίπεδο, αφού δίνει τη 
δυνατότητα σε αυτόν που την ασκεί να έρθει σε επαφή µε σηµαντικούς ανθρώπους από τον κόσµο της 
τηλεόρασης, του κινηµατογράφου, της πολιτικής κ.λπ. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εισαγγελέας 

 
Ορισµός: Ο εισαγγελέας είναι ανώτερος δικαστικός λειτουργός, που εκπροσωπεί το δηµόσιο 
συµφέρον και φροντίζει για την εφαρµογή των νόµων και την ποινική αντιµετώπιση όσων τους 
παραβαίνουν.  
 
Περιγραφή: Στις αρµοδιότητες του εισαγγελέα είναι η άσκηση ποινικής δίωξης στο όνοµα της 
πολιτείας, η συµµετοχή του σε όλες τις φάσεις της ποινικής διαδικασίας, η επιτήρηση των δικαστηρίων 
και των δικαστικών υπαλλήλων της περιφέρειάς του και η έκδοση γνωµοδοτήσεων προς δηµόσιες 
αρχές. 
Πιο συγκεκριµένα ο εισαγγελέας συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία κάθε υπόθεσης και απαγγέλλει την 
κατηγορία ή ζητά την απαλλαγή του κατηγορουµένου. Παρουσιάζει στο δικαστήριο τα στοιχεία της 
υπόθεσης, προσπαθώντας να τεκµηριώσει την ενοχή ή την απαλλαγή του κατηγορουµένου. Προτείνει, 
αν χρειάζεται, την αναβολή της δίκης ή την εξέταση περισσότερων στοιχείων και φροντίζει για την 
εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου.  

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Διορίζεται ως εισαγγελέας τρία χρόνια µετά την άδεια άσκησης του 
δικηγορικού επαγγέλµατος και αφού επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις που προκηρύσσει κάθε χρόνο το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του στη σχολή είναι να έχει 
συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή, πρέπει να κάνει 
πρακτική άσκηση διάρκειας 18 µηνών.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Εκπαίδευση: Ο εισαγγελέας πρέπει να έχει πτυχίο Νοµικής Σχολής των Πανεπιστηµίων (βλέπε 
Προϋποθέσεις ʼσκησης).  
 

 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του εισαγγελέα απαιτεί αµεροληψία και υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Ο 
εισαγγελέας οφείλει να εφαρµόζει πιστά τους νόµους και τις αρχές του Συντάγµατος. Πρέπει να µελετά 
και να εξετάζει σε βάθος κάθε περίπτωση και να αποφασίζει µε νηφαλιότητα και χωρίς 
συναισθηµατικούς επηρεασµούς. Χρειάζεται ακόµα να έχει ευχέρεια στο λόγο, καλή µνήµη, αναλυτική 
σκέψη, να µπορεί να συνδυάζει πληροφορίες και καταστάσεις και να καταλήγει στα σωστά 
συµπεράσµατα.  
 
Μέλλον: Οι θέσεις εισαγγελέων είναι περιορισµένες και είναι δύσκολος ο διορισµός νέων στο δηµόσιο 
αυτό λειτούργηµα. Εποµένως, είναι σχετικά κλειστό επάγγελµα, αλλά, αν κάποιος το εξασφαλίσει δεν 
διατρέχει οποιαδήποτε επαγγελµατική ανασφάλεια. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εισαγγελέας είναι ισόβιος δικαστικός λειτουργός και εργάζεται 
αποκλειστικά ως ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του εισαγγελέα είναι εργασία πνευµατική, µε πολλές ευθύνες, 
άγχος, εντάσεις, συγκρούσεις και αγωνία για τη διατήρηση των ισορροπιών και την απονοµή της 
δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας εργάζεται µόνος του, αλλά και σε συνεργασία µε δικαστικούς υπαλλήλους, 
δικηγόρους και δικαστές.  
Ο εισαγγελέας εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους (γραφείο, δικαστικές αίθουσες), αλλά και σε 
δηµόσιους χώρους, όταν είναι αναγκαία η παρουσία του σε µέρη όπου συντελείται αξιόποινη πράξη ή 
δηµιουργείται πρόβληµα στην τήρηση της δηµόσιας τάξης.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο φορέας που εκπροσωπεί τους εισαγγελείς είναι η Ένωση Δικαστών 
- Εισαγγελέων. 
 
Γενικά σχόλια: Για να επιλέξει κάποιος το επάγγελµα του εισαγγελέα χρειάζεται να έχει βαθύ αίσθηµα 
του δικαίου, να είναι αµερόληπτος, αντικειµενικός, να αγαπά την αλήθεια και να διαθέτει 
συναισθηµατική σταθερότητα και ψυχική ισορροπία. 
Η συµµετοχή του εισαγγελέα στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης κρίνεται ως αναγκαία, 
αναντικατάστατη και κοινωνικά σηµαντική. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής ζώων 

 
Ορισµός: Ασχολείται µε την εκπαίδευση ζώων ή πουλιών, ώστε να προστατεύονται τα ίδια από 
κινδύνους και να προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στον άνθρωπο.  
 
Περιγραφή: Τα ζώα εκπαιδεύονται για διάφορους λόγους ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Ένα 
δελφίνι, για παράδειγµα, µπορεί να εκπαιδευτεί και να συµµετέχει σε δηµόσιες επιδείξεις. Ένας σκύλος 
µπορεί να εκπαιδευτεί ως φύλακας, ως κυνηγός, ως οδηγός τυφλών ή για αστυνοµικούς σκοπούς, 
όπως είναι η ανίχνευση τοξικών ουσιών. Τα άλογα, µπορούν να εκπαιδευτούν για να συµµετέχουν σε 
ιπποδροµίες ή να µεταφέρουν φορτία. Τα περιστέρια ή τα γεράκια για τη διαβίβαση µηνυµάτων, κ.ά. 
Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτή ζώου περιλαµβάνουν την εξασφάλιση οικειότητας, αποδοχής και 
εµπιστοσύνης από το ζώο, την εκπαίδευση σε απαιτούµενες συµπεριφορές, την διατήρηση όσων έχει 
ήδη µάθει το ζώο καθώς και την ανταµοιβή, όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, την προστασία του 
ζώου από άσχηµες καιρικές συνθήκες, την καθηµερινή φροντίδα και περιποίηση, όπως την 
καθαριότητα του ίδιου και του χώρου ή το τάισµα και το πότισµα του και τη φροντίδα του ζώου σε 
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µπορεί να εκπαιδευτεί ως φύλακας, ως κυνηγός, ως οδηγός τυφλών ή για αστυνοµικούς σκοπούς, 
όπως είναι η ανίχνευση τοξικών ουσιών. Τα άλογα, µπορούν να εκπαιδευτούν για να συµµετέχουν σε 
ιπποδροµίες ή να µεταφέρουν φορτία. Τα περιστέρια ή τα γεράκια για τη διαβίβαση µηνυµάτων, κ.ά. 
Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτή ζώου περιλαµβάνουν την εξασφάλιση οικειότητας, αποδοχής και 
εµπιστοσύνης από το ζώο, την εκπαίδευση σε απαιτούµενες συµπεριφορές, την διατήρηση όσων έχει 
ήδη µάθει το ζώο καθώς και την ανταµοιβή, όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, την προστασία του 
ζώου από άσχηµες καιρικές συνθήκες, την καθηµερινή φροντίδα και περιποίηση, όπως την 
καθαριότητα του ίδιου και του χώρου ή το τάισµα και το πότισµα του και τη φροντίδα του ζώου σε 
περίπτωση τραυµατισµών ή ασθενειών του. 
Τα µέσα που χρησιµοποιεί στη δουλειά του ο εκπαιδευτής ζώων διαφέρουν ανάλογα µε το ζώο που 
εκπαιδεύεται. Χρησιµοποιεί πάντα την τροφή ως ανταµοιβή, προστατευτικές στολές, όταν το ζώο είναι 
άγριο, χαλινάρια και λάσο, όταν εκπαιδεύει άλογα και συσκευές κατάδυσης όταν η εκπαίδευση αφορά 
θαλάσσια θηλαστικά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η αποφοίτηση από την υποχρεωτική τουλάχιστο εκπαίδευση και η απόκτηση εµπειρίας 
κοντά σε κάποιο ενεργό επαγγελµατία, θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχή άσκηση του 
επαγγέλµατος. Οι επαγγελµατίες του χώρου θεωρούν χρήσιµες τις γνώσεις σχετικά µε τη φυσιολογία, 
την ψυχολογία και τις αντιδράσεις των ζώων. 
 
Σπουδαιότητα: Ο εκπαιδευτής ζώων πρέπει να έχει µεγάλη αγάπη για τα ζώα, να διαθέτει ηρεµία, 
ιδιαίτερα µεγάλη υποµονή και επιµονή, συναισθηµατική σταθερότητα και ικανότητα επιβολής. Η µυϊκή 
δύναµη είναι συχνά αναγκαίο προσόν για να µπορεί να ελέγχει το ζώο.  
 
Μέλλον: Με την αύξηση του ενδιαφέροντος για την προστασία των ζώων και για την προσφορά των 
υπηρεσιών τους στον άνθρωπο, ή ακόµη για τη χρησιµοποίησή τους για επαγγελµατικούς σκοπούς, το 
επάγγελµα αυτό αρχίζει να έχει αρκετή ζήτηση, ενώ δεν είναι µεγάλος ο αριθµός όσων θέλουν να το 
ασκήσουν. Οι προοπτικές εργασίας για το µέλλον διαφαίνονται θετικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εκπαιδευτής ζώων µπορεί να απασχοληθεί στα σώµατα ασφαλείας, 
εκπαιδεύοντας σκύλους για αστυνοµικούς σκοπούς, όπως αναζήτηση ναρκωτικών, βοµβών ή τον 
εντοπισµό επιζώντων σε χαλάσµατα. Επίσης, µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
ιδρύοντας τη δική του σχολή εκπαίδευσης ζώων, ή ως συνεργάτης σε ζωολογικούς κήπους και οµίλους 
ιππασίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα ασκείται σε ανοικτό χώρο, είναι δύσκολο, πολύπλοκο, µε 
υψηλή ευθύνη. Η προσέγγιση του επιθυµητού αποτελέσµατος δίνει µεγάλη εσωτερική ικανοποίηση, 
αλλά και απογοήτευση, στη περίπτωση που το ζώο αρρωστήσει ή τραυµατιστεί σοβαρά. Απαιτεί 
χειρωνακτικές εργασίες, πολύωρη ορθοστασία και ατοµική προσπάθεια. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
µπορεί να γίνει επικίνδυνο, αν το ζώο είναι δύστροπο ή πολύ άγριο. Για την περιποίηση του ζώου 
χρειάζεται αρκετή εργασία που συνήθως είναι κουραστική.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο εκπαιδευτής ζώων χρειάζεται να διαθέτει πάνω απ' όλα αγάπη για τα ζώα και το 
επάγγελµά του, ικανότητα επικοινωνίας µαζί τους, ευχάριστη και φιλική διάθεση, επιµονή και µεγάλη 
υποµονή προκειµένου να πετύχει το αποτέλεσµά του. 
Το επάγγελµα του εκπαιδευτή ζώων αρχίζει να αναγνωρίζεται και να γίνεται σηµαντικό στο ευρύ κοινό, 
µια και τα ζώα µπορεί να αποδειχθούν πολύτιµοι βοηθοί του ανθρώπου στη καθηµερινή του ζωή. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών 

 
Ορισµός: Ο εκπαιδευτής οδηγών εφαρµόζει και διδάσκει στους υποψήφιους οδηγούς την τεχνική για 
τη σωστή και ασφαλή οδήγηση σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.  
 
Περιγραφή: Ο εκπαιδευτής οδηγών διδάσκει στους υποψήφιους τον ασφαλή τρόπο χειρισµού και 
κίνησης ενός αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας και τους κατατοπίζει γύρω από τη βασική λειτουργία των 
συστηµάτων και υποσυστηµάτων του αυτοκινήτου. 
Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτή οδηγών αφορούν τη διδασκαλία µαθηµάτων οδήγησης και κανόνων 
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη διδασκαλία στοιχειώδους µηχανολογίας αυτοκινήτων, την πρακτική 
εξάσκηση οδήγησης αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής οδηγών διδάσκει τυπικές 
εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας. Επισηµαίνει τους κινδύνους και τις 
συνέπειες από αντικανονική συµπεριφορά των οδηγών, ενώ παράλληλα διδάσκει τον ενδεδειγµένο 
τρόπο κοινωνικής συµπεριφοράς του οδηγού. Ακόµη, ο εκπαιδευτής διδάσκει µέτρα και µέσα 
συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος για εξοικονόµηση ενέργειας. Τέλος, επιδεικνύει τον τρόπο 
επέµβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε ατυχήµατα. 
Ο εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια της πρακτικής χρησιµοποιεί το εκπαιδευτικό όχηµα, καθώς και 
κινητήρα οχήµατος και εκπαιδευτικά έντυπα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Σήµερα, ο εκπαιδευτής οδηγών για να ασκήσει το επάγγελµα, χρειάζεται να έχει 
απολυτήριο λυκείου και να έχει παρακολουθήσει ειδικές σπουδές σε Ι.Ε.Κ. αντίστοιχης ειδικότητας για 
δύο εξάµηνα. Πρέπει επίσης να κατέχει δίπλωµα επαγγελµατικής οδήγησης και να έχει δώσει επιτυχώς 
εξετάσεις στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. Για να 
ιδρύσει ο ενδιαφερόµενος δική του σχολή, απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστο ενός έτους σε θέση 
εκπαιδευτή. 
 
Σπουδαιότητα: Ο εκπαιδευτής οδηγών χρειάζεται να έχει ικανότητα µετάδοσης των γνώσεων και της 
εµπειρίας του. Οφείλει να είναι προσεκτικός, να διαθέτει ετοιµότητα, ψυχραιµία, υποµονή και σωστή 
αντίληψη της οδικής συµπεριφοράς.  
Σηµαντικά προσόντα του εκπαιδευτή οδηγών είναι η ικανότητα και η επιδεξιότητα στην οδήγηση και η 
µηχανική ικανότητα. Είναι επίσης απαραίτητο να έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, για την αποφυγή 
κινδύνων από αδέξιους χειρισµούς των υποψήφιων οδηγών.  
 
Μέλλον: Παρά την αύξηση του αριθµού των σχολών οδήγησης υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης 
για εκπαιδευτές οδηγών. 
Οι αποδοχές του εκπαιδευτή οδηγών είναι υψηλές στην περίπτωση που λειτουργεί δική του σχολή 
οδήγησης. Όταν ο εκπαιδευτής εργάζεται ως υπάλληλος σε σχολή οδηγών οι αποδοχές του είναι 
χαµηλότερες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εκπαιδευτής οδηγών εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
διατηρώντας δική του σχολή οδήγησης, ή ως εκπαιδευτής σε σχολή οδήγησης. Ακόµη, µπορεί να 
απασχοληθεί στο δηµόσιο τοµέα ως εκπαιδευτής σε δηµόσια σχολή οδηγών (αστυνοµία, λεωφορεία, 
κλπ.). 



σελ.	  57	  

	  

διατηρώντας δική του σχολή οδήγησης, ή ως εκπαιδευτής σε σχολή οδήγησης. Ακόµη, µπορεί να 
απασχοληθεί στο δηµόσιο τοµέα ως εκπαιδευτής σε δηµόσια σχολή οδηγών (αστυνοµία, λεωφορεία, 
κλπ.). 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο εκπαιδευτής οδηγών εργάζεται κατά κύριο λόγο µέσα στο αυτοκίνητο, 
στους δρόµους της πόλης και πολύ λιγότερο στο γραφείο που διατηρεί. Έχει ελεύθερο ωράριο, το 
οποίο καθορίζεται από τα ραντεβού µε τους πελάτες του. Η δουλειά του είναι καθιστική µέσα στο 
αυτοκίνητο και σχετικά κουραστική, εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης και της ρύπανσης στις πόλεις.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι κανόνες και ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλµατος 
καθορίζονται από την οµοσπονδία και τα τοπικά σωµατεία εκπαιδευτών οδήγησης. 
 
Γενικά σχόλια: Ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών έρχεται καθηµερινά σε άµεση επαφή µε άτοµα 
διαφόρων ηλικιών, µόρφωσης και ιδιοσυγκρασίας, προκειµένου να τα εκπαιδεύσει. Για αυτό το λόγο 
χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, ψυχραιµία, επιµονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκτιµητής έργων τέχνης 

 
Ορισµός: Ο εκτιµητής έργων τέχνης ασχολείται µε την έρευνα και τη λεπτοµερή εξέταση έργων τέχνης 
για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και τον προσδιορισµό της αξίας τους.  
 
Περιγραφή: Βασικός σκοπός του επαγγέλµατος είναι η πραγµατογνωµοσύνη, η εξέταση και η 
αξιολόγηση των αντικειµένων τέχνης, καθώς και η γνωστοποίηση των πορισµάτων της έρευνας. 
Ειδικότερα, ο εκτιµητής έργων τέχνης εξετάζει το έργο τέχνης και περιγράφει τα αισθητικά 
χαρακτηριστικά, το καλλιτεχνικό είδος, την καλλιτεχνική σχολή και την περίοδο δηµιουργίας του έργου 
µε στόχο τον προσδιορισµό της αισθητικής και χρηµατικής αξίας του. Επίσης, εξετάζει την υπογραφή 
του δηµιουργού και προσπαθεί να αναγνωρίσει την αυθεντικότητα του έργου. Τέλος, ανακοινώνει 
δηµόσια τα πορίσµατά του για τα έργα τέχνης που εξέτασε και δηµοσιοποιεί υπεύθυνα τη γνώµη του 
για θέµατα που αφορούν την τέχνη γενικότερα.  
Τα βασικά εργαλεία του εκτιµητή έργων τέχνης είναι ο µεγεθυντικός φακός, το µέτρο και οι ακτίνες για 
την ανίχνευση των στρωµάτων χρώµατος ενός πίνακα. 
 
Συναφείς Εξειδικεύσεις 
Αρθρογράφος Κριτικός Τέχνης: Eίναι το άτοµο το οποίο ασχολείται µε τη συγγραφή άρθρων σχετικών 
µε την αξιολόγηση, το σχολιασµό και γνωµοδότηση για έργα τέχνης.  
Ερευνητής Μουσείου: Είναι ο ειδικός που εξετάζει σχολαστικά και µε κάθε λεπτοµέρεια θέµατα που 
αφορούν τα έργα τέχνης ενός µουσείου.  
Ιστορικός Τέχνης: Είναι ο επιστήµονας που εξετάζει και µελετά σχολαστικά τη διαχρονική εξέλιξη της 
τέχνης µε σκοπό την καταγραφή της.  
 

 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
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Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο εκτιµητής έργων τέχνης είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, µε 
ειδίκευση στις θεωρητικές σπουδές τέχνης. Μπορεί ακόµη να είναι απόφοιτος της Ιστορικής, 
Αρχαιολογικής, Αρχιτεκτονικής ή και Φιλοσοφικής Σχολής ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, µε ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης. Σχετικές γνώσεις παρέχονται επίσης 
σε τµήµατα ιστορίας της τέχνης των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και των Κέντρων 
Ελευθέρων Σπουδών. 

 
Σπουδαιότητα: Ο εκτιµητής έργων τέχνης θα πρέπει να είναι άτοµο µε µεγάλη προσοχή και 
παρατηρητικότητα. Θα πρέπει να προσέχει τις λεπτοµέρειες, να έχει καλλιτεχνική ευαισθησία και 
καλαισθησία. Χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα για εκτεταµένη έρευνα, να έχει ευρεία καλλιτεχνική 
αντίληψη, αναλυτική και κριτική σκέψη. Θα πρέπει ακόµα να έχει ικανότητες για τη συγγραφή κειµένων 
και ερευνών, έτσι ώστε να στηρίζει τις απόψεις του. Η συµπεριφορά του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από κοινωνικότητα και κοσµικότητα, αφού κινείται σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό περιβάλλον. 
 
Μέλλον: Όταν οι εκτιµητές έργων τέχνης αποκτήσουν εµπειρία, δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
απασχόλησης και έχουν καλές αποδοχές. Ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές µπορεί να λαµβάνουν οι 
έµπειροι εκτιµητές που κάνουν πραγµατογνωµοσύνες για έργα µεγάλης αξίας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εκτιµητής έργων τέχνης µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε µουσεία, 
πινακοθήκες, εκθέσεις, πολιτιστικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 
τράπεζες, δήµους και κοινότητες. 
Μπορεί επίσης να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον 
περιοδικό τύπο (ηµερήσιες εφηµερίδες και µηνιαία περιοδικά), στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ή 
ακόµα και σε ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν τα χρήµατα τους σε έργα τέχνης. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η πραγµατογνωµοσύνη είναι εργασία πνευµατική και δύσκολη, ενώ 
απαιτεί µεγάλη προσήλωση. Ο εκτιµητής έχει µεγάλη ευθύνη για την αξιολόγηση ενός έργου, αφού 
δηµοσιοποιεί τις εκτιµήσεις του. Οι εκτιµητές εργάζονται σε ένα κοσµικό περιβάλλον και συχνά πρέπει 
να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό για παρακολούθηση διεθνών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
πλειοδοτικών διαγωνισµών και εκθέσεων. Πολλές φορές η εργασία διεξάγεται νυκτερινές ώρες και µε 
ασταθές ωράριο. Οι χώροι που εργάζονται οι εκτιµητές έργων τέχνης είναι καλά φωτισµένοι, άνετοι και 
καθαροί, καθώς τα αντικείµενα τέχνης βρίσκονται σε µουσεία, εκθέσεις ή πινακοθήκες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο εκτιµητής έργων τέχνης χαρακτηρίζεται από βαθιά γνώση της ιστορίας της τέχνης 
και από ικανότητες µελέτης, σύγκρισης και εκτίµησης διαφόρων καλλιτεχνικών σχολών. 
Ο εκτιµητής, εκτός των συγκεκριµένων γνώσεων, πρέπει να διαθέτει και "κριτικό µάτι", αισθητικό 
κριτήριο και καλλιτεχνική άποψη για διάφορους τοµείς της τέχνης.  
Απαραίτητο εφόδιο για τον επαγγελµατία είναι οι γνώσεις δηµοσίων σχέσεων, µια και η εργασία του 
λαµβάνει χώρα κυρίως κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υψηλής τέχνης και αισθητικής. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εκφωνητής 
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Ορισµός: Ο εκφωνητής αποδίδει φωνητικά κείµενα µε στόχο την πληροφόρηση ή τη διαφήµιση. 
Μπορεί, επίσης, να ασχολείται µε την απόδοση διαλόγων µεταγλωττισµένων έργων.  
 
Περιγραφή: Προτού επιλεγεί για µια συγκεκριµένη εργασία, περνά από δοκιµαστική διαδικασία 
προκειµένου να κριθεί η καταλληλότητα της φωνής του. Αφού επιλεγεί, µελετά το κείµενο και κάνει 
πρόβες για να πετύχει την καλύτερη δυνατή ερµηνεία. Στο τελικό στάδιο, εκφωνεί το κείµενο µε την 
επίβλεψη και καθοδήγηση του σκηνοθέτη ή του υπευθύνου παραγωγής. 
Στο πλαίσιο της εργασίας του χρησιµοποιεί µικρόφωνα, ακουστικά, µίκτες ήχου κ.λπ. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι εκφωνητές, συνήθως, έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα αγωγής λόγου, ορθοφωνίας 
και υποκριτικής, τα οποία διδάσκονται στις σχολές θεάτρου. Η ποιότητα φωνής, εξάλλου, και το έµφυτο 
ταλέντο αναδεικνύονται και καλλιεργούνται µε την πρακτική άσκηση. 
 
Σπουδαιότητα: Ο εκφωνητής είναι απαραίτητο να διαθέτει καλή χροιά φωνής, σωστή άρθρωση, 
ευαίσθητο αυτί (µουσικότητα), ερµηνευτική ικανότητα και φαντασία. ʼλλωστε, πολλοί εκφωνητές είναι 
και ηθοποιοί. Επίσης, η υποµονή είναι ένα σηµαντικό προτέρηµα για τους επαγγελµατίες του χώρου, 
αφού συχνά αναγκάζονται να επαναλάβουν αρκετές φορές τα κείµενά τους, για να επιτύχουν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  
 
Μέλλον: Στην αγορά εργασίας, καθώς οι ανάγκες για διαφήµιση και προβολή διαρκώς αυξάνονται και 
ταυτόχρονα πληθαίνουν οι τηλεοπτικές και κινηµατογραφικές παραγωγές, υπάρχει σταθερή ζήτηση 
εκφωνητών αλλά και µεγάλος ανταγωνισµός.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εκφωνητής µπορεί να εργαστεί σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, σε 
τηλεοπτικούς σταθµούς και σε ιδιωτικούς χώρους ηχογράφησης και παραγωγής οπτικοακουστικού 
υλικού.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του εκφωνητή είναι κυρίως ατοµική, αλλά οπωσδήποτε 
χρειάζεται η συνεργασία µε το σκηνοθέτη ή τον υπεύθυνο παραγωγής. ʼλλες φορές πάλι εργάζεται σε 
οµαδικό πλαίσιο, όπως στις µεταγλωττίσεις ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Συνήθως δεν έχει 
σταθερό ωράριο, ενώ εργάζεται σε κλειστούς χώρους (αίθουσες ηχοληψίας).  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το καταστατικό του Σωµατείου Εκφωνητών (ΣΕΔΙΚ) προσδιορίζει τον 
κώδικα δεοντολογίας της συγκεκριµένης επαγγελµατικής ειδικότητας. 
 
Γενικά σχόλια: Ο συνδυασµός ποιότητας φωνής, καλής άρθρωσης και ερµηνευτικής ικανότητας είναι 
σηµαντικά εφόδια για την επιτυχία στο χώρο. 
Πολλοί εκφωνητές δραστηριοποιούνται και σε χώρους όπως η δηµοσιογραφία ή η ηθοποιία, 
εκµεταλλευόµενοι το χάρισµα της φωνής τους και την εξοικείωσή τους µε τον ευρύτερο χώρο του 
θεάµατος. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
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Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ελαιοχρωµατιστής (Επαγγέλµατα Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που εργάζονται για την 
κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών 
κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές και επισκευές 
κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται από διάφορες δηµόσιες 
υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, υπουργεία, οργανισµούς), σε 
κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να 
εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Συγκεκριµένα ο ελαιοχρωµατιστής βάφει εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, ντουλάπια, κουφώµατα 
και άλλες επιφάνειες χρησιµοποιώντας υδροχρώµατα, ελαιοχρώµατα, πλαστικά χρώµατα, βερνίκια και 
άλλα υλικά. 
Για να προχωρήσει στη βαφή, πρέπει προηγουµένως να προετοιµάσει την επιφάνεια, να την 
καθαρίσει, να τη λειάνει και να κλείσει τις ρωγµές και τις οπές µε στόκο ή άλλα υλικά. Όταν χρειάζεται, 
αφαιρεί την παλιά βαφή µε ειδικό εργαλείο, µεταλλική βούρτσα ή διαλυτικό υγρό. 
Γενικά, προσπαθεί να εξασφαλίσει την προστασία και την καλαίσθητη εµφάνιση των κτιρίων. Εκτός 
από το βάψιµο, µπορεί να ασχοληθεί µε τη διακόσµηση οικοδοµικών επιφανειών ή µε επενδύσεις 
ταπετσαρίας σε οροφές και εσωτερικούς τοίχους κτιρίων. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική σχολή όπου θα 
µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τοµέα αυτό καλύπτονται µε 
σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ. 

 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, επιδεξιότητα στις 
κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν 
σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να 
µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, 
προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα της 
χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων 
έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, 
δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη 
για καλούς και έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι τεχνίτες που 
διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω 
της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη διακύµανση ανάλογα µε 
τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από εµπειρικούς τεχνίτες, 
γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις εργασίες 
οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται σε 
δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) 
και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν 
από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλµατα αυτά είναι το 
Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι τεχνίτες µετρούν, 
υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν χρειάζεται ή το απαιτεί η φύση του 
έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-επαγγελµατία, αφού 
κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, 
τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η ακρίβεια στην 
κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται από τους πελάτες και µπορούν 
να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας 

 
Ορισµός: Είναι ο τεχνικός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που ασχολείται µε τον έλεγχο της 
εναέριας κυκλοφορίας για την ασφαλή προσγείωση ή απογείωση των αεροσκαφών.  
 
Περιγραφή: Έργο του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι ο έλεγχος του εθνικού εναερίου χώρου και 
η ασφάλεια των πτήσεων. Οι κυριότερες δραστηριότητες ενός ελεγκτή είναι ο έλεγχος προσέγγισης 
(συνοµιλία µε πιλότους αεροσκαφών), ο έλεγχος του αεροδροµίου, η ενηµέρωση πληρωµάτων και η 
συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες του αεροδροµίου. 
Συγκεκριµένα ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δίνει άδεια για την έναρξη λειτουργίας των κινητήρων 
του αεροσκάφους, καθοδηγεί το αεροπλάνο προς το διάδροµο απογείωσης και δίνει τελική εντολή για 
την απογείωση. Ακόµη, κατευθύνει το αεροπλάνο στον αέρα µέσα στους αεροδιάδροµους πτήσης, 
ώστε να προσεγγίσει τον διάδροµο προσγείωσης και κατόπιν έξω από το διάδροµο προσγείωσης, 
όπου την ευθύνη αναλαµβάνει το προσωπικό εδάφους. 
Τα µέσα που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είναι ραντάρ, οθόνες ηλεκτρονικής 
απεικόνισης στοιχείων, τηλεπικοινωνιακά µέσα, όπως ποµποδέκτες, telex και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας κατοχυρώνεται επαγγελµατικά µε το 
Π.Δ. 611/72.  
 
Εκπαίδευση: Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανωτάτης σχολής κατά προτίµηση θετικής 
κατεύθυνσης, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχει καλή υγεία, που πιστοποιείται από το 
Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. Στη συνέχεια, πρέπει να δώσει εξετάσεις µέσω ΑΣΕΠ και να 
προσληφθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) στην Αθήνα. Αφού προσληφθεί, φοιτά 
στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α), όπου αποκτά τη βασική του κατάρτιση. Μετά την 
αποφοίτησή του, τοποθετείται σε κάποιο αερολιµένα της χώρας. Με την παρέλευση διαστήµατος έξι 
µηνών, δίνει εξετάσεις για να κριθεί η καταλληλότητά του για το συγκεκριµένο αερολιµένα και, εάν 
επιτύχει, του χορηγείται πτυχίο και άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. 
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Εκπαίδευση: Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανωτάτης σχολής κατά προτίµηση θετικής 
κατεύθυνσης, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχει καλή υγεία, που πιστοποιείται από το 
Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. Στη συνέχεια, πρέπει να δώσει εξετάσεις µέσω ΑΣΕΠ και να 
προσληφθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) στην Αθήνα. Αφού προσληφθεί, φοιτά 
στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α), όπου αποκτά τη βασική του κατάρτιση. Μετά την 
αποφοίτησή του, τοποθετείται σε κάποιο αερολιµένα της χώρας. Με την παρέλευση διαστήµατος έξι 
µηνών, δίνει εξετάσεις για να κριθεί η καταλληλότητά του για το συγκεκριµένο αερολιµένα και, εάν 
επιτύχει, του χορηγείται πτυχίο και άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. 
 
Σπουδαιότητα: Για να σταδιοδροµήσει κάποιος στο επάγγελµα χρειάζεται να διαθέτει ετοιµότητα, 
ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, ψυχραιµία, ικανότητα γρήγορης εκτίµησης πολύπλοκων καταστάσεων 
και έκδοσης εντολών, καθώς και το ενδιαφέρον για τα αεροπλάνα.  
Οι ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για το επάγγελµα, είναι η ικανότητα αντίληψης 
χώρου και χρόνου, η υπολογιστική και η µαθηµατική καθώς και η µηχανική για τη χρήση πολύπλοκων 
ηλεκτρονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ. Επίσης, είναι απαραίτητο ο ελεγκτής 
εναέριας κυκλοφορίας να γνωρίζει ξένες γλώσσες. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές για το επάγγελµα είναι γενικά θετικές, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες στους 
αερολιµένες της χώρας και η κατάρτιση νέων είναι αρκετά µακρόχρονη και επίπονη. Οι αποδοχές του 
ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας κινούνται σε υψηλά επίπεδα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εργάζεται στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας. Είναι δυνατόν να εργαστεί στην κεντρική υπηρεσία ή στα αεροδρόµια και τις 
περιφερειακές υπηρεσίες της Υ.Π.Α. σε όλη τη χώρα. Εναλλακτικά, µπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής 
στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας στην Αθήνα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς ο ελεγκτής εναέριας 
κυκλοφορίας είναι υποχρεωµένος να επεξεργάζεται µεγάλο όγκο δεδοµένων σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Επιπλέον, συνοδεύεται από µεγάλες ευθύνες, ένταση και άγχος, γιατί από την ορθότητα των 
εκτιµήσεων και των εντολών του, εξαρτάται η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων. Το ωράριο 
εργασίας του είναι συγκεκριµένο και εργάζεται σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το εικοσιτετράωρο. Ο 
ελεγκτής πολλές φορές χρειάζεται να κάνει υπερωρίες, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο όπου οι 
ανάγκες των αερολιµένων είναι αυξηµένες. Μετακινήσεις γίνονται κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους 
(σεµινάρια, ασκήσεις), τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Οι µεταθέσεις και οι µετατάξεις είναι 
πιθανές. 
Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας εργάζεται σε συνεργασία µε άλλους ειδικούς σε χώρο που διαθέτει 
όλες τις ανέσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος. Ο φωτισµός του χώρου είναι χαµηλός, για να 
διακρίνονται καθαρά οι ενδείξεις στα ραντάρ και τις οθόνες παρακολούθησης. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι ο 
Σύλλογος Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας. 
 
Γενικά σχόλια: Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προγραµµατίζει τη σειρά προσγείωσης και 
απογείωσης των αεροπλάνων και καθορίζει την πορεία που θ' ακολουθήσουν στους αεροδιάδροµους 
πτήσης τους, προκειµένου να κινηθούν µε ασφάλεια προς τον προορισµό τους. 
Η εργασία του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας απαιτεί σωστή εκτίµηση και υπολογισµούς, ταχύτητα στη 
λήψη αποφάσεων, γρήγορα αντανακλαστικά, διοικητικές, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ελεγκτής Ολικής Ποιότητας 

 
Ορισµός: Ο ελεγκτής ολικής ποιότητας έχει ως αντικείµενο την αποτελεσµατική εφαρµογή µεθόδων 
για τη διασφάλιση και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας µιας επιχείρησης και της ποιότητας των 
παραγοµένων προϊόντων ή υπηρεσιών από αυτήν.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ασκεί τον έλεγχο µέσα από συλλογή δεδοµένων προερχοµένων από τη 
γραµµή παραγωγής του προϊόντος, οργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις των τµηµαταρχών ή 
διευθυντών και παρέχει συµβουλές για τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας παραγωγής. 
Οι δραστηριότητες του ελεγκτή ολικής ποιότητας περιλαµβάνουν: το σχεδιασµό των ελέγχων που 
πρέπει να εφαρµοστούν, την εφαρµογή ελέγχων στα τµήµατα της γραµµής παραγωγής, την εξαγωγή 
συµπερασµάτων και ενηµέρωση των στελεχών της εταιρείας και την παροχή συµβουλών για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος. 
Για την επαρκή άσκηση του επαγγέλµατος απαιτούνται βιβλία σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο, 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, πληροφοριακό υλικό για τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, όπως ο 
ΙSO. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ελεγκτής ολικής ποιότητας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευστροφία, ευσυνειδησία, 
επινοητικότητα, κοινωνική επιδεξιότητα, δυναµισµό, αυτάρκεια και συνέπεια. 
Απαραίτητα προσόντα επίσης είναι η υπολογιστική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη χώρου 
και συνθηκών και η επικοινωνιακή ευχέρεια. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ελεγκτής ολικής ποιότητας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευστροφία, ευσυνειδησία, 
επινοητικότητα, κοινωνική επιδεξιότητα, δυναµισµό, αυτάρκεια και συνέπεια. 
Απαραίτητα προσόντα επίσης είναι η υπολογιστική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη χώρου 
και συνθηκών και η επικοινωνιακή ευχέρεια. 
 
Μέλλον: Η άγνοια της σηµασίας του ρόλου του ελεγκτή ποιοτικού ελέγχου, περιορίζει τη ζήτηση της 
συγκεκριµένης ειδικότητας. Στο µέλλον όµως, αναµένεται να εκτιµηθεί η ανάγκη ύπαρξης ενός ελεγκτή 
ολικής ποιότητας σε κάθε εταιρεία του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ελεγκτής ολικής ποιότητας µπορεί να εργαστεί ως υπεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις και βιοµηχανίες παραγωγής τροφίµων, φαρµάκων, ηλεκτρικών και 
άλλων ειδών, σε υπηρεσίες του Δηµοσίου όπως του Υπουργείου Εµπορίου, Ανάπτυξης, ΕΛΒΟ και ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας παρέχοντας συµβουλές σε φορείς και επιχειρήσεις. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου εργάζεται στο γραφείο του σε καλές 
συνθήκες εργασίας, αλλά και σε ανοικτό χώρο όποτε οι περιστάσεις το απαιτούν, ατοµικά ή σε 
συνεργασία µε άλλους ειδικούς και τα στελέχη της επιχείρησης που αναλαµβάνει. 
Τα ωράρια ποικίλλουν ανάλογα µε το φορέα εργασίας, ή τις προθεσµίες παράδοσης του έργου. Στο 
δηµόσιο τοµέα είναι δυνατές οι µεταθέσεις ή οι µετατάξεις. Ακόµη, τα ταξίδια είναι πολύ συνηθισµένα. 
Στον ιδιωτικό τοµέα το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου εργασίας αφιερώνεται σε ταξίδια προκειµένου ο 
ελεγκτής ολικής ποιότητας να επισκεφθεί και να ελέγξει από κοντά τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
που αναλαµβάνει. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Γραπτός δεοντολογικός κώδικας υπάρχει και προέρχεται από το 
διεθνή σύνδεσµο ελεγκτών ποιότητας µε έδρα το Λονδίνο. 
 
Γενικά σχόλια: Η άγνοια της σηµασίας του ρόλου του ελεγκτή ποιοτικού ελέγχου, περιορίζει τη ζήτηση 
της συγκεκριµένης ειδικότητας. Στο µέλλον όµως, αναµένεται να εκτιµηθεί η ανάγκη ύπαρξης ενός 
ελεγκτή ολικής ποιότητας σε κάθε εταιρεία του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. 
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της συγκεκριµένης ειδικότητας. Στο µέλλον όµως, αναµένεται να εκτιµηθεί η ανάγκη ύπαρξης ενός 
ελεγκτή ολικής ποιότητας σε κάθε εταιρεία του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ενδυµατολόγος 

 
Ορισµός: Ο Ενδυµατολόγος σχεδιάζει και επιµελείται τα κοστούµια των ηθοποιών µιας θεατρικής, 
κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα ο ενδυµατολόγος, µελετά προσεκτικά την εποχή όπου διαδραµατίζεται η 
υπόθεση κάθε έργου προσπαθώντας να συλλάβει την ατµόσφαιρα µέσα στην οποία εξελίσσεται αυτό. 
Συνεργάζεται στενά µε το σκηνοθέτη για να κατανοήσει τον τρόπο προσέγγισης του συγκεκριµένου 
έργου. 
Στη συνέχεια, σχεδιάζει τα κοστούµια που απαιτεί η παραγωγή υπολογίζοντας την εντύπωση που θα 
δηµιουργούν σε κάθε θεατρική σκηνή ή κινηµατογραφικό πλάνο, οργανώνει και επιβλέπει όλη τη 
διαδικασία της κατασκευής. ʼλλες φορές µπορεί να προµηθεύεται έτοιµα ρούχα από την αγορά και να 
τα συνδυάζει κατάλληλα µεταξύ τους. 
Συνεργάζεται στενά µε τους άλλους συντελεστές της κινηµατογραφικής, θεατρικής ή τηλεοπτικής 
παραγωγής, όπως το σκηνοθέτη, το σκηνογράφο, τους ηθοποιούς, εφόσον η ενδυµατολογική 
επιµέλεια θεωρείται µια ξεχωριστή δηµιουργία στα πλαίσια της συλλογικής παραγωγής του έργου. 
Τα απαραίτητα µέσα που χρησιµοποιεί ο Ενδυµατολόγος είναι όργανα σχεδίου (χαρτί, µολύβι, 
χρώµατα), υφάσµατα και τώρα τελευταία και ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιµοποιώντας τα ειδικά 
προγράµµατα σχεδιασµού ενδυµάτων που έχουν δηµιουργηθεί. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει νοµοθετική κατοχύρωση που να προστατεύει τα δικαιώµατα 
των επαγγελµατιών.  
 
Εκπαίδευση: Ο ενδυµατολόγος σπουδάζει σε αναγνωρισµένες από το κράτος Σχολές 
Κινηµατογράφου, σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. 
 
Για να εργαστεί κάποιος ως ενδυµατολόγος, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του ενδυµατολόγου, χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική ευαισθησία, 
αισθητικό κριτήριο και δηµιουργική φαντασία. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι, το ταλέντο στο σχέδιο, 
η ικανότητα αρµονικού συνδυασµού των χρωµάτων, υφασµάτων και αξεσουάρ, το καλό γούστο και η 
βαθιά γνώση της ιστορίας του ενδύµατος. Ακόµη, ο ενδυµατολόγος διαθέτει ικανότητα αντίληψης της 
παρουσίας του ανθρώπου µέσα στο χώρο, καθώς και ευχέρεια επικοινωνίας και συνεργασίας, εφόσον 
έρχεται σε επαφή µε όλους τους συντελεστές του έργου και τα συνεργεία κατασκευής.  
Τέλος, πρέπει να έχει ενδιαφέρον και να παρακολουθεί την εξέλιξη των σύγχρονων αισθητικών 
απόψεων, τάσεων, συνηθειών και υλικών που χρησιµοποιεί στη δουλειά του και τις ιδιοµορφίες των 
νέων µέσων όπου καλείται να εργαστεί, όπως στην τηλεόραση και στη διαφήµιση. 
Σηµαντικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος, είναι η γνώση τουλάχιστον µίας ξένης 
γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης εντοπίζονται κυρίως στο χώρο του θεάτρου και του 
κινηµατογράφου όπου υπάρχει αρκετή στενότητα. Οι αποδοχές του κυµαίνονται ανάλογα µε την 
εµπειρία και τα προσόντα που διαθέτει, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ενδυµατολόγος µπορεί να εργαστεί στον κινηµατογράφο, στο θέατρο 
και στην τηλεόραση, στη διαφήµιση, ακόµα και σε οίκους µόδας ως υπάλληλος, ή ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας ανοίγοντας δική του επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: O ενδυµατολόγος είναι υπεύθυνος για την άρτια ενδυµατολογική 
εµφάνιση των πρωταγωνιστών της παραγωγής και συνεπώς επηρεάζει την επιτυχία της.  
Όταν σχεδιάζει τα κοστούµια, δουλεύει στον κλειστό χώρο του σχεδιαστηρίου, ενώ, αν τα 
προµηθεύεται από την αγορά, χρειάζεται να πηγαίνει στους χώρους διάθεσης για την επιλογή τους. 
Όταν επιβλέπει την κατασκευή ή την πρόβα των κοστουµιών, χρειάζεται να µετακινείται στις θεατρικές 
σκηνές, στις τηλεοπτικές αίθουσες παραγωγής ή σε ανοικτούς χώρους στην περίπτωση εξωτερικών 
γυρισµάτων µιας τηλεοπτικής ή κινηµατογραφικής παραγωγής, αντιµετωπίζοντας τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν την ώρα της λήψης. 
Ο ενδυµατολόγος εργάζεται εντατικά και κάτω από πίεση χρόνου. Δεν έχει προσδιορισµένο ωράριο 
εργασίας ούτε σταθερές ηµέρες ανάπαυσης και όλα εξαρτώνται από το συγκεκριµένο έργο που πρέπει 
να εκτελέσει και το χρόνο παράδοσής του. Επίσης, κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων βρίσκεται σε 
συνεχή ετοιµότητα για να αντιµετωπίσει τυχόν προβλήµατα που θα παρουσιαστούν 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Είναι σηµαντική η συµβολή του ενδυµατολόγου στην επιτυχία µιας παράστασης ή µιας 
κινηµατογραφικής ταινίας. Ο ενδυµατολόγος, πρέπει να συλλάβει το πνεύµα, την ιστορικότητα, την 
ατµόσφαιρα της εποχής που διαδραµατίζεται το έργο και να την αποδώσει πιστά στις φορεσιές των 
ηθοποιών. 
Ο ενδυµατολόγος έρχεται σε επικοινωνία µε σχεδόν όλους τους συντελεστές της παραγωγής 
(ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, τεχνικούς) καθώς και µε το συνεργείο κατασκευής των 
ενδυµάτων, γι' αυτό χρειάζεται να έχει υποµονή, ικανότητα επικοινωνίας, πνεύµα συνεργασίας και 
συντονιστικές ικανότητες 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ενορχηστρωτής 

 
Ορισµός: Ενορχηστρωτής είναι ο µουσικός που συνδυάζει ήχους από µουσικά όργανα, µε σκοπό να 
συνθέσει ένα ολοκληρωµένο µουσικό θέµα.  
 
Περιγραφή: Ο ενορχηστρωτής είναι αυτός που ενορχηστρώνει ένα µουσικό θέµα, δηλαδή καθορίζει τη 
συµµετοχή του κάθε µουσικού οργάνου και διευθύνει την ορχήστρα που εκτελεί αυτό το µουσικό θέµα. 
Οι κύριες δραστηριότητες του ενορχηστρωτή είναι η ενορχήστρωση (ενοργάνωση) κάποιου µουσικού 
θέµατος (τραγούδια, ορχηστρικά κοµµάτια, θεατρικά, τηλεοπτικά ή κινηµατογραφικά θέµατα) για µικρή 
ή µεγάλη ορχήστρα, η διενέργεια πρόβας µε την ορχήστρα για την εκτέλεση των µουσικών έργων, η 
επίβλεψη και η διεύθυνση της εκτέλεσης των έργων αυτών.  
Στην εργασία του χρησιµοποιεί κασετόφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορα µουσικά όργανα. 
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Στην εργασία του χρησιµοποιεί κασετόφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορα µουσικά όργανα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ενορχηστρωτής πρέπει να έχει πολύ καλές θεωρητικές γνώσεις µουσικής και 
προαιρετικά κάποιου µουσικού οργάνου. Για τις γνώσεις αυτές, απαιτούνται πολύχρονες σπουδές σε 
κάποιο κρατικό ή ιδιωτικό µουσικό ωδείο. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα, εκτός των µουσικών γνώσεων, απαιτεί από όσους το επιλέξουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως είναι η φαντασία και η δηµιουργικότητα. Ο 
ενορχηστρωτής πρέπει να έχει ενθουσιασµό για το συγκεκριµένο επάγγελµα, ευσυνειδησία, 
αυθορµητισµό, ευαισθησία, συνέπεια, γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά και ηρεµία. Ακόµη, πρέπει να 
έχει ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, ικανότητα παραγωγής ιδεών, πρωτοτυπία σκέψης και 
αισθητική αντίληψη. Χρειάζεται επίσης να διαθέτει γενική µόρφωση και καλλιέργεια, καλλιτεχνική και 
συναισθηµατική ωριµότητα. Τέλος, η κοινωνικότητα και οι καλές δηµόσιες σχέσεις µε τα άτοµα που 
βρίσκονται στον καλλιτεχνικό χώρο, αποτελούν θετικά στοιχεία στην άσκηση του επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι µέτριες. Οι αναγνωρισµένοι στο χώρο αυτό έχουν 
πολύ καλή επαγγελµατική παρουσία, κοινωνικό και καλλιτεχνικό γόητρο. Εφόσον εισαχθεί κάποιος στο 
επάγγελµα, παρέχονται δυνατότητες εξέλιξης, ενώ οι αµοιβές είναι ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι ενορχηστρωτές µπορούν να εργαστούν σε χώρους ηχογράφησης και 
συναυλιών, σε ορχήστρες κρατικές ή ιδιωτικές, σε µουσικά θέατρα, σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, 
ή ακόµη µπορούν να παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα µουσικής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του ενορχηστρωτή είναι µια εργασία καλλιτεχνική που 
χρειάζεται ηρεµία και αυτοσυγκέντρωση. Είναι µια εργασία που περιλαµβάνει αρκετό άγχος, αφού ο 
ενορχηστρωτής έχει την ευθύνη του συντονισµού πολλών ανθρώπων και οργάνων ταυτόχρονα. Είναι 
εργασία πνευµατική µε ωράριο που καθορίζεται ανάλογα µε τη διάθεση και την έµπνευση του 
δηµιουργού της. Πρόκειται για εργασία ατοµική και οµαδική ταυτόχρονα, που απαιτεί καλή συνεργασία 
µεταξύ του ενορχηστρωτή µε τους µουσικούς της ορχήστρας που εκτελούν το µουσικό θέµα. Ο 
ενορχηστρωτής πολλές φορές χρειάζεται να ταξιδεύει σε διάφορα µέρη για συναυλίες. 
Η εργασία ασκείται σε κλειστό χώρο. Ο ενορχηστρωτής µπορεί να εργάζεται στο γραφείο του κάνοντας 
χρήση κασετοφώνου ή κάποιου µουσικού οργάνου, ή χρήση προγράµµατος υπολογιστή για 
ενορχήστρωση. Οι συναυλίες και οι εκτελέσεις έργων γίνονται σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, 
συνήθως απογευµατινές ή βραδινές ώρες. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ενορχηστρωτής είναι άτοµο µε ταλέντο στη µουσική, µε συνδυαστικές, συντονιστικές 
και οργανωτικές ικανότητες.  
Ιδιαίτερη ένταση και άγχος προκαλεί η ενορχήστρωση ενός µουσικού θέµατος, γιατί πρέπει να 
επιλεχθούν και συνδυαστούν κατάλληλα τα µουσικά όργανα µεταξύ τους, καθώς και να υπολογιστεί µε 
ακρίβεια η συµµετοχή κάθε µουσικού οργάνου, ώστε να παραχθεί ένα ικανοποιητικό ηχητικό 
αποτέλεσµα που θα αναδεικνύει αυτό το µουσικό θέµα. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επαγγελµατίας δύτης 

 
Ορισµός: Ο δύτης εκτελεί διάφορες υποβρύχιες εργασίες ή κάνοντας καταδύσεις παρατηρεί το βυθό 
των θαλασσών, των λιµνών και των ποταµών.  
 
Περιγραφή: Δουλεύει κάτω από το νερό φορώντας ειδική λαστιχένια στολή και εξοπλισµό κατάδυσης 
µε παροχή οξυγόνου για την επιθεώρηση, εγκατάσταση, επισκευή, µετακίνηση υλικού ή των 
υποβρύχιων τµηµάτων πλωτών µέσων. 
Ειδικότερα, ο δύτης επιθεωρεί ή επισκευάζει τα ύφαλα των πλοίων, εκτελεί υποθαλάσσιες εργασίες σε 
έργα υποδοµής, όπως γέφυρες, εξέδρες, σωληνώσεις. Τοποθετεί υποθαλάσσια εκρηκτικά για τον 
καθαρισµό του βυθού από βραχώδη πετρώµατα για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας. Εργάζεται σε 
υποβρύχιες αρχαιολογικές ανασκαφές ή σε έρευνα ναυαγίων, παρακολουθεί και κάνει παρατηρήσεις 
για την κατάσταση του βυθού, συµµετέχει στη διάσωση ατόµων που έχουν εγκλωβιστεί στο νερό ή 
στην ανάσυρση αντικειµένων που βρίσκονται στο βυθό. 
Ο εξοπλισµός του δύτη είναι πολύπλοκος. Σε µεγάλα βάθη χρησιµοποιεί σκάφανδρο και αναπνέει από 
σωλήνα που φθάνει µέχρι την επιφάνεια. Σε µικρότερα βάθη χρησιµοποιεί λαστιχένια στολή µε 
αναπνευστική σωλήνωση που συγκοινωνεί µε την επιφάνεια ή µε φιάλη οξυγόνου που µεταφέρει στην 
πλάτη του. Για την επικοινωνία µε την επιφάνεια µπορεί να χρησιµοποιεί ειδικό σύστηµα µεταφοράς 
σηµάτων. Χρησιµοποιεί ακόµα υποβρύχια σκάφη, υποβρύχιους φακούς, φωτογραφικές µηχανές και 
κάµερες, ελαφριά εργαλεία επισκευών (τρυπάνια, κατσαβίδια, κολλητήρια), οξυγονοκολλήσεις και 
ροµπότ. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια δύτη από το 
Λιµεναρχείο και πιστοποιητικό υγείας από Κρατικό Νοσοκοµείο.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο δύτης απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε µία σχολή δυτών 
αναγνωρισµένη από το κράτος. Θα πρέπει όµως να έχει παρακολουθήσει και επιµορφωτικά 
προγράµµατα τόσο πρακτικού επιπέδου (χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων αλιείας), όσο και 
επιστηµονικού - πολιτιστικού επιπέδου (ιστορία, θαλάσσια βιολογία, τέχνη).  
 
Σπουδαιότητα: Ο δύτης θα πρέπει να είναι άτοµο τολµηρό, µε σωµατική ευελιξία, σταθερότητα στις 
κινήσεις, αίσθηση του χώρου, της προοπτικής και του χρόνου, άριστο προσανατολισµό, γρήγορα 
αντανακλαστικά, καλή όραση και µε άριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από υποµονή, προσοχή, ψυχραιµία και ηρεµία, συνέπεια και να έχει δυνατότητα 
συγκέντρωσης σε ένα έργο για αρκετή ώρα. Απαιτείται να είναι άριστος κολυµβητής, να έχει 
επιδεξιότητα στη χρήση µηχανικού εξοπλισµού και κυρίως των υποβρύχιων µηχανηµάτων. Ακόµη, 
χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα συνεργάσιµος µε την οµάδα του και να ακολουθεί πιστά το πρόγραµµα και 
το σχεδιασµό δουλειάς που του έχουν ορίσει. 
 
Μέλλον: Είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό και επικίνδυνο επάγγελµα, µε αποτέλεσµα να το ασκεί 
περιορισµένος αριθµός επαγγελµατιών. Για όσους το ασκούν υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές και 
ικανοποιητικές αµοιβές που µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της αποστολής, το βάθος της 
κατάδυσης, την τοποθεσία και άλλα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο δύτης µπορεί να εργαστεί σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, 
συνεργεία υποβρύχιων επισκευών, συνεργεία αρχαιολογικών ανασκαφών, οµάδες διάσωσης και σε 
σχολές δυτών ως εκπαιδευτής. Ακόµη, µπορεί να δηµιουργήσει δικό του συνεργείο εκτέλεσης 
υποβρύχιων εργασιών. 
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υποβρύχιων εργασιών. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Δουλεύει κάτω από το νερό φορώντας ειδική λαστιχένια στολή και 
εξοπλισµό κατάδυσης µε παροχή οξυγόνου για την επιθεώρηση, εγκατάσταση, επισκευή, µετακίνηση 
υλικού ή των υποβρύχιων τµηµάτων πλωτών µέσων. 
Ειδικότερα, ο δύτης επιθεωρεί ή επισκευάζει τα ύφαλα των πλοίων, εκτελεί υποθαλάσσιες εργασίες σε 
έργα υποδοµής, όπως γέφυρες, εξέδρες, σωληνώσεις. Τοποθετεί υποθαλάσσια εκρηκτικά για τον 
καθαρισµό του βυθού από βραχώδη πετρώµατα για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας. Εργάζεται σε 
υποβρύχιες αρχαιολογικές ανασκαφές ή σε έρευνα ναυαγίων, παρακολουθεί και κάνει παρατηρήσεις 
για την κατάσταση του βυθού, συµµετέχει στη διάσωση ατόµων που έχουν εγκλωβιστεί στο νερό ή 
στην ανάσυρση αντικειµένων που βρίσκονται στο βυθό. 
Ο εξοπλισµός του δύτη είναι πολύπλοκος. Σε µεγάλα βάθη χρησιµοποιεί σκάφανδρο και αναπνέει από 
σωλήνα που φθάνει µέχρι την επιφάνεια. Σε µικρότερα βάθη χρησιµοποιεί λαστιχένια στολή µε 
αναπνευστική σωλήνωση που συγκοινωνεί µε την επιφάνεια ή µε φιάλη οξυγόνου που µεταφέρει στην 
πλάτη του. Για την επικοινωνία µε την επιφάνεια µπορεί να χρησιµοποιεί ειδικό σύστηµα µεταφοράς 
σηµάτων. Χρησιµοποιεί ακόµα υποβρύχια σκάφη, υποβρύχιους φακούς, φωτογραφικές µηχανές και 
κάµερες, ελαφριά εργαλεία επισκευών (τρυπάνια, κατσαβίδια, κολλητήρια), οξυγονοκολλήσεις και 
ροµπότ. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα προϋποθέτει ιδιαίτερη κλίση στον αυτοδυτισµό, αγάπη και σεβασµό 
προς τη θάλασσα και ασκείται από άτοµα που διαθέτουν πειθαρχία και αυτοέλεγχο, συναισθηµατική 
ισορροπία και ωριµότητα, θάρρος και αυτοπεποίθηση. 
Το επάγγελµα του δύτη, είναι πολύ σηµαντικό για εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις απεγκλωβισµού ή διάσωσης ζώντων 
οργανισµών, εξερευνήσεων, ανακαλύψεων και ελέγχου καταστάσεων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επικοινωνιολόγος 

 
Ορισµός: Ο επικοινωνιολόγος ασχολείται µε τον επιστηµονικό σχεδιασµό, το συντονισµό και την 
εκτέλεση στρατηγικών προγραµµάτων, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 
επικοινωνιακής πολιτικής ατόµων, οργανισµών ή φορέων.  
 
 
 

 
Περιγραφή: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης ενός προγράµµατος ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής οι 
κύριες δραστηριότητες του επικοινωνιολόγου περιλαµβάνουν: την επαφή µε τους πελάτες, την έρευνα 
για τις ανάγκες και το προφίλ του πελάτη, το σχεδιασµό και το συντονισµό του στρατηγικού 
προγράµµατος δράσης, την κατασκευή επικοινωνιακού υλικού και την επικοινωνία µε τα µέσα 
προβολής. Κατόπιν, ο επικοινωνιολόγος προχωρά στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δράσης 
του.  
Ο επικοινωνιολόγος χρησιµοποιεί στην εργασία του ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά αξιοποιεί 
κάθε δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για επικοινωνία. 
Πρόκειται για ένα επάγγελµα που γεννήθηκε για να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες επικοινωνίας στις 
σύγχρονες κοινωνίες και το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τις συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, ο επικοινωνιολόγος χρειάζεται να ενηµερώνεται και να επιµορφώνεται 
διαρκώς . 
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Ο επικοινωνιολόγος χρησιµοποιεί στην εργασία του ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά αξιοποιεί 
κάθε δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για επικοινωνία. 
Πρόκειται για ένα επάγγελµα που γεννήθηκε για να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες επικοινωνίας στις 
σύγχρονες κοινωνίες και το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τις συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, ο επικοινωνιολόγος χρειάζεται να ενηµερώνεται και να επιµορφώνεται 
διαρκώς . 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας. 
Οι επικοινωνιολόγοι εκπροσωπούνται συλλογικά από φορείς συναφών κλάδων των Κοινωνικών 
Επιστηµών. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως επικοινωνιολόγος µπορεί κανείς να ειδικευτεί στα Τµήµατα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 
των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Επίσης, βασικές γνώσεις για την επιστήµη της επικοινωνίας µπορεί να 
αποκτήσει κάποιος παρακολουθώντας µαθήµατα των Τµηµάτων των Κοινωνικών Επιστηµών. 
Εξάλλου, συναφή προγράµµατα ειδίκευσης στην επικοινωνία υπάρχουν και σε µεταπτυχιακό επίπεδο.  
 
Σπουδαιότητα: Η κοινωνική δεξιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση µε το 
επάγγελµα του επικοινωνιολόγου, ενώ η επινοητικότητα, η δηµιουργική φαντασία, η κριτική σκέψη, ο 
δυναµισµός και η συνέπεια είναι σηµαντικά στοιχεία για την επιτυχία στο χώρο. 
Εξάλλου, ο επικοινωνιολόγος χρειάζεται να χειρίζεται καλά το λόγο, να έχει βασικές γνώσεις 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου. 
 
Μέλλον: Οι ανάγκες για ειδικευµένους επιστήµονες στον τοµέα της επικοινωνίας αυξάνονται συνεχώς 
στις µέρες µας και συνεπώς στο χώρο υπάρχει κινητικότητα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επικοινωνιολόγοι µπορούν να απασχοληθούν στο χώρο των ΜΜΕ, σε 
εταιρείες ή οργανισµούς δηµοσίων σχέσεων ή ακόµα και στο χώρο της πολιτικής ή και των 
επιχειρήσεων και γενικότερα σε οποιοδήποτε χώρο µπορεί να έχει σχέση µε την ανάπτυξη και 
οργάνωση της επικοινωνίας. Ακόµη, µπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Οι επικοινωνιολόγοι µπορούν να εργαστούν ως µισθωτοί µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επικοινωνιολόγος εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, έχει ελεύθερο 
ωράριο και καθηµερινά έρχεται σε επαφή µε πολλά άτοµα. Οι µετακινήσεις του είναι συνεχείς, κυρίως 
µέσα στην πόλη που εργάζεται και σπανιότερα στα εξωτερικό, όταν πρόκειται να παρακολουθήσει 
συνέδρια ή επιµορφωτικά σεµινάρια. Πρόκειται για ένα επάγγελµα που χαρακτηρίζεται από συνεχείς 
εναλλαγές, γεγονός που προσδίδει εσωτερική ικανοποίηση σε όποιον το ασκεί, παρά των γρήγορων 
και πιεστικών ρυθµών του. Οι αµοιβές βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε την προϋπηρεσία και την 
ποιότητα των εργασιών κάθε επαγγελµατία. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Αρκετοί επικοινωνιολόγοι επιλέγουν να εργαστούν στον τοµέα της πολιτικής 
επικοινωνίας, µε κύριο αντικείµενο τη βελτίωση και την προώθηση της δηµόσιας εικόνας των πολιτικών 
προσώπων.  
Η δυναµική προσωπικότητα, η ευχέρεια λόγου, η επινοητικότητα και η δηµιουργική φαντασία είναι 
στοιχεία που είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία επικοινωνιολόγο. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επιµελητής πτήσεων 

 
Ορισµός: Προετοιµάζει το σχέδιο πτήσης του αεροσκάφους και παρακολουθεί την εξέλιξη του σχεδίου 
από την απογείωση ως και την προσγείωση του αεροσκάφους.  
 
Περιγραφή: Ο επιµελητής πτήσεων, από τη βάση της επιµελητείας πτήσεων που εδρεύει στο 
αεροδρόµιο, ασχολείται µε την οργάνωση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των πτήσεων των 
αεροσκαφών κάθε αεροπορικής εταιρείας. Το αντικείµενο της εργασίας του περιλαµβάνει: Την 
προετοιµασία του σχεδίου πτήσης σύµφωνα µε τα βάρη απογείωσης και προσγείωσης και την 
κατάσταση των αεροδιαδρόµων. Την ανάλυση και εκτίµηση των µετεωρολογικών δεδοµένων για τον 
προσδιορισµό πιθανών κινδύνων σε σχέση µε την ασφάλεια της πτήσης. Τον υπολογισµό των 
απαιτούµενων καυσίµων για τις ανάγκες της πτήσης, την παρακολούθηση της πτήσης µέσω 
συστηµάτων ραδιοεπικοινωνίας, από την απογείωση µέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους και την 
ενηµέρωση του πληρώµατος για οποιεσδήποτε αλλαγές δεδοµένων προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
πτήσης. 
Για την εργασία του ο επιµελητής πτήσεων χρησιµοποιεί τα διάφορα συστήµατα ραδιοεπικοινωνίας. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια που παρέχεται από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) µετά από εξετάσεις. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις περιέχονται στο Β.Δ 22/64.  
 
Εκπαίδευση: Ο επιµελητής πτήσεων είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. αντίστοιχης ειδικότητας. Μπορεί ακόµη να 
έχει σπουδάσει στη Σχολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 
 
Σπουδαιότητα: Ο επιµελητής πτήσεων πρέπει να διαθέτει υψηλό αίσθηµα ευθύνης και ευσυνειδησία. 
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η επινοητικότητα, ο δυναµισµός, η υπολογιστική ικανότητα, η 
παρατηρητικότητα, η ευστροφία και η ευελιξία. Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, της 
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ραδιοργάνων. Ο επιµελητής πτήσεων θα πρέπει να διαθέτει 
επίσης οργανωτικές ικανότητες. 
 
Μέλλον: Σήµερα, η ζήτηση για επιµελητές πτήσεων είναι σταθερή και οι επαγγελµατίες δεν 
απειλούνται µε ανεργία ή εργασιακή ανασφάλεια. 
Οι αποδοχές στο επάγγελµα αυτό θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επόπτης πτήσεων εργάζεται για λογαριασµό αεροπορικών εταιρειών, 
στα αεροδρόµια.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επιµελητής πτήσεων εργάζεται σε γραφείο, άλλοτε µόνος του και 
άλλοτε σε συνεργασία µε άλλους. Συνήθως υπάρχουν συνθήκες έντασης και άγχους, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχουν έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις. Το ωράριο εργασίας του είναι συγκεκριµένο, εργάζεται 
σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το 24ωρο και πολλές φορές απαιτείται να δουλεύει υπερωριακά για την 
κάλυψη αναγκών. Συχνά, απαιτούνται επίσης και ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.  

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο επιµελητής πτήσεων φροντίζει για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται και 
προγραµµατίζει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για την ασφαλή πτήση του 
αεροσκάφους. 
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προγραµµατίζει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για την ασφαλή πτήση του 
αεροσκάφους. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επιπλοποιός 

 
Ορισµός: Ο επιπλοποιός είναι ο ειδικός τεχνίτης που επεξεργάζεται το ξύλο και άλλα υλικά, όπως το 
µέταλλο, το αλουµίνιο, τα πολυµερή, για να κατασκευάσει ή να επισκευάσει έπιπλα.  
 
Περιγραφή: Για την κατασκευή ενός επίπλου ο επιπλοποιός µελετά κατ' αρχήν τα σχέδια των επίπλων 
που θα κατασκευαστούν, ή εκτιµά τις ζηµιές όσων θα επισκευαστούν, προσδιορίζει τη σειρά των 
ενεργειών που θα χρειάζεται να γίνουν για την κοπή και προετοιµασία του ξύλου ή διαφόρων άλλων 
προϊόντων ξύλου. 
Στη συνέχεια, ο επιπλοποιός µε βάση τον σχεδιασµό που έχει κάνει, προετοιµάζει ένα προσχέδιο του 
επίπλου, επιλέγει τα κατάλληλα ξύλα και εντοπίζει σε αυτά τα σηµεία κοπής και ένωσης, κόβει τα ξύλα 
µε το πριόνι, πλανίζει και καθαρίζει τις επιφάνειες των κοµµατιών του ξύλου, τρυπά τα διάφορα 
κοµµάτια στα σηµεία που θα ενωθούν µεταξύ τους, συναρµολογεί τα κοµµάτια δοκιµαστικά για να 
διαπιστώσει µήπως υπάρχουν ατέλειες στην επεξεργασία τους και στερεώνει τις συνδέσεις 
καρφώνοντας, βιδώνοντας ή βάζοντας κόλλα. 
Αφού συναρµολογηθεί το έπιπλο, ο επιπλοποιός τρίβει και πλανίζει τις επιφάνειες, και αφού 
στεγνώσουν, τις λουστράρει και τις γυαλίζει µε ειδικά βερνίκια. Στο τέλος τοποθετεί διάφορα 
εξαρτήµατα στο έπιπλο, όπως χειρολαβές, µεντεσέδες ή κλειδαριές.  
Για την κοπή και επεξεργασία του ξύλου χρησιµοποιεί διάφορα είδη πριονιών, κορδέλα, σβούρα, 
τρυπάνι. Ακόµα, χειρίζεται ειδικά µηχανήµατα για τις κατάλληλες τοµές στα ξύλα, καλούπια, 
παντογράφους και τόρνους για να µορφοποιηθούν. Στα σύγχρονα έπιπλα, όπου χρησιµοποιούνται και 
άλλα υλικά πλην του ξύλου, οι µέθοδοι κατεργασίας διαφέρουν σηµαντικά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελµα του επιπλοποιού, δεν χρειάζεται να έχει 
ιδιαίτερες σπουδές, ή ειδικές γνώσεις. Μέχρι πρόσφατα η εκπαίδευση στο επάγγελµα γινόταν µε 
µαθητεία κοντά σε κάποιον έµπειρο τεχνίτη-επαγγελµατία. Σχετική τυπική εκπαίδευση µπορεί κανείς να 
λάβει και στα Τ.Ε.Ε (π.χ. στη Διπλάρειο Σχολή). ή στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Ακόµα, στα 
Ι.Ε.Κ., λειτουργούν τµήµατα κατάρτισης στις ειδικότητες του σχεδιαστή επίπλου (επίπεδο διπλώµατος), 
του ξυλουργού και του ξυλογλύπτη. 
 
Σπουδαιότητα: Ο επιπλοποιός πρέπει να είναι επιδέξιος, υποµονετικός και να δίνει µεγάλη προσοχή 
στη λεπτοµέρεια. Ακόµα, να είναι ευσυνείδητος, συνεπής στην εργασία του και να τηρεί τις 
συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης. Χρειάζεται να διαθέτει υπολογιστική, µαθηµατική και 
µηχανική ικανότητα για το χειρισµό των εργαλείων και µηχανηµάτων. Ακόµη, χρειάζεται να είναι 
ευέλικτος, µε επικοινωνιακές ικανότητες για τις επαφές του µε τους συνεργάτες και τους πελάτες του. 
Παράλληλα, πρέπει να διακρίνεται από δηµιουργικότητα, πρωτοβουλία, φαντασία, καλό αισθητικό 
κριτήριο και ικανότητα αντίληψης του χώρου. Τέλος, για την ατοµική του ασφάλεια οφείλει να είναι 
προσεκτικός και να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας στο χειρισµό των µηχανηµάτων. 
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κριτήριο και ικανότητα αντίληψης του χώρου. Τέλος, για την ατοµική του ασφάλεια οφείλει να είναι 
προσεκτικός και να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας στο χειρισµό των µηχανηµάτων. 
 
Μέλλον: Η ζήτηση για ξύλινα έπιπλα είναι πάντοτε υψηλή και οι επισκευές αναγκαίες. Ορισµένες 
φορές το υψηλό κόστος των χειροποίητων επίπλων αποτρέπει τους καταναλωτές να τα αγοράσουν. Το 
επάγγελµα εξακολουθεί να έχει καλές προοπτικές απασχόλησης, παρά τον ανταγωνισµό µεταξύ 
βιοτεχνών και βιοµηχάνων ή εµπόρων φτηνών εισαγόµενων επίπλων.  
Οι αποδοχές του επιπλοποιού ποικίλουν, ανάλογα µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. Εάν 
εργάζεται ως υπάλληλος στη βιοµηχανία, οι αµοιβές του είναι προκαθορισµένες, ενώ αν έχει δικό του 
εργαστήριο οι αµοιβές του εξαρτώνται από τον όγκο των παραγγελιών που λαµβάνει, την ποιότητα της 
δουλειάς του και µπορούν να φτάσουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επιπλοποιός ασχολείται ως µισθωτός σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες 
κατασκευής επίπλων, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας ανοίγοντας δικό του επιπλοποιείο, ή επίσης 
µπορεί να ασχοληθεί µε το εµπόριο επίπλων που κατασκευάζει ο ίδιος ή άλλοι συνεργάτες ή 
προµηθευτές του. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επιπλοποιός µπορεί να εργάζεται στο εργαστήριό του ή σε κάποια 
βιοµηχανία, όπου συνεργάζεται µε άλλους τεχνίτες. Η δουλειά του είναι χειρωνακτική και απαιτεί 
πολύωρη ορθοστασία. Εργάζεται µε ακανόνιστο ωράριο, ανάλογα πάντα µε τον όγκο των 
παραγγελιών που έχει αναλάβει και τις προθεσµίες παράδοσης των επίπλων. Μπορεί να χρειαστεί να 
µετακινηθεί για τη λήψη παραγγελιών, την επιθεώρηση χώρων που θα επιπλώσει, την επιλογή ξυλείας 
από εργοστάσια ή αποθήκες, την παράδοση ή συναρµολόγηση των επίπλων, την επισκευή επίπλων 
σε σπίτια και επιχειρήσεις. Όσοι έχουν βιοτεχνίες χρειάζεται να ταξιδεύουν συχνά, για την 
παρακολούθηση εκθέσεων επίπλων και υλικών, την παρακολούθηση της αγοράς ή την έκθεση των 
επίπλων τους σε άλλες πόλεις.  
Εργάζεται σε κλειστό χώρο, σε εργαστήρια ή βιοµηχανίες κατασκευής επίπλων. Τα εργαλεία και 
µηχανήµατα που χρησιµοποιεί είναι συχνά επικίνδυνα για τη σωµατική του ακεραιότητα, γι' αυτό 
πρέπει να τα χειρίζεται πολύ προσεκτικά και να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας τους. Ακόµα, στο 
χώρο εργασίας του εκτίθεται συνεχώς στη σκόνη, στα πριονίδια, στις διάφορες χηµικές ουσίες και τις 
µυρωδιές από τα ξύλα ή τα βερνίκια, καθώς και στο θόρυβο που προκαλούν τα µηχανήµατα, µε 
αποτέλεσµα πολλές φορές να επιβαρύνεται η υγεία του. Για το λόγο αυτό στα σύγχρονα ξυλουργικά 
εργαστήρια, έχουν εγκατασταθεί ειδικά µηχανήµατα που αποµακρύνουν τα αιωρούµενα σωµατίδια και 
τις διάφορες οσµές. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Δηµιουργική και επικερδής εργασία για άτοµα που διαθέτουν καλλιτεχνική ικανότητα, 
υποµονή, επιδεξιότητα και καλή γνώση των διαφόρων ποιοτήτων ξυλείας και άλλων σχετικών υλικών. 
Ο βιοτέχνης-επιπλοποιός έρχεται σε άµεση επαφή µε τους πελάτες του πριν και κατά τη διάρκεια 
κατασκευής των επίπλων. Συµβουλεύει, προτείνει και συµβάλλει µε τη γνώµη του και τις ιδέες του στη 
δηµιουργία κοµψών αλλά και λειτουργικών επίπλων, που να ταιριάζουν στις επιθυµίες και απαιτήσεις 
του πελάτη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επισκέπτης Υγείας 
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Ορισµός: Ο επισκέπτης υγείας επισκέπτεται άτοµα (κυρίως µεγάλης ηλικίας) σε σπίτια ή ιδρύµατα και 
φροντίζει για τις ανάγκες που τα άτοµα αυτά δεν γνωρίζουν ή δεν µπορούν να καλύψουν σε τοµείς 
νοσηλείας, αυτοεξυπηρέτησης, διαιτολογίου, κανόνων υγιεινής, κ.λ.π. 
 
Περιγραφή: Το επάγγελµα του επισκέπτη υγείας επικεντρώνεται στις πρωτοβάθµιες φροντίδες υγείας 
και στις φροντίδες αποκατάστασης, µε έµφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο 
χώρο δουλειάς, σε ευπαθείς οµάδες και γενικότερα στην κοινότητα της περιοχής. Ο επισκέπτης υγείας 
ασκεί έργο αγωγής υγείας αλλά και συµβουλευτικό. Διενεργεί εµβολιασµούς, ανιχνευτικές δοκιµασίες 
για την εξέλιξη βρεφών και παιδιών και οργανώνει οµάδες αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας.  
Στις κύριες δραστηριότητες του επισκέπτη υγείας περιλαµβάνονται οι κατ΄ οίκον επισκέψεις και 
συµβουλευτική ασθενών και οικογενειών, η ενεσοθεραπεία, η ενηµέρωση µητρώων ατόµων, η 
συµµετοχή σε θεραπευτικές οµάδες, οι εµβολιασµοί και η οργάνωση εθελοντικής αιµοδοσίας. 
Ο επισκέπτης υγείας χρησιµοποιεί ορισµένα βασικά όργανα όπως πιεσόµετρο, µετρητή σακχάρου, 
ζυγαριά, αναστηµόµετρο, κ.λ.π., καθώς και ορισµένα βασικά υλικά όπως σύριγγες, σωληνάρια 
αιµοληψίας, υλικά για την περιποίηση τραυµάτων, κ.λ.π. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Είναι απαραίτητη η λήψη άδειας άσκησης του επαγγέλµατος αλλά και 
εξειδίκευσης, αν ο επισκέπτης υγείας εργάζεται σε κέντρα αιµοδοσίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Νοµοθετικά το επάγγελµα κατοχυρώνεται από το Ν. 1579/85.  
 
Εκπαίδευση: Οι επισκέπτες υγείας είναι απόφοιτοι αντίστοιχων τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.. Εκτός από τη 
λήψη του πτυχίου, απαιτείται εξάµηνη πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια των σπουδών σε µονάδες 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.  
 
Σπουδαιότητα:  
 
Μέλλον: Το έργο των επισκεπτών υγείας είναι πολύ σηµαντικό, όµως η ζήτηση στην αγορά εργασίας 
σήµερα, είναι µάλλον µέτρια. 
Οι προοπτικές για το επάγγελµα στο µέλλον, µέσα από την ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόνοιας και 
υγείας, διαφαίνονται θετικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επισκέπτης υγείας µπορεί να απασχοληθεί σε νοσοκοµεία, σε κέντρα 
υγείας, υγειονοµικούς σταθµούς, σε ΚΑΠΗ, ΠΙΚΠΑ, ΙΚΑ, µονάδες βιοµηχανικής υγιεινής, καθώς και σε 
διάφορα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επισκέπτης υγείας εργάζεται σε κλειστούς κυρίως χώρους και 
συγκεκριµένα στο γραφείο, σε σπίτια και σε χώρους εργασίας. Η εργασία του είναι κυρίως πρωιν και 
περιλαµβάνει συχνές µετακινήσεις προς τους χώρους κατοικίας ή εργασίας των ατόµων που 
χρειάζονται τη βοήθειά του. 
Το επάγγελµα ορισµένες φορές µπορεί να αποδειχθεί αρκετά ψυχοφθόρο, µια και ο επαγγελµατίας 
κατά τη διάρκεια της εργασίας του µπορεί να έρθει σε επαφή µε δύσκολες περιπτώσεις ατόµων που 
αντιµετωπίζουν δυστυχία, πόνο, εγκατάλειψη ή ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο Σύλλογος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας καλύπτει του 
εργαζόµενους του κλάδου και θέτει ορισµένους δεοντολογικούς κανόνες.  
 
Γενικά σχόλια:  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επισκευαστής λαµαρινών αυτοκινήτων - 
οχηµάτων (ʼλλα Επαγγέλµατα Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας) 

 
Ορισµός:  
 
Περιγραφή: Ο επισκευαστής λαµαρινών αυτοκινήτων-οχηµάτων συναρµολογεί ή επιδιορθώνει 
διάφορα κοµµάτια από λαµαρίνα των αµαξωµάτων φορτηγών ή επιβατηγών αυτοκινήτων. Αρχικά, 
µελετά τον τύπο και το σχέδιο του αυτοκινήτου του οποίου το αµάξωµα θα κατασκευάσει ή 
επισκευάσει. Αποτυπώνει το σχέδιο στη λαµαρίνα και κόβει το µέταλλο µε τη βοήθεια µηχανηµάτων. 
Συναρµολογεί τα διάφορα κοµµάτια, τα ενώνει µε βίδες καρφιά ή συγκόλληση, τα καθαρίζει και λιµάρει 
τα άκρα τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επιδιορθώσει µε σφυρηλάτηση τα κτυπηµένα µέρη 
του αµαξώµατος. Συχνά τα στοκάρει ο ίδιος, τα βάφει και τα γυαλίζει. 
 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο επισκευαστής λαµαρινών αυτοκινήτων-οχηµάτων παίρνουν άδεια 
άσκησης του επαγγέλµατος του φανοποιού µετά από προϋπηρεσία, από το Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευσή των παραπάνω επαγγελµατιών παρέχεται σε Ι.Ε.Κ., σε Τεχνικές 
Επαγγελµατικές Σχολές και σε Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Ως επισκευαστές λαµαρινών 
αυτοκινήτων-οχηµάτων µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτοµα, τα οποία έχουν αποκτήσει 
πρακτική εµπειρία, µαθητεύοντας κοντά σε κάποιον έµπειρο τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Για την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών χρειάζεται προσοχή, παρατηρητικότητα, 
ακρίβεια, καθώς και πνεύµα συνεργασίας µε όσους εργάζονται στον ίδιο χώρο. Οι επαγγελµατίες 
πρέπει να διαθέτουν επινοητικότητα και να µπορούν να εργάζονται µε ηρεµία και συνέπεια. Επίσης, 
απαιτείται υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, καθώς και δεξιότητα στη χρήση εργαλείων και 
εξοπλισµού. Ακόµη, χρειάζεται καλή υγεία, σωµατική αντοχή, µυϊκή δύναµη και σταθερότητα στις 
κινήσεις των χεριών. 
 
Μέλλον: Γενικά, για τα τεχνικά αυτά επαγγέλµατα υπάρχει σηµαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας 
που εξελίσσεται µε ανοδικές τάσεις, καθώς αυξάνονται οι ανάλογες ανάγκες. Οι προοπτικές για το 
µέλλον των τεχνιτών που ασχολούνται µε το αυτοκίνητο, εξαρτώνται τόσο από τη γενικότερη ανάπτυξη 
της βιοµηχανικής παραγωγής, όσο και από την πορεία της αγοράς του αυτοκινήτου.  
Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση διατήρησης ιδιόκτητου συνεργείου. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επισκευαστές λαµαρινών αυτοκινήτων-οχηµάτων µπορούν να 
εργαστούν ως υπάλληλοι σε συνεργεία αυτοκινήτων και σε βιοµηχανίες αµαξωµάτων, ή να ανοίξουν 
δικό τους συνεργείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Τα επαγγέλµατα αυτά είναι χειρωνακτικά και απαιτούν εµπειρία και 
δεξιοτεχνία για την άσκησή τους. Οι τεχνίτες µπορεί να εργάζονται ατοµικά ή και οµαδικά. Η εργασία 
τους απαιτεί να εργάζονται για αρκετές ώρες όρθιοι, σκυµµένοι ή ξαπλωµένοι κάτω από τα αµαξώµατα 
των οχηµάτων και των σκαφών.  
Εργάζονται σε κλειστό, ανοιχτό ή υπόστεγο χώρο, µε αρκετά θόρυβο και υγρασία. Τα λάδια, τα 
ρινίσµατα του µετάλλου, τα χρώµατα, ο στόκος και τα άλλα υλικά που χρησιµοποιούν, δηµιουργούν 
ένα ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας. Οι τεχνίτες συχνά κινδυνεύουν να τραυµατιστούν λόγω των 
επικίνδυνων εργαλείων που χρησιµοποιούν. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους πρέπει να παίρνουν 
µέτρα ασφαλείας, να φορούν δηλαδή γάντια, γυαλιά, φόρµα και κράνος. Τα ατυχήµατα δεν είναι 
σπάνια, αλλά τα επαγγέλµατα αυτά είναι ενδιαφέροντα και δηµιουργικά. 
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ρινίσµατα του µετάλλου, τα χρώµατα, ο στόκος και τα άλλα υλικά που χρησιµοποιούν, δηµιουργούν 
ένα ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας. Οι τεχνίτες συχνά κινδυνεύουν να τραυµατιστούν λόγω των 
επικίνδυνων εργαλείων που χρησιµοποιούν. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους πρέπει να παίρνουν 
µέτρα ασφαλείας, να φορούν δηλαδή γάντια, γυαλιά, φόρµα και κράνος. Τα ατυχήµατα δεν είναι 
σπάνια, αλλά τα επαγγέλµατα αυτά είναι ενδιαφέροντα και δηµιουργικά. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Για την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών είναι απαραίτητη η εµπειρία και η δεξιότητα 
στους χειρισµούς και στη χρησιµοποίηση των απαραίτητων εργαλείων. 
Οι επαγγελµατίες των παραπάνω επαγγελµάτων χρειάζεται να εργάζονται µε προσοχή, ακρίβεια, 
σταθερότητα και µε συνέπεια, ώστε να επιτυγχάνουν λεπτοµερή και καλαίσθητη εργασία. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επισκευαστής πλαστικών σκαφών (ʼλλα 
Επαγγέλµατα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας) 

 
Ορισµός:  
 
Περιγραφή: Ο επισκευαστής πλαστικών σκαφών ασχολείται µε την επιδιόρθωση της ζηµιάς ενός 
σκάφους. Προετοιµάζει τα υλικά που θα χρειαστεί, όπως πολυεστερικά υλικά και υαλοβάµβακα, 
εργαλεία χειρός (σβουράκι, κ.ά) και εργαλεία ξυλουργείου (κορδέλα, κλπ). Επιδιορθώνει την περιοχή 
που χρειάζεται να επισκευαστεί και κάνει την πλαστικοποίηση. Αργότερα στοκάρει και τρίβει την 
επισκευασµένη περιοχή και τέλος, τη βάφει. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Οι επισκευαστές πλαστικών σκαφών, χρειάζονται επίσης άδεια εξάσκησης 
του επαγγέλµατος από το Υπουργείο. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευσή των παραπάνω επαγγελµατιών παρέχεται σε Ι.Ε.Κ., σε Τεχνικές 
Επαγγελµατικές Σχολές και σε Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Ως επισκευαστές πλαστικών σκαφών 
µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτοµα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εµπειρία, 
µαθητεύοντας κοντά σε κάποιον έµπειρο τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Για την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών χρειάζεται προσοχή, παρατηρητικότητα, 
ακρίβεια, καθώς και πνεύµα συνεργασίας µε όσους εργάζονται στον ίδιο χώρο. Οι επαγγελµατίες 
πρέπει να διαθέτουν επινοητικότητα και να µπορούν να εργάζονται µε ηρεµία και συνέπεια. Επίσης, 
απαιτείται υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, καθώς και δεξιότητα στη χρήση εργαλείων και 
εξοπλισµού. Ακόµη, χρειάζεται καλή υγεία, σωµατική αντοχή, µυϊκή δύναµη και σταθερότητα στις 
κινήσεις των χεριών. 
 
Μέλλον: Γενικά, για τα τεχνικά αυτά επαγγέλµατα υπάρχει σηµαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας 
που εξελίσσεται µε ανοδικές τάσεις, καθώς αυξάνονται οι ανάλογες ανάγκες. Οι προοπτικές για το 
µέλλον των τεχνιτών που ασχολούνται µε το αυτοκίνητο, εξαρτώνται τόσο από τη γενικότερη ανάπτυξη 
της βιοµηχανικής παραγωγής, όσο και από την πορεία της αγοράς του αυτοκινήτου.  
Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση διατήρησης ιδιόκτητου συνεργείου. 
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Μέλλον: Γενικά, για τα τεχνικά αυτά επαγγέλµατα υπάρχει σηµαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας 
που εξελίσσεται µε ανοδικές τάσεις, καθώς αυξάνονται οι ανάλογες ανάγκες. Οι προοπτικές για το 
µέλλον των τεχνιτών που ασχολούνται µε το αυτοκίνητο, εξαρτώνται τόσο από τη γενικότερη ανάπτυξη 
της βιοµηχανικής παραγωγής, όσο και από την πορεία της αγοράς του αυτοκινήτου.  
Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση διατήρησης ιδιόκτητου συνεργείου. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επισκευαστής πλαστικών σκαφών µπορεί να εργαστεί σε ναυπηγεία 
πολυεστερικών σκαφών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Τα επαγγέλµατα αυτά είναι χειρωνακτικά και απαιτούν εµπειρία και 
δεξιοτεχνία για την άσκησή τους. Οι τεχνίτες µπορεί να εργάζονται ατοµικά ή και οµαδικά. Η εργασία 
τους απαιτεί να εργάζονται για αρκετές ώρες όρθιοι, σκυµµένοι ή ξαπλωµένοι κάτω από τα αµαξώµατα 
των οχηµάτων και των σκαφών.  
Εργάζονται σε κλειστό, ανοιχτό ή υπόστεγο χώρο, µε αρκετά θόρυβο και υγρασία. Τα λάδια, τα 
ρινίσµατα του µετάλλου, τα χρώµατα, ο στόκος και τα άλλα υλικά που χρησιµοποιούν, δηµιουργούν 
ένα ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας. Οι τεχνίτες συχνά κινδυνεύουν να τραυµατιστούν λόγω των 
επικίνδυνων εργαλείων που χρησιµοποιούν. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους πρέπει να παίρνουν 
µέτρα ασφαλείας, να φορούν δηλαδή γάντια, γυαλιά, φόρµα και κράνος. Τα ατυχήµατα δεν είναι 
σπάνια, αλλά τα επαγγέλµατα αυτά είναι ενδιαφέροντα και δηµιουργικά. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Για την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών είναι απαραίτητη η εµπειρία και η δεξιότητα 
στους χειρισµούς και στη χρησιµοποίηση των απαραίτητων εργαλείων. 
Οι επαγγελµατίες των παραπάνω επαγγελµάτων χρειάζεται να εργάζονται µε προσοχή, ακρίβεια, 
σταθερότητα και µε συνέπεια, ώστε να επιτυγχάνουν λεπτοµερή και καλαίσθητη εργασία. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Επόπτης Δηµόσιας Υγείας 

 
Ορισµός: Ο επόπτης δηµόσιας υγείας έχει ως αντικείµενο τον έλεγχο της υγιεινής και της 
καταλληλότητας τροφίµων, ποτών, και χώρων σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, νοσοκοµεία, 
ξενοδοχεία, καταστήµατα και άλλους επαγγελµατικούς χώρους.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο επόπτης δηµόσιας υγείας ασκεί υγειονοµικό έλεγχο σε σχολεία, νοσοκοµεία, 
εργασιακούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και καταστήµατα και παρέχει υπηρεσίες στους φορείς 
προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, ελέγχει την καταλληλότητα των τροφίµων και των ποτών 
στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης τους. 
Οι δραστηριότητες του επόπτη δηµόσιας υγείας περιλαµβάνουν αυτοψίες και διαδικασίες ελέγχου για 
την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, διεξαγωγή 
απολυµάνσεων, µυοκτονιών και απεντοµώσεων, σύνταξη σχετικών εκθέσεων για κάθε είδους 
επιχειρήσεις, διεξαγωγή δειγµατοληψιών για µικροβιολογική - χηµική ανάλυση νερών. Ακόµη, την 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω σε θέµατα 
δηµόσιας υγείας, τη δραστηριοποίηση στον τοµέα πωλήσεων προϊόντων δηµόσιας υγείας (χλώριο). 
Ο επόπτης δηµόσιας υγείας χρησιµοποιεί σύγχρονα µηχανήµατα αυτοµατισµού γραφείου (PC, fax), 
κλίβανους αποστείρωσης για τις φιάλες δειγµατοληψίας, ψεκαστήρες και δεξαµενή µε κοµπρεσέρ 
εκτοξευτή. 
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κλίβανους αποστείρωσης για τις φιάλες δειγµατοληψίας, ψεκαστήρες και δεξαµενή µε κοµπρεσέρ 
εκτοξευτή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Για την άσκηση του επαγγέλµατος 
απαιτούνται αφενός πρακτική εξάσκηση έξι µηνών (σε νοσοκοµεία ή επιχειρήσεις που σχετίζονται µε 
θέµατα υγείας) και αφετέρου επιτυχείς εξετάσεις στη Διεύθυνση Υγείας της Νοµαρχίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του επόπτη δηµόσιας υγείας ορίζονται 
από την υγειονοµική νοµοθεσία, τα δε επαγγελµατικά του δικαιώµατα προσδιορίζονται από το Π.Δ. 
83/1989.  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η λήψη σχετικού πτυχίου από Τ.Ε.Ι., ή από 
πανεπιστήµιο αλλοδαπής. Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό δεν κρίνεται απαραίτητη, είναι όµως 
επιθυµητή. 
 
Σπουδαιότητα: Είναι ένα επάγγελµα µε άµεση κοινωνική προσφορά και ευθύνη. Ο επόπτης δηµόσιας 
υγείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθηµα ευθύνης, καλή αντίληψη, ευαισθησία και 
σχολαστικότητα πάνω σε θέµατα υγιεινής, ευσυνειδησία, ανιδιοτέλεια, δυναµισµό, συνέπεια και ήθος. 
Επιπρόσθετα, χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα αντίληψης χώρου και επικοινωνιακές δεξιότητες για τις 
καθηµερινές συνδιαλλαγές µε τον κόσµο. 
 
Μέλλον: Η αγορά εργασίας είναι αρκετά περιορισµένη. Η απορρόφηση των πτυχιούχων δεν κινείται µε 
γρήγορους ρυθµούς, αν και στο δηµόσιο υπάρχουν αρκετές κενές οργανικές θέσεις.  
Οι µηνιαίες αµοιβές στο δηµόσιο κυµαίνονται σε µεσαία επίπεδα, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα οι αµοιβές 
είναι υψηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επόπτης δηµόσιας υγείας εργάζεται κυρίως στο δηµόσιο όπου ελέγχει 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίµων και ποτών, επιχειρήσεις και καταστήµατα που έχουν 
να κάνουν µε τις συνθήκες δηµόσιας υγείας του κοινωνικού συνόλου, νοσοκοµεία, σχολεία, στρατώνες 
και συγκροτήµατα κατοικιών, αθλητικά κέντρα και οργανισµούς. Ακόµη, µπορεί να εργαστεί σε 
Υπουργεία, Νοµαρχίες και άλλους δηµόσιους οργανισµούς.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επόπτης δηµόσιας υγείας εργάζεται εντός και εκτός γραφείου, 
συνήθως σε εσωτερικούς χώρους. Οι συνθήκες εργασίας είναι µερικές φορές ανθυγιεινές και θέτουν 
τον εργαζόµενο σε σχετικό κίνδυνο. Στον ιδιωτικό τοµέα το ωράριο εργασίας είναι αυξηµένο. Στο 
δηµόσιο τοµέα ισχύει το κανονικό ωράριο, αλλά υπάρχουν ορισµένες υποχρεωτικές υπερωρίες. Στο 
δηµόσιο, επίσης, υπάρχει και το ενδεχόµενο της µετάθεσης ή µετάταξης σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή 
περιοχή.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ένα επάγγελµα µε µεγάλη κοινωνική προσφορά. Ο επόπτης δηµόσιας υγείας 
αναλαµβάνει το ρόλο της προάσπισης της δηµόσιας υγείας, γι' αυτό χρειάζεται να διαθέτει προσωπική 
ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια, ευαισθησία και δυναµισµό, αλλά παράλληλα, σοβαρότητα και υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
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Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εργάτης καθαριότητας 

 
Ορισµός: Ο εργάτης καθαριότητας φροντίζει για τη συγκέντρωση και αποκοµιδή των σκουπιδιών από 
τους κοινόχρηστους χώρους.  
 
Περιγραφή: Ο εργάτης καθαριότητας µαζεύει σε σακούλες ή κάδους τα απορρίµµατα από τους 
δρόµους, τα πεζοδρόµια, τις πλατείες, τα πάρκα, τις δηµοτικές παραλίες, τις λαϊκές αγορές, τις παιδικές 
χαρές και άλλους δηµόσιους χώρους. Για το σκοπό αυτό µετακινείται συνεχώς σε διάφορα σηµεία των 
κατοικηµένων περιοχών, χρησιµοποιώντας χονδρά γάντια, σκούπες, φαράσια, µυτερά ραβδιά, 
καρότσια ή ειδικά οχήµατα. Για τη µεταφορά των σκουπιδιών από σπίτια, νοσοκοµεία, επιχειρήσεις, 
ξενοδοχεία σε χωµατερές εργάζεται σε αυτοκίνητα µε µεγάλους κλειστούς κάδους ή σε ανοιχτά 
φορτηγά για τη µεταφορά κλαδιών, ξύλων, παλιών επίπλων, σιδερικών και άλλων άχρηστων 
συσκευών και αντικειµένων.  

 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση:  
 
Σπουδαιότητα: Ο εργάτης καθαριότητας χρειάζεται να είναι υπεύθυνος και συνεπής στη δουλειά του, 
να έχει σωµατική δύναµη, αντοχή, καλή φυσική κατάσταση και υγεία. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
προσεκτικός για να αποφεύγει τραυµατισµούς ή µολύνσεις από τα απορρίµατα που συλλέγει. Δεν 
απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή δεξιότητες. 
 
Μέλλον: Είναι ένα επάγγελµα πάντοτε χρήσιµο, ενώ υπάρχει µεγάλη προσφορά για την κάλυψη των 
θέσεων εργασίας από άτοµα ανειδίκευτα χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εργάτης καθαριότητας απασχολείται στις υπηρεσίες των Δήµων και 
Κοινοτήτων, στις οποίες προσλαµβάνεται µετά από αίτησή του και αφού έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη 
για την κάλυψη σχετικών µόνιµων ή εποχιακών θέσεων. Εργάζεται επίσης για λογαριασµό δηµόσιων ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο εργάτης καθαριότητας δουλεύει σε ανοιχτούς χώρους και όταν 
χρειάζεται, κάτω από άσχηµες καιρικές συνθήκες µε αέρα, κρύο και βροχή. Αν εργάζεται σε κεντρικές ή 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές η δουλειά του µπορεί να δυσκολεύεται εξαιτίας της κίνησης ή της 
στάθµευσης των αυτοκινήτων, του όγκου και της συνεχούς απόρριψης σκουπιδιών από περαστικούς. 
Οι ώρες απασχόλησης είναι νυχτερινές ή πρωινές και ορισµένες φορές απογευµατινές. Πρόκειται για 
µια µάλλον σκληρή, χειρωνακτική και ανθυγιεινή εργασία.  
Παρά τη µεγάλη του συνεισφορά στη διατήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής των πόλεων και τον 
καλλωπισµό των κοινόχρηστων χώρων, το επάγγελµα αυτό έχει χαµηλό κοινωνικό γόητρο και σχετικά 
χαµηλές αµοιβές.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο εργάτης καθαριότητας πρέπει να αγαπά την καθαριότητα, την τάξη και την υγιεινή, 
να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός στη δουλειά του. 
Το επάγγελµα αυτό συµβάλλει στην καθαριότητα, υγιεινή και καλλωπισµό των δηµόσιων χώρων και 
κατά συνέπεια στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων µιας πόλης.  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Εργολάβος Επικήδειων τελετών 

 
Ορισµός: Ασχολείται µε την έκδοση της άδειας κηδείας, καθώς και την προετοιµασία και φροντίδα για 
όλες τις διαδικασίες της σχετικής τελετής.  
 
Περιγραφή: Ο εργολάβος κηδειών αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για 
την τέλεση µνηµόσυνων και κηδειών. 
Οι απαραίτητες εργασίες του επαγγελµατία στις κηδείες είναι: αγορά φέρετρου και παραλαβή του 
αποθανόντα, έκδοση και επικόλληση αγγελτηρίων θανάτου και κηδείας, περιποίηση και ντύσιµο του 
αποθανόντα, προετοιµασία των απαραίτητων για την κηδεία εγγράφων, στολισµός εκκλησίας, 
µεταφορά του νεκρού στην εκκλησία και στον τόπο ταφής, ενταφιασµός, κέρασµα των παρισταµένων 
στην κηδεία, τήρηση βιβλίου συλλυπητηρίων. 
Οι εργασίες του στις τελετές µνηµόσυνων είναι : έκδοση και επικόλληση αγγελτηρίων για το 
µνηµόσυνο, στολισµός εκκλησίας, προετοιµασία του δίσκου µνηµόσυνου, τήρηση καταλόγου 
παρευρισκοµένων στην τελετή, διανοµή των κολλύβων, κέρασµα.  
Για την άσκηση τέλος του επαγγέλµατος αυτού απαιτείται η διάθεση νεκροφόρας, κηροπηγίων και 
καντηλιών, χαλιών, σκαµνιών, φέρετρων, σεντονιών, σάβανων, υποβάθρων και βάθρων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές. Αρκεί η 
εκµάθηση κοντά σε έναν επαγγελµατία.  
 
Σπουδαιότητα: Ο εργαζόµενος στο χώρο των τελετών πρέπει να χαρακτηρίζεται από κοινωνική 
επιδεξιότητα, συναισθηµατική ωριµότητα και ευαισθησία. Ακόµη, για την επαφή του µε τους πελάτες 
του που γίνονται κάτω από ιδιαίτερες συναισθηµατικές και ψυχολογικές συνθήκες, χρειάζεται να 
διαθέτει την απαραίτητη σοβαρότητα και κατανόηση, να είναι διακριτικός, υποµονετικός και να φέρεται 
µε το σεβασµό και τους τρόπους που αρµόζει στη περίσταση.  
 
Μέλλον: Είναι ένα επάγγελµα µε χαµηλό κοινωνικό γόητρο που δεν επιθυµεί να ασκήσει µεγάλος 
αριθµός ατόµων, µε αποτέλεσµα όσοι το επιλέξουν να έχουν σταθερή απασχόληση µε σχετικά καλές 
αποδοχές, που µπορεί να φτάσουν και σε υψηλά επίπεδα, ανάλογα µε την περίπτωση, τις 
δραστηριότητες του επαγγελµατία, καθώς και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Στο επάγγελµα µπορεί να απασχοληθεί κάποιος, ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας διατηρώντας γραφείο τελετών, ή ως υπάλληλος µε κανονική ή µερική απασχόληση σε 
γραφεία κηδειών.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο εργολάβος κηδειών εργάζεται σε κλειστό χώρο είτε ατοµικά, είτε 
οµαδικά. Οι συνθήκες εργασίας του θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανθυγιεινές, αγχώδεις και 
αρκετά καταθλιπτικές, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ωράριο εργασίας. Ο εργολάβος µπορεί να κληθεί 
οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου και να αρχίσει τις σχετικές εργασίες αµέσως. Πολλές φορές 
µπορεί να κληθεί να µεταβεί εκτός έδρας για να αναλάβει εκεί τις διαδικασίες, ή ακόµη να µεταφέρει µε 
δικά του µέσα τον αποθανόντα από το σηµείο θανάτου στον τόπο ταφής που µπορεί να είναι αρκετά 
µακριά από την έδρα του.  
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οµαδικά. Οι συνθήκες εργασίας του θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανθυγιεινές, αγχώδεις και 
αρκετά καταθλιπτικές, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ωράριο εργασίας. Ο εργολάβος µπορεί να κληθεί 
οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου και να αρχίσει τις σχετικές εργασίες αµέσως. Πολλές φορές 
µπορεί να κληθεί να µεταβεί εκτός έδρας για να αναλάβει εκεί τις διαδικασίες, ή ακόµη να µεταφέρει µε 
δικά του µέσα τον αποθανόντα από το σηµείο θανάτου στον τόπο ταφής που µπορεί να είναι αρκετά 
µακριά από την έδρα του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Δύσκολο επάγγελµα, χωρίς αίγλη, που απαιτεί ιδιαίτερη ψυχική αντοχή και 
συναισθηµατική ισορροπία. 
Ο εργολάβος κηδειών πρέπει να χαρακτηρίζεται από οργανωτικές ικανότητες, δυναµισµό και να 
διαθέτει πνεύµα συνεργασίας για να µπορεί να συντονίζει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες που 
πρέπει να γίνουν µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηθοποιός 

 
Ορισµός: Ο ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που υποδύεται ένα πρόσωπο θεατρικού, κινηµατογραφικού 
ή τηλεοπτικού έργου αποδίδοντας τα διανοήµατα, τα συναισθήµατα και το χαρακτήρα του.  
 
Περιγραφή: Ο ηθοποιός µελετά το ρόλο που υποδύεται στο συγκεκριµένο έργο, αποµνηµονεύει το 
κείµενο και µέσα από πολλές πρόβες και υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του σκηνοθέτη προβαίνει σε 
διαδοχικές βελτιώσεις ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση και ερµηνεία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ηθοποιός για να αποκτήσει γνώσεις ιστορίας θεάτρου και κινηµατογράφου, 
υποκριτικής, χορού και κίνησης καθώς και άλλες σηµαντικές γνώσεις για το επάγγελµα του ηθοποιού 
µπορεί να φοιτήσει στις σχολές του Εθνικού Θεάτρου ή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή σε 
ιδιωτικές σχολές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού. Δυνατότητα σχετικών σπουδών 
παρέχεται και στα τµήµατα Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου των ΑΕΙ στις σχολές µεγάλων θεάτρων ή 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Ορισµένοι ηθοποιοί ξεκινούν την καριέρα τους ως ερασιτέχνες µε 
συµµετοχές σε περιφερειακά θέατρα, µε παρουσιαστές προγραµµάτων σε τηλεοπτικά κανάλια της 
περιφέρειας κ.λπ. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητα εφόδια για τον ηθοποιό, είναι η αγάπη για το θέατρο και την τέχνη 
γενικότερα, το υποκριτικό ταλέντο και η ευαισθησία. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει καθαρή φωνή, καλή 
άρθρωση και κίνηση και εκφραστικότητα προσώπου και σώµατος, αν και τα περισσότερα από αυτά 
καλλιεργούνται µε συστηµατική άσκηση. Απαραίτητες επίσης είναι η ικανότητα συνεργασίας και οι 
κοινωνικές δεξιότητες. 
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Μέλλον: Στην εποχή µας η τεράστια ανάπτυξη των ραδιοτηλεοπτικών µέσων τα τελευταία χρόνια, 
καθώς και η συνεχής άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου και των τρόπων ψυχαγωγίας έχουν διευρύνει 
τις δυνατότητες απασχόλησης για τους ηθοποιούς. Βέβαια στο χώρο υπάρχει κορεσµός ενώ δε 
λείπουν φαινόµενα υποαπασχόλησης, ετεροαπασχόλησης ή και ανεργίας. 
Πάντως, οι ηθοποιοί που έχουν καταξιωθεί πλέον στο χώρο αµείβονται µε υψηλές αµοιβές και έχουν 
επίσης δυνατότητα για κοινωνική ανέλιξη.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι ηθοποιοί µπορούν να εργαστούν στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, 
στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.  
Όσον αφορά τα κρατικά ή τα περιφερειακά θέατρα οι ηθοποιοί προσλαµβάνονται από το Δ.Σ. ύστερα 
από πρόταση του σκηνοθέτη. Όσον αφορά τα ιδιωτικά θέατρα η πρόσληψη γίνεται από το θεατρικό 
επιχειρηµατία ενώ όσον αφορά τις κινηµατογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές οι ηθοποιοί 
προσλαµβάνονται από την εταιρεία παραγωγής. Στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση η πρόσληψη 
γίνεται από την εταιρία παραγωγής της ταινίας, πάλι µε πρόταση του σκηνοθέτη που επιλέγει τους 
ηθοποιούς για κάθε ρόλο. Επίσης, ένας ηθοποιός έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε διαφηµιστικές 
παραγωγές, σε κέντρα διασκέδασης και αναψυκτήρια, να συµµετάσχει σε προγράµµατα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και να ασχοληθεί µεταγλωττίσεις ταινιών ή και ως αφηγητής στο ραδιόφωνο. 
Οι ηθοποιοί του θεάτρου που έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες οικονοµικές προϋποθέσεις µπορούν 
να δηµιουργήσουν δικό τους θίασο και ίσως το δικό τους θέατρο ή επαγγελµατική στέγη. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του ηθοποιού είναι δύσκολη και πολλές φορές κουραστική, 
αλλά ταυτόχρονα και δηµιουργική. Επιπλέον, απαιτεί τη συνεργασία µε ειδικούς από διάφορους 
χώρους.  
Για κάθε ρόλο που πρόκειται να ερµηνεύσει ο ηθοποιός υποβάλλεται σε πολύωρες, 
επαναλαµβανόµενες πρόβες όσον αφορά τα θεατρικά έργα ή γυρίσµατα όσον αφορά τις 
κινηµατογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, πράγµα που συνεπάγεται τις περισσότερες φορές τόσο 
πνευµατική όσο και σωµατική κούραση. 
Ο ηθοποιός εργάζεται τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, στην περίπτωση εξωτερικών 
γυρισµάτων αλλά και στην περίπτωση θεατρικών παραστάσεων που γίνονται σε ανοικτούς χώρους. 
Όσον αφορά τον κινηµατογράφο ή την τηλεόραση, τα γυρίσµατα µιας ταινίας µπορούν να γίνονται 
µέσα σε ειδικά εξοπλισµένους εσωτερικούς χώρους, αλλά και στην ύπαιθρο, αν οι ανάγκες της ταινίας 
το απαιτούν. Πολλές φορές αναγκάζεται να ταξιδεύει, όπως για παράδειγµα όταν χρειάζεται να γίνουν 
κάποια γυρίσµατα ή και παραστάσεις σε άλλες πόλεις ή και χώρες. Ο ηθοποιός δεν έχει συγκεκριµένες 
ώρες και ηµέρες εργασίας, ενώ συνήθως είναι αναγκασµένος να δουλεύει ακόµα και τις αργίες. 
Ειδικότερα, οι ηθοποιοί που απασχολούνται στο θέατρο εργάζονται βραδινές ώρες. Εξάλλου, στο 
πλαίσιο της εργασίας του περιλαµβάνονται και άλλα καθήκοντα και δραστηριότητες, όπως εµφανίσεις 
σε τηλεοπτικές εκποµπές, επαφές µε συντάκτες περιοδικών για συνεντεύξεις κ.λπ. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του ηθοποιού επιλέγουν πολλοί νέοι σήµερα που ελκύονται από την 
αίγλη του επαγγέλµατος και φιλοδοξούν να πετύχουν στο χώρο µε βάση τις υποκριτικές τους 
ικανότητες. 
Ο ηθοποιός χρειάζεται να διαθέτει καθαρή φωνή, καλή άρθρωση, και κίνηση και εκφραστικότητα 
προσώπου και σώµατος, αν και τα περισσότερα από αυτά καλλιεργούνται µε στη συστηµατική 
άσκηση. 
Ο ηθοποιός µελετά όλο το σενάριο του έργου στο οποίο πρόκειται να υποδυθεί κάποιο ρόλο και αφού 
κατανοήσει το πνεύµα του συγγραφέα ή του σεναριογράφου, καθώς και τη σκηνοθετική άποψη γι' 
αυτό, φροντίζει µέσα από αλλεπάλληλες πρόβες να τον αποδώσει όσο καλύτερα και πιστότερα γίνεται. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
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Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρολόγος 

 
Ορισµός: Ο Ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων, ασχολείται µε τη µελέτη, την επίβλεψη, την 
κατασκευή και τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή µηχανηµάτων και συσκευών  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο Ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων, ξεκινά την εργασία του σε 
πρώτο στάδιο όταν έχει ολοκληρωθεί το χτίσιµο των τοίχων ενός κτιρίου ή µιας οικοδοµής, 
ενσωµατώνοντας σε αυτούς τις σωλήνες διέλευσης καλωδίων και τα ανάλογα κουτιά για πρίζες, 
διακλαδώσεις και διακόπτες. Αφού σοβατιστεί η οικοδοµή, ο Ηλεκτρολόγος, περνάει στο δεύτερο 
στάδιο της εργασίας του που αφορά την καλωδίωση και τη σύνδεση του κυκλώµατος καλωδίων µε τον 
κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Τέλος, ασχολείται µε την τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και 
φωτιστικών. 
Ο Ηλεκτρολόγος, δοκιµάζει επίσης τα κυκλώµατα για να βεβαιωθεί αν οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά 
και αν τα κυκλώµατα λειτουργούν κανονικά και χωρίς υπερφορτώσεις, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
Ο Ηλεκτρολόγος, ακόµη, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, όπως κουζίνες, 
πλυντήρια, ψυγεία και τα ηλεκτρικά µέρη των διαφόρων βιοµηχανικών συσκευών, όπως ηλεκτρικοί 
κινητήρες, αυτόµατοι διακόπτες. Επίσης, αποσυναρµολογεί τις ηλεκτρικές συσκευές, για να 
αντικαταστήσει τα κατεστραµµένα ή ελαττωµατικά εξαρτήµατα.  
Όταν εργάζεται στη βιοµηχανική παραγωγή των ηλεκτρικών συσκευών, συναρµολογεί τα διάφορα 
τµήµατά τους σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια και ελέγχει τη λειτουργία τους.  
Για την εκτέλεση της εργασίας του, χρησιµοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως πένσα, κόπτη, κοπτάκι, 
δοκιµαστικό κατσαβίδι, µυτοτσίµπιδο, σιδηροπρίονο, δράπανο, πολύµετρο, µέτρα και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο Ηλεκτρολόγος, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, την οποία 
αποκτά δίνοντας εξετάσεις στο Υπουργείο Βιοµηχανίας. Ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της 
εργασίας που αναλαµβάνει ο Ηλεκτρολόγος, χρειάζεται να έχει και την αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο Ηλεκτρολόγος εκπαιδεύεται στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ι. Μπορεί να φοιτήσει, 
επίσης, σε δηµόσια ή ιδιωτικά Τ.Ε.Ε., σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε Τµήµατα Ταχύρρυθµης 
Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. 
 
 
 

 
Σπουδαιότητα: Ο Ηλεκτρολόγος, οφείλει να έχει αναπτυγµένο αίσθηµα ευθύνης, να εργάζεται 
προσεκτικά εφαρµόζοντας µε ακρίβεια το σχέδιο του Μηχανικού, να µην αποσπάται η προσοχή του και 
να είναι ήρεµος και συγκεντρωµένος σ' αυτό που κάνει. 
Επίσης, να είναι κοινωνικός και να έχει υποµονή, γιατί έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε τους πελάτες 
του, τους οποίους πρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να έχει την ικανότητα να 
προτείνει την καλύτερη λύση κάθε φορά και να τηρεί πάντα τους κανόνες ασφάλειας των εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Η επιδεξιότητα και η σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών, είναι απαραίτητες για να µπορεί να 
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τα διάφορα εργαλεία της δουλειάς του. 
 
Μέλλον: Σήµερα η αγορά παρουσιάζεται θετική για τον κλάδο. Είναι ένα επάγγελµα που θίγεται 
ελάχιστα από την κρίση στην οικοδοµή, γιατί παρέχει πολλές διεξόδους απασχόλησης. Ο 
Ηλεκτρολόγος, είναι πάντα απαραίτητος σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και ανάλογα µε την άδεια 
που κατέχει, µπορεί να αναλάβει και µεγαλύτερα έργα. Ορισµένες δυσκολίες για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες δηµιουργεί η παρουσία στην αγορά µεγάλων συνεργείων, τα οποία παρέχουν ταχύτερη 
εξυπηρέτηση και σε χαµηλότερες τιµές. 
Όταν απασχολείται στο Δηµόσιο, έχει τις προβλεπόµενες οικονοµικές απολαβές. Μπορεί όµως να 
εξελιχθεί τόσο βαθµολογικά όσο και µισθολογικά. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας έχει καλύτερες 
αποδοχές, αντιµετωπίζει όµως τους κινδύνους και την ανταγωνιστικότητα της ελεύθερης αγοράς. 
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επαγγελµατίες δηµιουργεί η παρουσία στην αγορά µεγάλων συνεργείων, τα οποία παρέχουν ταχύτερη 
εξυπηρέτηση και σε χαµηλότερες τιµές. 
Όταν απασχολείται στο Δηµόσιο, έχει τις προβλεπόµενες οικονοµικές απολαβές. Μπορεί όµως να 
εξελιχθεί τόσο βαθµολογικά όσο και µισθολογικά. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας έχει καλύτερες 
αποδοχές, αντιµετωπίζει όµως τους κινδύνους και την ανταγωνιστικότητα της ελεύθερης αγοράς. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι Ηλεκτρολόγοι µπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες και 
οργανισµούς του Δηµοσίου. Μπορούν, επίσης, να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα εργαζόµενοι σε 
οικοδοµές, επισκευάζοντας οικιακές ή επαγγελµατικές ηλεκτρικές συσκευές, ή διατηρώντας κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών. Συνεργάζονται ακόµα µε διάφορες τεχνικές εταιρίες και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ή 
εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σ' αυτές. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του Ηλεκτρολόγου είναι πολύπλοκη, υπεύθυνη και αρκετά 
επικίνδυνη. Όλοι γνωρίζουµε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είµαστε όταν χειριζόµαστε το ηλεκτρικό 
ρεύµα γι' αυτό, το επάγγελµα ασκείται από άτοµα προσεκτικά και καλά εκπαιδευµένα. 
Όταν εργάζεται στην οικοδοµή, µπορεί να είναι ανεβασµένος σε σκαλωσιά ή σκάλα και πολλές φορές 
εργάζεται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες κάτι που ισχύει για όλα τα επαγγέλµατα της 
οικοδοµής. Επίσης, είναι µέσα στα πλαίσια της δουλειάς του να σκάβει χαντάκια προκειµένου να 
συνδέσει τις ηλεκτρικές παροχές, ή να τρυπάει τους τοίχους για να ανοίξει κανάλια. Όταν εργάζεται 
στον τοµέα των επισκευών, συνήθως είναι σκυµµένος πάνω από τις µηχανές ή τις διάφορες ηλεκτρικές 
συσκευές που επιδιορθώνει. 
Οι χώροι εργασίας του, είναι τα ηλεκτρολογικά εργαστήρια επισκευής των συσκευών, οι οικοδοµές, οι 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το επάγγελµα αυτό εκπροσωπείται από το Συνεταιρισµό Εργολάβων 
Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΣΕΗΛΕ). 
 
Γενικά σχόλια: Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η εργατικότητα, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
έναν καλό επαγγελµατία Ηλεκτρολόγο. 
Η συνεργασία κατά τη διάρκεια της εργασίας του µε τους πελάτες του είναι άµεση, γι΄αυτό πρέπει να 
διαθέτει υποµονή, να συζητά µαζί τους για το τι είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση να γίνει και να µη 
διστάζει να προτείνει λύσεις που διευκολύνουν το έργο του ή είναι προς όφελος του πελάτη του. 
Η εργασία του Ηλεκτρολόγου βασίζεται εξίσου τόσο στα χέρια του, όσο και στο µυαλό του. Την ώρα 
της εργασίας χρειάζεται αρκετή αυτοσυγκέντρωση για να µη γίνονται λάθη, ετοιµότητα, επινόηση ιδεών 
και εναλλακτικών λύσεων, κριτική σκέψη και υπολογιστική ικανότητα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρολόγος µηχανικός και Μηχανικός Η/Υ 

 
Ορισµός: Ο ηλεκτρολόγος-µηχανικός & µηχανικός Η/Υ εγκαθιστά, συντηρεί & διαχειρίζεται τα 
συστήµατα υπολογιστών της εταιρίας ή του οργανισµού που εργάζεται. Επίσης ασχολείται µε τα δίκτυα 
των υπολογιστών.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα οργανώνει & εγκαθιστά δίκτυα & συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιακών & ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων, καθώς και συστήµατα αυτοµάτου 
ελέγχου. 
Το συστήµατα υπολογιστών τα δίκτυα υπολογιστών ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές, οι 
ηλεκτρονικές συσκευές και συστήµατα είναι πολύπλοκα και για τη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και 
συντήρησή τους απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. 
Ειδικότερα, ο µηχανικός Η/Υ µπορεί να µελετά, να κατασκευάζει ή να εγκαθιστά τα συστήµατα 
υπολογιστών µιας εταιρίας, να συντηρεί τα συστήµατα αυτά, καθώς ακόµα να επισκευάζει τις βλάβες 
που παρουσιάζονται στο δίκτυο υπολογιστών. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, διάφορα εργαλεία (κατσαβίδι, 
τρυπάνι κλπ.), καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης. 
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Το συστήµατα υπολογιστών τα δίκτυα υπολογιστών ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές, οι 
ηλεκτρονικές συσκευές και συστήµατα είναι πολύπλοκα και για τη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και 
συντήρησή τους απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. 
Ειδικότερα, ο µηχανικός Η/Υ µπορεί να µελετά, να κατασκευάζει ή να εγκαθιστά τα συστήµατα 
υπολογιστών µιας εταιρίας, να συντηρεί τα συστήµατα αυτά, καθώς ακόµα να επισκευάζει τις βλάβες 
που παρουσιάζονται στο δίκτυο υπολογιστών. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, διάφορα εργαλεία (κατσαβίδι, 
τρυπάνι κλπ.), καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ηλεκτρολόγος-µηχανικός και µηχανικός Η/Υ, για να ασκήσει το επάγγελµα πρέπει να 
έχει σπουδάσει στο τµήµα ηλεκτρολόγων - µηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των Τ.Ε.Ι. Σχετικές 
γνώσεις βοηθού µηχανικού, µπορούν να αποκτηθούν και µετά από σπουδές σε Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια χειρισµών, λόγω της συνεχούς 
επαφής µε συσκευές και όργανα που τα διαπερνά το ηλεκτρικό ρεύµα. Επίσης, ο ηλεκτρολόγος-
µηχανικός και µηχανικός Η/Υ χρειάζεται να είναι οργανωτικός, συνεργάσιµος και πρακτικός στη 
δουλειά του. 
Για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο επάγγελµα χρειάζεται να έχει ακόµα καλή τεχνική αντίληψη, 
ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδεξιότητα στα χέρια. Τέλος, ο επαγγελµατίας οφείλει να 
ενηµερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα του και να τις αξιοποιεί στην εργασία 
του. 
 
Μέλλον: Λόγω της τεράστιας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές για το 
µέλλον, ειδικά για αυτούς που θα ασχοληθούν µε την κατεύθυνση που έχει σχέση µε τα υπολογιστικά 
συστήµατα και τις τηλεπικοινωνίες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ηλεκτρολόγος-µηχανικός και ο µηχανικός Η/Υ µπορεί να απασχοληθεί 
αναλαµβάνοντας τη µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιοµηχανίες, 
βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε µορφής 
εταιρία ή οργανισµό που διαθέτει συστήµατα υπολογιστών, αυτοµάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών. 
Επίσης, µπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και µηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην 
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του είναι αρκετά πολύπλοκη και περιλαµβάνει τους γνωστούς 
κινδύνους, που αφορούν στα επαγγέλµατα που το αντικείµενό τους έχει σχέση µε τον ηλεκτρισµό. 
Είναι εργασία χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των διαφόρων συστηµάτων και περιλαµβάνει 
ένταση και κούραση. Η εργασία ασκείται ατοµικά αλλά και οµαδικά, σε ωράρια που καθορίζονται από 
τον φορέα απασχόλησης του επαγγελµατία, αλλά και από την ιδιαιτερότητα της εργασίας που 
αναλαµβάνει. Πολλές φορές, ο ηλεκτρολόγος µηχανικός � µηχανικός Η/Υ χρειάζεται να εργάζεται κάτω 
από πίεση χρόνου, προκειµένου να εγκαταστήσει τα µηχανήµατα, ή να επισκευάσει επείγουσες βλάβες 
που παρουσιάζονται. 
Η εργασία εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός αν η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή 
µηχανηµάτων πρόκειται να γίνει σε εξωτερικό χώρο. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ηλεκτρολόγος µηχανικός - µηχανικός Η/Υ χρειάζεται να ενηµερώνεται συνεχώς και 
να εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο του. 
Το επάγγελµα απαιτεί εκτός τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, ιδιαίτερη επιδεξιότητα στο χειρισµό 
εργαλείων και υλικών, καθώς και ευελιξία στην αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων που µπορεί να 
προκύψουν κατά την κατασκευή ή εγκατάσταση διαφόρων ηλεκτρονικών συστηµάτων. 
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προκύψουν κατά την κατασκευή ή εγκατάσταση διαφόρων ηλεκτρονικών συστηµάτων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρονικός 

 
Ορισµός: Ο ηλεκτρονικός ασχολείται µε την έρευνα των προβληµάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας 
και τις τεχνικές µελέτες που αναφέρονται στις εφαρµογές της.  
 
Περιγραφή: Στον τοµέα της έρευνας και στις τεχνικές µελέτες ο ηλεκτρονικός κάνει τον υπολογισµό και 
τη σχεδίαση των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, των συσκευών και γενικά όλων των ηλεκτρονικών 
διατάξεων και συστηµάτων.  
Στον τοµέα των εφαρµογών ασχολείται µε τη βιοµηχανική παραγωγή των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 
(πυκνωτές, πηνία, αντιστάσεις) και τη χρησιµοποίηση τους στα διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώµατα 
(ενισχυτών, συντονισµού, ανόρθωσης). 
Ασχολείται ακόµα µε τη βιοµηχανική παραγωγή των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών (ποµποί, 
δέκτες, ενισχυτές), που είναι συνδυασµός ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. 
Καθορίζει τις διαδικασίες παραγωγής και οργανώνει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών διατάξεων, ώστε 
να εφαρµόζονται πιστά και µε τη µέγιστη δυνατή απόδοση οι τεχνικές µελέτες. Κάνει ελέγχους και 
δοκιµές για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
Τέλος, σχεδιάζει την κατασκευή ή εγκατάσταση πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστηµάτων 
(εγκαταστάσεις τηλεοράσεως, RADAR, Η/Υ, συστήµατα αυτοµατισµού) και αναλαµβάνει την ευθύνη 
λειτουργίας µεγάλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθµοί). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος που χορηγείται από το 
Τ.Ε.Ε., µετά από εξετάσεις. Ο τεχνολόγος ηλεκτρονικός εγγράφεται στο ΕΕΤΕΜ. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η ειδικότητα του ηλεκτρονικού παρέχεται στις Πολυτεχνικές Σχολές, στα αντίστοιχα 
Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και των ΤΕΕ.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί υπευθυνότητα, ακρίβεια, προσοχή και µεθοδικότητα τόσο κατά 
την κατασκευή όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών. Απαραίτητα 
προσόντα επίσης θεωρούνται, η σχεδιαστική και υπολογιστική ικανότητα, η παρατηρητικότητα και η 
δεξιότητα στη χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Ο επαγγελµατίας χρειάζεται 
συχνά να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις και τις νέες εφαρµογές της τεχνολογίας και να διαθέτει 
πρωτοτυπία και δηµιουργικότητα. 
 
Μέλλον: Η ηλεκτρονική τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και απλώνεται σε ευρύ πεδίο εφαρµογών, 
έτσι οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρκετά καλές για τους συγκεκριµένους επαγγελµατίες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Η ευρεία διάδοση των προϊόντων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας επιτρέπει 
στον ηλεκτρονικό να εργαστεί σε οργανισµούς και υπηρεσίες του δηµοσίου, σε ερευνητικά ιδρύµατα, 
σε βιοµηχανίες ηλεκτρικών ειδών, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών συσκευών, σε συνεργεία επισκευής 
και σε πολλούς άλλους χώρους. 
Ακόµα, µπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη µέση εκπαίδευση, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
ανοίγοντας δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
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σε βιοµηχανίες ηλεκτρικών ειδών, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών συσκευών, σε συνεργεία επισκευής 
και σε πολλούς άλλους χώρους. 
Ακόµα, µπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη µέση εκπαίδευση, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
ανοίγοντας δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ηλεκτρονικός εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους σε συνθήκες γραφείου 
όταν συντάσσει τις τεχνικές µελέτες, ή σε εργαστήριο όταν σχεδιάζει. Συχνά, χρειάζεται να µετακινείται 
στους χώρους παραγωγής και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπου συνεργάζεται µε 
άλλους επιστήµονες και τεχνίτες.  
Ο ηλεκτρονικός χειρίζεται ή επιβλέπει τη λειτουργία οργάνων που είναι ευαίσθητα στην υγρασία, στις 
µεταβολές της θερµοκρασίας και στη σκόνη, εργάζεται κάτω από ειδικές συνθήκες κλιµατισµού, 
καθαριότητας και φωτισµού. Κατά την εξάσκηση του επαγγέλµατος δέχεται ακτινοβολία από τις 
ηλεκτρονικές συσκευές µε τις οποίες ασχολείται. 
Το ωράριο απασχόλησής του εξαρτάται από τη λειτουργία του χώρου όπου απασχολείται και τις 
εκάστοτε ανάγκες της εργασίας που αναλαµβάνει. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ηλεκτρονικός εργάζεται µε µεθοδικότητα, προσοχή, ακρίβεια και µεγάλη 
επιδεξιότητα κατά τον σχεδιασµό ή παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, διατάξεων ή εξοπλισµού. 
Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να ενηµερώνεται συχνά για τις εξελίξεις στις εφαρµογές, τα προϊόντα ή τον 
εξοπλισµό που παράγεται στον τοµέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρονικός µηχανικός και Μηχανικός Η/Υ 

 
Ορισµός: Ο ηλεκτρονικός-µηχανικός και µηχανικός Η/Υ έχει υψηλή τεχνική κατάρτιση σε θέµατα 
σύγχρονης τεχνολογίας, στους τοµείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της 
ροµποτικής και του αυτοµατισµού.  
 
Περιγραφή: Το συστήµατα υπολογιστών και τα ηλεκτρονικά µηχανήµατα είναι πλέον πιο πολύπλοκα 
από το παρελθόν και η κατασκευή και επισκευή τους χρειάζεται να γίνεται από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό. Ειδικότερα, ο ηλεκτρολόγος µηχανικός και µηχανικός Η/Υ κατασκευάζει και 
συντηρεί τα ηλεκτρονικά µηχανήµατα και τα συστήµατα υπολογιστών, ενηµερώνεται από όλα τα 
τµήµατα µιας εταιρείας για τις ανάγκες που αυτά έχουν, στήνει και συντηρεί δίκτυα υπολογιστών, 
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, συστήµατα αυτοµατισµού, ή ασχολείται µε την υψηλή τεχνολογία 
(ροµποτική). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ηλεκτρονικός-µηχανικός και µηχανικός Η/Υ για να ασκήσει το επάγγελµα πρέπει 
πρώτα να έχει σπουδάσει σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των Τ.Ε.Ι. 
Σχετικές γνώσεις σε επίπεδο βοηθού µηχανικού, µπορούν να αποκτηθούν και από σπουδές σε Ι.Ε.Κ. ή 
και Τ.Ε.Ε. 
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πρώτα να έχει σπουδάσει σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου ή των Τ.Ε.Ι. 
Σχετικές γνώσεις σε επίπεδο βοηθού µηχανικού, µπορούν να αποκτηθούν και από σπουδές σε Ι.Ε.Κ. ή 
και Τ.Ε.Ε. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητο χαρακτηριστικό για τον επαγγελµατία ηλεκτρονικό-µηχανικό και µηχανικό 
Η/Υ θεωρείται το να είναι οργανωτικός και συνεργάσιµος. Επίσης χρειάζεται να πρακτικός στη δουλειά 
του, να διαθέτει επινοητικότητα, επιδεξιότητα, τεχνική αντίληψη και να µπορεί να εκτελεί εργασίες 
ακριβείας.  
Ακόµα, ο ηλεκτρονικός µηχανικός-µηχανικός Η/Υ οφείλει να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της νέας 
τεχνολογίας στο χώρο του, να τη παρακολουθεί και να εµπλουτίζει τις γνώσεις του. 
 
Μέλλον: Λόγω της αναγκαιότητας του επαγγέλµατος, καθώς και της µεγάλης εξέλιξης της τεχνολογίας, 
οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται καλές για το µέλλον στα περισσότερα πεδία ειδίκευσης του 
επαγγελµατία. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι ηλεκτρονικοί-µηχανικοί και µηχανικοί Η/Υ µπορούν να απασχοληθούν 
σε οποιαδήποτε µορφής εταιρία ή οργανισµό του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα που διαθέτει συστήµατα 
υπολογιστών, σε εταιρίες πληροφορικής και µηχανογράφησης, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία, σε 
εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, 
εταιρίες ηλεκτρονικών, κλπ. Μπορούν ακόµα να ασκήσουν το επάγγελµα αυτό ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, ή τέλος να απασχοληθούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές µετά από φοίτηση στην 
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του είναι αρκετά πολύπλοκη, χειρωνακτική και περιλαµβάνει 
ένταση και κούραση. Είναι δουλειά που ασκείται ατοµικά αλλά και οµαδικά. Ο µηχανικός ακολουθεί 
κάποιο τυπικό ωράριο εργασίας ανάλογα µε τον φορέα απασχόλησής του, αλλά πολλές φορές 
χρειάζεται να δουλεύει υπερωριακά, όταν αντιµετωπίζει επείγουσες βλάβες ή ιδιαίτερες περιπτώσεις. 
Η εργασία εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός αν πρόκειται να γίνει συντήρηση ή επισκευή 
µηχανηµάτων σε εξωτερικό χώρο. Ορισµένες φορές και ανάλογα µε το αντικείµενο της απασχόλησής 
του, µπορεί το περιβάλλον εργασίας του να χαρακτηρισθεί ως ανθυγιεινό, λόγω της ακτινοβολίας, του 
θορύβου και των ευαίσθητων πρώτων υλών που χειρίζεται. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ηλεκτρονικός µηχανικός και µηχανικός Η/Υ χρειάζεται να διαθέτει ενηµερωµένες 
γνώσεις, ικανοποιητική τεχνική αντίληψη, ικανότητα γρήγορης αντιµετώπισης προβληµάτων σε τεχνικά 
θέµατα, επιδεξιότητα και πρακτικό µυαλό. 
Ο ηλεκτρονικός µηχανικός και µηχανικός Η/Υ πολλές φορές δουλεύει σε εντατικούς ρυθµούς και 
ακαθόριστα ωράρια για βλάβες ή προβλήµατα που χρειάζονται άµεση επέµβαση και αντιµετώπιση. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηχολήπτης 

 
Ορισµός: Ο ηχολήπτης ασχολείται µε τη ρύθµιση της έντασης και την εξασφάλιση της ποιότητας του 
ήχου.  
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Περιγραφή: Ο Ηχολήπτης εργάζεται στην κονσόλα του ήχου, από την οποία ρυθµίζει τον ήχο για κάθε 
µουσικό όργανο ή µηχάνηµα. Συγκεκριµένα, δυναµώνει ή χαµηλώνει την ένταση του ήχου, ώστε να 
ακούγεται σωστά ο ήχος από τα µεγάφωνα σε συναυλίες, µουσικές, θεατρικές ή χορευτικές εκδηλώσεις 
και κέντρα διασκέδασης ή ακόµα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
Όταν εργάζεται σε συναυλία, συγχρονίζει τη σωστή ένταση των µουσικών οργάνων µέσω της 
κονσόλας. Επίσης, στην ευθύνη του ηχολήπτη είναι και η εισαγωγή διαφηµιστικών σε ραδιοφωνικά 
προγράµµατα. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων του. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν απαιτείται, για την άσκηση του επαγγέλµατος, κάποιος συγκεκριµένος εκπαιδευτικός 
τίτλος ή πτυχίο. Οι σπουδές σε κάποια σχολή ηχοληψίας Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., ή ιδιωτική, θεωρούνται πολύ 
χρήσιµες.  
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητα για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι η επινοητικότητα, η ικανότητα 
συγκέντρωσης, η ηρεµία και ο ενθουσιασµός. Ο ηχολήπτης πρέπει να είναι επιδέξιος, να έχει µουσική 
παιδεία και "µουσικό αυτί". 
 
Μέλλον: Ο προοπτικές απασχόλησης είναι µέτριες, καθώς υπάρχει µεγάλη προσφορά εργασίας από 
εκπαιδευµένα άτοµα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Ηχολήπτης µπορεί να απασχοληθεί στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό 
τοµέα, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Μπορεί να εργαστεί στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, 
σε κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική ή σε δισκογραφικές εταιρείες όπου γίνονται εγγραφές 
τραγουδιών και µουσικών έργων. Επίσης, µπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρείες που διοργανώνουν 
συναυλίες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του ηχολήπτη είναι πολύπλοκη. Εργάζεται σε κλειστό χώρο 
(στούντιο ηχοληψίας) των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών και στα κέντρα διασκέδασης. Μπορεί 
να ασκηθεί και σε ανοιχτό χώρο στην περίπτωση συναυλιών. Το ωράριο είναι εξάωρο, αλλά µπορεί να 
απαιτηθούν και υπερωρίες. Ο Ηχολήπτης εργάζεται µόνος του, σκυµµένος πάνω από τα ηλεκτρονικά 
του µηχανήµατα. Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη ταξιδιών ή και νυχτερινής εργασίας ανάλογα µε το 
χώρο εργασίας.  
Σε ορισµένες περιπτώσεις (απασχόληση σε νυχτερινό κέντρο), η εργασία του ηχολήπτη θεωρείται 
ανθυγιεινή, ενώ η µακροχρόνια άσκηση του επαγγέλµατος, µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην 
ακοή. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του Ηχολήπτη ταιριάζει σε ανθρώπους µε "µουσικό αυτί" και που 
συνδυάζουν την ευστροφία, την αντίληψη και την κριτική σε θέµατα ήχου. 
Μεγάλο ενδιαφέρον στο επάγγελµα παρουσιάζει η χρήση µηχανηµάτων ήχου υψηλής τεχνολογίας και 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
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Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: θεατρολόγος 

 
Ορισµός: Ο θεατρολόγος ασχολείται µε την έρευνα, τη µελέτη και την κριτική του θεάτρου.  
 
Περιγραφή: Ο θεατρολόγος γενικά, διερευνά και αναλύει τη δοµή και την ιστορία του θεάτρου. Με την 
ιδιότητα του κριτικού θεάτρου, παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις, διαβάζει θεατρικά έργα, 
σχηµατίζει κριτική άποψη αναλύοντας τα βασικά στοιχεία των θεατρικών έργων και παραστάσεων, 
όπως το θέµα, τη σκηνοθεσία, την υποκριτική και την έκφραση, τη µουσική, τα σκηνικά, τις 
χορογραφίες, εκθέτει την κριτική του, είτε γραπτά σε διάφορα περιοδικά και εφηµερίδες, είτε 
προφορικά σε σχετικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές.  
Με την ιδιότητα του συγγραφέα θεατρικών έργων, αντλεί θέµατα από ιστορικές ή και µυθιστορηµατικές 
πηγές καθώς και από τη δική του φαντασία και γράφει θεατρικά έργα για έκδοση ή για παραστάσεις. 
Προκειµένου να µετατρέψει το θέµα του σε γραπτό έργο, δηµιουργεί και αναπτύσσει ορισµένα βασικά 
στοιχεία όπως πλοκή, χαρακτήρες, ψυχολογική ανάλυση, ιστορικό περιβάλλον, δράση και διαλόγους. 
Εάν του ζητηθεί, ο θεατρολόγος µπορεί να συνεργαστεί µε τους συντελεστές µιας θεατρικής 
παράστασης κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της (υπεύθυνος δραµατολογίου, επιµέλεια 
προγράµµατος, θεωρητική στήριξη του θιάσου, γλωσσική-δραµατουργική επεξεργασία του κειµένου-
έργου σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκάστοτε θιάσου). 
Με την ιδιότητα του ερευνητή, εκπονεί συγκριτικές µελέτες, πρωτότυπες έρευνες, καταγράφει τη 
θεατρική δραστηριότητα µιας εποχής, ταξινοµεί, αναλύει, κωδικοποιεί το θεατρικό υλικό κ.λπ).  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο θεατρολόγος είναι απόφοιτος των τµηµάτων Θεάτρου/ Θεατρικών Σπουδών των 
Πανεπιστηµίων. Εκτός των παραπάνω τµηµάτων και ορισµένα πανεπιστήµια προσφέρουν τη 
δυνατότητα ειδίκευσης στη θεατρολογία ή στις θεατρικές σπουδές.  
 
Σπουδαιότητα: Ο θεατρολόγος πρέπει να έχει επαρκή καλλιτεχνική παιδεία, θεωρητική υποδοµή και 
κατάρτιση στην ιστορία του θεάτρου, χρειάζεται να είναι δηµιουργικός, ευρηµατικός, να έχει κριτική 
σκέψη, καλή αντίληψη και πλούσιο ταλέντο. Θα πρέπει να διαθέτει γλωσσική ικανότητα, ευρύτητα 
γνώσεων, ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης. Επίσης, θα πρέπει να είναι δεκτικός 
σε νέα ερεθίσµατα, να µπορεί να συγκρατεί πληροφορίες και να διαθέτει αυτοσυγκέντρωση. 
 
Μέλλον: Οι θέσεις εργασίας στο χώρο, είναι περιορισµένες και προσφέρονται κυρίως στα µεγάλα 
αστικά κέντρα. Για την ανάδειξη ενός επαγγελµατία στο χώρο αυτό, απαιτείται επίπονη και επίµονη 
προσπάθεια µεγάλης διάρκειας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο θεατρολόγος µπορεί να εργάζεται ως στέλεχος σε κρατικούς 
θεατρικούς οργανισµούς, να συνεργάζεται µε θεατρικούς παραγωγούς και συντελεστές κατά την 
προετοιµασία µιας παράστασης. Επίσης, µπορεί να γράφει θεατρικά έργα ή να παρουσιάζει κριτικές σε 
διάφορα έντυπα ή και σε τηλεοπτικές εκποµπές. Ακόµη, µπορεί να διδάσκει σε σχολεία, σε Δραµατικές 
Σχολές ή και σε Σχολές Θεάτρου, σε πολιτιστικά κέντρα ή άλλους φορείς. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του θεατρολόγου είναι πνευµατικής φύσεως. Πρόκειται για µια 
δηµιουργική δουλειά. Είναι ηµερήσια αλλά και νυχτερινή εργασία, καθώς πέρα από την συγγραφή της 
κριτικής ή και των έργων, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων βρίσκεται στις άµεσες 
προτεραιότητες των εργασιακών καθηκόντων του. Είναι περισσότερο ατοµική εργασία, που όµως 
περιλαµβάνει και κοινωνικές επαφές µε άλλα άτοµα. 
Οι χώροι εργασίας είναι κλειστοί (θέατρα, γραφεία κ.α.).  
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Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο θεατρολόγος, χρησιµοποιεί τον πλούτο των γνώσεών του προκειµένου να 
διενεργήσει έρευνα στην ιστορία του θεάτρου, σε συνδυασµό µε το κριτικό πνεύµα για να ασκήσει 
κριτική σε θεατρικές παραστάσεις, ή τη δηµιουργική του φαντασία για να συγγράψει ή να διασκευάσει 
ένα θεατρικό έργο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Θεολόγος-ιεροκήρυκας 

 
Ορισµός: Ο θεολόγος, ως εκπαιδευτικός, διδάσκει το µάθηµα των Θρησκευτικών. 
Ιεροκήρυκας, είναι ο θεολόγος ή ιερέας, που κηρύττει τη χριστιανική πίστη. 
 
Περιγραφή: Ο θεολόγος, ως εκπαιδευτικός, είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων που θέτει 
το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου για το µάθηµα των Θρησκευτικών και συγκεκριµένα:  
Κατανέµει την ύλη που θα διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίµηνο σε διδακτικές ενότητες, σύµφωνα µε 
το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου. 
Προετοιµάζει την καθηµερινή του διδασκαλία, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των µαθητών του 
τµήµατός του και αξιολογεί την επίδοση και τις εργασίες τους. 
Εργάζεται στο σπίτι του για την προετοιµασία των µαθηµάτων και για τη διόρθωση των γραπτών των 
µαθητών. 
Συµµετέχει στις σχολικές εορτές και στις εκδηλώσεις του σχολείου και συνοδεύει τους µαθητές σε 
επισκέψεις και ηµερήσιες εκδροµές, καθώς επίσης, συµµετέχει και στις συνεδριάσεις του συλλόγου 
των καθηγητών, όπου συζητούνται η επιµέλεια και η συµπεριφορά των µαθητών, καθώς και άλλα 
εκπαιδευτικά θέµατα. 
 
Ο ιεροκήρυκας, όταν είναι ιερέας, ασχολείται µε την τέλεση Ιερών Ακολουθιών, µε κηρύγµατα, οµιλίες, 
συγκεντρώσεις οµάδων, µε οµιλίες - συνεντεύξεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε την έκδοση 
φυλλαδίων και συγγραφή βιβλίων. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ιεροκήρυκας, είναι άγαµος ιερέας, χειροτονείται υποχρεωτικά στο βαθµό 
του ιερέα και χρειάζεται άδεια για κήρυγµα που χορηγεί η Ιερά Μητρόπολη. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο θεολόγος-ιεροκήρυκας, σπουδάζει στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου. 
 
Σπουδαιότητα: Ο θεολόγος, οφείλει να αγαπά το εκπαιδευτικό έργο και τους νέους. Στα 
χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων, η υποµονή, το ήθος, η κατανόηση και η 
ευσυνειδησία. Πρέπει ακόµη να είναι δίκαιος, αντικειµενικός και αµερόληπτος, ώστε να µη δηµιουργεί 
αντιδικίες µεταξύ των µαθητών. Ως καθηγητής, χρειάζεται να έχει διδακτικές και γλωσσικές ικανότητες, 
να µπορεί να επιβληθεί στους µαθητές του και να εµπνέει σεβασµό και εµπιστοσύνη. Επίσης πρέπει 
να είναι ευγενικός, να έχει ικανότητα επικοινωνίας και πνεύµα οµαδικής συνεργασίας. Ακόµη, να 
ενδιαφέρεται για τα προβλήµατα και τις ανησυχίες των µαθητών του και να µπορεί να συζητά µαζί 
τους. 
Ο ιεροκήρυκας, οφείλει να έχει πίστη, ευσέβεια και αγάπη για το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Πρέπει 
να διαθέτει εγκαρδιότητα, συναισθηµατική ωριµότητα, ήθος, ευσυνειδησία, ευαισθησία, κοινωνική 
επιδεξιότητα, δυναµισµό, συνέπεια και ηρεµία. Απαραίτητη επίσης είναι, η γλωσσική ικανότητα και η 
ικανότητα για εργασίες γραφείου. 



σελ.	  91	  

	  

να µπορεί να επιβληθεί στους µαθητές του και να εµπνέει σεβασµό και εµπιστοσύνη. Επίσης πρέπει 
να είναι ευγενικός, να έχει ικανότητα επικοινωνίας και πνεύµα οµαδικής συνεργασίας. Ακόµη, να 
ενδιαφέρεται για τα προβλήµατα και τις ανησυχίες των µαθητών του και να µπορεί να συζητά µαζί 
τους. 
Ο ιεροκήρυκας, οφείλει να έχει πίστη, ευσέβεια και αγάπη για το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Πρέπει 
να διαθέτει εγκαρδιότητα, συναισθηµατική ωριµότητα, ήθος, ευσυνειδησία, ευαισθησία, κοινωνική 
επιδεξιότητα, δυναµισµό, συνέπεια και ηρεµία. Απαραίτητη επίσης είναι, η γλωσσική ικανότητα και η 
ικανότητα για εργασίες γραφείου. 

 
Μέλλον: Οι προοπτικές για το επάγγελµα του Θεολόγου σχετίζονται µε την προσφορά θέσεων 
εργασίας στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  
Οι προοπτικες για τα εκκλησιαστικά λειτουργήµατα σχετίζονται µε την προσφορά θέσεων εργασίας 
από την Εκκλησία της Ελλάδος. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο θεολόγος εργάζεται σε δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια και Λύκεια, σε 
Μέσες Εκκλησιαστικές Σχολές, σε Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια. 
Μπορεί αν το θελήσει, να γίνει εφηµέριος ή ιεροκήρυκας. Μπορεί ακόµα να απασχοληθεί ως λαϊκό 
στέλεχος στην Εκκλησία, σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς, στην Αρχιεπισκοπή, σε Μητροπόλεις, στην 
Ιερά Σύνοδο. 
O ιεροκήρυκας απασχολείται σε ναούς, συλλόγους, δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία (αν είναι απόφοιτος 
Θεολογικής Σχολής), δηµοτικές υπηρεσίες, Μ.Μ.Ε., νοσηλευτικά ιδρύµατα, στο στρατό και στην 
αστυνοµία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο θεολόγος, ως εκπαιδευτικός, εργάζεται στη δηµόσια ή ιδιωτική 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε κανονικό ωράριο, σε συνθήκες που ισχύουν για όλους τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου όπου εργάζονται.  
Ως καθηγητής στις µεγάλες πόλεις, εργάζεται συνήθως άλλοτε πρωινές και άλλοτε απογευµατινές 
ώρες. Η εργασία του όµως συνεχίζεται και στο σπίτι, όπου πρέπει να διορθώνει γραπτά και να 
προετοιµάζεται για το µάθηµα της επόµενης µέρας. 
Ο ιεροκήρυκας, εργάζεται εντός και εκτός γραφείου, ατοµικά αλλά και οµαδικά. Κινείται συνεχώς στην 
περιοχή της αρµοδιότητάς του και επισκέπτεται άτοµα, οµάδες, οικισµούς, ιδρύµατα, στρατώνες, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Δεν υπάρχει υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, αλλά ρυθµίζεται ανάλογα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο θεολόγος ως εκπαιδευτικός, ανήκει στην Ο.Λ.Μ.Ε. 
 
Γενικά σχόλια: ʼτοµα µε βαθιά πίστη στο Θεό, µε ανιδιοτέλεια, κριτική σκέψη, σεβασµό προς τα θεία, 
την παράδοση και τους συνανθρώπους τους, αφοσιωµένοι στο έργο τους που είναι να κηρύττουν τον 
χριστιανικό λόγο, την αγάπη και την πίστη στο Θεό, είτε µέσα από τα βιβλία στα σχολεία, είτε µέσα από 
τους ιερούς ναούς και τις πράξεις τους, είναι ο καθηγητής θεολόγος και ο ιεροκήρυκας αντίστοιχα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Θυρωρός 
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Ορισµός: Ο θυρωρός είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των εισερχόµενων και 
εξερχόµενων ατόµων από ένα κτίριο, καθώς και για την ασφαλή και λειτουργική διατήρηση των 
κοινόχρηστων χώρων του.  
 
Περιγραφή: Η κύρια εργασία του θυρωρού είναι ο έλεγχος των διερχόµενων από τα σηµεία 
πρόσβασης σε ένα φυλασσόµενο κτίριο ή χώρο, καθώς και η επίβλεψη της καθαριότητας, της 
ασφάλειας και της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.  
Ειδικότερα, ο θυρωρός επιβλέπει τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών και καθαρισµού, 
προγραµµατίζει, παραγγέλλει και παραλαµβάνει τα καύσιµα θέρµανσης, φροντίζει για το φωτισµό, τον 
καθαρισµό και την ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων. Ακόµη, φροντίζει για την αποφυγή 
πυρκαγιών, ή την αποφυγή άλλων κινδύνων για το χώρο, παρακολουθεί το χώρο στάθµευσης και τη 
διακίνηση των οχηµάτων στον εξωτερικό χώρο ή στον περίβολο του κτιρίου, ελέγχει τα άτοµα που 
εισέρχονται ή εξέρχονται από ένα κτίριο ή χώρο και παρέχει πληροφορίες για τη διευκόλυνση τους. 
Ακόµη, παραλαµβάνει και διανέµει την αλληλογραφία, αντικαθιστά τους τηλεφωνητές µε εκτροπή του 
τηλεφωνικού κέντρου και έχει την ευθύνη για τις κάρτες εισόδου και εξόδου των εργαζοµένων σε 
δηµόσιους οργανισµούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
Τα βασικά εργαλεία του θυρωρού είναι το θυροτηλέφωνο, το τηλέφωνο, το ασύρµατο τηλέφωνο, ο 
φακός, τα κλειδιά, τα εργαλεία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος. Το απολυτήριο του 
λυκείου είναι χρήσιµο, καθώς συχνά στις ευθύνες του θυρωρού περιλαµβάνεται η διαχείριση των 
κοινοχρήστων του κτιρίου ή οι πληρωµές προµηθευτών και συνεργείων. 
 
Σπουδαιότητα: Ο θυρωρός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, εγκαρδιότητα, ευσυνειδησία, 
συνέπεια, εχεµύθεια, κοινωνική επιδεξιότητα, προθυµία, και ταχύτητα ενεργειών. Επίσης, θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία σκέψης, πειθαρχία, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα καθορισµού 
προτεραιοτήτων και γρήγορης αντιµετώπισης των επειγουσών καταστάσεων. Ακόµη, θα πρέπει να 
έχει δεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές εξέλιξης του επαγγέλµατος δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, λόγω του ότι οι θέσεις 
εργασίας είναι περιορισµένες και πολύ εύκολα µπορούν να καλυφθούν από ανειδίκευτους.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο θυρωρός µπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές κατοικίες, σε κτίρια 
γραφείων, σε ελεγχόµενους χώρους, σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα απαιτεί µεγάλη ενεργητικότητα και αντοχή στην 
ορθοστασία. Συχνά προϋποθέτει χειρωνακτική εργασία, όπως σκούπισµα, µεταφορά επίπλων και 
άλλων µικρών αντικειµένων, µικρές επιδιορθώσεις στις εγκαταστάσεις των κτιρίων. Συνήθως, ο 
θυρωρός εργάζεται τις πρωινές εργάσιµες ώρες, πολύ συχνά όµως, όταν κατοικεί στο κτίριο, µπορεί να 
απασχολείται µερικά, ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Η δουλειά του µπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνη, 
στην περίπτωση που φροντίζει για την ασφάλεια κτιρίων αποµακρυσµένων, που µπορεί να γίνουν 
στόχοι διάρρηξης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Γι' αυτό, χρειάζεται να βρίσκεται συνέχεια σε ετοιµότητα. 
Πολλές φορές µπορεί να εργάζεται σε συνεργασία µε άλλον φύλακα.  

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο θυρωρός επιβλέπει, ελέγχει, οργανώνει το χώρο του και την εργασία του και είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλεια και καλή λειτουργία του χώρου που φυλάσσει. 
Για να ασκήσει κανείς το επάγγελµα, χρειάζεται να διαθέτει σωµατική αντοχή και ευκινησία, καλή 
αντίληψη του χώρου και των καταστάσεων και άνεση στην επικοινωνία µε τους ανθρώπους. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ιατρικός επισκέπτης 

 
Ορισµός: Ο ιατρικός επισκέπτης είναι υπάλληλος φαρµακευτικής βιοµηχανίαςήεταιρείας που 
επισκέπτεται γιατρούς, οδοντογιατρούς, φαρµακοποιούς, κλινικές, νοσοκοµεία & κέντρα υγείας, για την 
ενηµέρωση/προώθηση των προϊόντων της εταιρείας & τη σύναψη συµβολαίων.  
 
Περιγραφή: Ο ιατρικός επισκέπτης έχει ως έργο του την ενηµέρωση των ιατρών, αλλά και άλλων 
υγειονοµικών, για τα καινούργια φαρµακευτικά σκευάσµατα καθώς και την υπενθύµιση για τη 
χορήγηση και τη δράση των παλαιοτέρων σκευασµάτων. 
Τα µέσα που χρησιµοποιεί ο ιατρικός επισκέπτης για τη δουλειά του είναι διαφηµιστικά έντυπα, στα 
οποία αναγράφονται σηµαντικά στοιχεία του σκευάσµατος, αποτελέσµατα κλινικών µελετών, καθώς 
επίσης και δείγµατα σκευασµάτων. Τα έντυπα και τα δείγµατα παρέχονται από τις 
φαρµακοβιοµηχανίες. 
Η επιτυχής άσκηση του επαγγέλµατος απαιτεί τακτική εκπαίδευση και ενηµέρωση σε ιατρικά και 
φαρµακευτικά θέµατα, αλλά και υλοποίηση συγκεκριµένων οικονοµικών στόχων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος που παρέχεται από τον οικείο 
επαγγελµατικό σύλλογο.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος προτιµούνται τα άτοµα που έχουν γενικά κάποιο 
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή δίπλωµα από ανώτερη σχολή, ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, 
ή κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα που σχετίζονται µε τον υγειονοµικό τοµέα. Η 
προϋπηρεσία είναι επιθυµητή, όχι όµως και απαραίτητη.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ιατρικός επισκέπτης πρέπει να διαθέτει όλα τα προσόντα ενός καλού ειδικού 
πωλήσεων. Χρειάζεται να είναι δυναµικός, να έχει ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία, πειθώ και καλούς τρόπους. 
 
Μέλλον: Γενικά η ζήτηση για ιατρικούς επισκέπτες είναι µεγάλη, γιατί οι περισσότεροι δεν παραµένουν 
πολλά χρόνια στο επάγγελµα. 
Πρόκειται για οικονοµικά προσοδοφόρο επάγγελµα που προσδίδει κύρος στον εργαζόµενο. Οι µηνιαίες 
αποδοχές, µετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλµατος, είναι αρκετά υψηλές, ενώ υπάρχουν 
οικονοµικά επιδόµατα καθώς και ποσοστά επί των πωλήσεων σκευασµάτων. Πολλές επιχειρήσεις 
παρέχουν επιπλέον ειδικά προνόµια για να δώσουν κίνητρα στους υπαλλήλους τους, όπως αυτοκίνητο 
για τις µετακινήσεις τους, ταξίδια στο εξωτερικό, δώρα, κλπ.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ιατρικός επισκέπτης εργάζεται σε φαρµακοβιοµηχανίες ή 
αντιπροσώπους φαρµακευτικών εταιρειών και προωθεί τα προϊόντα τους σε νοσοκοµεία, κλινικές, 
κέντρα υγείας, ιατρεία ασφαλιστικών ταµείων, ιδιωτικά ιατρεία και φαρµακεία. 
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ιατρικός επισκέπτης εργάζεται εντός ή εκτός γραφείου µε εξωτερικές 
µετακινήσεις, αλλά γενικά σε εσωτερικούς χώρους. Η προσέγγιση των πελατών γίνεται κυρίως 
ατοµικά, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και οµαδικά, όταν βρίσκονται πολλά άτοµα στον ίδιο χώρο. Η 
προσέγγιση διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά της ώρας.  
Ο ιατρικός επισκέπτης αναλαµβάνει µια γεωγραφική περιοχή µε συγκεκριµένο πελατολόγιο, την οποία 
επισκέπτεται µε καθηµερινές διαδροµές βάσει του προγράµµατος επισκέψεων που καταρτίζει. Το 
ωράριο εργασίας είναι συνήθως διακεκοµµένο µε αρκετή συνήθως υπερωριακή απασχόληση κατά το 
ενδιάµεσο ή και στο τέλος του ωραρίου που όµως δεν είναι υποχρεωτική. Το µεγαλύτερο µέρος της 
δουλειάς του το αναλώνει στις µετακινήσεις και επισκέψεις στους χώρους εργασίας των πελατών του, 
όπου προωθεί τα προϊόντα της εταιρείας που αντιπροσωπεύει, ενώ λιγότερο µέρος το περνά στα 
γραφεία της επιχείρησης που εργάζεται, για ενηµέρωση, οδηγίες, απολογισµούς, κλπ. 
Τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ιατρικός επισκέπτης είναι οι συχνές µετακινήσεις σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις και οι µεγάλες αποστάσεις, καθώς και οι δυσκολίες συνεργασίας µε τους 
γιατρούς που είναι συνήθως απασχοληµένοι και δεν του διαθέτουν εύκολα χρόνο για να κάνει την 
ενηµέρωσή του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ενδιαφέρον επάγγελµα για δυναµικούς και δραστήριους ανθρώπους, µε ευχέρεια στο 
λόγο και άνεση στις επικοινωνίες. 
Ο ιατρικός επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα προϊόντα της εταιρείας που προωθεί, να 
επισηµαίνει τις δυνατότητές τους, τη χρησιµότητά τους και την αποτελεσµατικότητά τους, µε κατάλληλα 
επιχειρήµατα και πειστικό λόγο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ιερέας 

 
Ορισµός: Ο ιερέας ασκεί λειτουργικά, ποιµαντικά και διοικητικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στο 
βαθµό της ιεροσύνης που φέρει.  
 
Περιγραφή: Το επάγγελµα του ιερέα θεωρείται λειτούργηµα και τα καθήκοντα του ορίζονται από το 
ορθόδοξο χριστιανικό δόγµα, τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, την Ιερά Παράδοση και τον 
Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας ή τους ανάλογους ιερούς κανόνες άλλων επίσηµα 
αναγνωρισµένων δογµάτων. 
Ο κληρικός τελεί την ακολουθία, κατά το τυπικό κάθε περίστασης, εκφωνεί το κατά περίπτωση 
κήρυγµα, δέχεται τις εξοµολογήσεις των πιστών, τους συµβουλεύει, τους βοηθάει και τους εµψυχώνει. 
Ως εφηµέριος, οργανώνει τη ζωή της ενορίας του, δηµιουργεί κοινωνικές και φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις και δρα ως κινητήριος µοχλός για την προσέγγιση, την επικοινωνία και την 
αλληλοκατανόηση των ανθρώπων. Επίσης, φροντίζει ο ιερός ναός να γίνει χώρος λατρείας και 
έµπρακτης χριστιανικής αγάπης και παίρνει πρωτοβουλίες για τη θεραπεία ή την προσωρινή 
ανακούφιση των ευάλωτων ή κοινωνικά αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων και ατόµων. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια για την άσκησή του επαγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµικά από το Σύνταγµα της Ελλάδας.  
 
Εκπαίδευση: Ο ιερέας µπορεί να εκπαιδευτεί στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και στις Σχολές 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Μπορεί ακόµη να σπουδάσει στις Θεολογικές Σχολές των 
Πανεπιστηµίων.  
 
Σπουδαιότητα: Η πίστη και η αφοσίωση στη θρησκεία είναι προαπαιτούµενο, ώστε ο ενδιαφερόµενος 
να επιλέξει να ζήσει τη ζωή του όπως επιβάλλει η θρησκεία. Ο ιερέας πρέπει να διαθέτει ήθος, 
ευσέβεια και υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, να είναι εγκρατής, φιλεύσπλαχνος, φιλάνθρωπος και 
ταπεινός. Πρέπει ακόµη να έχει υποµονή και επιµονή, υψηλό αίσθηµα προσφοράς και πρωτοβουλίας, 
απόλυτη εχεµύθεια για όσα του εµπιστεύονται οι άνθρωποι µε την εξοµολόγηση. Επίσης, πρέπει να 
έχει ηρεµία ψυχής, αγάπη για το Θεό και το συνάνθρωπο και ικανότητα επικοινωνίας µε το ποίµνιό του. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης στο επάγγελµα του ιερέα είναι σχετικά περιορισµένες, καθώς 
δεν αυξάνονται αισθητά οι οργανικές θέσεις και δεν αδειάζουν εύκολα οι ενορίες, αφού η τοποθέτηση 
των ιερέων είναι µε ισόβια θητεία. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Απασχολείται στον τοµέα της Εκκλησιαστικής Διακονίας, ως ιερωµένος 
για κάλυψη αναγκών του εφηµεριακού κλήρου στον ελλαδικό χώρο ή για τον ελληνισµό της διασποράς 
ή σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας, σε διάφορες υπηρεσίες του δηµοσίου, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και ως καθηγητής στη δηµόσια εκπαίδευση, εφόσον είναι απόφοιτος 
Θεολογικής Σχολής. Τέλος ως καθηγητής στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε διάφορες υπηρεσίες, σε 
εκδοτικούς φορείς, σε ξεναγήσεις αρχαιολογικών βυζαντινών ή χριστιανικών χώρων. 
 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το υψηλό ποσοστό ευθύνης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 
επαγγέλµατος του ιερέα. Ο ιερός ναός και η ενορία του, είναι ο κύριος χώρος άσκησης του 
λειτουργήµατος, αλλά πολλές φορές µεταβαίνει και σε άλλους χώρους, όπως σε σπίτια για τέλεση 
αγιασµού, σε επιχειρήσεις για τελετές εγκαινίων και γενικά όπου του ζητείται να τελέσει κάποια 
θρησκευτική πράξη. Ο ιερέας είναι από τη φύση της εργασίας του υποχρεωµένος να έρχεται σε επαφή 
µε άτοµα κάθε κοινωνικοεκπαιδευτικού επιπέδου και ηθικής, αλλά και µε κάθε είδους πάσχοντες. 
Οι συνθήκες που αντιµετωπίζει, εξαρτώνται από το βαθµό ιεροσύνης που φέρει, τα συγκεκριµένα 
καθήκοντα που ασκεί, το χώρο όπου υπηρετεί. Εξαρτώνται επίσης από τις κοινωνικές δραστηριότητες 
που αναλαµβάνει. Στις µεγάλες πόλεις δεν είναι συνήθως δύσκολες, εκτός από ορισµένες περιόδους 
έντονης θρησκευτικής ζωής, όπως η Μεγάλη Εβδοµάδα. Ο ιερέας δεν έχει σαφώς προσδιορισµένο 
ωράριο απασχόλησης. Ορθόδοξοι κληρικοί µε συγκεκριµένο βαθµό ιεροσύνης (επίσκοποι) είναι 
άγαµοι.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η πίστη και η αφοσίωση στα θεία, η αγάπη για τον Θεό και τους συνανθρώπους, είναι 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός ιερέα. Ο ιερέας, είναι αφοσιωµένος ψυχή και σώµα στο 
λειτούργηµα που ασκεί, είναι µακριά από κάθε είδους σκοπιµότητα, µικροψυχία, ή εµπάθεια και 
προσπαθεί µέσω της θείας λειτουργίας, να µεταδώσει πίστη και αγάπη για το Θεό στο ποίµνιό του.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ιεροψάλτης 

 
Ορισµός: Ο ιεροψάλτης, ψάλλει εκκλησιαστικούς ύµνους και τροπάρια των ιερών α-κολουθιών στην 
εκκλησία και σε άλλους χώρους τέλεσης µυστηρίων.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο ιεροψάλτης, συµµετέχει στην τέλεση των ιερών ακολουθιών της εκκλησίας, 
ψέλνοντας εκκλησιαστικούς ύµνους και τροπάρια. 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του χρησιµοποιεί βιβλία βυζαντινής µουσικής, βιβλία εκκλησιαστικής 
υµνολογίας (λειτουργικά), τονοδότη, µικροφωνικές και µεγαφωνικές εγκαταστάσεις. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για το διορισµό ενός ιεροψάλτη σε υπεύθυνη θέση, απαιτείται πολύχρονη 
µαθητεία και εξάσκηση. 
Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιεροψαλτών. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ιεροψάλτης, σπουδάζει σε ωδεία (κρατικά, ιδιωτικά, δηµοτικά), σε Σχολές 
Μητροπόλεων εγκεκριµένες από το κράτος, σε Εκκλησιαστικές Σχολές ή στο Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί ήθος, ευσυνειδησία, συνέπεια, ηρεµία και ευαισθησία. 
Απαραίτητες είναι οι φωνητικές ικανότητες, καθώς και ικανότητα συνεργασίας. Επίσης, απαραίτητη 
θεωρείται η λεπτοµερής και επισταµένη γνώση της βυζαντινής µουσικής. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος, είναι σχετικά περιορισµένες, καθώς 
χρησιµοποιούνται επαγγελµατίες ιεροψάλτες κυρίως στους µεγάλους ναούς και σε πολυπληθείς 
ενορίες. 
Οι χρηµατικές απολαβές του ιεροψάλτη προκύπτουν από διµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ 
των ιεροψαλτών και του εκκλησιαστικού συµβουλίου. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι πτυχιούχοι ιεροψάλτες εργάζονται σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές ως 
καθηγητές, σε ιερούς ναούς ή σε χορωδίες ως µέλη. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του είναι καλές και δεν παρουσιάζουν προβλήµατα 
ή δυσκολίες. Ο ιεροψάλτης, έχει την ευθύνη της ψαλµώδισης των εκκλησιαστικών ύµνων και 
τροπαρίων. H εργασία του απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Δεν υπάρχει καθηµερινό τακτικό 
ωράριο, ακολουθεί το ωράριο των ιερών ακολουθιών. Όταν αποτελεί µέλος χορωδίας, χρειάζεται να 
µεταβεί από τον τόπο εργασίας του, στο χώρο όπου θα ψάλλει. Υπάρχει συνεργασία µεταξύ δεξιού και 
αριστερού ιεροψάλτη, καθώς και µεταξύ ιεροψαλτών και ιερέων. Πολλές φορές, οι εκκλησιαστικοί ύµνοι 
ψέλνονται και από χορωδίες. Οι χώροι όπου εργάζεται, είναι οι ιεροί ναοί. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η αγάπη για τα θεία, τη βυζαντινή µουσική και η καλλιφωνία, είναι στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία ιεροψάλτη. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ιστορικός 

 
Ορισµός: Οι Ιστορικοί, µελετούν διαχρονικά όλα τα σηµαντικά γεγονότα και προσπαθούν να 
ερµηνεύσουν το ρόλο και τη συµβολή τους στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου και των κοινωνιών 
που δηµιουργεί.  
 
Περιγραφή: Το αντικείµενο της ιστορίας και της ιστορικής έρευνας γενικότερα, αφορά άµεσα τον 
άνθρωπο ως πολίτη, καθώς αναφέρεται στη ζωή και στις πράξεις του σε όλους τους τοµείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο ιστορικός έχει ως σκοπό να καταγράφει, να περιγράφει, να ερµηνεύει 
τα ιστορικά γεγονότα και να ανακαλύπτει τους ιστορικούς δεσµούς που αναδεικνύονται µεταξύ 
παρόντος και παρελθόντος. 
Στην επιστήµη της ιστοριογραφίας βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης ή µεθοδολογίες και 
οι ειδικοί προβληµατίζονται αν ο ιστορικός θα πρέπει να ασχολείται απλά µε την έγκυρη και αξιόπιστη 
καταγραφή των ιστορικών γεγονότων, ή και µε την ερµηνεία τους.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελµα του ιστορικού, χρειάζεται πτυχίο 
Φιλοσοφικής Σχολής από τα τµήµατα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Ιστορίας-Εθνολογίας ή Μεθοδολογίας 
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας. Μεταπτυχιακές σπουδές 
επιπέδου διδακτορικού, απαιτούνται για όσους επιθυµούν να ακολουθήσουν ακαδηµαϊκή καριέρα 
(πανεπιστηµιακού ή ερευνητή). 
Οι Ερευνητές-Ιστορικοί, απασχολούνται συνήθως µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και σπάνια 
εργάζονται ως συγγραφείς και ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
 
Σπουδαιότητα: Η αγάπη για το διάβασµα, η δηµιουργική σκέψη, το ανοιχτό µυαλό, καθώς και η 
ερευνητική διάθεση, συνιστούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά για τον επιστήµονα Ιστορικό. Ο 
κύριος ρόλος του Ιστορικού, συνίσταται στο να µπορέσει να αντιληφθεί αυτό που πραγµατικά συνέβη 
στο παρελθόν και να είναι αµερόληπτος στην αποτύπωση των γεγονότων. Από τη στιγµή που 
ασχολείται µε την ιστοριογραφία και την έρευνα, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις αντίστοιχες µεθόδους 
και στις δύο περιπτώσεις. Οφείλει να είναι αφοσιωµένος στην αναζήτηση της αλήθειας, να αποφεύγει 
τις διαδόσεις και τις διαστρεβλώσεις των γεγονότων, να δείχνει αντικειµενικότητα και να εξετάζει όλες 
τις ιστορικές πηγές.  
Είναι επίσης απαραίτητο, ο επιστήµονας Ιστορικός να µελετά τα έργα και τις µεθόδους των 
παλαιότερων Ιστοριογράφων, ώστε να χρησιµοποιεί το παρελθόν ως το "κλειδί" για την κατανόηση του 
παρόντος. Η γνώση της θεωρίας και των προσεγγίσεων των συγγενών ανθρωπιστικών επιστηµών, 
όπως της αρχαιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας ή της εθνογραφίας µπορεί να 
εµπλουτίσει ποιοτικά το επιστηµονικό του έργο.  
 
Μέλλον: Η ζήτηση για ιστορικούς ερευνητές σε ινστιτούτα και οργανισµούς είναι περιορισµένη, ενώ 
ελάχιστοι µπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πληθώρα 
πτυχιούχων τµηµάτων ιστορίας. Έτσι, το επάγγελµα αυτό παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο στην αγορά 
εργασίας.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι απόφοιτοι του τµήµατος Ιστορίας έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν 
ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση ή, αφού ακολουθήσουν ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα και ως 
ιστορικοί µελετητές. Οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστηµίου και του τµήµατος Ιστορίας και Θεωρίας της 
Επιστήµης µπορούν να εργασθούν ως καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και ως 
ερευνητές σε βιβλιοθήκες, οργανισµούς, κέντρα µελετών και µορφωτικά ιδρύµατα. Οι πτυχιούχοι του 
τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας, µπορούν να εργαστούν και ως εθνολόγοι. Ορισµένοι 
εργάζονται ως επιµελητές ιστορικών µελετών και εκδόσεων. 
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Επιστήµης µπορούν να εργασθούν ως καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και ως 
ερευνητές σε βιβλιοθήκες, οργανισµούς, κέντρα µελετών και µορφωτικά ιδρύµατα. Οι πτυχιούχοι του 
τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας, µπορούν να εργαστούν και ως εθνολόγοι. Ορισµένοι 
εργάζονται ως επιµελητές ιστορικών µελετών και εκδόσεων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο Ιστορικός, εργάζεται συνήθως σε γραφεία ή βιβλιοθήκες και σπάνια 
έχει συγκεκριµένο ωράριο, αφού ασχολείται µε τη µελέτη και την έρευνα. Επίσης, ως ερευνητής, 
µπορεί να ταξιδεύει για την αξιοποίηση αρχείων και άλλων πρωτογενών πηγών πληροφόρησης γύρω 
από τα ιστορικά γεγονότα. Ως καθηγητής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ακολουθεί το ωράριο των 
εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές ιστορίας στο πανεπιστήµιο, αφιερώνουν χρόνο τόσο στη διδασκαλία, όσο 
και στην εξειδικευµένη έρευνα ή στη συγγραφή διαφόρων µελετών και βιβλίων.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το ταξίδι µέσα στο χρόνο, η αναζήτηση της αλήθειας και της ιστορίας µέσα στα βάθη 
των αιώνων, οι αρχαίοι πολιτισµοί, οι άνθρωποι και τα επιτεύγµατά τους, τα σηµαντικά γεγονότα του 
πλανήτη µας, η σύγκριση του χθες και του σήµερα, συναρπάζουν τον Ιστορικό-Μελετητή και τον 
καθιστούν σαν ένα σηµαντικό φορέα άντλησης πληροφοριών, αρωγό µας στην προσπάθεια 
κατανόησης και ερµηνείας της κοινωνίας και του κόσµου µέσα στο χρόνο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ιχθυοκαλλιεργητής 

 
Ορισµός: Ο ιχθυοκαλλιεργητής ασχολείται µε την προστασία, τη σωστή εκµετάλλευση και την 
αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισµών στις λίµνες, στις λιµνοθάλασσες, στα ποτάµια και στα 
ιχθυοτροφεία.  
 
Περιγραφή: Ο ιχθυοκαλλιεργητής ασχολείται µε την προστασία, τη σωστή εκµετάλλευση και την 
αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισµών στις λίµνες, στις λιµνοθάλασσες, στα ποτάµια και στα 
ιχθυοτροφεία. Μελετά τις συνήθειες των ψαριών ή των άλλων υδρόβιων οργανισµών, τις κινήσεις τους, 
την τροφή τους, τον τρόπο γονιµοποίησης, τους εχθρούς τους και προσπαθεί να διαµορφώσει ένα 
τεχνητό περιβάλλον όσο το δυνατό πιο κοντινό µε το φυσικό, για την εκτροφή τους.  
Ο ιχθυοκαλλιεργητής συµβάλλει στη σωστή διαχείριση του υδρόβιου κόσµου και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Αναλυτικότερα, ο ιχθυοκαλλιεργητής φροντίζει, ώστε η αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισµών να 
οδηγεί σε προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και χαµηλού κόστους. Οι υδρόβιοι οργανισµοί που 
εκτρέφει, είναι τα ψάρια, οι γαρίδες, τα µύδια, τα χέλια, τα στρείδια. Για την επίτευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσµατος, αναλύει και µελετά τις βιολογικές συνθήκες του νερού και του εδάφους και µε 
βάση τα στοιχεία που συλλέγει, εφαρµόζει τις ανάλογες τεχνικές. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την ειδικότητα αυτή δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Εκπαίδευση: Ο ιχθυοκαλλιεργητής είναι απόφοιτος των Τµηµάτων Ζωϊκής και Φυτικής Παραγωγής 
του Γεωργικού Πανεπιστηµίου, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής της 
Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών, της Σχολής Επιστηµών Παραγωγής και του τµήµατος της 
συγκεκριµένης ειδικότητας των Τ.Ε.Ι. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ιχθυοκαλλιεργητής πρέπει να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα οικοσυστήµατά 
του, να διαθέτει αντίληψη, προσοχή και ακρίβεια στην εργασία του, συνδυαστική ικανότητα και να 
ενηµερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες, που η εφαρµογή τους θα του επιτρέψει να 
έχει κάθε φορά το καλύτερο αποτέλεσµα µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 
Χρειάζεται επίσης να διαθέτει τεχνική επιδεξιότητα στις κατασκευές και στη χρήση ειδικών 
µηχανηµάτων. 
 
Μέλλον: Αν και η σηµερινή εικόνα της αγοράς εργασίας εµφανίζεται αρκετά προβληµατική, το 
επάγγελµα φαίνεται να έχει καλές προοπτικές στο µέλλον. Η σταδιακή εµφάνιση νέων µονάδων και το 
ζωηρό ενδιαφέρον των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταµείων για επιδοτήσεις υδατοκαλλιεργητικών 
επιχειρήσεων, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές. Παράλληλα, ο περιορισµός της φυσικής αλιείας 
έχει δηµιουργήσει πρόσθετες ανάγκες για παραγωγή ψαριών και άλλων θαλασσινών τροφών.  
Οι αποδοχές του επιχειρηµατία ιχθυοκαλλιεργητή είναι υψηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ιχθυοκαλλιεργητής εργάζεται ως υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας, 
στις υπηρεσίες Αλιείας και Εποπτείας, στα πανεπιστηµιακά εργαστήρια, σε συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και επεξεργασίας-τυποποίησης των προϊόντων τους. Μπορεί επίσης 
να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας-µελετητής διατηρώντας δική του επιχείρηση, ή ως 
υπάλληλος σε αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ιχθυοκαλλιεργητής εργάζεται σε συνεργασία µε άλλους ειδικούς στο 
ύπαιθρο, κοντά σε ποτάµια, λίµνες ή λιµνοθάλασσες, σε θαλάσσιες µονάδες, στο γραφείο για τη 
σύνταξη των µελετών, ή στο εργαστήριο για την επεξεργασία των δειγµάτων. Οι συνθήκες που 
αντιµετωπίζει, όπου κι αν εργάζεται, θεωρούνται καλές και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. 
Για τους ιχθυοκαλλιεργητές υπάρχουν επιδοτήσεις πάγιων εγκαταστάσεων και επιδόµατα διάφορων 
τεχνικών και εµπορικών προγραµµάτων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο Συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα αυτό είναι ο 
Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών. 
 
Γενικά σχόλια: Ο ιχθυοκαλλιεργητής µε τις γνώσεις του, την εµπειρία του, τη µεθοδικότητά του και τις 
κατάλληλες επιστηµονικές τεχνικές που χρησιµοποιεί, δηµιουργεί συνθήκες κατάλληλες για την 
προστασία και αναπαραγωγή ψαριών - υδρόβιων οργανισµών, συµβάλλοντας στη σωστή διατροφή 
των ανθρώπων, αλλά και στην προστασία και ισορροπία του οικοσυστήµατος. 
 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Καθηγητής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
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Ορισµός: Ο καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διδάσκει τα µαθήµατα της ειδικότητάς του και 
υλοποιεί τους στόχους των αναλυτικών προγραµµάτων των συγκεκριµένων µαθηµάτων αλλά και τους 
στόχους της εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το Υπουργείο Παιδείας.  
 
Περιγραφή: Ο καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διδάσκει το µάθηµα του γνωστικού 
αντικειµένου που είναι ταυτόσηµο ή συναφές µε την ειδικότητα του. Συγκεκριµένα, κατανέµει την ύλη 
που οφείλει να διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίµηνο σε διδακτικές ενότητες, σύµφωνα µε το 
αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου.  
Προετοιµάζει την καθηµερινή του διδασκαλία λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες των 
µαθητών του τµήµατός του. Φροντίζει για την προετοιµασία των εποπτικών µέσων (χάρτες, 
φωτοτυπηµένα κείµενα, σχεδιαγράµµατα, διαφάνειες, cd-roms) που θα χρειαστούν στη διδασκαλία 
του, ή προετοιµάζει την επίδειξη µηχανών και συσκευών καθώς και τα πειράµατα στο εργαστήριο. 
Καταγράφει την ενότητα που δίδαξε στο αντίστοιχο βιβλίο ύλης. Ελέγχει την παρουσία των µαθητών 
στο µάθηµά του. Είναι υπεύθυνος για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδο των µαθητών 
ενός τµήµατος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών του.  
Πολλές φορές εργάζεται στο σπίτι του για τον προγραµµατισµό και την προετοιµασία των διδασκαλιών 
του καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιµίων και άλλων εργασιών των µαθητών. Ακόµη, 
οφείλει να συµµετέχει στη διοργάνωση σχολικών εορτών και άλλων εκδηλώσεων και να συνοδεύει 
τους µαθητές σε επισκέψεις και ηµερήσιες εκδροµές. Συµµετέχει, επίσης, στις τακτικές και έκτακτες 
συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όπου συζητούνται η πρόοδος και η συµπεριφορά των 
µαθητών, παιδαγωγικά /εκπαιδευτικά θέµατα, καθώς και θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της 
σχολικής µονάδας. 
Εκτός από τη διδασκαλία και τις άλλες υποχρεώσεις βασική φροντίδα του καθηγητή δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια και την κρίση των µαθητών του, να 
τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία και αίσθηµα ευθύνης και να δηµιουργήσει ένα κλίµα 
συνεννόησης και συνεργασίας µαζί τους. Προσπαθεί ακόµη να επιλύει προβλήµατα που 
δηµιουργούνται στους µαθητές του µέσα και έξω από την τάξη, σύµφωνα µε τις αρχές της σύγχρονης 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν χρειάζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να εργαστεί ο απόφοιτος 
πανεπιστηµιακών σχολών στην ειδικότητά του, ενώ για να υπηρετήσει στη δηµόσια εκπαιδευση πρέπει 
να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στην τεχνική εκπαίδευση εργάζονται και πτυχιούχοι 
τεχνικών ειδικοτήτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή και άλλων τεχνικών σχολών µετά από φοίτηση σε παιδαγωγική 
σχολή ή στη ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο καθηγητής οφείλει να αγαπά τους νέους και το εκπαιδευτικό έργο και να έχει 
ευχάριστη προσωπικότητα. Να είναι υποµονετικός, σταθερός, επίµονος και να διαθέτει ευσυνειδησία, 
διδακτικές, ηγετικές, και οργανωτικές ικανότητες. Επίσης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει η ευγένεια, η 
ικανότητα επικοινωνίας, η πρωτοβουλία και το πνεύµα συνεργασίας. 
Οφείλει ακόµη, να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τους µαθητές του, να παρακολουθεί τα 
ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τα προβλήµατά τους, να έχει την ικανότητα να συζητά µαζί τους και να 
τους ελέγχει διακριτικά. 
Κατά την ώρα της διδασκαλίας πρέπει να επιβάλλεται, να εµπνέει σεβασµό και εµπιστοσύνη. Πρέπει 
ακόµη να είναι δίκαιος, αντικειµενικός και αµερόληπτος στις σχέσεις του µε µαθητές, ώστε να µη 
δηµιουργεί πικρίες και αντιδικίες µεταξύ τους. 
Η γλωσσική ικανότητα και η κοινωνική µόρφωση, είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του 
επαγγέλµατος, όπως επίσης και κάποιες ειδικές ικανότητες, ανάλογα µε το αντικείµενό του. 
 
Μέλλον: Η µεγάλη αύξηση του αριθµού των πτυχιούχων πανεπιστηµιακών σχολών δηµιουργεί 
σοβαρά προβλήµατα στην απορρόφηση τους από τη δηµόσια (και την ιδιωτική) δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, κάτι που διαφοροποιείται ανάλογα µε την ειδικότητά τους.  
Στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
έχουν απροσδιόριστο ωράριο και οι αποδοχές τους εξαρτώνται από τις ώρες που διδάσκουν, ενώ αν 
έχουν δικό τους εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο, οι αποδοχές µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση και σε µερικές περιπτώσεις να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα. 
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έχουν απροσδιόριστο ωράριο και οι αποδοχές τους εξαρτώνται από τις ώρες που διδάσκουν, ενώ αν 
έχουν δικό τους εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο, οι αποδοχές µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση και σε µερικές περιπτώσεις να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο καθηγητής συνήθως εργάζεται σε σχολεία δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (δηµόσια-ιδιωτικά). Ανάλογα όµως µε την ειδικότητά του µπορεί να εργαστεί στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση (πχ, γυµναστές, µουσικοί) και στην κατάρτιση (πχ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές του 
ΟΑΕΔ). Ακόµη, ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να εργάζεται σε φροντιστήρια, να παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα, ή να ιδρύσει δικό του ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του επαγγέλµατος είναι η ευθύνη, 
καθώς ο καθηγητής επηρεάζει την προσωπικότητα, αλλά και τη µελλοντική εκπαιδευτική και 
επαγγελµατική πορεία και τον τρόπο ζωής των µαθητών του. Πρόκειται για πνευµατική ατοµική 
εργασία, που προϋποθέτει καλή συνεργασία µε τους µαθητές και τους άλλους συναδέλφους καθώς και 
µε το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής µονάδας.  
Ο καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εργάζεται µε µειωµένο ωράριο, συνήθως όρθιος, 
παραδίδοντας, ή εξετάζοντας το µάθηµα το οποίο διδάσκει. Αναγκάζεται όµως να εργαστεί και αρκετές 
ώρες στο σπίτι για τη διόρθωση των γραπτών ή την προετοιµασία των παραδόσεων. Στις µεγάλες 
πόλεις µπορεί να εργάζεται µε βάρδιες, άλλοτε πρωινές και άλλοτε απογευµατινές ώρες. Όταν 
υπηρετεί στη δηµόσια εκπαίδευση, ακολουθεί το ωράριο και τις αποδοχές των εκπαιδευτικών του 
δηµοσίου, ενώ, όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, το ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται 
από τη σύµβαση που έχει συνάψει, η οποία µπορεί να είναι ανάλογη των προσόντων και της εµπειρίας 
του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκτός από το διδακτικό του έργο, βοηθά 
τον µαθητή να ανακαλύψει τις ικανότητές του και να τις καλλιεργήσει, να ερευνήσει τις ανάγκες του και 
τις αδυναµίες του, µε τελικό στόχο να ολοκληρώσει την προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του. 
Ως εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει ευρύ πεδίο γνώσεων, παιδαγωγική εκπαίδευση, διαπροσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες και ολοκληρωµένη προσωπικότητα, για να µπορεί να παρέχει ποιοτική 
αγωγή και εκπαίδευση. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Καθηγητής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 
Ορισµός: Οι καθηγητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διδάσκουν διάφορα γνωστικά αντικείµενα στα 
Πανεπιστήµια, στα Πολυτεχνεία και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, προωθώντας συγχρόνως 
την έρευνα σε αυτά για την παραγωγή νέας γνώσης.  
 
Περιγραφή: Οι καθηγητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προέρχονται από διαφορετικούς επιστηµονικούς 
κλάδους καλύπτοντας όλο το φάσµα της γνώσης που προσπαθούν µε τη διδασκαλία να διοχετεύσουν 
στους φοιτητές, ή να περάσουν µε διάφορους τρόπους στην κοινωνία. Παράλληλα, µε το διδακτικό 
τους έργο ασκούν ερευνητικές δραστηριότητες, παράγοντας έτσι νέα επιστηµονική γνώση, που είναι 
απαραίτητη τόσο για τη διδασκαλία όσο και για τις πρακτικές της εφαρµογές. 
Συγκεκριµένα, ο καθηγητής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διδάσκει τους φοιτητές µε διαλέξεις και 
σεµινάρια σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο και τις 
εργασίες τους, πραγµατοποιεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, διορθώνει και βαθµολογεί τα γραπτά, 
κατευθύνει τους φοιτητές στις επιλογές µαθηµάτων, τµηµάτων και µεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, 
συγγράφει διδακτικά εγχειρίδια, βιβλία και επιστηµονικά άρθρα, διευθύνει ερευνητικά προγράµµατα και 
µελέτες πανεπιστηµιακών ή οµάδων φοιτητών, συµµετέχει στα επίσηµα όργανα διοίκησης των 
πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., ασκώντας διάφορα διευθυντικά καθήκοντα. 
Τα πανεπιστήµια, τα πολυτεχνεία και τα Τ.Ε.Ι., αυτοδιοικούνται σε µεγάλο βαθµό από τη Σύγκλητο, τα 
υπόλοιπα διοικητικά όργανα και τους καθηγητές τους, παρόλο που χρηµατοδοτούνται από το 
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σεµινάρια σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο και τις 
εργασίες τους, πραγµατοποιεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, διορθώνει και βαθµολογεί τα γραπτά, 
κατευθύνει τους φοιτητές στις επιλογές µαθηµάτων, τµηµάτων και µεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, 
συγγράφει διδακτικά εγχειρίδια, βιβλία και επιστηµονικά άρθρα, διευθύνει ερευνητικά προγράµµατα και 
µελέτες πανεπιστηµιακών ή οµάδων φοιτητών, συµµετέχει στα επίσηµα όργανα διοίκησης των 
πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., ασκώντας διάφορα διευθυντικά καθήκοντα. 
Τα πανεπιστήµια, τα πολυτεχνεία και τα Τ.Ε.Ι., αυτοδιοικούνται σε µεγάλο βαθµό από τη Σύγκλητο, τα 
υπόλοιπα διοικητικά όργανα και τους καθηγητές τους, παρόλο που χρηµατοδοτούνται από το 
Υπουργείο Παιδείας και ελέγχονται σε µικρό βαθµό από αυτό. Όλες οι βαθµίδες των καθηγητών 
Πανεπιστηµίου ονοµάζονται µέλη "Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού", αφού τα καθήκοντα, οι 
διδακτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες συµπλέκονται.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για το επάγγελµα αυτό, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
Απαιτείται όµως υποχρεωτική προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι., ή σε ερευνητικό κέντρο. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος καθηγητής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
είναι η απόκτηση βασικού πτυχίου, µεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικού, σε θέµα σχετικό µε το 
επιστηµονικό πεδίο που θα διδάξει. Μέσα από τις δηµοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών του πρέπει 
επίσης να συµβάλλει στην εξέλιξη της επιστήµης του. Δευτερεύοντες παράγοντες για να κριθεί κάποιος 
κατάλληλος για τη θέση του καθηγητή Πανεπιστηµίου, είναι η ποιότητα του διδακτικού του έργου, το 
δηµοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. 
 
Σπουδαιότητα: Ο καθηγητής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οφείλει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την έρευνα, να ενηµερώνεται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της επιστήµης και της κοινωνίας, 
να διαθέτει κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και συνέπεια, ήθος και ισχυρή προσωπικότητα. Πρέπει ακόµη 
να είναι ευγενικός, δίκαιος, αντικειµενικός και δραστήριος. Επίσης, απαραίτητο είναι να έχει διδακτική, 
συγγραφική και οργανωτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας, παιδαγωγικές γνώσεις, συνδυαστική 
ικανότητα και πνεύµα οµαδικής συνεργασίας. 
 
Μέλλον: Οι θέσεις εργασίας ήταν και είναι πάντα, πολύ περιορισµένες σε σχέση µε τον αριθµό των 
επιστηµόνων που κατέχουν τα τυπικά προσόντα και τις διεκδικούν. 
Ως προς την εξέλιξη µέσα στο επάγγελµα, τα µέλη ΔΕΠ διακρίνονται ιεραρχικά στις παρακάτω 
τέσσερις βαθµίδες: α) καθηγητές, β) αναπληρωτές καθηγητές, γ) επίκουροι καθηγητές, δ) λέκτορες. 
Αρχίζουν ως λέκτορες ή επίκουροι έχοντας αποκτήσει διδακτορικό και όλοι µπορούν να φτάσουν στη 
συνέχεια µέχρι την ανώτατη βαθµίδα του καθηγητή. Οι µόνιµες βαθµίδες, καθηγητές και αναπληρωτές 
καθηγητές, µπορούν να ασκούν τα διάφορα πανεπιστηµιακά αξιώµατα, όπως Πρόεδρος Τµήµατος, 
Κοσµήτορας Σχολής, Πρύτανης Πανεπιστηµίου.  
Γενικά, οι αποδοχές για το επάγγελµα αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικές. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο καθηγητής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διδάσκει στις σχολές των 
πανεπιστηµίων, των πολυτεχνείων και των Τ.Ε.Ι., ή απασχολείται σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του καθηγητή πανεπιστηµίου, είναι ακαδηµαϊκή και συνδυάζει 
τη διδασκαλία µε την έρευνα. Ο ίδιος, έχει την ευθύνη για µεγάλο µέρος της γνώσης που παράγει µέσα 
από την έρευνά του. Οι ώρες εργασίας του δεν είναι αυστηρά καθορισµένες. Ο χρόνος και ο φόρτος 
της εργασίας του διαφοροποιείται ανάλογα µε την επιστήµη, την ειδίκευση και την εποχή του έτους. 
Έχει µακρές διακοπές, που συνήθως χρησιµοποιεί για την επιστηµονική ενηµέρωσή του. Κάθε εξαετία 
υπηρεσίας, έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει ένα έτος άδειας από την άσκηση των καθηµερινών 
πανεπιστηµιακών του καθηκόντων. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, µεταβαίνει συχνά σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Εργάζεται στο γραφείο του, 
στην πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη, στο πανεπιστηµιακό εργαστήριο, στις αίθουσες διδασκαλίας ή στο 
σπίτι του. 
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Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ. 
 
Γενικά σχόλια: Σηµαντικότατη η προσφορά στη γνώση και στην εξέλιξη της επιστήµης, γίνεται µέσα 
από το έργο του καθηγητή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
Πολύπλοκο και πολυδιάστατο το έργο του καθηγητή πανεπιστηµίου, απαιτεί την ολοκληρωτική του 
αφοσίωση στην επιστηµονική έρευνα και αναζήτηση της αλήθειας, στην παραγωγή νέας γνώσης και 
στην προώθηση και διάδοσή της µέσω της διδασκαλίας και των συγγραµµάτων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κατασκευαστής ειδών ενδυµασίας 

 
Ορισµός: Ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας συντονίζει τη διαδικασία κατασκευής ενδυµάτων από 
την αγορά υλικών κατασκευής, µέχρι την πώληση των έτοιµων ενδυµάτων.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας προγραµµατίζει ποιοι οδηγοί 
µοντέλων ενδυµάτων προορίζονται για ραφή. Καταρτίζει καταλόγους µοντέλων για παρουσίαση σε 
υποψήφιους αγοραστές (ιδιοκτήτες καταστηµάτων έτοιµων ενδυµάτων) και κανονίζει τις παραγγελίες. 
Έρχεται σε επαφή µε προµηθευτές υλικών κατασκευής ειδών ρουχισµού (υφάσµατα, κουµπιά, 
διακοσµητικά υλικά) και µε τα συνεργεία ραφής και δίνει τις παραγγελίες. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα 
έτοιµα ενδύµατα. Τέλος, τιµολογεί τα έτοιµα ενδύµατα και τα αποστέλλει στους πελάτες. 
Ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας διατηρεί βιοτεχνία µε ηλεκτρικές παραγωγικές µηχανές για κοπή, 
γάζωµα, κέντηµα, που χειρίζεται ο ίδιος, ή αναθέτει σε εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να διατηρήσει δική του βιοτεχνία, χρειάζεται άδεια έναρξης 
επιτηδεύµατος από την εφορία, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτει το χώρο και τα µηχανήµατα. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας µαθαίνει εµπειρικά τη δουλειά. Μπορεί να 
ξεκινήσει από τη ραφή ενδυµάτων, να αποκτήσει γνώσεις ραφής, κοπής και δηµιουργίας ενδυµάτων 
µοντέλων και να συνεχίσει µε εµπόριο και πωλήσεις. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του Κατασκευαστή Ειδών Ενδυµασίας, απαιτεί δηµιουργικότητα, 
φαντασία και κριτική σκέψη. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επαγγελµατία αυτού είναι η 
συνέπεια, ο δυναµισµός, η υπευθυνότητα, η επινοητικότητα, η τόλµη και ο ενθουσιασµός για τη 
δουλειά του. Χρειάζεται να έχει και κοινωνική επιδεξιότητα, γιατί συναναστρέφεται µε πολλούς και 
διαφορετικούς ανθρώπους. Στα προσόντα του συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων τα ηγετικά και 
οργανωτικά προσόντα, που είναι απαραίτητα για να συντονίζει τις εργασίες και τους υπαλλήλους. 
Για τις καθηµερινές του συναλλαγές, χρειάζεται να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στη 
διαπραγµάτευση. 
Στις µικρές παραγωγικές µονάδες, πιθανόν να απαιτείται η ικανότητα χειρισµού µηχανών ραφής και 
κοπής. 
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κοπής. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι σχετικά καλές, επειδή πάντοτε υπάρχει ζήτηση για 
ρούχα. Οι αποδοχές είναι µάλλον ικανοποιητικές, µε µεγάλα περιθώρια κέρδους, αλλά και µε 
πιθανότητες ζηµίας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας, εργάζεται ως µισθωτός σε 
επιχειρήσεις κατασκευής ειδών ενδυµασίας ή διατηρεί δική του βιοτεχνία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας εργάζεται ατοµικά, αλλά έχει 
συναλλαγές µε πολλά άτοµα, αφού κατανέµει την εργασία σε στελέχη και έρχεται σε καθηµερινή επαφή 
µε ιδιοκτήτες καταστηµάτων για τις παραγγελίες. Είναι απαραίτητες οι µετακινήσεις για ενηµέρωση 
γύρω από τις τάσεις της αγοράς σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Η αβεβαιότητα που υπάρχει 
στη δουλειά αυτή δηµιουργεί ένα διαρκές άγχος. Η πίεση χρόνου κάθε περίοδο αλλαγής των 
ενδυµάτων, είναι µια πρόσθετη δυσκολία στο επάγγελµα, ενώ άλλα διαστήµατα µπορεί να είναι 
χαλαρά. Δεν έχει συγκεκριµένο ωράριο, αλλά συνήθως εργάζεται πολλές ώρες καθηµερινά. Σε µικρές 
παραγωγικές µονάδες πιθανόν να απαιτείται ικανότητα χειρισµού µηχανών ραφής και κοπής και από 
τον ίδιο τον Κατασκευαστή Ειδών Ενδυµασίας. 
Το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας εργάζεται σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους γραφείων ή βιοτεχνικής 
παραγωγής. Μέρος του ωραρίου του αναλώνεται εκτός γραφείου, για επαφές µε αγοραστές και 
προµηθευτές. Ασφαλίζεται στο ΤΕΒΕ. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο Κατασκευαστής ειδών ενδυµασίας, παρακολουθεί τις νέες τάσεις της µόδας στο 
χώρο του ενδύµατος, ενηµερώνεται συνεχώς για το τι κυκλοφορεί στην αγορά, ερευνά, πληροφορείται 
τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, µελετά και προσαρµόζει την παραγωγή του σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της εποχής. 
Η αγορά εργασίας στο χώρο του ενδύµατος και συγκεκριµένα στον τοµέα κατασκευής τους, είναι 
ανοιχτή για άτοµα δραστήρια, δυναµικά, µε ενθουσιασµό και άνεση στην επικοινωνία, καθώς και µε 
οργανωτικές και διοικητικές δραστηριότητες. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κατασκευαστής και βαφέας γουναρικών 

 
Ορισµός: Ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών ασχολείται µε την επεξεργασία, το χρωµατισµό 
και τη µεταποίηση διαφόρων δερµάτων ζώων µε κατάλληλο τρίχωµα, για την κατασκευή ενδυµάτων 
και άλλων δερµάτινων ειδών.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών, αφού προµηθευτεί τα κατάλληλα 
δέρµατα, προχωρά στην επεξεργασία τους που έχει ως εξής: Βρέχει τα δέρµατα των ζώων και τα 
ανοίγει κατά µήκος και πλάτος, ώστε να υπολογίσει τα µεγέθη που θέλει να χρησιµοποιήσει. Επιλέγει 
τα δέρµατα που έχουν το ίδιο χρώµα και το ίδιο ύψος τρίχας, τα κόβει σε µικρά κοµµάτια και τα 
συρράπτει για να σχηµατιστεί ένα ολόκληρο κοµµάτι γούνας. Βάφει στη συνέχεια τη γούνα, αλλάζοντας 
πολλές φορές τους φυσικούς χρωµατισµούς µε χρωστικά µηχανήµατα και συνθετικές χρωστικές ύλες. 
Καρφώνει το κοµµάτι που µεταποιεί πάνω σε ειδικές σανίδες και µε βάση το µοντέλο, κόβει µε ακρίβεια 
τα διάφορα κοµµάτια που θα αποτελέσουν τα µέρη του γούνινου ενδύµατος. Τέλος, συναρµολογεί το 
κυρίως σώµα του παλτού ή της ζακέτας, τα µανίκια, το γιακά, κάνει το κλείσιµο των άκρων του 
ενδύµατος και τοποθετεί την εξωτερική φόδρα. 
Ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών για την εκτέλεση της εργασίας του, χρησιµοποιεί ειδικές 
µηχανές συρραφής, πικαριστικές µηχανές, ηλεκτρικές σταµατούρες (για το στέγνωµα της γούνας), 
ατµολέβητες (για το καθάρισµα της γούνας), γαζωτικές µηχανές, ανέµη, βαρέλια σε τοµή που 
περιστρέφονται σε άξονες, τραβηχτικά και τανιστικά µηχανήµατα.  
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Καρφώνει το κοµµάτι που µεταποιεί πάνω σε ειδικές σανίδες και µε βάση το µοντέλο, κόβει µε ακρίβεια 
τα διάφορα κοµµάτια που θα αποτελέσουν τα µέρη του γούνινου ενδύµατος. Τέλος, συναρµολογεί το 
κυρίως σώµα του παλτού ή της ζακέτας, τα µανίκια, το γιακά, κάνει το κλείσιµο των άκρων του 
ενδύµατος και τοποθετεί την εξωτερική φόδρα. 
Ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών για την εκτέλεση της εργασίας του, χρησιµοποιεί ειδικές 
µηχανές συρραφής, πικαριστικές µηχανές, ηλεκτρικές σταµατούρες (για το στέγνωµα της γούνας), 
ατµολέβητες (για το καθάρισµα της γούνας), γαζωτικές µηχανές, ανέµη, βαρέλια σε τοµή που 
περιστρέφονται σε άξονες, τραβηχτικά και τανιστικά µηχανήµατα.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών µπορεί να εκπαιδευτεί στη Σχολή Μαθητείας 
του ΟΑΕΔ. 
Επίσης, πολλοί τεχνίτες µαθητεύουν κοντά σε έµπειρους επαγγελµατίες του κλάδου και αποκτούν 
σηµαντικές γνώσεις και εµπειρία, τις οποίες εκµεταλλεύονται για να δηµιουργήσουν αργότερα τη δική 
τους επιχείρηση. 
 
Σπουδαιότητα: Ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών πρέπει να έχει µεράκι, καλαισθησία, 
παρατηρητικότητα και υποµονή. Επίσης, να διαθέτει κριτική σκέψη, συνέπεια, επινοητικότητα και 
ηρεµία. Χρειάζεται να παρακολουθεί την εξέλιξη της αισθητικής και της µόδας και να προσαρµόζει 
ανάλογα τα σχέδια των ενδυµάτων που κατασκευάζει. 
Ακόµη, να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα, αντίληψη των µορφών και των σχηµάτων, επιδεξιότητα, 
ικανότητα στις λεπτές εργασίες, καλή όραση και καλή φυσική κατάσταση, επειδή µερικές εργασίες 
απαιτούν αρκετή µυϊκή δύναµη. 
 
Μέλλον: Η ευαισθητοποίηση για την προστασία των απειλούµενων µε εξαφάνιση ζώων που 
χρησιµοποιούνται στην γουνοποιία καθώς και η καθυστέρηση του εκσυγχρονισµού στις ελληνικές 
βιοτεχνίες, έχουν περιορίσει σηµαντικά τις δυνατότητες απορρόφησης στην αγορά των νέων τεχνιτών.  

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Κατασκευαστής και Βαφέας Γουναρικών µπορεί να εργαστεί σε 
µεγάλες και µικρές βιοτεχνίες γουνοποιίας ή να ανοίξει δική του επιχείρηση κατασκευής, βαφής και 
πώλησης γούνινων ενδυµάτων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του Κατασκευαστή και Βαφέα Γουναρικών είναι χειρωνακτική 
και εργάζεται συνήθως όρθιος, σε ειδικούς πάγκους, µέσα στα εργαστήρια. Συχνά χρειάζεται να 
µετακινείται για να παρακολουθεί εκθέσεις και ταξιδεύει για να συναντήσει πελάτες ή να παρουσιάσει 
τη δουλειά του. Δουλεύει ατοµικά, αλλά και οµαδικά σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους τεχνίτες της 
βιοτεχνίας. 
Εργάζεται σε κλειστό χώρο, σε εργαστήρια κατάλληλα εξοπλισµένα και οι συνθήκες εργασίας του 
κάποιες φορές θεωρούνται ανθυγιεινές, εξαιτίας των πρώτων υλών και των χρωστικών ουσιών που 
χρησιµοποιεί, καθώς επίσης και του χνουδιού που βγαίνει από τα δέρµατα των ζώων που 
επεξεργάζεται.  
Οι αποδοχές του θεωρούνται ικανοποιητικές.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η δηµιουργικότητα, το µεράκι, η φαντασία και η πρωτοτυπία, αναδεικνύουν, 
διακρίνουν και προωθούν τους καλούς τεχνίτες στο χώρο της γούνας. 
Πολλά µεγάλα ονόµατα σήµερα στο χώρο της γούνας, δηµιούργησαν µεγάλες και επικερδείς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στηριζόµενοι στην εργατικότητά τους, τη 
διορατικότητά τους και στις εµπειρίες που απέκτησαν εργαζόµενοι πλάϊ σε παραδοσιακούς τεχνίτες- 
γουνοποιούς. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κατασκευαστής υποδηµάτων 

 
Ορισµός: Ο Κατασκευαστής Υποδηµάτων κατασκευάζει ή επιδιορθώνει υποδήµατα ή άλλα 
αντικείµενα φτιαγµένα από δέρµα ή πλαστικό.  
 
Περιγραφή: Τα στάδια που ακολουθεί ο Κατασκευαστής Υποδηµάτων κατά την εργασία του, είναι: 
Τοποθέτηση φοντιού στο καλαπόδι (φορµάρισµα φοντιού), µοντάρισµα πόντας (εµπρός µέρος), 
µοντάρισµα πλαϊνών, µοντάρισµα πουγέτας (πίσω µέρος), πέρασµα στο φούρνο, πιστάρισµα, ξύσιµο, 
επάλειψη φοντιού και σόλας, ρίξιµο σόλας, πρεσάρισµα, εξαγωγή καλαποδιού, φινίρισµα υποδήµατος. 
Τα υλικά µέσα που χρησιµοποιεί είναι, η φορµαριστική µηχανή, µονταριστική πόντας και µπουγέτας, 
πρέσα συγκόλλησης, µηχανή ραφής, φούρνος, σφυρί µονταρίσµατος, τανάλια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, αλλά χρειάζεται ένα έτος 
προϋπηρεσία ως βοηθού Κατασκευαστή Υποδηµάτων. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο Κατασκευαστής Υποδηµάτων σπουδάζει στα Κ.Ε.Κ και στις σχολές µαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του Κατασκευαστή Υποδηµάτων απαιτεί καλή υγεία και όραση, 
επινοητικότητα, συνέπεια, ηρεµία, προσοχή και σηµασία στη λεπτοµέρεια. Ο επαγγελµατίας, οφείλει να 
είναι ευγενικός µε τους πελάτες, φιλικός και να διαθέτει υποµονή.  
Σηµαντικά προσόντα του είναι και η υπολογιστική ικανότητα, η επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών 
και ο καλός συντονισµός στην εκτέλεση των εργασιών του. 
 
Μέλλον: Η υποδηµατοποιία παρουσιάζει σοβαρή κρίση τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του έντονου 
ανταγωνισµού εισαγόµενων ειδών από διάφορες ξένες χώρες. Το επάγγελµα, συγκαταλέγεται στα 
χαµηλόµισθα επαγγέλµατα και δεν υπάρχουν εύκολα δυνατότητες εξέλιξης. Ωστόσο, φαίνεται ότι 
υπάρχουν περιθώρια ανάκαµψης, αν οι έλληνες βιοτέχνες βασιζόµενοι στην χαµηλότερη τιµή 
παραγωγής σε σχέση µε τις αντίστοιχες εισαγωγές, προσαρµόσουν την παραγωγή τους σύµφωνα µε 
τις προσταγές της µόδας και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο κατασκευής του υποδήµατος. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Κατασκευαστής Υποδηµάτων µπορεί να απασχοληθεί ως τεχνίτης 
µισθωτός, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υποδηµάτων, βιοτεχνίες και βιοµηχανίες ή µπορεί να ανοίξει δική 
του βιοτεχνική επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του Κατασκευαστή Υποδηµάτων είναι δύσκολη, κουραστική 
και απαιτεί ορθοστασία κατά το χειρισµό των διάφορων µηχανών. Εργάζεται οµαδικά, σε κλειστό 
χώρο, όπου υπάρχουν έντονες οσµές από δέρµα, κόλλες, ή βερνίκια που χρησιµοποιεί. 
Η εργασία χαρακτηρίζεται ως ανθυγιεινή και ο εργαζόµενος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για 
την αποφυγή ατυχηµάτων. 
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την αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι Βιοτέχνες υποδηµατοποιοί, εκπροσωπούνται από την Οµοσπονδία 
Βιοτεχνών Υποδηµατοποιών Ελλάδας (ΟΒΥΕ). 
 
Γενικά σχόλια: Το παπούτσι, είναι απαραίτητο συµπλήρωµα της καθηµερινής µας ενδυµασίας και το 
επάγγελµα του υποδηµατοποιού δεν παύει να είναι ένα από τα κύρια και απαραίτητα επαγγέλµατα για 
τον άνθρωπο. 
Οι καλοί τεχνίτες στο χώρο, ξεχωρίζουν από την ακρίβεια, τη σηµασία στη λεπτοµέρεια, την 
καλαισθησία, το µεράκι και την προσοχή στη ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούν κατά την 
κατασκευή των υποδηµάτων. 
Ο Υποδηµατοποιός, οφείλει να ενηµερώνεται για τις τάσεις της µόδας, των χρωµάτων και των υλικών 
που χρησιµοποιεί, προκειµένου να είναι ανταγωνιστικός στο κλάδο του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κεραµίστας 

 
Ορισµός: Ο κεραµίστας κατασκευάζει διάφορα διακοσµητικά αντικείµενα, χρησιµοποιώντας ως πρώτη 
ύλη αργιλοπυριτικά υλικά.  
 
Περιγραφή: Η εργασία του κεραµίστα ή αγγειοπλάστη στηρίζεται στην ιδιότητα του αργίλου να γίνεται 
µε το νερό µια εύπλαστη µάζα, που µετά την ξήρανση και το ψήσιµο γίνεται σκληρή και ανθεκτική. 
Ο κεραµίστας θρυµµατίζει και αλέθει το ορυκτό, του προσθέτει την κατάλληλη ποσότητα νερού και το 
ζυµώνει, ώστε να γίνει τόσο µαλακό και να πάρει όποιο σχήµα αυτός θέλει. Στη συνέχεια, τοποθετεί 
τον πηλό σε σχήµα µπάλας πάνω σε τροχό που περιστρέφεται. Την ταχύτητα περιστροφής του την 
καθορίζει ο ίδιος, ενώ ταυτόχρονα δίνει σχήµα στον πηλό πλάθοντάς τον µε τα χέρια του. Τέλος, αφού 
δώσει µορφή στον πηλό και τον διακοσµήσει µε εγχάρακτα σχέδια, τον αφήνει να στεγνώσει και στη 
συνέχεια τον βάζει σε ειδικό φούρνο και τον ψήνει. Έτσι, το πήλινο αντικείµενο γίνεται σταθερό, αλλά 
όχι άθραυστο ούτε τελείως αδιάβροχο. Αν το αντικείµενο προορίζεται για οικιακή χρήση, τότε 
καλύπτεται µε µία ουσία, το υάλωµα, που έχει την ιδιότητα να λιώνει µε τη θερµότητα και να 
µεταβάλλεται σε ένα πολύ λεπτό στρώµα γυαλιού που το κάνει αδιάβροχο. Μετά την κατασκευή του 
αντικειµένου γίνεται η διακόσµησή του, συνήθως µετά από το πρώτο ψήσιµο µε ειδικά χρώµατα, όπως 
πυροχρώµατα ή σµάλτο, που τοποθετούνται στην κεραµική επιφάνεια µε πινέλο ή µε εµβάπτιση και 
ξαναψήνεται στο φούρνο. 
Χειροποίητα αντικείµενα από πηλό γίνονται και µε διάφορους άλλους τρόπους, όπως µε τη χρήση 
γύψινων καλουπιών. Τα κεραµικά αντικείµενα προορίζονται για καθηµερινή χρήση αλλά και για την 
τουριστική αγορά ή τη διακόσµηση χώρων. 
Τα υλικά που χρησιµοποιεί ο κεραµίστας είναι πηλός, τροχός, κόφτης, πινέλα, χρώµατα, καµίνια, 
τορνέτα και µικρά επιτραπέζια εργαλεία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Εγγράφεται στο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών και λαµβάνει άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος από αυτό, στην περίπτωση που θα θελήσει να ανοίξει δική του επιχείρηση. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  



σελ.	  108	  

	  

 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του κεραµίστα παρέχεται στα αντίστοιχα τµήµατα των Σχολών του 
Ο.Α.Ε.Δ. και σε τµήµατα µικρής διάρκειας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και της Χ.Α.Ν. 
 
Σπουδαιότητα: Ο κεραµίστας χρειάζεται να διαθέτει ταλέντο, πρωτοτυπία και δηµιουργικότητα, 
εικαστική αντίληψη, να κάνει σωστούς και καλόγουστους συνδυασµούς χρωµάτων και να έχει αντίληψη 
των µορφών και των σχηµάτων. 
Τέλος, πρέπει έχει καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος της εργασίας, να 
διαθέτει δεξιότητα στη λεπτή χειρωνακτική εργασία και να δίνει σηµασία στη λεπτοµέρεια. 
 
Μέλλον: Η τουριστική αγορά, η κατασκευή αντικειµένων καθηµερινής χρήσης καθώς και 
διακοσµητικών αντικειµένων δηµιουργούν µια αγορά εργασίας που µπορεί να απορροφήσει τους 
ενδιαφερόµενους για τον επαγγελµατικό αυτό χώρο. 
Οι αµοιβές τους θεωρούνται ικανοποιητικές και είναι ανάλογες της ποιότητας της δουλειάς τους. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κεραµίστας εργάζεται σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς 
χειροτεχνίας, σε εργαστήρια αγγειοπλαστικής � κεραµικής ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
διατηρώντας δική του επιχείρηση. Ως βοηθοί κεραµίστα, µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτοµα 
που έχουν αποκτήσει εµπειρία στην πράξη. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο κεραµίστας εργάζεται κάτω από συνθήκες σωµατικής κόπωσης και 
κάποιες φορές µε ακανόνιστο ωράριο εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες της δουλειάς του. Η εργασία 
του είναι χειρωνακτική και δουλεύει όρθιος ή καθιστός ανάλογα µε το στάδιο κατασκευής των 
αντικειµένων. Μέσα στα πλαίσια της εργασίας του είναι να επισκέπτεται ή να λαµβάνει µέρος σε 
εκθέσεις και να έρχεται σε επαφή µε τους πελάτες του. 
Εργάζεται σε κλειστό χώρο εργαστηρίου, όπου υπάρχει αρκετή υγρασία και αναπτύσσονται υψηλές 
θερµοκρασίες. Συνήθως, τα εργαστήρια που χρησιµοποιούν οι κεραµίστες, λόγω της φύσης των 
υλικών και της ιδιαίτερης επεξεργασίας που απαιτείται, διαθέτουν µόνο τη στοιχειώδη υποδοµή.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο κεραµίστας µε καλλιτεχνική διάθεση και φαντασία, χρησιµοποιεί µε ιδιαίτερη 
επιδεξιότητα τα χέρια του, προκειµένου να πλάσει τον πηλό και να δηµιουργήσει όµορφα, 
διακοσµητικά αλλά και χρηστικά αντικείµενα. 
Ο κεραµίστας εξειδικεύεται τόσο στην µαζική παραγωγή αντικειµένων, όσο και στην αποκλειστικά 
καλλιτεχνική δηµιουργία υψηλής αισθητικής. Η εργασία του µοιάζει συχνά µε την αντίστοιχη του γλύπτη 
ή του ζωγράφου 
  

 

 

 

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 
Κηπουρός/Ανθοκηπουρός/Κηποτεχνικός 
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Ορισµός: Ο κηπουρός είναι ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τη δηµιουργία και τη φροντίδα 
της βλάστησης κήπων, πάρκων, περιβολιών.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα ο κηπουρός είναι αυτός που µε τη βοήθεια εργαλείων κηπευτικής 
και ειδικών λιπασµάτων φυτεύει και φροντίζει τα φυτά και τη βλάστηση γενικά, σε κήπους και 
πάρκα. Καλλιεργεί, µεταφυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει, ραντίζει, ποτίζει τα φυτά και γενικά κάνει 
όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα ενός κήπου. Επίσης, ενηµερώνεται για τις τάσεις στον 
καλλωπισµό κήπων, τα νέα είδη φυτών που κυκλοφορούν, τα νέα φάρµακα και εργαλεία που 
αφορούν τη φροντίδα των κήπων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος απαιτούνται γνώσεις 
γεωπονικής. Οι γνώσεις αυτές αποκτώνται µε τις ανάλογες σπουδές γεωπόνου σε Α.Ε.Ι., 
Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. οι περισσότεροι κηπουροί όµως ασχολούνται µε το επάγγελµα µε εφόδιο την 
προσωπική τους εµπειρία ή µετά από µαθητεία κοντά σε έµπειρο κηπουρό ή γεωπόνο. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητα χαρακτηριστικά του επαγγελµατία είναι η επιµέλεια, η 
επινοητικότητα και η δηµιουργικότητα. Επίσης, πρέπει να έχει καλό γούστο, αισθητική 
αντίληψη, αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και 
διαφόρων ποικιλιών φυτών. Απαραίτητη είναι και η µηχανική ικανότητα για την κατάλληλη 
χρησιµοποίηση και συντήρηση των κηπουρικών εργαλείων. Πρέπει επίσης να είναι γνώστης 
των ειδών των φυτών και του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται καλύτερα.  
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του κηπουρού είναι ένα επάγγελµα µε αρκετή ζήτηση σήµερα, λόγω 
της ιδιαίτερης σηµασίας που δίνεται στην εξασφάλιση, δηµιουργία και διατήρηση του πρασίνου 
ως παράγοντα ποιοτικής αναβάθµισης της ζωής των κατοίκων της πόλης. Παράλληλα, για την 
άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται πάντα πλήρης εξειδίκευση και υπάρχει ικανοποιητική 
προσφορά εργασίας. Γενικότερα, η αγορά εργασίας παρουσιάζει σήµερα µια καλύτερη εικόνα 
απ' ό,τι πριν µερικά χρόνια, γεγονός που επιτρέπει την πρόβλεψη ότι οι προοπτικές για την 
εξέλιξη του επαγγέλµατος θα είναι θετικές και στο µέλλον. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κηπουρός απασχολείται στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή 
ακόµη και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Συγκεκριµένα, µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε 
δήµους και κοινότητες για τη φροντίδα των δηµόσιων πάρκων και κήπων, σε εταιρίες µε 
αντικείµενο την κηπευτική, όπως καταστήµατα πωλήσεων, εκθέσεις ανθοκοµικής ή ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας, αναλαµβάνοντας κηπευτικές-κηπουρικές εργασίες σε κατοικίες και 
επαγγελµατικούς χώρους που διαθέτουν κήπους. Μπορεί επίσης να ανοίξει δική του 
επιχείρηση καλλωπιστικών φυτών και ειδών κηπουρικής και να ασχοληθεί µε την παραγωγή 
και τη διάθεσή τους. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του κηπουρού είναι δηµιουργική εργασία. Εργάζεται 
σχεδόν πάντα σε εξωτερικό χώρο, στους κήπους και στα πάρκα, όπου είναι εκτεθειµένος σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές, είναι αναγκασµένος να χρησιµοποιεί σκαλωσιές για 
το κλάδεµα των δέντρων ή την περιποίηση ψηλών φυτών, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ατυχηµάτων. Επίσης, πρέπει να λαµβάνει µέτρα ατοµικής προστασίας όταν 
χρησιµοποιεί φυτοφάρµακα ή ραντίζει, προκειµένου να αποφύγει οποιαδήποτε εισπνοή 
αυτών, καθώς και δερµατικές παθήσεις και αλλεργικές αντιδράσεις -ειδικά όταν έχει ευαισθησία 
ή προδιάθεση. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, η αίσθηση της δηµιουργίας, η 
ευαισθησία, η καλαισθησία και η καλλιτεχνική διάθεση χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία 
κηπουρό. 
Ο κηπουρός, εκτός των άλλων, οφείλει να έχει καλή γνώση των διαφόρων ειδών φυτών, των 
τρόπων καλλιέργειάς τους και τις συνθήκες ανάπτυξής τους, ώστε να είναι σε θέση να 
προτείνει τα κατάλληλα φυτά για το χώρο που προορίζονται και να µπορεί να τα φροντίζει µε 
το σωστότερο τρόπο. 
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Γενικά σχόλια: Η αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, η αίσθηση της δηµιουργίας, η 
ευαισθησία, η καλαισθησία και η καλλιτεχνική διάθεση χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία 
κηπουρό. 
Ο κηπουρός, εκτός των άλλων, οφείλει να έχει καλή γνώση των διαφόρων ειδών φυτών, των 
τρόπων καλλιέργειάς τους και τις συνθήκες ανάπτυξής τους, ώστε να είναι σε θέση να 
προτείνει τα κατάλληλα φυτά για το χώρο που προορίζονται και να µπορεί να τα φροντίζει µε 
το σωστότερο τρόπο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κλειδαράς 

 
Ορισµός: Ο κλειδαράς ασχολείται µε την πώληση κλειδαριών ή χρηµατοκιβωτίων, την 
κατασκευή και την αντιγραφή κλειδιών. Επίσης, ανοίγει µε εργαλεία τις πόρτες όσων έχουν 
κλειστεί έξω από το σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητό τους.  
 
Περιγραφή: Ο κλειδαράς ασχολείται µε τους µηχανισµούς ασφάλειας θυρών και την καλή 
λειτουργία τους. Φροντίζει για το άνοιγµα και το ασφαλές κλείσιµο των εσωτερικών χώρων. 
Όταν καλείται να ανοίξει κλειδωµένους χώρους, χρειάζεται πολλή προσοχή, ώστε να ενεργεί 
µε τη συγκατάθεση του πραγµατικού ιδιοκτήτη. 
Ο πελάτης απευθύνεται στον κλειδαρά για την αγορά κλειδαριάς, λουκέτων ή 
χρηµατοκιβωτίων, για την τοποθέτηση της κλειδαριάς, για την παραγωγή αντίτυπων κλειδιών, 
για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της κλειδαριάς, για το άνοιγµα κάποιας πόρτας.  
Για την κατασκευή των κλειδιών, αλλά και για το άνοιγµα των κλειδωµένων θυρών, ο 
κλειδαράς χειρίζεται διάφορα εργαλεία όπως οι παντογράφοι, δίδυµοι τροχοί, αντικλείδια, 
συρµοί διάρρηξης, τρυπάνια, ηλεκτροσυγκολλήσεις, πρέσες, κατσαβίδια και άλλα εργαλεία 
τοποθέτησης ή επισκευής κλειδαριών.  

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα αυτό απαιτείται ειδική άδεια 
από την αστυνοµία που χορηγείται σε όσους έχουν λευκό ποινικό µητρώο. Αν οι 
επαγγελµατίες είναι άνδρες, χρειάζεται να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος κλειδαράς δεν χρειάζονται ιδιαίτερες σπουδές, εκτός από 
την υποχρεωτική εκπαίδευση. Περισσότερο απαραίτητη είναι η απόκτηση τεχνικών γνώσεων 
και δεξιοτεχνίας µε µαθητεία κοντά σε κάποιον έµπειρο επαγγελµατία. 
 
Σπουδαιότητα: Ο κλειδαράς πρέπει να είναι άτοµο υπεύθυνο και προσεκτικό, όσο αφορά το 
χειρισµό των εργαλείων. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει επινοητικότητα για να αντιµετωπίζει τα 
πρακτικά προβλήµατα στη δουλειά του. Οφείλει να είναι δύσπιστος και να ελέγχει κάθε φορά, 
αν οι πελάτες που τον κάλεσαν είναι οι νόµιµοι ιδιοκτήτες της περιουσίας. Ακόµη, πρέπει να 
είναι συνεπής, ψύχραιµος και ευγενικός στις συναλλαγές του.  
Τέλος, θα πρέπει να είναι άτοµο δραστήριο, να διακρίνεται από ταχύτητα και επιδεξιότητα στις 
κινήσεις και στις αντιδράσεις του.  
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος είναι θετικές, ιδιαίτερα για όσους 
είναι διαθέσιµοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 
Ο κύκλος εργασιών και το εισόδηµα από το επάγγελµα αυτό, εξαρτώνται από την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και το βαθµό της διαθεσιµότητας του επαγγελµατία στις κλήσεις 
των πελατών.  
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είναι συνεπής, ψύχραιµος και ευγενικός στις συναλλαγές του.  
Τέλος, θα πρέπει να είναι άτοµο δραστήριο, να διακρίνεται από ταχύτητα και επιδεξιότητα στις 
κινήσεις και στις αντιδράσεις του.  
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος είναι θετικές, ιδιαίτερα για όσους 
είναι διαθέσιµοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 
Ο κύκλος εργασιών και το εισόδηµα από το επάγγελµα αυτό, εξαρτώνται από την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και το βαθµό της διαθεσιµότητας του επαγγελµατία στις κλήσεις 
των πελατών.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κλειδαράς µπορεί να διατηρεί κατάστηµα πώλησης κλειδαριών 
και κατασκευής κλειδιών, ή να εργάζεται ως υπάλληλος σε τεχνική εταιρεία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του κλειδαρά απαιτεί προσοχή και ευθύνη, 
ιδιαίτερα όταν αυτός καλείται να παραβιάσει κλειδωµένες πόρτες σπιτιών, γραφείων, επίπλων 
και θυρίδων ή χρηµατοκιβωτίων. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και πολλές φορές µπορεί 
να γίνεται κάτω από άσχηµες συνθήκες. Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς σε 
ετοιµότητα να µετακινηθεί σε κοντινές ή µακρινές αποστάσεις µε ταχύτητα, απαντώντας στις 
κλήσεις των πελατών του. Το ωράριο είναι σταθερό, οι ώρες όµως που ο κλειδαράς θα πάρει 
κλήσεις πελατών είναι απρόβλεπτες. Συχνά αναγκάζεται να εργαστεί και εκτός ωραρίου κατά 
τις νυκτερινές ώρες. 
Η έδρα του κλειδαρά είναι σε κλειστό χώρο, µεγάλο µέρος της εργασίας του πραγµατοποιείται 
όµως σε ανοιχτούς χώρους, συχνά µε κακές καιρικές συνθήκες. Στις συναλλαγές του µε τους 
πελάτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς διατρέχει κινδύνους να εξαπατηθεί, 
παραβιάζοντας παράνοµα κάποιο κλειστό χώρο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο κλειδαράς χρησιµοποιεί τις τεχνικές του γνώσεις προκειµένου να ανοίξει µια 
πόρτα που έχει κλείσει και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοιχτεί, ή να ασφαλίσει τις πόρτες 
και τα παράθυρα των σπιτιών, τοποθετώντας τις απαραίτητες  
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα χρειάζεται να διαθέτει υπευθυνότητα, συνέπεια, µεγάλη 
επιδεξιότητα και κατάλληλες τεχνικές γνώσεις. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κλωστοϋφαντουργός 

 
Ορισµός: Ασχολείται µε τη βιοµηχανική επεξεργασία νηµάτων και την παραγωγή υφασµάτων 
από νήµατα διαφορετικών τύπων και ποιότητας.Φροντίζει ακόµα τη λειτουργία και συντήρηση 
των µηχανών που παράγουν διάφορα υφάσµατα.  
 
Περιγραφή: Ο κλωστοϋφαντουργός χειρίζεται, προετοιµάζει και επιβλέπει τη λειτουργία των 
κλωστικών, πλεκτικών, υφαντικών, στεγνωτικών, βαφικών και λευκαντικών µηχανών. 
Παρασκευάζει χρώµατα για υφάσµατα στο χηµικό εργαστήριο, µε τη βοήθεια διαφόρων 
οργάνων (ζυγαριά, ογκοµετρικές φιάλες, εστίες πύρωσης) συλλέγει δείγµατα, παρακολουθεί 
την παραγωγή µε ανοιχτά συστήµατα Η/Υ και τέλος, πραγµατοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο των 
παραγόµενων προϊόντων και υφασµάτων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
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οργάνων (ζυγαριά, ογκοµετρικές φιάλες, εστίες πύρωσης) συλλέγει δείγµατα, παρακολουθεί 
την παραγωγή µε ανοιχτά συστήµατα Η/Υ και τέλος, πραγµατοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο των 
παραγόµενων προϊόντων και υφασµάτων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνολόγος κλωστοϋφαντουργός είναι απόφοιτος του Τµήµατος 
Κλωστοϋφαντουργίας των ΤΕΙ. Επίσης στα ΤΕΕ και τα ΙΕΚ λειτουργούν τµήµατα παραγωγής 
ετοίµου ενδύµατος και συντήρησης µηχανών παραγωγής. 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον έξι µηνών.  
 
Σπουδαιότητα: Ο κλωστοϋφαντουργός χρειάζεται να κατανοεί την πολυπλοκότητα των 
µηχανών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια λειτουργούν ηλεκτρονικά. Επίσης, χρειάζεται να 
διαθέτει συνέπεια, µηχανική και σχεδιαστική ικανότητα, αισθητική αντίληψη και 
παρατηρητικότητα για την όλη διαδικασία της παραγωγής υφασµάτων. 
 
Μέλλον: Η αυτοµατοποίηση των µηχανών και η µεταφορά του τοµέα παραγωγής υφασµάτων 
και ενδυµάτων σε άλλες αγορές έχουν προκαλέσει στασιµότητα ανάπτυξης στο χώρο της 
κλωστοϋφαντουργίας, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των θέσεων εργασίας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κλωστοϋφαντουργός, µπορεί να εργαστεί σε πλεκτήρια και 
κλωστήρια, σε βαφεία υφασµάτων, σε βιοµηχανίες παραγωγής υφασµάτων ή νηµάτων. 
Επίσης, σε φορείς και οργανισµούς (π.χ. Υπουργείο Εµπορίου), στα τµήµατα ελέγχου 
ποιότητας τω υφασµάτων. Ο κλωστοϋφαντουργός µπορεί επίσης να δραστηριοποιηθεί ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας ανοίγοντας το δικό του εργαστήριο για το οποίο δεν απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο κλωστοϋφαντουργός εργάζεται ατοµικά, αλλά και µε άλλους 
εργαζόµενους, όταν αυτό απαιτείται. Οι µετακινήσεις είναι απαραίτητες ορισµένες φορές το 
χρόνο για ενηµέρωση στις τελευταίες τεχνολογίες, τα σχέδια, τα υλικά, και τον εξοπλισµό του 
εργαστηρίου. 
Το επάγγελµα κατατάσσεται στα βαρέα ανθυγιεινά. Ο κλωστοϋφαντουργός εργάζεται σε 
κλειστό χώρο όρθιος, µε πολύ θόρυβο, υγρασία, υψηλές θερµοκρασίες, σκόνη και χνούδι. Στο 
χώρο του εργοστασίου ή του χηµικού εργαστηρίου βρίσκεται σε επαφή µε χηµικές ουσίες. Το 
ωράριο εργασίας είναι συνήθως οκτάωρο-πρωινό, αλλά µπορεί να έχει και τη µορφή 
κυλιόµενης βάρδιας. Υπερωρίες µπορεί να απαιτηθούν από το τµήµα παραγωγής ανάλογα µε 
τις παραγγελίες που πρέπει να παραδοθούν.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Εξαιτίας του αυτοµατισµού της κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας 
απαιτούνται άτοµα µε τεχνικά προσόντα και εκπαίδευση στους υπολογιστές 
Οι νυχτερινές βάρδιες είναι πολύ συχνές, δεδοµένου ότι πολλές κλωστοϋφαντουργίες 
λειτουργούν 24 ώρες την ηµέρα 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κοινωνικός Λειτουργός 

 
Ορισµός: Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες µε σκοπό την 
πρόληψη ή την αντιµετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβληµάτων. Οι 
υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα µέλη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.  
 
Περιγραφή: Το κύριο έργο του κοινωνικού λειτουργού αφορά:  
§ στη συµβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόµων που ανήκουν στα "ευπαθή" κοινωνικά 
στρώµατα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό,  
§ στη συνεργασία µε δηµόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης µε σκοπό την ενηµέρωση και υποστήριξη σε ζητήµατα περίθαλψης ή χορήγησης 
επιδοµάτων για απόρους, άτοµα µε αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένους, 
παλιννοστούντες, αποφυλακισµένους, ανέργους, 
§ στη συνεργασία µε ιδρύµατα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκοµεία, κέντρα αποτοξίνωσης και 
σωφρονιστικά καταστήµατα, µε σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυµατοποίηση των 
ατόµων που βρίσκονται σε αυτά. 
Η κοινωνική εργασία είναι µια εφαρµοσµένη επιστήµη που ακολουθεί συγκεκριµένες 
επιστηµονικές αρχές και επαγγελµατική δεοντολογία. Οι επαγγελµατίες κοινωνικοί λειτουργοί 
διεκδικούν τις τελευταίες δεκαετίες ποιοτική αναβάθµιση στον κλάδο τους, προσπαθώντας να 
τον αποσπάσουν από το πνεύµα εθελοντισµού και τον προνοιακό χαρακτήρα που το 
χαρακτήριζε παλιότερα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού, 
χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας που χορηγείται από τις νοµαρχίες της 
χώρας µετά την αποφοίτησή του από τα Τµήµατα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο κοινωνικός λειτουργός είναι απόφοιτος Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας των 
Τ.Ε.Ι. Πρόσφατα, ιδρύθηκαν και Τµήµατα Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Εργασίας σε 
πανεπιστηµιακές σχολές, ενώ και στα Ι.Ε.Κ. παρέχεται ειδική κατάρτιση που αποβλέπει σε 
βοηθούς κοινωνικών λειτουργών. 
 
Σπουδαιότητα: Ο κοινωνικός λειτουργός πρέπει να διακρίνεται από υπευθυνότητα, 
ευσυνειδησία και αγάπη για τον άνθρωπο. Χρειάζεται να µπορεί να κατανοεί το πρόβληµα του 
ατόµου-πελάτη και να είναι σε θέση να κρίνει και να ενεργεί χωρίς προκατάληψη. Η απόκτηση 
δεξιοτήτων συµβουλευτικής και η διαρκής ενηµέρωση σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, όπως 
και σε νοµικά ζητήµατα, θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για τον επαγγελµατία κοινωνικό 
λειτουργό. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού, είναι ένα επάγγελµα καθιερωµένο µε 
παράδοση, νοµοθετική κατοχύρωση και θεσµοθετηµένες θέσεις εργασίας. Οι απόφοιτοι 
σχολών Κοινωνικής Εργασίας, έχουν αρκετές επαγγελµατικές διεξόδους παρά τη συρρίκνωση 
του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη νέων προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, έχει ενισχύσει 
την απασχόληση του κλάδου και συντηρείται η αισιοδοξία για τις προοπτικές του στο µέλλον. 
Οι αµοιβές εξαρτώνται από το είδος της εργασιακής σχέσης, αλλά οι περισσότεροι εργάζονται 
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε δηµόσιους φορείς και ιδρύµατα. Ορισµένοι εργάζονται σε 
επιχειρήσεις ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως εκπαιδευτικοί. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι χώροι όπου µπορούν να εργαστούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, 
είναι κυρίως οι οργανισµοί κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, τα νοσοκοµεία, τα κέντρα 
πρόληψης ή αποτοξίνωσης, τα σωφρονιστικά καταστήµατα και γενικότερα τα ιδρύµατα 
προστασίας ανηλίκων, των ατόµων τρίτης ηλικίας, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.µ.Ε.Α.), 
καθώς και οι νεοσύστατοι φορείς ή τα προγράµµατα που ασχολούνται µε την καταπολέµηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι χώροι όπου µπορούν να εργαστούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, 
είναι κυρίως οι οργανισµοί κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, τα νοσοκοµεία, τα κέντρα 
πρόληψης ή αποτοξίνωσης, τα σωφρονιστικά καταστήµατα και γενικότερα τα ιδρύµατα 
προστασίας ανηλίκων, των ατόµων τρίτης ηλικίας, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.µ.Ε.Α.), 
καθώς και οι νεοσύστατοι φορείς ή τα προγράµµατα που ασχολούνται µε την καταπολέµηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας στο επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού 
παρουσιάζουν κάποια δυσκολία, κυρίως λόγω της φύσης της απασχόλησης. Κατά την άσκηση 
του επαγγέλµατος ασχολείται µε προβληµατικές καταστάσεις των ατόµων που παρακολουθεί. 
Σήµερα, αρχίζει να καθιερώνεται η στήριξη των ασθενών στο χώρο του σπιτιού τους, όµως 
αυτό µπορεί και να γίνει στο ίδρυµα όπου εργάζεται ο κοινωνικός λειτουργός. Συχνά, 
αντιµετωπίζει εχθρική στάση από άτοµα που αρνούνται να δεχθούν τις παρεµβάσεις του. 
Παρόλα αυτά, το συναίσθηµα της εσωτερικής ικανοποίησης που έχουν όταν καταφέρνουν να 
ξεπεράσουν τα εµπόδια και να ασκήσουν το κοινωνικά χρήσιµο έργο τους, µειώνει την 
βαρύτητα των προηγούµενων δυσκολιών.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο Σύνδεσµος των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας 
εκπροσωπεί συλλογικά τους επαγγελµατίες του κλάδου.  
 
Γενικά σχόλια: Ο κοινωνικός λειτουργός έρχεται σε άµεση επαφή µε τον άνθρωπο, µελετά το 
πρόβληµά του, εντοπίζει λύσεις αντιµετώπισης, παρεµβαίνει προς τους αρµόδιους φορείς, τον 
συµβουλεύει και του παρέχει ηθική υποστήριξη καθ'όλη τη διάρκεια που διεκδικεί την επίλυση 
του προβλήµατός του. 
Απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο κοινωνικός λειτουργός είναι η αγάπη για 
τον άνθρωπο, ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει, 
κατανόηση, υποµονή, επιµονή και να λειτουργεί χωρίς προκαταλήψεις, εµπάθειες ή 
προτιµήσεις. 
  

 

  

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κοινωνιολόγος 

 
Ορισµός: Ο κοινωνιολόγος υπηρετεί µια συνθετική επιστήµη που καταγράφει, συστηµατοποιεί 
και αναλύει κριτικά και µε θετική µεθοδολογία τα κοινωνικά φαινόµενα και την ανθρώπινη 
συµπεριφορά, αναζητώντας τα αίτια της µορφής και της εξέλιξης τους.  
 
Περιγραφή: Το επάγγελµα του κοινωνιολόγου περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο και τις 
καθηµερινές του δραστηριότητες. Ανάλογα µε το χώρο εργασίας του, ο κοινωνιολόγος 
επιστρατεύει τις θεωρητικές γνώσεις και την ερευνητική εµπειρία του για να κατανοήσει τα 
συλλογικά φαινόµενα, να αναλύσει τα κοινωνικά προβλήµατα και να καταθέσει προτάσεις για 
την ορθολογική και αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. 
Στις εφαρµοσµένες µορφές του το επάγγελµα του κοινωνιολόγου περιστρέφεται γύρω από τις 
σύγχρονες, καθηµερινές, συλλογικές ανάγκες των πολιτών προσπαθώντας να βοηθήσει στην 
αµεσότερη ικανοποίηση τους. 
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Στις εφαρµοσµένες µορφές του το επάγγελµα του κοινωνιολόγου περιστρέφεται γύρω από τις 
σύγχρονες, καθηµερινές, συλλογικές ανάγκες των πολιτών προσπαθώντας να βοηθήσει στην 
αµεσότερη ικανοποίηση τους. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο κοινωνιολόγος είναι απόφοιτος των τµηµάτων Κοινωνιολογίας των 
Πανεπιστηµίων.  
 
Σπουδαιότητα: Ο κοινωνιολόγος απαιτείται να δείχνει ενδιαφέρον για τα συλλογικά φαινόµενα 
και την ανθρώπινη συµπεριφορά. Είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του να νιώθει 
αγάπη για τους ανθρώπους και κατανόηση για τις πράξεις τους. Οφείλει να είναι ευαίσθητος, 
υπεύθυνος, προσεκτικός και αντικειµενικός, όταν αναλύει τα κοινωνικά φαινόµενα. Είναι 
υποχρεωµένος να τηρεί την επιστηµονική δεοντολογία και πρακτική, να είναι διακριτικός, να 
έχει εχεµύθεια και σοβαρότητα. 
Ο κοινωνιολόγος µέσα από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εµπειρική του κατάρτιση, 
γνωρίζει τις βασικές αρχές οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών και τους βασικούς κανόνες 
λειτουργίας τους. Η κατανόηση των βασικών κοινωνικών θεσµών, η ανάλυση κοινωνικών 
φαινοµένων και η αιτιολόγηση των κοινωνικών προβληµάτων, καθώς και η επινόηση τρόπων 
για τον έλεγχο τους, συνθέτουν το γνωστικό πεδίο του κοινωνιολόγου. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων κοινωνιολογίας είναι περιορισµένες, 
καθώς δεν είναι ευρύτερα γνωστή και αποδεκτή η σηµασία της επιστήµης αυτής για την 
κοινωνική εξέλιξη, την κοινωνική συνοχή και την οµαλή λειτουργία των κοινωνικών θεσµών.  
Ο µισθός και τα υπόλοιπα επαγγελµατικά δικαιώµατα του κοινωνιολόγου ρυθµίζονται ανάλογα 
µε το χώρο και τη θέση εργασίας του, σύµφωνα µε ό,τι ισχύει για τους κατόχους 
πανεπιστηµιακού πτυχίου. Μοναδικό συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τους 
κοινωνιολόγους, είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων που ιδρύθηκε το 
1983 στην Αθήνα και έχει διευρυνθεί µε Παραρτήµατα σε πολλούς Νοµούς της χώρας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κοινωνιολόγος εργάζεται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
εκτός της πρωτοβάθµιας. Ελάχιστοι κοινωνιολόγοι απασχολούνται σε Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα. Περιορισµένος αριθµός εργάζεται µε την ιδιότητα του Κοινωνιολόγου σε δηµόσιες 
υπηρεσίες και οργανισµούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα ΜΜΕ και σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Υψηλό ποσοστό των αποφοίτων τµηµάτων κοινωνιολογίας υποαπασχολούνται, 
ή ετεροαπασχολούνται.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο κοινωνιολόγος εργάζεται κάτω από καλές συνθήκες εργασίας. 
Συγκριτικά µε άλλους πτυχιούχους έχει χαµηλές αµοιβές και διακρίνεται από επαγγελµατική 
ανασφάλεια. Κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλµατός του έρχεται σε επικοινωνία µε 
συνανθρώπους του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα των κοινωνιών σήµερα µέσα στις οποίες 
γεννιούνται, αναπτύσσονται και διαµορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις και συµπεριφορές, 
καθιστούν το επάγγελµα του κοινωνιολόγου ως απαραίτητο για τη µελέτη, κατανόηση και 
ερµηνεία των διάφορων κοινωνικών φαινοµένων που είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 
αυτών. 
Ο κοινωνιολόγος προσεγγίζει µε νηφαλιότητα, κατανόηση και αντικειµενικότητα το υπό µελέτη 
θέµα και προχωρά µε επιστηµονικό τρόπο και µεθοδολογία στην κατανόηση και ερµηνεία του. 
Στην εποχή µας πολλοί κλάδοι της κοινωνιολογίας γεννιούνται, βρίσκουν εφαρµογή και 
αναπτύσσονται. Κλάδοι όπως η κοινωνιολογία της παιδείας, της εργασίας, της πολιτικής, του 
πολιτισµού, της θρησκείας, της αγροτικής και αστικής ζωής, των αποκλίσεων και της 
παραβατικότητας, της µετανάστευσης, κ.ά. 
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αναπτύσσονται. Κλάδοι όπως η κοινωνιολογία της παιδείας, της εργασίας, της πολιτικής, του 
πολιτισµού, της θρησκείας, της αγροτικής και αστικής ζωής, των αποκλίσεων και της 
παραβατικότητας, της µετανάστευσης, κ.ά. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κορνιζοποιός 

 
Ορισµός: Αντικείµενο της εργασίας του είναι η κατασκευή κορνιζών για την πλαισίωση 
ζωγραφικών και φωτογραφικών κυρίως έργων, αλλά και πτυχίων, διπλωµάτων, αδειών και 
ειδών χειροτεχνίας, όπως κεντηµάτων ή ειδών ταπητουργίας.  
 
Περιγραφή: Ο κορνιζοποιός, µετά την παραλαβή της παραγγελίας, επιλέγει το ξύλο, µέταλλο 
ή άλλο υλικό που θα χρησιµοποιήσει για να κατασκευάσει την κορνίζα και το κόβει στα µέτρα 
που χρειάζεται. Στη συνέχεια, µετράει και κόβει το τζάµι, εφαρµόζει το τζάµι στην κορνίζα, 
τοποθετεί διακοσµητικό περιθώριο µε χρωµατιστό χοντρό χαρτί και τέλος, τοποθετεί το έργο 
και κολλάει χαρτί για να κλείσει το πίσω µέρος της κορνίζας. 
Ο απαιτούµενος χρόνος για την κατασκευή µιας κορνίζας εξαρτάται από το µέγεθος και την 
πολυπλοκότητα της κατασκευής. 
Τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο κορνιζοποιός είναι χαρτί, ξύλο, τζάµι-κρύσταλλο, χάρακας, 
κόλλες, σφυρί και καρφιά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για το επάγγελµα. Η εκµάθηση της τέχνης 
γίνεται δίπλα σε έναν έµπειρο τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να διαθέτει δεξιοτεχνία, ευαισθησία και συνέπεια, 
αισθητική και καλλιτεχνικό κριτήριο, για να είναι σε θέση να προτείνει τη κατάλληλη κορνίζα για 
το θέµα που θα πλαισιώσει, ώστε να το αναδεικνύει και να το προβάλλει σωστά .  
 
Μέλλον: Είναι ένα επάγγελµα µε µέτρια ως χαµηλή ζήτηση. Με ευκολία µπορεί ένα άτοµο να 
ασχοληθεί µε αυτό. Πολλοί κατασκευάζουν µόνοι τους τις κορνίζες που χρειάζονται. Συνήθως, 
όσοι διατηρούν δική τους επιχείρηση, δραστηριοποιούνται παράλληλα και µε την πώληση 
ζωγραφικών πινάκων διαφόρων ειδών. 
Οι αποδοχές του κορνιζοποιού εξαρτώνται από τη φήµη του και την πολυπλοκότητα των 
εργασιών που αναλαµβάνει. Κυµαίνονται όµως συνήθως σε µέτρια επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κορνιζοποιός εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
διατηρώντας δικό του εργαστήριο, ή ως ιδιωτικός υπάλληλος σε βιοτεχνίες ή µεγάλες 
βιοµηχανίες κορνιζοποιίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα ασκείται σε κλειστό κυρίως χώρο, στο εργαστήριο, 
κάτω από καλές συνθήκες εργασίας. Οι ώρες εργασίας του τεχνίτη εξαρτώνται από τη δουλειά 
που έχει να κάνει, τις παραγγελίες που πρέπει να παραδώσει µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα ασκείται σε κλειστό κυρίως χώρο, στο εργαστήριο, 
κάτω από καλές συνθήκες εργασίας. Οι ώρες εργασίας του τεχνίτη εξαρτώνται από τη δουλειά 
που έχει να κάνει, τις παραγγελίες που πρέπει να παραδώσει µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο κορνιζοποιός αναλαµβάνει την πλαισίωση διαφόρων ζωγραφικών πινάκων 
και άλλων έργων που πρόκειται να τοποθετηθούν σε τοίχους. Με το έµπειρο µάτι του και το 
αισθητικό του κριτήριο, αν συνδυάσει κατάλληλα τους χρωµατισµούς του έργου και το υλικό 
πλαισίωσης (λαµβάνοντας υπόψη του το είδος του θέµατος), µπορεί να συµβάλει στην 
καλύτερη προβολή, παρουσίαση και ανάδειξη του συγκεκριµένου πίνακα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κοσµετολόγος 

 
Ορισµός: Είναι ο επιστήµονας που συνθέτει την χηµική σύνθεση και εξετάζει τη δοµή και 
όλους τους παράγοντες ποιότητας των καλλυντικών.  
 
Περιγραφή: Στόχος του επαγγελµατία κοσµετολόγου είναι η σύνθεση της φόρµουλας των 
νέων καλλυντικών προϊόντων, µε τρόπο που να ακολουθούν τις προδιαγραφές που θέτει ο 
Οργανισµός Υγείας και τις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού. Οι προδιαγραφές αυτές µπορεί 
να είναι το µειωµένο κόστος παραγωγής, η ευοσµία, το ελκυστικό χρώµα, η αγνότητα των 
υλικών ή άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. 
Αναλυτικότερα, το έργο του κοσµετολόγου είναι η σύνθεση των νέων τύπων των καλλυντικών 
προϊόντων για λογαριασµό της παραγωγικής διαδικασίας σε µια βιοµηχανία, ο έλεγχος της 
ποιότητας των καλλυντικών προϊόντων και των ειδών συσκευασίας κατά την παραγωγή και η 
διατήρηση αρχείου µε φακέλους που περιέχουν στοιχεία για την σύνθεση όλων των 
παραγόµενων προϊόντων της βιοµηχανίας που εργάζεται. Ακόµη, ένας κοσµετολόγος κατά τη 
διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επαφή µε τους ελεγκτικούς φορείς (Εθνικός Οργανισµός 
Φαρµάκων κλπ.) για λογαριασµό της βιοµηχανίας που εκπροσωπεί, διεξάγει έρευνα, συνθέτει 
φόρµουλες και ελέγχει τα προϊόντα των καλλυντικών σε πανεπιστηµιακά εργαστήρια (πολλές 
φορές µε την επιδότηση του επιχειρηµατικού κόσµου), ελέγχει την καταλληλότητα της χρήσεως 
των καλλυντικών για λογαριασµό διάφορων ενώσεων, που σκοπό έχουν την προστασία του 
καταναλωτή και προτείνει αλλαγές στην σύνθεση των προϊόντων. 
Οι κοσµετολόγοι εργάζονται σε χηµικά εργαστήρια εξοπλισµένα µε σύγχρονα όργανα, όπως 
είναι τα µίξερ, οι αντλίες, τα υδρόλουτρα, τα γεµιστικά και κλειστικά µηχανήµατα, τα 
ηλεκτρονικά µικροσκόπια, οι δοκιµαστικοί σωλήνες, οι ηλεκτρονικές ζυγαριές κλπ. Τα 
εργαστήρια µπορεί να λειτουργούν σε βιοµηχανικές µονάδες, σε αντιπροσωπείες καλλυντικών, 
σε ιδιωτικά κέντρα ερευνών ή σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κλπ.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: {\rtf1\ansi\deff0\deftab720{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans 
Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}{\f2\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell 
Dlg;}{\f3\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell 
Dlg;}{\f4\fswiss\fprq2\fcharset161 MS Sans Serif Greek;}} 
{\colortbl\red0\green0\blue0;} 
\deflang1032\pard\plain\f4\fs16  
\par } 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Dlg;}{\f4\fswiss\fprq2\fcharset161 MS Sans Serif Greek;}} 
{\colortbl\red0\green0\blue0;} 
\deflang1032\pard\plain\f4\fs16  
\par } 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Αυτοί που ασκούν αυτό το επάγγελµα χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, 
υποµονετικοί, εφευρετικοί, µε συνέπεια, δηµιουργικότητα και ικανότητα σύνθεσης και 
συνδυασµού υλικών. Απαιτείται να διαθέτουν κοινωνικότητα, καθώς η επιστηµονική οµάδα 
αποτελείται από πολλά άτοµα και ικανότητα για µεγάλη πνευµατική συγκέντρωση. Στα 
χαρακτηριστικά του επαγγελµατία περιλαµβάνονται επίσης η ικανότητα στην χρήση των 
οργάνων του εργαστηρίου, η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα και το ενδιαφέρον για την 
συνεχή ενηµέρωση των εξελίξεων της κοσµετολογίας. 
 
Σπουδαιότητα: Αυτοί που ασκούν αυτό το επάγγελµα χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, 
υποµονετικοί, εφευρετικοί, µε συνέπεια, δηµιουργικότητα και ικανότητα σύνθεσης και 
συνδυασµού υλικών. Απαιτείται να διαθέτουν κοινωνικότητα, καθώς η επιστηµονική οµάδα 
αποτελείται από πολλά άτοµα και ικανότητα για µεγάλη πνευµατική συγκέντρωση. Στα 
χαρακτηριστικά του επαγγελµατία περιλαµβάνονται επίσης η ικανότητα στην χρήση των 
οργάνων του εργαστηρίου, η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα και το ενδιαφέρον για την 
συνεχή ενηµέρωση των εξελίξεων της κοσµετολογίας. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα αυτό είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένο και οι προοπτικές είναι ουδέτερες, 
καθώς τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά είναι περιορισµένες. Οι απολαβές ανέρχονται από 
µεσαία ως υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί στο τµήµα έρευνας και τεχνολογίας ή στο 
τµήµα ποιοτικού ελέγχου κάποιας βιοµηχανίας καλλυντικών προϊόντων ή σε κάποιο κέντρο 
ερευνών, ινστιτούτο, ακαδηµαϊκό ίδρυµα, κ.λ.π. Μπορεί ακόµα να εργαστεί στα τµήµατα 
έρευνας στις αντιπροσωπείες εισαγωγής πρώτων υλών ή καλλυντικών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία είναι αρκετά πολύπλοκη και διεξάγεται µέσα σε 
συνθήκες εργαστηρίου. Απαραίτητη είναι η παραµονή για πολλές ώρες µέσα στο εργαστήριο, 
µε πολύωρη ορθοστασία. Συνήθως οι ώρες εργασίας ακολουθούν το τυπικό ωράριο, αλλά 
µπορεί να υπάρξουν υπερωρίες για τις ανάγκες κάποιου πειράµατος ή της αυξηµένης 
παραγωγής ενός προϊόντος. Αναγκαίες είναι ορισµένες προφυλάξεις που απαιτούνται γενικά 
µέσα στο κλειστό χώρο των εργαστηρίων για την ασφάλεια των εργαζοµένων όπως η 
εργαστηριακή ρόµπα, τα χειρουργικά γάντια, η πυρασφάλεια κλπ.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο κοσµετολόγος ειδικεύεται στη σύνθεση, ανάλυση και στην έρευνα ποιότητας 
των καλλυντικών παρασκευασµάτων, µε στόχο τη µείωση του κόστους ή την ποιοτική 
βελτίωση αυτών. 
Οι επαγγελµατίες κοσµετολόγοι χρειάζεται να διαθέτουν πολλές γνώσεις χηµείας και 
φαρµακολογίας, ικανότητες σύνθεσης και ανάλυσης χηµικών ουσιών και δεξιότητες χειρισµού 
εργαστηριακών οργάνων. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κόφτης Ενδυµάτων (ʼλλα Επαγγέλµατα 
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Υποδησης) 

 
Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και προετοιµασία για 
πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών.  
 
Περιγραφή: Ο κόφτης ενδυµάτων κόβει το ύφασµα σύµφωνα µε το µοντέλο του σχεδιαστή. 
Χρησιµοποιεί γαζωτική µηχανή, κοπτοράπτη, τιγγέλι και ηλεκτρικό ψαλίδι. 
Ο κόφτης χρησιµοποιεί µαχαίρι κοπής, πρέσα κοπής, πάγκο κοπής, µαχαίρια, καλούπια, 
ράφια, πλάκα κοπής και ασηµοµόλυβο. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν απαιτείται 
αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί µπορούν να ειδικευτούν σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε 
σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρµατος του ΕΟΜΜΕΧ ή να µάθουν 
εµπειρικά την τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  
 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, υποµονή και 
σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς υπεύθυνοι και 
προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. Απαραίτητα στοιχεία 
για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, η επιδεξιότητα στο χειρισµό 
εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η 
ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η µαζική, 
όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες έχει δηµιουργήσει 
κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να 
αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την ειδικότητά 
τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια παραγωγής ενδυµάτων, 
κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν 
δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό 
άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής χρησιµοποιούν εργαλεία και 
µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους χώρους αυτούς 
υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, χνούδι από τα 
υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα οποία, 
όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να φτάσουν στα χέρια 
του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα είδη. 
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Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα οποία, 
όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να φτάσουν στα χέρια 
του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα είδη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κόφτης Υποδηµάτων (ʼλλα 
Επαγγέλµατα Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Υποδησης) 

 
Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και προετοιµασία για 
πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών.  
 
Περιγραφή: Ο κόφτης υποδηµάτων, αφού παραλάβει τα υλικά, ελέγχει µήπως υπάρχουν 
ελαττώµατα στο δέρµα ή στις φόδρες. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το πρότυπο σχέδιο που έχει 
λάβει από το σχεδιαστή, σηµαδεύει το δέρµα και το κόβει µε το χέρι ή τοποθετεί το µαχαίρι-
καλούπι (πρέσα κοπής) σε συγκεκριµένα σηµεία του δέρµατος, ανάλογα µε τη θέση του 
κοµµατιού στο υπόδηµα. Τέλος, κόβει τα κοµµάτια στα κατάλληλα σηµεία και τα παραδίδει στο 
φοντοποιό.  
Ο κόφτης χρησιµοποιεί µαχαίρι κοπής, πρέσα κοπής, πάγκο κοπής, µαχαίρια, καλούπια, 
ράφια, πλάκα κοπής και ασηµοµόλυβο. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν απαιτείται 
αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί µπορούν να ειδικευτούν σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε 
σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρµατος του ΕΟΜΜΕΧ ή να µάθουν 
εµπειρικά την τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  

 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, υποµονή και 
σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς υπεύθυνοι και 
προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. Απαραίτητα στοιχεία 
για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, η επιδεξιότητα στο χειρισµό 
εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η 
ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η µαζική, 
όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες έχει δηµιουργήσει 
κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να 
αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την ειδικότητά 
τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια παραγωγής ενδυµάτων, 
κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν 
δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό 
άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών. 
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αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την ειδικότητά 
τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια παραγωγής ενδυµάτων, 
κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν 
δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό 
άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής χρησιµοποιούν εργαλεία και 
µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους χώρους αυτούς 
υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, χνούδι από τα 
υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα οποία, 
όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να φτάσουν στα χέρια 
του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα είδη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κρεοπώλης 

 
Ορισµός: Ο κρεοπώλης ασχολείται µε την κοπή κρέατος και την πώλησή του στο 
καταναλωτικό κοινό.  
 
Περιγραφή: Ο κρεοπώλης επεξεργάζεται το κρέας ώστε να το φέρει σε κατάλληλη προς 
πώληση µορφή ενώ πολλές φορές ασχολείται και µε την επιλογή και αγορά κρέατος από 
χονδρέµπορους. 
Κατά την διάρκεια της εργασίας του στο κρεοπωλείο ασχολείται µε την µεταφορά του κρέατος 
από το ψυγείο στον πάγκο εργασίας, την αφαίρεση του κόκαλου από το κρέας (ξεκοκάλισµα), 
την αφαίρεση του λίπους από το χοιρινό κρέας (ξελάρδιασµα) και τέλος τον τεµαχισµό του 
κρέατος. 
Στη συνέχεια ζυγίζει και τιµολογεί την ποσότητα που επιθυµεί να αγοράσει ο πελάτης και 
πραγµατοποιεί την πώληση.  
Στην εργασία του χρησιµοποιεί µαχαίρια, µπαλτάδες και τσατίρια, µασάτια για το ακόνισµα των 
µαχαιριών, µηχανή κιµά, σουβλακοµηχανή, ψυγεία και καταψύκτες για την διατήρηση και 
αποθήκευση του κρέατος, ζυγαριές και ταµειακές µηχανές.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η αποφοίτηση από τη 
σχολή και η επιτυχία στις εξετάσεις που επίσης πραγµατοποιούνται στην ίδια σχολή για την 
απόκτηση της σχετικής άδειας.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµοθετικά από το Π.Δ. 468/90.  
 
Εκπαίδευση: Η εισαγωγή στην σχολή κρεοπωλών του Υπουργείου Γεωργίας εξασφαλίζει 
µετά από τρίµηνη παρακολούθηση πτυχίο κρεοπώλη. Για την εισαγωγή σε αυτή η µόνη 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη απολυτηρίου γυµνασίου (για γεννηθέντες µετά το 1969).  
 
Σπουδαιότητα: Ο κρεοπώλης οφείλει να είναι συνεπής, ήρεµος και ευγενικός κατά την επαφή 
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Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµοθετικά από το Π.Δ. 468/90.  
 
Εκπαίδευση: Η εισαγωγή στην σχολή κρεοπωλών του Υπουργείου Γεωργίας εξασφαλίζει 
µετά από τρίµηνη παρακολούθηση πτυχίο κρεοπώλη. Για την εισαγωγή σε αυτή η µόνη 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη απολυτηρίου γυµνασίου (για γεννηθέντες µετά το 1969).  
 
Σπουδαιότητα: Ο κρεοπώλης οφείλει να είναι συνεπής, ήρεµος και ευγενικός κατά την επαφή 
του µε τους πελάτες.  
Η άσκηση του επαγγέλµατος απαιτεί µυϊκή δύναµη για τη µεταφορά του κρέατος, επιδεξιότητα 
για τον χειρισµό και την επεξεργασία του και τέλος υπολογιστική ικανότητα. 
 
Μέλλον: Καθώς οι ανάγκες της αγοράς κρέατος δείχνουν να ικανοποιούνται από τον 
υπάρχοντα πληθυσµό των κρεοπωλών, οι προοπτικές απασχόλησης στο επάγγελµα 
διαφαίνονται ουδέτερες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κρεοπώλης µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε κρεοπωλεία, 
super market, ξενοδοχεία, εστιατόρια, Λέσχες, Εστίες, νοσοκοµεία ή ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας διατηρώντας το δικό του κρεοπωλείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο κρεοπώλης επιτελεί χειρωνακτική εργασία η οποία απαιτεί 
ορθοστασία και πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο ατοµικά. Έρχεται σε συνεχή επαφή µε τους 
πελάτες και το ωράριο εργασίας του είναι το ωράριο που ισχύει για τα καταστήµατα µε τις 
καθορισµένες υπερωρίες κατά τις εορταστικές περιόδους. Οι µετακινήσεις είναι απαραίτητες 
για να επισκεφθεί κτηνοτροφικές µονάδες, σταύλους, σφαγεία, εργαστήρια, βιοµηχανίες. 
Ο χώρος εργασίας του είτε είναι το κατάστηµα είτε άλλος, είναι κλειστός και οφείλει να πληροί 
τις προκαθορισµένες συνθήκες υγιεινής που καθορίζονται από τις αρµόδιες υγειονοµικές 
επιτροπές. Η εργασία είναι ανθυγιεινή και επικίνδυνη λόγω της συνεχούς έκθεσης στις 
θερµοκρασίες των ψυγείων, το βάρος των κρεάτων και τη χρήση των εργαλείων για την κοπή 
του κρέατος.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο Σύνδεσµος Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών έχει συντάξει 
έναν δεοντολογικό κώδικα που ακολουθείται από τα µέλη του. 
 
Γενικά σχόλια:  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κριτικός Τέχνης 

 
Ορισµός: Είναι το άτοµο που αναλύει και αξιολογεί βιβλία, άρθρα, ποιητικές συλλογές, 
θεατρικές παραστάσεις και κινηµατογραφικές ταινίες.  
 
Περιγραφή: Στόχος του κριτικού τέχνης είναι να εξετάσει αναλυτικά και να παρουσιάσει στον 
κόσµο τις πτυχές ενός λογοτεχνικού βιβλίου, ποιήµατος, κινηµατογραφικού έργου, µουσικής 
σύνθεσης, θεατρικής παράστασης ή τηλεοπτικής παραγωγής.  
Για να πετύχει το στόχο του ο κριτικός, ενηµερώνεται ανάλογα µε τον τοµέα ενδιαφέροντός του 
και παρακολουθεί ταινίες, πηγαίνει στο θέατρο, διαβάζει βιβλία, παρακολουθεί ενηµερωτικές 
εκποµπές και εντοπίζει, συγκεντρώνει και ερευνά το πληροφοριακό υλικό για την πολύπλευρη 
εξέταση του θέµατός του, τόσο από τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία υπηρεσιών, οργανισµών, 
µουσείων, όσο και µε προσωπικές συνεντεύξεις. Επιπλέον, συντάσσει σε µορφή άρθρου-
κειµένου την άποψή του και αν δουλεύει σε κάποιο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
παραδίδει το κείµενο στο συντάκτη-εκδότη για έγκριση και δηµοσίευση. 
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σύνθεσης, θεατρικής παράστασης ή τηλεοπτικής παραγωγής.  
Για να πετύχει το στόχο του ο κριτικός, ενηµερώνεται ανάλογα µε τον τοµέα ενδιαφέροντός του 
και παρακολουθεί ταινίες, πηγαίνει στο θέατρο, διαβάζει βιβλία, παρακολουθεί ενηµερωτικές 
εκποµπές και εντοπίζει, συγκεντρώνει και ερευνά το πληροφοριακό υλικό για την πολύπλευρη 
εξέταση του θέµατός του, τόσο από τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία υπηρεσιών, οργανισµών, 
µουσείων, όσο και µε προσωπικές συνεντεύξεις. Επιπλέον, συντάσσει σε µορφή άρθρου-
κειµένου την άποψή του και αν δουλεύει σε κάποιο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
παραδίδει το κείµενο στο συντάκτη-εκδότη για έγκριση και δηµοσίευση. 
Τα βασικά εργαλεία του επαγγέλµατος είναι ο επεξεργαστής κειµένου του Η/Υ ή η 
γραφοµηχανή, τα εξειδικευµένα βιβλία, οι εγκυκλοπαίδειες τέχνης. Σε πολλές περιπτώσεις 
απαραίτητα εργαλεία είναι η βιντεοκάµερα, το video, η τηλεόραση και το µαγνητόφωνο. Ο 
κριτικός τέχνης χρησιµοποιεί το τηλέφωνο, το φαξ και το διαδίκτυο για τη συλλογή 
πληροφοριών. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο κριτικός τέχνης είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής σχολής. Μπορεί να είναι 
απόφοιτος µιας Σχολής Πολιτικών, Κοινωνικών ή Οικονοµικών Επιστηµών, ή µιας Σχολής 
Καλών Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικής, ή ενός τµήµατος Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Σχετικές 
γνώσεις µπορούν να αποκτηθούν και από αντίστοιχα Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο κριτικός θα πρέπει να έχει ευαισθησία, ερευνητικό και αναλυτικό πνεύµα, 
δηµιουργική και κριτική σκέψη, ευρύτητα ιδεών, χαρακτηριστικό και προσωπικό εκφραστικό 
ύφος και αυθεντικές απόψεις. Θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα να πείθει, καθώς και γλωσσική 
ικανότητα τόσο στον προφορικό, όσο και στο γραπτό λόγο. Θα πρέπει επίσης να έχει 
οργανωτικές ικανότητες για να µπορεί να καθορίζει προτεραιότητες. 

 
Μέλλον: Δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός εξειδικευµένων κριτικών και διαρκώς αναπτύσσονται 
νέες ανάγκες καθώς πολλαπλασιάζονται περιοδικά, εφηµερίδες και ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί. 
Εποµένως, οι προοπτικές απασχόλησης όσων ασκούν αυτό το επάγγελµα είναι θετικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κριτικός µπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας και να συνεργάζεται µε εφηµερίδες, περιοδικά ή ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς όπου δηµοσιεύει τις κριτικές του.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα αυτό απαιτεί ενεργητικότητα και µεγάλη 
πνευµατική δραστηριότητα. Απαραίτητες είναι οι ανταλλαγές απόψεων µε εµπειρογνώµονες ή 
άλλα άτοµα σχετικά µε το εξεταζόµενο θέµα, πράγµα που προϋποθέτει κοινωνικότητα. Πολλές 
φορές, αν υπάρχει πίεση χρόνου για την παράδοση ενός άρθρου, ο κριτικός είναι δυνατό να 
δουλεύει σε συνεχές ωράριο, από το πρωί ως αργά το βράδυ, µέχρι την ολοκλήρωση και την 
παράδοση του έργου. Αυτό απαιτεί πολύωρη πνευµατική συγκέντρωση. Συχνά, 
πραγµατοποιούνται µετακινήσεις στο εσωτερικό, αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό, εάν το θέµα 
που ερευνάται παρουσιάζεται σε άλλη χώρα. Απαραίτητες επίσης είναι οι συµµετοχές σε 
διεθνείς εκδηλώσεις-φεστιβάλ. 
Συνήθως ο επαγγελµατίας εργάζεται σε δικό του χώρο, αλλά αν είναι κριτικός που δουλεύει ως 
µισθωτός σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπως οι εφηµερίδες, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση, 
παραµένει πολλές ώρες µέσα στο studio ή το γραφείο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η πολύ καλή γνώση του χώρου, το αναλυτικό και κριτικό πνεύµα, η καλή 
αντίληψη και η ικανότητα εκτίµησης των καταστάσεων είναι τα χαρακτηριστικά του κριτικού 
τέχνης. 
Ο κριτικός εξειδικεύεται σε ένα τοµέα τέχνης, στον οποίο εµβαθύνει τις γνώσεις του και τις 
δραστηριότητές του. 
Ο κριτικός χρειάζεται να έχει επικοινωνιακές ικανότητες και κοινωνική επιδεξιότητα, γιατί 
κινείται σε δηµόσιους χώρους και έρχεται σε επαφή µε πολύ κόσµο. 
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Γενικά σχόλια: Η πολύ καλή γνώση του χώρου, το αναλυτικό και κριτικό πνεύµα, η καλή 
αντίληψη και η ικανότητα εκτίµησης των καταστάσεων είναι τα χαρακτηριστικά του κριτικού 
τέχνης. 
Ο κριτικός εξειδικεύεται σε ένα τοµέα τέχνης, στον οποίο εµβαθύνει τις γνώσεις του και τις 
δραστηριότητές του. 
Ο κριτικός χρειάζεται να έχει επικοινωνιακές ικανότητες και κοινωνική επιδεξιότητα, γιατί 
κινείται σε δηµόσιους χώρους και έρχεται σε επαφή µε πολύ κόσµο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κτηµατοµεσίτης - Μεσίτης αστικών 
συµβάσεων 

 
Ορισµός: Ο κτηµατοµεσίτης - µεσίτης αστικών συµβάσεων µεσολαβεί ή υποδεικνύει µε 
αµοιβή ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση κατοικιών και οικοπέδων.  
 
Περιγραφή: Ο µεσίτης αναλαµβάνει διαφηµιστικές καταχωρήσεις ακινήτων, αντιπαροχές, 
µισθώσεις και εκτιµήσεις. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται οικονοµικά δεδοµένα που έχει 
καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε σκοπό να φέρει σε επικοινωνία υποψήφιους 
αγοραστές-ενοικιαστές µε πωλητές-ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα. Συνοδεύει τους πελάτες του, 
όσες φορές χρειαστεί, σε διαθέσιµα ακίνητα και τους τα παρουσιάζει. Τέλος, µπορεί να 
συµµετέχει στη σύναψη των συµβολαίων. Μετά τη σύναψη των συµβολαίων εισπράττει την 
προµήθειά του. 
Ο µεσίτης διευκολύνεται στο έργο του αν διαθέτει όχηµα για τις µετακινήσεις του στους χώρους 
που αναλαµβάνει προς πώληση ή ενοικίαση. Για την καταχώρηση και επεξεργασία δεδοµένων 
ακινήτων και πελατών χρησιµοποιεί στο γραφείο του τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος της ειδικότητας του µεσίτη αστικών 
συµβάσεων � κτηµατοµεσίτη, χορηγείται από το Εµπορικό Επιµελητήριο µετά από πενταετή 
προϋπηρεσία σε µεσιτικό γραφείο.  
Απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι το απολυτήριο λυκείου και η εγγραφή στο 
Εµπορικό Επιµελητήριο.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το Π.Δ. 248 και τα άρθρα 703-707 του Αστικού Κώδικα, 
κατοχυρώνουν τους µεσίτες, που εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Μεσιτών Ελλάδας. Ο 
κώδικας δεοντολογίας παρέχεται από το Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων Αθήνας.  
 
Εκπαίδευση: Σπουδές στις δηµόσιες σχέσεις, στα οικονοµικά και στη διαφήµιση βοηθούν για 
την ταχύτερη επαγγελµατική καταξίωση. Επιθυµητά προσόντα θεωρούνται η γνώση χειρισµού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, το δίπλωµα οδηγού αυτοκινήτου και η γνώση µιας ξένης γλώσσας. 
 
Σπουδαιότητα: Ο µεσίτης πρέπει να είναι φιλικός, συνεπής, να έχει ευχέρεια λόγου και άνεση 
στις κοινωνικές επαφές. Επίσης, πρέπει να είναι διορατικός σε σχέση µε τις εξελίξεις στα 
οικονοµικά δεδοµένα.  
 
Μέλλον: Η αύξηση του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα, η ανάγκη εξεύρεσης 
κατάλληλης στέγης και ο περιορισµός του χρόνου που διαθέτουν οι υποψήφιοι αγοραστές-
ενοικιαστές για την αναζήτησή της, έδωσαν προώθηση στο επάγγελµα. Σήµερα, υπάρχουν 
καλές προοπτικές για απασχόληση µεσιτών, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα και από ό,τι 
φαίνεται, αυτό θα ισχύει και για το άµεσο µέλλον. 
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οικονοµικά δεδοµένα.  
 
Μέλλον: Η αύξηση του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα, η ανάγκη εξεύρεσης 
κατάλληλης στέγης και ο περιορισµός του χρόνου που διαθέτουν οι υποψήφιοι αγοραστές-
ενοικιαστές για την αναζήτησή της, έδωσαν προώθηση στο επάγγελµα. Σήµερα, υπάρχουν 
καλές προοπτικές για απασχόληση µεσιτών, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα και από ό,τι 
φαίνεται, αυτό θα ισχύει και για το άµεσο µέλλον. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µεσίτης ακινήτων µπορεί να εργαστεί αρχικά ως υπάλληλος σε 
µεσιτικά γραφεία και σε µερικά χρόνια να ανοίξει δικό του µεσιτικό γραφείο. Ο µεσίτης 
αµείβεται µε προµήθεια για διαµεσολάβηση στην πώληση ή ενοικίαση. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
αποδοχές του παρουσιάζουν διακυµάνσεις ανάλογα µε το ύψος των πωλήσεων και την 
προσφορά και ζήτηση στην αγορά ακινήτων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µεσίτης εργάζεται εντός και εκτός του γραφείου του, ανάλογα 
µε το πρόγραµµα της κάθε ηµέρας. Απαιτούνται αρκετές µετακινήσεις όταν συνοδεύει πελάτες 
στην τοποθεσία των ακινήτων. Το ωράριο εργασίας του δεν είναι σταθερό. Εργάζεται συνήθως 
µε προγραµµατισµένα καθηµερινά ραντεβού, ακόµη και απογεύµατα ή Σαββατοκύριακα, 
επειδή οι πελάτες του έχουν διαθέσιµο χρόνο για επισκέψεις σε ακίνητα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι κτηµατοµεσίτες εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Μεσιτών 
Ελλάδας. 
 
Γενικά σχόλια: Ο µεσίτης αναλαµβάνει την εξεύρεση ακινήτων για λογαριασµό των πελατών 
του, συνδυάζοντας κατάλληλα τα στοιχεία που διαθέτει από τα προς πώληση ή ενοικίαση 
ακίνητα µε τις προτιµήσεις και ανάγκες των πελατών του. 
Στις καθηµερινές του επαφές µε τους πελάτες χρειάζεται να διαθέτει διαλλακτικότητα, πειθώ 
και ικανότητα στις διαπραγµατεύσεις.  
Ο µεσίτης είναι επιτυχηµένος επαγγελµατίας, όταν κάνει σωστές εκτιµήσεις των περιπτώσεων 
και επιδιώκει την ταυτόχρονη ικανοποίηση και των δυο πλευρών των ενδιαφερόµενων.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κτηνίατρος 

 
Ορισµός: Έργο του είναι κατά κύριο λόγο η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών 
που προσβάλλουν τα ζώα, καθώς και ο έλεγχος της καταλληλότητας των σφαγίων πριν 
διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και δραστηριότητες του κτηνιάτρου περιλαµβάνουν 
αναλύσεις βιολογικών ουσιών µικρών ή µεγάλων ζώων, ακτινολογικές εξετάσεις 
τραυµατισµένων ή κακοποιηµένων ζώων, πρόληψη ζωονόσων µε χορήγηση εµβολίων ή 
άλλων προληπτικών σχηµάτων, διάγνωση και θεραπεία ζωονόσων, παροχή συµβουλών 
στους κατόχους οικόσιτων ζώων για αποφυγή ασθενειών, επιτήρηση των χώρων σφαγίων για 
την τήρηση των κανόνων υγιεινής σφαγής, έλεγχο της καταλληλότητας των κρεάτων για 
κατανάλωση.  
Τα µέσα που χρησιµοποιεί ο κτηνίατρος για την άσκηση του επαγγέλµατός του διαφέρουν 
ανάλογα µε τον τοµέα απασχόλησης. Χρησιµοποιεί ιατρικά εργαλεία απαραίτητα για τη 
λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου, µικροσκόπια και αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για τη 
µικροσκοπική και βιολογική ανάλυση στην περίπτωση εργασίας σε εργαστήριο και ειδικό 
ρουχισµό (φόρµες και µπότες ως τα γόνατα), όταν απασχολείται σε σφαγεία και χοιροστάσια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
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την τήρηση των κανόνων υγιεινής σφαγής, έλεγχο της καταλληλότητας των κρεάτων για 
κατανάλωση.  
Τα µέσα που χρησιµοποιεί ο κτηνίατρος για την άσκηση του επαγγέλµατός του διαφέρουν 
ανάλογα µε τον τοµέα απασχόλησης. Χρησιµοποιεί ιατρικά εργαλεία απαραίτητα για τη 
λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου, µικροσκόπια και αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για τη 
µικροσκοπική και βιολογική ανάλυση στην περίπτωση εργασίας σε εργαστήριο και ειδικό 
ρουχισµό (φόρµες και µπότες ως τα γόνατα), όταν απασχολείται σε σφαγεία και χοιροστάσια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα του κτηνιάτρου είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο και 
η εκτεταµένη κτηνιατρική νοµοθεσία, καλύπτει όλες τις γνωστές δραστηριότητες των 
επαγγελµατιών.  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του κτηνιάτρου απαιτείται η απόκτηση 
πανεπιστηµιακού πτυχίου από Κτηνιατρική Σχολή. Η µεταπτυχιακή εξειδίκευση δεν είναι 
απαραίτητη, αν και αποτελεί πρόσθετο προσόν για ορισµένες θέσεις. Απαιτείται άδεια 
άσκησης του επαγγέλµατος. 
 
Σπουδαιότητα: Ο κτηνίατρος πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευσυνειδησία, ενδιαφέρον για 
διαρκή ενηµέρωση πάνω στα δεδοµένα της επιστήµης του, αυτάρκεια, συνέπεια, επιδεξιότητα, 
παρατηρητικότητα, ευαισθησία και αγάπη για τα ζώα και τη δουλειά του. 
 
Μέλλον: Παράγοντες όπως η φιλοζωία, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που επιτρέπει την 
εκτροφή κατοικίδιων ζώων και η εκστρατεία της πολιτείας για την προστασία των ζώων 
συµβάλλουν στην προώθηση του επαγγέλµατος. Παράλληλα, η ευαισθησία που δείχνει η 
πολιτεία σε θέµατα ποιοτικής αναβάθµισης στην εκτροφή των ζώων, καθώς και σε θέµατα που 
αφορούν την προστασία της υγείας του καταναλωτή δηµιουργεί προϋποθέσεις απορρόφησης 
των επαγγελµατιών και αισιόδοξες προοπτικές για το µέλλον, ιδιαίτερα στον τοµέα της 
ελεύθερης αγοράς. Αντίθετα, στο δηµόσιο τοµέα υπάρχει µικρότερη απορρόφηση των 
πτυχιούχων κτηνιάτρων, λόγω των περιορισµένων θέσεων που υπάρχουν.  
Το µηνιαίο εισόδηµα των επαγγελµατιών είναι συνήθως υψηλό, µε σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κτηνίατρος εργάζεται σε ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικά εργαστήρια, 
στο δηµόσιο τοµέα, (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτική Τράπεζα), ή ως µέλος Δ.Ε.Π. στις 
υπάρχουσες πανεπιστηµιακές σχολές µετά από µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 
Ακόµη, µπορεί να εργαστεί σε γεωργικούς συνεταιρισµούς και ενώσεις, σε σφαγεία, 
χοιροστάσια, φάρµες, πτηνοτροφεία, φαρµακευτικές βιοµηχανίες και βιοµηχανίες παραγωγής 
τροφίµων ή ζωϊκών τροφών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο κτηνίατρος, ανάλογα µε την ειδικότητά του, είναι δυνατό να 
εργάζεται σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, όπως φάρµες, χοιροστάσια ή σε κλειστούς 
εσωτερικούς χώρους, όπως πτηνοτροφεία, ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια. Η εργασία του 
µπορεί να εκτελείται ατοµικά ή οµαδικά. 
Οι συνθήκες εργασίας σε ορισµένες περιπτώσεις θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ανθυγιεινές και επικίνδυνες, αφού ατυχήµατα από λακτίσµατα µεγάλων ζώων, δαγκώµατα από 
µικρά ζώα και παθήσεις από ζωονόσους, µπορούν να συµβούν στους κτηνιάτρους. Η σηµασία 
του επαγγέλµατος αυτού για την υγεία τόσο των ζώων, όσο και του κοινωνικού συνόλου είναι 
µεγάλη. Για αυτό το λόγο συνήθως αναγνωρίζεται η συµβολή των κτηνιάτρων.  
Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα αντιµετωπίζουν την πιθανότητα µεταθέσεων, ενώ ταξίδια 
και µετακινήσεις εκτός έδρας είναι για µερικούς εργαζόµενους µέσα στα καθήκοντά τους. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
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Γενικά σχόλια: v Ο κτηνίατρος, µε δεδοµένη την αγάπη για τα ζώα και γνωρίζοντας τη 
σηµαντικότητα του επαγγέλµατος για το κοινωνικό σύνολο, εργάζεται µε µεγάλη προσοχή, 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευσυνειδησία.  
v Ο κτηνίατρος αγαπά, σέβεται τα ζώα και προσπαθεί να αναπτύξει ένα επίπεδο επικοινωνίας 
µαζί τους, προκειµένου να διαγνώσει ή να θεραπεύσει αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που 
αυτά παρουσιάζουν. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Κτηνοτρόφος 

 
Ορισµός: Ο κτηνοτρόφος φροντίζει ζώα µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση των ίδιων και 
των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.  
 
Περιγραφή: Παλαιότερα, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν ανεξάρτητοι βοσκοί που 
ακολουθούσαν τα ζώα τους σε ανοικτά βοσκοτόπια. Συνήθως εξειδικεύονταν σε ένα είδος 
ζώου ως προβατοβοσκοί ή γιδοβοσκοί, χοιροβοσκοί, αγελαδοτρόφοι. Σήµερα, η κτηνοτροφία 
γίνεται κυρίως σε οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες όπου οι κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται 
στην εκτροφή ενός ζώου. Οι µονάδες παίρνουν το όνοµα του ζώου (ορνιθοτροφεία, 
χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία).  
Ο κτηνοτρόφος ασχολείται µε το άρµεγµα ή την αποκοµιδή των αυγών, τον καθαρισµό των 
χώρων που ζουν τα ζώα, τη φύλαξη του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες, την 
προστασία των ζώων από φωτιές ή θεοµηνίες, το πότισµα των ζώων και την ανάµιξη 
ζωοτροφών µε σκοπό τη δηµιουργία του κατάλληλου συνδυασµού για την αποδοτικότερη 
εκτροφή τους. Ασχολείται επίσης µε την περιποίηση των ζώων από αρρώστιες ή 
µικροτραυµατισµούς. 
Παράλληλα, πέρα από τις καθηµερινές εργασίες υπάρχουν και ορισµένες εποχιακές, όπως το 
κούρεµα των προβάτων την άνοιξη, η συγκέντρωση και εµπορία του µαλλιού τους, η 
παραγωγή τυριού, αλλαντικών, καπνιστών ή άλλων προϊόντων. Σε οργανωµένες 
κτηνοτροφικές µονάδες πολλές εργασίες, όπως το τάισµα ή το άρµεγµα των ζώων, γίνονται µε 
τη βοήθεια µηχανηµάτων. Δεν παύει όµως να απαιτείται η τήρηση αυστηρού καθηµερινού 
προγράµµατος, µε τη συµµετοχή των κτηνοτρόφων.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Παλαιότερα, το σηµαντικότερο προσόν για να γίνει κάποιος κτηνοτρόφος, ήταν 
η εµπειρία και η θέληση να ενασχοληθεί µε το επάγγελµα, ανεξάρτητα αν ο επαγγελµατίας είχε 
φοιτήσει ή όχι στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην εποχή µας όµως, απαιτούνται 
περισσότερο πολύπλοκες και εξειδικευµένες γνώσεις, αφού η εκτροφή των ζώων βασίζεται σε 
επιστηµονικές µεθόδους που συντελούν στην ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων και στην αύξηση 
των προϊόντων που αυτά παράγουν. 
Ειδικές γνώσεις µπορούν να αποκτήσουν οι κτηνοτρόφοι είτε από γεωργοκτηνοτροφικά 
λύκεια, είτε από Τ.Ε.Ε. ζωικής παραγωγής. Παράλληλα, παρέχονται σπουδές σε τριτοβάθµιο 
επίπεδο στα Τ.Ε.Ι. ζωικής παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο Α.Ε.Ι., στις Ανώτατες Γεωπονικές 
Σχολές.  
 
Σπουδαιότητα: Η αγάπη για τα ζώα, η υποµονή και η ευαισθησία για τη φροντίδα τους, είναι 
πολύ σηµαντικά προσόντα για την ενασχόληση µε την κτηνοτροφία, παρόλο που τα ζώα 
προορίζονται για εκµετάλλευση ή σφαγή. Οι χειρωνακτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες, για 
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Ειδικές γνώσεις µπορούν να αποκτήσουν οι κτηνοτρόφοι είτε από γεωργοκτηνοτροφικά 
λύκεια, είτε από Τ.Ε.Ε. ζωικής παραγωγής. Παράλληλα, παρέχονται σπουδές σε τριτοβάθµιο 
επίπεδο στα Τ.Ε.Ι. ζωικής παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο Α.Ε.Ι., στις Ανώτατες Γεωπονικές 
Σχολές.  
 
Σπουδαιότητα: Η αγάπη για τα ζώα, η υποµονή και η ευαισθησία για τη φροντίδα τους, είναι 
πολύ σηµαντικά προσόντα για την ενασχόληση µε την κτηνοτροφία, παρόλο που τα ζώα 
προορίζονται για εκµετάλλευση ή σφαγή. Οι χειρωνακτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες, για 
όλες τις κτηνοτροφικές εργασίες. Παράλληλα, η ευσυνειδησία είναι αναγκαία, ειδικότερα 
σήµερα που η εκτροφή των ζώων βασίζεται στις σωστές ποσότητες κατάλληλων τροφών 
όπως σόγιας, καλαµποκιού, τριφυλλιού, αλλά και σε πρόσθετα αντιβιοτικά ή ορµόνες και 
βιταµίνες, που σε λανθασµένες ποσότητες είναι επιζήµιες για την υγεία των ζώων και των 
καταναλωτών ζωικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται µαθηµατική ικανότητα για τη 
σωστή πρόσµιξη των αναλογιών. Παράλληλα, η µηχανική ικανότητα είναι επίσης απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι πολλές εργασίες έχουν µηχανοποιηθεί. Ειδικότερα, σε µεγάλες οργανωµένες 
κτηνοτροφικές µονάδες οι περισσότερες εργασίες έχουν αυτοµατοποιηθεί. Η υπολογιστική 
ικανότητα είναι επίσης χρήσιµη, όταν ο ίδιος ο κτηνοτρόφος εκτελεί και χρέη εµπόρου των 
προϊόντων του, ώστε να µπορεί να υπολογίζει σωστά το κόστος εκτροφής και να πετυχαίνει 
κέρδος.  
 
Μέλλον: Ο τοµέας της ανοιχτής κτηνοτροφίας σταδιακά συρρικνώνεται µια και οι θέσεις 
εργασίας γίνονται εξαρτηµένες και συνδέονται όλο και περισσότερο µε τις οργανωµένες 
κτηνοτροφικές µονάδες. Η εκµηχάνιση της παραγωγής ζωικών προϊόντων περιορίζει τον 
αριθµό των εργαζοµένων στην κτηνοτροφία, µε αποτέλεσµα να µην διαγράφονται θετικές 
προοπτικές για το συγκεκριµένο επάγγελµα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι κτηνοτρόφοι εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα ως εξειδικευµένα 
στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας, θέση για την οποία απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
ανάλογης σχολής. Στον ιδιωτικό τοµέα ο κτηνοτρόφος µπορεί να απασχοληθεί ως εκτροφέας 
σε κτηνοτροφική µονάδα, ή συνεταιρισµό. Η απόκτηση σχετικού πτυχίου είναι σηµαντικό 
προσόν. Στο ελεύθερο επάγγελµα, υπάρχουν ανεξάρτητοι κτηνοτρόφοι, που όµως σιγά-σιγά, 
στρέφονται σε οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες. Βέβαια, δεν αποκλείεται κάποιος να 
δηµιουργήσει µια µικρή ατοµική κτηνοτροφική µονάδα και να εµπορεύεται τα προϊόντα του σε 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος είναι ανεξάρτητος και 
βγάζει το κοπάδι του για ελεύθερη βοσκή, τότε πολλές φορές έχει να αντιµετωπίσει τις καιρικές 
συνθήκες. Στη διάρκεια της εργασίας του, ο κτηνοτρόφος είναι αναγκασµένος να δουλεύει σε 
ανθυγιεινές συνθήκες και να αναπνέει δυσάρεστες οσµές ιδίως κατά τον καθαρισµό των 
χώρων των ζώων. Κατά το τάισµα των ζώων, χρειάζεται να σηκώνει σάκους µε την τροφή ή 
κουβάδες µε νερό, ενώ πολλές εργασίες πρέπει να γίνονται σκυφτά, όπως για παράδειγµα το 
άρµεγµα. Επιπλέον, τα ζώα χρειάζονται καθηµερινή φροντίδα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 
και δεν υπάρχουν αργίες ή εορτές, ενώ οι εργασίες ξεκινούν συνήθως πολύ νωρίς το πρωί και 
τελειώνουν αργά. 
Στην περίπτωση οργανωµένων κτηνοτροφικών µονάδων, όπου η εκτροφή των ζώων γίνεται 
σε κλειστούς και περιορισµένους χώρους, ο καιρός δεν δηµιουργεί συνήθως πρόβληµα, αν και 
οι δυσµενείς συνθήκες (δυσάρεστες οσµές), εξακολουθούν να υπάρχουν και σε αυτή την 
περίπτωση. Παράλληλα, πολλές εργασίες, όπως το τάισµα ή το άρµεγµα, γίνονται 
µηχανοποιηµένα, αλλά, παρόλα αυτά απαιτείται η ατοµική παρουσία του κτηνοτρόφου και η 
άµεση επαφή µε τα ζώα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: v Το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλµατα, 
ασκείται µόνο από ανθρώπους που αγαπούν τη φύση, τα ζώα, την ύπαιθρο, διαθέτουν 
υποµονή και σωµατική αντοχή.  
Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η ευσυνειδησία είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά του 
επαγγελµατία κτηνοτρόφου, προκειµένου να διασφαλίζεται από τη µια µεριά η υγιεινή των 
ζώων και από την άλλη η προστασία της υγείας των καταναλωτών 
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ζώων και από την άλλη η προστασία της υγείας των καταναλωτών 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λατόµος 

 
Ορισµός: Ο λατόµος εκτελεί τις τεχνικές ή χειρωνακτικές εργασίες που αφορούν την εξόρυξη 
πετρωµάτων, απαραίτητων για οικοδοµικές εργασίες και άλλα έργα.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο λατόµος εργάζεται για την εξόρυξη και κατεργασία πετρωµάτων 
διαφόρων ειδών, ασχολείται µε τη συρµατοκοπή µαρµάρων, κάνει διατρήσεις στα πετρώµατα 
µε φουρνέλα (γόµωση) και πριόνια, κάνει γεωτρήσεις για τη θεµελίωση µεγάλων τεχνικών 
έργων, για την εξόρυξη και αξιοποίηση κοιτασµάτων του υπεδάφους, ή για την ανακάλυψη και 
εκµετάλλευση νερού που χρησιµοποιείται ως πόσιµο ή για άρδευση. 
Για τις παραπάνω εργασίες ο επαγγελµατίας χρησιµοποιεί κοµπρεσέρ, ηλεκτρικό πριόνι και 
άλλα ειδικά εργαλεία.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως λατόµοι εργάζονται ανειδίκευτα άτοµα που έχουν αποκτήσει εµπειρία στην 
πράξη, κοντά σε κάποιον έµπειρο επαγγελµατία. 

 
Σπουδαιότητα: Ο λατόµος οφείλει να εργάζεται µε ακρίβεια, προσοχή και υπευθυνότητα. 
Πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωµένος σε αυτό που κάνει και να είναι ευσυνείδητος, 
επινοητικός και δυναµικός. Ακόµη, χρειάζεται να εργάζεται µε συνέπεια και ηρεµία και να έχει 
καλή υγεία και αντοχή. 
Επιπλέον, απαιτείται υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα αντίληψης 
χώρου, ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και ευκινησία. 
 
Μέλλον: Ο κλάδος σηµειώνει αξιόλογη ανάπτυξη, εξαιτίας κυρίως της αντίστοιχης θετικής 
πορείας των κατασκευών και δοµικών έργων.  
Οι αποδοχές του λατόµου είναι ικανοποιητικές. Ο επαγγελµατίας ασφαλίζεται µε βαρέα ένσηµα 
λόγω των δυσµενών συνθηκών άσκησης της εργασίας του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λατόµος εργάζεται σε µεταλλεία, λατοµεία, ως υπάλληλος σε 
εταιρείες και επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας µαρµάρου και πετρωµάτων. Μπορεί 
ακόµα να ανοίξει δική του επιχείρηση και να αναλαµβάνει εργολαβίες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο λατόµος εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, µε πολλές 
ώρες ορθοστασίας και έντασης. Απαραίτητη είναι η λήψη µέτρων ασφαλείας για τον ίδιο το 
λατόµο, τα µηχανήµατα και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται και εργάζονται σε κοντινή 
απόσταση. Ο λατόµος εργάζεται σε συνεργασία µε άλλους και χρειάζεται να χειρίζεται ειδικά 
εργαλεία. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και τεχνική. 
Ο επαγγελµατίας µπορεί να εργάζεται σε επιφανειακά εργοτάξια ή σε υπόγεια εργοτάξια, σε 
χώρο µε πολύ θόρυβο, σκόνη και κινδύνους.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο λατόµος εγγράφεται στο Συνδικάτο Λατόµων Μαρµάρου, 
Πέτρας & Μαρµαροεργατών Ασβετονιστών.  
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ώρες ορθοστασίας και έντασης. Απαραίτητη είναι η λήψη µέτρων ασφαλείας για τον ίδιο το 
λατόµο, τα µηχανήµατα και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται και εργάζονται σε κοντινή 
απόσταση. Ο λατόµος εργάζεται σε συνεργασία µε άλλους και χρειάζεται να χειρίζεται ειδικά 
εργαλεία. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και τεχνική. 
Ο επαγγελµατίας µπορεί να εργάζεται σε επιφανειακά εργοτάξια ή σε υπόγεια εργοτάξια, σε 
χώρο µε πολύ θόρυβο, σκόνη και κινδύνους.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο λατόµος εγγράφεται στο Συνδικάτο Λατόµων Μαρµάρου, 
Πέτρας & Μαρµαροεργατών Ασβετονιστών.  
 
Γενικά σχόλια: Ψ Το επάγγελµα του λατόµου είναι δύσκολο, κοπιαστικό και επικίνδυνο. 
Ασκείται από άτοµα δυναµικά, προσεκτικά και µεθοδικά. Είναι ένα επάγγελµα πολύ χρήσιµο 
και απαραίτητο στον κατασκευαστικό τοµέα δοµικών έργων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας 

 
Ορισµός: Ο λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας χειρίζεται ειδικούς εκτυπωτές για να τυπώσει 
µονόχρωµα ή πολύχρωµα αντίγραφα από τις πλάκες λιθογραφίας.  
 
Περιγραφή: Ο λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας εργάζεται σε τυπογραφείο και καθορίζει τη 
λειτουργία του εκτυπωτή, την ποσότητα που χρειάζεται να τυπωθεί και άλλες λεπτοµέρειες. 
Στοιχειοθετεί το κείµενο, χρησιµοποιώντας είτε παραδοσιακές µηχανές, είτε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Αερίζει τα φύλλα χαρτιού προς φόρτωση και τα φορτώνει στον ειδικό χώρο 
εισαγωγής στη µηχανή. Τυπώνει δοκιµαστικά φύλλα, τα αξιολογεί ως προς την πυκνότητα του 
µελανιού, τη θέση του χαρτιού και την εγγραφή. Εγκαθιστά τη λιθογραφική πλάκα στην 
κατάλληλη θέση, χρησιµοποιώντας εργαλεία για να επιτύχει την κατάλληλη πίεση για το 
τύπωµα. Παρακολουθεί τη ροή του τυπώµατος κάνοντας συχνούς ελέγχους. Τέλος, διπλώνει 
και πακετάρει τα τυπωµένα φύλλα και καθαρίζει τη µηχανή. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί εκτυπωτική µηχανή offset, κοπτική µηχανή, σπάτουλες, 
µελάνι, φωτιστικό ακτινών Χ, πλυντήριο και εµφανιστήριο τσίγκων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο λιθογράφος για να εργαστεί δε χρειάζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος,  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του λιθογράφου ψηφιακής τεχνολογίας παρέχεται σε Τ.Ε.Ε. και 
σε Σχολές Γραφικών Τεχνών του Ο.Α.Ε.Δ. Ο λιθογράφος µπορεί ακόµη να µαθητεύσει κοντά 
σε έµπειρο επαγγελµατία. 
 
Σπουδαιότητα: Ο λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας χρειάζεται να διαθέτει 
παρατηρητικότητα, καλαισθησία, να είναι προσεκτικός και υποµονετικός. Επιπλέον, απαιτείται 
µεγάλη ικανότητα στη διάκριση των χρωµάτων, εικαστική αντίληψη, ικανότητα αντίληψης 
µεγεθών και υπολογισµού. Τα κυριότερα σωµατικά προσόντα του επαγγελµατία είναι η 
επιδεξιότητα, η δύναµη και η αντοχή. Ακόµη, απαιτείται η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και χειρισµού εκτυπωτικών µηχανηµάτων. 
 
Μέλλον: Οι λιθογράφοι ψηφιακής τεχνολογίας δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα απασχόλησης. 
Το επάγγελµα αυτό θεωρείται σύγχρονο µε πολλές εφαρµογές.  
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παρατηρητικότητα, καλαισθησία, να είναι προσεκτικός και υποµονετικός. Επιπλέον, απαιτείται 
µεγάλη ικανότητα στη διάκριση των χρωµάτων, εικαστική αντίληψη, ικανότητα αντίληψης 
µεγεθών και υπολογισµού. Τα κυριότερα σωµατικά προσόντα του επαγγελµατία είναι η 
επιδεξιότητα, η δύναµη και η αντοχή. Ακόµη, απαιτείται η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και χειρισµού εκτυπωτικών µηχανηµάτων. 
 
Μέλλον: Οι λιθογράφοι ψηφιακής τεχνολογίας δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα απασχόλησης. 
Το επάγγελµα αυτό θεωρείται σύγχρονο µε πολλές εφαρµογές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας εργάζεται στις υπηρεσίες 
που εκδίδουν έντυπα, σε µικρές ή µεγάλες µονάδες εκτύπωσης βιβλίων ή περιοδικών, σε 
εκδοτικούς οίκους, ή σε βιοµηχανίες εκτύπωσης ειδών συσκευασίας διάφορων προϊόντων. 
Επίσης, µπορεί να εργαστεί σε τυπογραφεία ή λιθογραφεία, ή να δηµιουργήσει δική του 
επιχείρηση και να αναλαµβάνει απευθείας από τους ενδιαφερόµενους τυπογραφικές εργασίες. 
Στην περίπτωση που έχει δική του επιχείρηση χρειάζεται σηµαντικό κεφάλαιο για αγορά 
µηχανηµάτων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας, εργάζεται είτε σε 
συνεργασία είτε µόνος του. Απαιτούνται αρκετές ώρες για την ολοκλήρωση της εργασίας του. 
Εργάζεται σε γραφείο µε καλό φωτισµό και σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας. Ένα ειδικό 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο λιθογράφος ψηφιακής τεχνολογίας, είναι ο έντονος θόρυβος 
από τα µηχανήµατα και οι αναθυµιάσεις, λόγω µελανιών και χηµικών υλικών, που µπορεί να 
επηρεάσουν όσα άτοµα είναι ευαίσθητα σε αλλεργίες. 
Λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας του παίρνει το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. 
χειρωνακτικές δεξιότητες, όπως το πακετάρισµα και το κόψιµο των χαρτιών. Η ορθοστασία και 
η σωµατική κόπωση, χαρακτηρίζουν την εργασία του. Συχνά απαιτείται να εργάζεται  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο λιθογράφος εγγράφεται στο Σωµατείο Λιθογράφων. 
 
Γενικά σχόλια: Κατάλληλοι και επιδέξιοι χειρισµοί, ακριβείς υπολογισµοί, καλλιτεχνικό µάτι και 
επαρκής τεχνογνωσία, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία λιθογράφο ψηφιακής τεχνολογίας. 
Απαραίτητη στο επάγγελµα είναι η ενηµέρωση και η παρακολούθηση των διαφόρων 
τεχνολογικών εξελίξεων, που προκύπτουν στο χώρο της τυπογραφίας-λιθογραφίας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λιµενεργάτης 

 
Ορισµός: Φορτώνει ή ξεφορτώνει εµπορεύµατα από πλοία που βρίσκονται στο λιµάνι, ή κάνει 
άλλες χειρωνακτικές εργασίες για τη διευκόλυνση εµπορικών ή επιβατηγών πλοίων, των 
πληρωµάτων και των επιβατών.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο λιµενεργάτης ασχολείται µε τη φόρτωση και εκφόρτωση 
εµπορευµάτων από και προς τα αµπάρια του πλοίου, την προκυµαία, τις αποθήκες του 
λιµανιού και κάνει άλλες διάφορες χειρωνακτικές εργασίες στο λιµάνι. 
Για την καθηµερινή του εργασία, χειρίζεται τη γερανογέφυρα, τους ανυψωτές (κλάρκ), τα 
φορτοεκφορτωτικά µέσα πλοίου (µπίγα), οχήµατα στοιβασίας, φορτηγά, ανελκυστήρες και 
καρότσια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
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Για την καθηµερινή του εργασία, χειρίζεται τη γερανογέφυρα, τους ανυψωτές (κλάρκ), τα 
φορτοεκφορτωτικά µέσα πλοίου (µπίγα), οχήµατα στοιβασίας, φορτηγά, ανελκυστήρες και 
καρότσια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των λιµενεργατών γίνεται από τον τοπικό λιµενικό οργανισµό, 
(όπως Οργανισµό Λιµένος Πειραιά ή Θεσσαλονίκης) και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει 
κάποιος απολυτήριο λυκείου.  
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του λιµενεργάτη απαιτεί επιδεξιότητα για τον χειρισµό διαφόρων 
µηχανηµάτων, ικανότητα αντίληψης του χώρου, ορθή χρησιµοποίηση του εξοπλισµού, 
σωµατική δύναµη, καλή υγεία και ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεσή της για την αποφυγή 
ατυχηµάτων. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του λιµενεργάτη είναι χειρωνακτικό και µπορεί να το ασκήσει 
οποιοδήποτε άτοµο µε σωµατική δύναµη και αντοχή. Η εργασιακή ανασφάλεια, οι χαµηλές 
αµοιβές και η ανεργία απειλούν συχνά το λιµενεργάτη. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λιµενεργάτης µπορεί να απασχοληθεί σε Οργανισµούς 
Λιµένων, (όπως Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας), ή σε εταιρίες αποθήκευσης και µεταφορών 
ως φορτοεκφορτωτής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία είναι βαριά και αρκετές φορές επικίνδυνη για 
τραυµατισµούς. Περιλαµβάνει την ανύψωση και µεταφορά βαρών για φόρτωση και 
εκφόρτωση. Εκτελείται σε συνεργασία µε άλλους εργαζόµενους και περιλαµβάνει 
υποχρεωτικές βάρδιες και αµειβόµενες υπερωρίες. 
Εργάζεται κυρίως στους ανοιχτούς χώρους των λιµανιών, σε αποθήκες και στα αµπάρια 
πλοίων. Οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν πολλές φορές την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν τους λιµενεργάτες είναι 
ο Σύνδεσµος Εποπτών και Αρχιεργατών, και το Σωµατείο Μόνιµων και Δόκιµων Εργατών 
Ο.Λ.Π.  
 
Γενικά σχόλια: Είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί αρκετή σωµατική δύναµη, σθένος και 
δυναµισµό, καθώς επίσης και ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεσή του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λιµενικός 

 
Ορισµός: Ο λιµενικός εντάσσεται στα Σώµατα Ασφαλείας και έχει ως καθήκον τη φύλαξη των 
ακτών, την εύρυθµη λειτουργία των λιµένων της χώρας και τον έλεγχο των πλοίων και 
σκαφών.  
 
Περιγραφή: Βασικό έργο του λιµενικού είναι η αστυνόµευση των χωρικών υδάτων, των 
λιµένων και των ακτών της χώρας. Ο λιµενικός είναι υπεύθυνος επίσης για τον έλεγχο των 
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Ορισµός: Ο λιµενικός εντάσσεται στα Σώµατα Ασφαλείας και έχει ως καθήκον τη φύλαξη των 
ακτών, την εύρυθµη λειτουργία των λιµένων της χώρας και τον έλεγχο των πλοίων και 
σκαφών.  
 
Περιγραφή: Βασικό έργο του λιµενικού είναι η αστυνόµευση των χωρικών υδάτων, των 
λιµένων και των ακτών της χώρας. Ο λιµενικός είναι υπεύθυνος επίσης για τον έλεγχο των 
πλοίων, την εκπαίδευση στελεχών του Εµπορικού Ναυτικού, τη διάσωση ναυαγών, την 
ασφάλεια των ταξιδιωτών και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τη ρύπανση. 
Τα καθήκοντα των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, διαφοροποιούνται µε βάση κανονισµούς 
και ανάλογα µε το βαθµό και τη συγκεκριµένη υπηρεσία όπου υπηρετούν. Σε γενικές γραµµές, 
οι παραπάνω δραστηριότητες διακρίνονται σε επιτελικές, αστυνοµικές και υπαλληλικές.  
Ειδικότερα, οι λιµενικοί που στελεχώνουν τα περιπολικά σκάφη του σώµατος περιπολούν στις 
ακτές και στα χωρικά ύδατα ελέγχοντας αν τα αλιευτικά σκάφη διαθέτουν τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά για να ψαρεύουν νόµιµα. Διενεργούν ελέγχους στα σκάφη αναψυχής και στα 
εµπορικά πλοία στην περίπτωση που φανούν ύποπτα για διεξαγωγή λαθρεµπορίου, 
µεταφορά λαθροµεταναστών, παράνοµη αλιεία. Επεµβαίνουν, αν προκληθεί ρύπανση στη 
θάλασσα. Αναλαµβάνουν την έρευνα ναυαγίων και τη διάσωση των ναυαγών και συµβάλλουν 
στη διενέργεια θαλασσίων και αρχαιολογικών ερευνών. 
Οι λιµενικοί που υπηρετούν στις ακτές ασχολούνται µε άλλες δραστηριότητες, όπως µε τη 
διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων του σώµατος, την αστυνόµευση των λιµανιών, των 
ακτών και των τελωνείων. Ακόµη, ελέγχουν την οµαλή επιβίβαση, την ασφάλεια των επιβατών 
και οχηµάτων στα πλοία, καθώς και την ακριβή αναχώρηση και ασφαλή προσέγγιση των 
πλοίων και τέλος, δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα.  
Τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι 
ταχύπλοα, περιπολικά, ναυαγοσωστικά, απορρυπαντικά σκάφη, περιπολικά οχήµατα και 
µοτοσικλέτες, αεροσκάφη - ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, οπλισµός, ραντάρ, ανιχνευτές 
ναρκωτικών και εκρηκτικών ουσιών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Όλοι οι λιµενικοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν την αγγλική ή και 
άλλη ξένη γλώσσα, να µην έχουν υπερβεί συγκεκριµένα όρια ηλικίας και να έχουν λευκό 
ποινικό µητρώο. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι αξιωµατικοί του Λιµενικού Σώµατος είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµιακής ή 
πολυτεχνικής σχολής, ή έχουν πτυχίο από την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού (Δίπλωµα 
Πλοιάρχου-Μηχανικού Γ΄ τάξεως) και στη συνέχεια εισάγονται στη Σχολή Δοκίµων 
Αξιωµατικών του Λ.Σ.  
Οι υποψήφιοι υπαξιωµατικοί και λιµενοφύλακες για να εισαχθούν στο Σώµα απαιτείται να 
έχουν απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και απολυτήριο στρατού. Η πιστοποιηµένη 
γνώση ξένων γλωσσών, καθώς και το πτυχίο από Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι, διευκολύνουν την εισαγωγή 
τους στις Σχολές Δοκίµων Υπαξιωµατικών και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, αφού η εισαγωγή 
γίνεται µε µόρια. Οι σπουδές σε ναυτικά λύκεια, σε Τ.Ε.Ε, οι σπουδές στην πληροφορική, τη 
µουσική και τα πτυχία ηλεκτρολόγων � ηλεκτρονικών, δίνουν πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες 
υποψηφίων στις σχολές Δοκίµων Υ/Ξ -Λ/Φ . 
Τόσο για τους αξιωµατικούς όσο και για τους υπαξιωµατικούς ισχύει ότι πρέπει να 
αποφοιτήσουν επιτυχώς από τις παραγωγικές σχολές του Λιµενικού Σώµατος και να 
ορκιστούν αξιωµατικοί-υπαξιωµατικοί ή λιµενοφύλακες. Οι λιµενοφύλακες και υπαξιωµατικοί, 
εφόσον επιθυµούν και διαθέτουν τα προβλεπόµενα προσόντα, µπορούν να µετέχουν στους 
διαγωνισµούς για εισαγωγή στις ανώτερες σχολές υπαξιωµατικών και αξιωµατικών αντίστοιχα 
. 

 
Σπουδαιότητα: Ο λιµενικός χρειάζεται να διαθέτει δυναµισµό, θάρρος στην αντιµετώπιση 
κινδύνων, πειθαρχία, ευσυνειδησία, υποµονή, κοινωνική δεξιότητα για την καθηµερινή 
συνδιαλλαγή µε διάφορα άτοµα, ευαισθησία σε θέµατα κοινωνικού προβληµατισµού, αντοχή, 
καλή σωµατική και φυσική κατάσταση. Απαιτούνται ακόµη, ικανότητες αντίληψης χώρου, 
διαίσθησης και πρόβλεψης καταστάσεων, επιδεξιότητα στη χρήση εξοπλισµού και µηχανών 
και τεχνικές γνώσεις. 
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Σπουδαιότητα: Ο λιµενικός χρειάζεται να διαθέτει δυναµισµό, θάρρος στην αντιµετώπιση 
κινδύνων, πειθαρχία, ευσυνειδησία, υποµονή, κοινωνική δεξιότητα για την καθηµερινή 
συνδιαλλαγή µε διάφορα άτοµα, ευαισθησία σε θέµατα κοινωνικού προβληµατισµού, αντοχή, 
καλή σωµατική και φυσική κατάσταση. Απαιτούνται ακόµη, ικανότητες αντίληψης χώρου, 
διαίσθησης και πρόβλεψης καταστάσεων, επιδεξιότητα στη χρήση εξοπλισµού και µηχανών 
και τεχνικές γνώσεις. 
 
Μέλλον: Η στελέχωση του λιµενικού σώµατος είναι σταθερή και αναγκαία. Υπάρχει µεγάλη 
ζήτηση για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, ενώ προσφέρονται και νέες µε την αύξηση των 
αρµοδιοτήτων των λιµενικών.  
Οι αµοιβές τους κυµαίνονται σε µεσαία επίπεδα, ενώ έχουν ορισµένες πρόσθετες απολαβές, 
όπως δωρεάν µετακίνηση µε επιβατηγά - οχηµαταγωγά πλοία εσωτερικού, ή επιδόµατα για 
ορισµένες ειδικότητες του Λ.Σ., όπως είναι οι πυροτεχνουργοί, οι ειδικές δυνάµεις, το ιπτάµενο 
προσωπικό αεροσκαφών ή ελικοπτέρων. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι αξιωµατικοί του λιµενικού σώµατος µπορούν να εργαστούν 
στα λιµεναρχεία, στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και στα προξενικά λιµεναρχεία στο 
εξωτερικό, ως προξενικοί λιµενάρχες ή υπολιµενάρχες, για την εξυπηρέτηση-έλεγχο των 
πλοίων µε ελληνική σηµαία και των Ελλήνων ναυτικών .  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο λιµενικός εργάζεται είτε ατοµικά, είτε οµαδικά, ανάλογα µε τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από τους ανωτέρους του. Συχνά η δουλειά του χαρακτηρίζεται 
από άγχος εξαιτίας των πολλών καθηκόντων.  
Ανάλογα µε τη φύση και το είδος της αποστολής τους, οι λιµενικοί εργάζονται µε βάρδιες σε 
γραφεία µε καλές συνθήκες, ή σε ανοιχτούς χώρους, όπου αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιπτώσεων, ή των καιρικών συνθηκών. Ακολουθούν τυπικό 
ωράριο εργασίας, αλλά συχνά υπάρχει υπερωριακή απασχόληση κατά τις αργίες, ή τις 
περιόδους όπου υπάρχει αυξηµένη κίνηση. Για ορισµένες περιπτώσεις, όπως για τα 
πληρώµατα των σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων του Λ.Σ., οι ώρες εργασίας 
ρυθµίζονται ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι µετακινήσεις είναι απαραίτητες τόσο για 
την επιτυχή διεκπεραίωση των καθηκόντων των λιµενικών, όσο και για την συµµετοχή των 
βαθµοφόρων σε αποστολές, σεµινάρια, µετεκπαιδεύσεις. Οι βαθµοφόροι του Λ.Σ. µετατίθενται 
υποχρεωτικά, µετά τη συµπλήρωση ελάχιστου χρόνου παραµονής σε κάθε υπηρεσία. Η 
δράση παρανόµων στα λιµάνια και στους θαλάσσιους χώρους, καθώς και οι κακές καιρικές 
συνθήκες, δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους για τα στελέχη που περιπολούν. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: O λιµενικός έχει σαν έργο του την τήρηση της τάξης και την εγγύηση της 
ασφάλειας στα λιµάνια, στα σκάφη και στα χωρικά ύδατα της χώρας.  
Η περιπολία των ακτών και των χωρικών υδάτων ως µέρος του επαγγέλµατος του λιµενικού 
απαιτεί δυναµικούς ανθρώπους, που αγαπούν τη θάλασσα, τη φύση και την περιπέτεια και 
που διαθέτουν γρήγορα αντανακλαστικά, αυξηµένη αντίληψη χώρου και καταστάσεων, 
ευελιξία και επιδεξιότητα στις κινήσεις και τον χειρισµό εξοπλισµού. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λογιστής 

 
Ορισµός: Ο λογιστής αποτυπώνει µε συγκεκριµένο τρόπο και τηρεί τον έλεγχο της 
οικονοµικής κατάστασης των εταιρειών.  
 
Περιγραφή: Ο λογιστής διατηρεί βιβλία σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή για τον έλεγχο της 
οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Ο τρόπος µε τον οποίο συµπληρώνονται τα βιβλία αυτά 
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Ορισµός: Ο λογιστής αποτυπώνει µε συγκεκριµένο τρόπο και τηρεί τον έλεγχο της 
οικονοµικής κατάστασης των εταιρειών.  
 
Περιγραφή: Ο λογιστής διατηρεί βιβλία σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή για τον έλεγχο της 
οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Ο τρόπος µε τον οποίο συµπληρώνονται τα βιβλία αυτά 
ορίζεται από το νόµο και συγκεκριµένα, από το λεγόµενο ελληνικό λογιστικό σχέδιο. Τα βιβλία 
αυτά διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της εταιρείας και το µέγεθος της. Στο τέλος του έτους ο 
λογιστής συντάσσει δύο καταστάσεις για την εταιρεία. Η µία κατάσταση ονοµάζεται 
ισολογισµός και περιγράφει τις οικονοµικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας. Η 
δεύτερη κατάσταση ονοµάζεται αποτελέσµατα χρήσεως και περιγράφει τα κέρδη ή τις ζηµιές 
της εταιρείας για το χρόνο που πέρασε.  
Οι δραστηριότητες του λογιστή διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση που απασχολείται. Στην 
περίπτωση που εργάζεται σε λογιστήριο επιχείρησης, κάνει εγγραφές στα λογιστικά βιβλία για 
πληρωµές, εισπράξεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Αναλαµβάνει την ταξινόµηση των 
πιστωτικών και χρεωστικών τιµολογίων. Παρακολουθεί την ταµειακή κίνηση και εκδίδει εντολές 
πληρωµής. Συντάσσει την κατάσταση µισθοδοσίας. Διεκπεραιώνει τις πληρωµές και 
υποχρεώσεις της επιχείρησης µε τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την εφορία. Στο τέλος 
του έτους διενεργεί απογραφή εµπορευµάτων. 
Στην περίπτωση που εργάζεται ως φοροτεχνικός, ενηµερώνεται για την ισχύουσα νοµοθεσία 
φορολογίας φυσικών προσώπων και εταιρειών. Ενηµερώνεται για τα εισοδήµατα και τα 
περιουσιακά στοιχεία του πελάτη και συλλέγει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Συµπληρώνει 
τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις και ενηµερώνει τον πελάτη για το ποσό φόρου που θα του 
επιστραφεί ή θα κληθεί να πληρώσει. Τέλος µπορεί να καταθέτει τη φορολογική δήλωση στην 
αρµόδια εφορία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται πτυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης 
Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχο πτυχίο Τ.Ε.Ι. Λογιστικής και εγγραφή στο Οικονοµικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδος. Σε τµήµατα των Ι.Ε.Κ. διδάσκονται βασικές αρχές λογιστικής, ώστε να γίνει κάποιος 
βοηθός λογιστή. Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ., προκειµένου να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες µε 
τον πτυχιούχο Α.Ε.Ι., θα πρέπει να έχουν ορισµένα έτη προϋπηρεσίας τα οποία διαφέρουν 
ανάλογα µε το επίπεδο των λογιστικών βιβλίων που θα αναλάβουν να τηρούν. Επιπλέον, ο 
λογιστής που θέλει να εξειδικευτεί χρειάζεται να παρακολουθήσει ειδικά προγράµµατα 
κατάρτισης.  
 
Σπουδαιότητα: Ο λογιστής χρειάζεται να είναι οργανωτικός, συστηµατικός, τυπικός και πολύ 
προσεκτικός. Πρέπει να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα, καλή µνήµη, εχεµύθεια καθώς και 
ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου.  
Σήµερα η λογιστική γίνεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (µηχανογραφηµένη). Για αυτό το 
λόγο απαιτείται εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαρκής ενηµέρωση 
σχετικά µε αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία θεωρείται απαραίτητη για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές για τη ζήτηση λογιστών στο µέλλον φαίνονται θετικές, λόγω των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας. 
Οι αποδοχές των λογιστών διαφέρουν ανάλογα µε την ειδίκευση και την εργασιακή εµπειρία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λογιστής µπορεί να εργαστεί σε εταιρείες, δηµόσιους ή 
τραπεζικούς οργανισµούς καθώς και σε επιχειρήσεις του δηµοσίου ή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  
Μπορεί να εργαστεί επίσης και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Αρκετές φορές οι λογιστές 
ιδρύουν δικές τους εταιρείες και αναλαµβάνουν τα λογιστικά για πολλές µικρές εταιρείες ή 
ιδιώτες. Συχνά επίσης, ορισµένοι λογιστές που εργάζονται ως µισθωτοί σε εταιρείες, µπορούν 
να έχουν και δικό τους φοροτεχνικό γραφείο.  
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Μπορεί να εργαστεί επίσης και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Αρκετές φορές οι λογιστές 
ιδρύουν δικές τους εταιρείες και αναλαµβάνουν τα λογιστικά για πολλές µικρές εταιρείες ή 
ιδιώτες. Συχνά επίσης, ορισµένοι λογιστές που εργάζονται ως µισθωτοί σε εταιρείες, µπορούν 
να έχουν και δικό τους φοροτεχνικό γραφείο.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του λογιστή είναι αρκετά τυποποιηµένη. Την περίοδο 
προετοιµασίας των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στις περιπτώσεις που πρέπει να 
συνταχθεί ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, εργάζεται συνήθως περισσότερες 
ώρες και πολλές φορές κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους. Οι συνθήκες εργασίας στην 
επιχείρηση εξαρτώνται από το µέγεθος και το επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης. Όταν ο 
λογιστής εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας χρειάζεται να συναντιέται µε τους πελάτες 
στον τόπο εργασίας τους και γι' αυτό είναι δυνατόν να υπάρχουν µετακινήσεις εντός πόλεως. 
Οι επισκέψεις επίσης στις εφορίες ή τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης για την 
κατάθεση των δηλώσεων είναι συχνές. 
Οι λογιστές εργάζονται συνήθως σε γραφεία που είναι αποµονωµένα από τους χώρους 
υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς η εργασία τους είναι υπεύθυνη και απαιτεί 
προσοχή και αυτοσυγκέντρωση. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο λογιστής διευθετεί τις οικονοµικές υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι 
στο κράτος και στους εργαζοµένους της.  
Η δουλειά του απαιτεί συστηµατικότητα και οργάνωση, υπευθυνότητα και προσοχή, ώστε να 
αποφεύγονται καταστάσεις που θα φέρουν σε δύσκολη θέση την επιχείρηση.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λογοθεραπευτής 

 
Ορισµός: Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήµονας που ασχολείται µε την εκτίµηση, τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της οµιλίας.  
 
Περιγραφή: Το επάγγελµα του λογοθεραπευτή, σχετίζεται στενά µε εκείνο του γιατρού, του 
εκπαιδευτικού και του ψυχολόγου και περιλαµβάνει σειρά δραστηριοτήτων όπως, διάγνωση 
των διαταραχών λόγου, οµιλίας και φωνής, ανταλλαγή απόψεων µε άλλους συναδέλφους ή τα 
µέλη της διεπιστηµονικής οµάδας για την εκτίµηση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος, 
οργάνωση του προγράµµατος θεραπείας, εφαρµογή του θεραπευτικού προγράµµατος και 
καταγραφή της προόδου του ασθενούς. Ακόµη, περιλαµβάνει την ενηµέρωση και εκπαίδευση 
των γονέων ή/και άλλων συγγενών γύρω από τον κατάλληλο χειρισµό µιας διαταραχής, ώστε 
να συµµετέχουν ενεργά και να συµβάλουν στη διαδικασία της αποκατάστασης. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Μέχρι τώρα δεν χορηγείται άδεια άσκησης του επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς λογοθεραπευτής, χρειάζεται να έχει πτυχίο του τµήµατος 
λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Επειδή για τη λογοθεραπεία απαιτεί να έχει ο επαγγελµατίας ένα 
καλό υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής κατάρτισης, οι πτυχιούχοι συνεχίζουν τις 
σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο, κυρίως σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
 
Σπουδαιότητα: Ο λογοθεραπευτής, για να βοηθήσει τους ασθενείς του, χρειάζεται να έχει ο 
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Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς λογοθεραπευτής, χρειάζεται να έχει πτυχίο του τµήµατος 
λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Επειδή για τη λογοθεραπεία απαιτεί να έχει ο επαγγελµατίας ένα 
καλό υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής κατάρτισης, οι πτυχιούχοι συνεχίζουν τις 
σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο, κυρίως σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
 
Σπουδαιότητα: Ο λογοθεραπευτής, για να βοηθήσει τους ασθενείς του, χρειάζεται να έχει ο 
ίδιος καλή άρθρωση και καθαρή οµιλία, κοινωνική επιδεξιότητα και ικανότητα επικοινωνίας. 
Επειδή το επάγγελµά του είναι απαιτητικό, πρέπει να είναι ευαίσθητος, υποµονετικός και 
επίµονος, όταν το περιστατικό έχει αργή εξέλιξη. Η εγκαρδιότητά του καθώς και η θετική και 
ενθαρρυντική προς τον πάσχοντα συµπεριφορά του, διευκολύνουν τη δηµιουργία κλίµατος 
εµπιστοσύνης ανάµεσα τους, επιταχύνοντας έτσι την πρόοδο του ασθενή. Ακόµα, ο 
λογοθεραπευτής πρέπει να είναι αποφασιστικός, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να διαθέτει 
οργανωτικές δεξιότητες και τη διάθεση να συνεργάζεται µε άλλους επαγγελµατίες για την 
αντιµετώπιση δύσκολων περιστατικών. Τέλος, θα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για τις 
εξελίξεις στην επιστήµη του. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα είναι σχετικά νέο στην Ελλάδα και όσοι το ασκούν εξακολουθούν να 
έχουν καλές προοπτικές και σταθερότητα απασχόλησης, καθώς και ικανοποιητικές απολαβές. 
Οι αποδοχές του µπορεί να παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση, αλλά γενικά θεωρείται 
ικανοποιητικά αµειβόµενος. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λογοθεραπευτής µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο, ή σε νοσοκοµεία, ιδρύµατα για παιδιά και 
ενήλικες, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα πρώιµης παρέµβασης και ψυχικής υγιεινής, 
θεατρικούς οργανισµούς και Μ.Μ.Ε. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Στην αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ο 
επαγγελµατίας συναντά δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, έχει µεγάλη ευθύνη για το αποτέλεσµα 
και έρχεται αντιµέτωπος µε την κούραση σε σωµατικό και ψυχικό επίπεδο. Η παρέµβασή του 
γίνεται είτε σε ατοµικό επίπεδο (παρακολουθεί τον ασθενή µόνο του κάθε φορά), είτε οµαδικό 
(παρακολουθεί οµάδα ασθενών µε τις ίδιες ή παρόµοιες διαταραχές). Κυρίως εργάζεται µόνος 
του. Στην οµαδική θεραπεία όµως, µπορεί να εργαστεί µαζί µε κάποιον άλλο συνάδελφό του 
για τη διευκόλυνση των εργασιών της οµάδας. Πολλές φορές ανταλλάσσει απόψεις µε 
επιστήµονες συναφών ειδικοτήτων, ακούει τις απόψεις τους και αποφασίζουν µαζί για τον 
τρόπο παρέµβασης σε δύσκολες περιπτώσεις. 
Ο λογοθεραπευτής, εργάζεται µέσα σε γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο κατάλληλα 
διαµορφωµένο για τις ανάγκες των πελατών του, υγιεινό και ευπρεπή.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: {\rtf1\ansi\ansicpg1253\deff0\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil MS 
Sans Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}{\f2\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS 
Shell Dlg;}{\f3\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell Dlg;}} 
{\colortbl\red0\green0\blue0;} 
\deflang1032\pard\plain\f3\fs17  
\par } 
 
Γενικά σχόλια: Η λογοθεραπεία, µια νέα ειδικότητα που κινείται ανάµεσα στη ψυχολογία, την 
ιατρική και την εκπαίδευση, δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να 
αποκαταστήσουν προβλήµατα οµιλίας, λόγου και φωνής.  
Ο λογοθεραπευτής, χρειάζεται να είναι πολύ υποµονετικός, να βλέπει µε ενδιαφέρον και 
κατανόηση τον πελάτη του και να έχει ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες προκειµένου να 
αντιµετωπίσει ικανοποιητικά το πρόβληµα. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Λογοτέχνης 

 
Ορισµός: Ο λογοτέχνης είναι ένας διανοούµενος, πνευµατικός δηµιουργός που ασχολείται µε 
τη συγγραφή ποιηµάτων, πεζογραφηµάτων ή θεατρικών έργων.  
 
Περιγραφή: Ο λογοτέχνης επεξεργάζεται το λόγο για να περιγράψει πραγµατικά και 
φανταστικά δρώµενα. Με τις λέξεις "ντύνει" µια ιστορία και δηµιουργεί εικόνες και ιδεολογήµατα 
που εναλλάσσονται και αποτελούν το λογοτέχνηµα. Εµπνέεται από την πραγµατικότητα, την 
οποία µετουσιώνει µε βάση τα αισθήµατα ή τις ιδέες του, σε ιδανικά σχήµατα που γίνονται 
µερικές φορές έντονα, υπερβολικά ή και ακραία. 
Για να αναπτύξει και να παρουσιάσει το θέµα του ο λογοτέχνης, πρέπει να παραθέσει ιδέες, 
γεγονότα, διαλόγους, επεισόδια, δράση, υλικό. Όλα αυτά πρέπει να δίνονται µε κάποια συνοχή 
και να δένονται µεταξύ τους, έτσι που να αποτελούν ένα σύνολο. Το σύνολο αυτών των 
γεγονότων και των επεισοδίων, αποτελούν την υπόθεση ή το µύθο του λογοτεχνικού έργου. 
Ο λογοτέχνης απευθύνεται περισσότερο στο συναισθηµατικό κόσµο του ανθρώπου και 
λιγότερο στη λογική σκέψη. Επιδιώκει να τον τέρψει, να τον διαπαιδαγωγήσει, να τον 
εντυπωσιάσει µε την καλλιτεχνική και τη λογοτεχνική διατύπωση. 
Το λογοτεχνικό έργο απευθύνεται στον αναγνώστη και στο θεατή και µέσα από αυτό ο 
λογοτέχνης προσπαθεί να εκφράσει κάποια κύρια ιδέα και να στείλει ένα µήνυµα. Ένα 
λογοτεχνικό έργο έχει αξία, όταν το µήνυµα και η ιδέα του συµβάλλουν στην πρόοδο και 
µπορούν να διαπαιδαγωγήσουν το άτοµο και το κοινωνικό σύνολο. 
Σήµερα για τη συγγραφή των έργων του χρησιµοποιεί συνήθως ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την ειδικότητα αυτή δεν απαιτείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, αλλά υπάρχει δεοντολογικός κώδικας από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών 
και από την Εταιρία Γραµµάτων και Τεχνών. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για το επάγγελµα του λογοτέχνη, δε λειτουργεί ειδική σχολή όπου θα µπορούσε 
να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Όσο πιο πολλές όµως γενικές γνώσεις ή ειδικές πάνω στα 
θέµατα που επεξεργάζεται διαθέτει, τόσο περισσότερο αυτές τον βοηθούν στη συγγραφή των 
έργων του. Ένα πανεπιστηµιακό δίπλωµα, θεωρητικής κυρίως κατεύθυνσης, µπορεί να 
βοηθήσει τον λογοτέχνη, χωρίς αυτό να είναι πάντα απαραίτητη προϋπόθεση. 
 
Σπουδαιότητα: Ο λογοτέχνης πρέπει να διαθέτει δηµιουργική φαντασία και κριτική σκέψη, 
ανεξαρτησία, ικανότητα παραγωγής ιδεών, πρωτοτυπία και φαντασία. Χρειάζεται ακόµη 
ηρεµία, αυτοσυγκέντρωση και υποµονή. Απαιτείται να διαθέτει συγγραφικό ταλέντο, αυξηµένη 
γλωσσική ικανότητα και ευαισθησία και λεπτότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον και προβληµατισµό 
για κοινωνικά θέµατα. Ακόµα, ο λογοτέχνης πρέπει να ανατρέχει συνεχώς στην ανάλογη 
βιβλιογραφία του θέµατος που έχει επιλέξει, να ενηµερώνεται καθηµερινά για ποικίλα θέµατα 
και να είναι επίκαιρος και καινοτόµος, όσον αφορά τη θεµατολογία του.  
 
Μέλλον: Υπάρχει αρκετή ζήτηση για λογοτεχνικά δηµιουργήµατα, αλλά η αναγνώριση ενός 
συγγραφέα επιτυγχάνεται πολύ δύσκολα και εξαρτάται πάντα από την απήχηση που έχουν τα 
έργα του στο κοινό. Η επαγγελµατική πορεία ενός λογοτέχνη είναι δύσκολη και η αναγνώρισή 
του εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτυχία που γνωρίζουν τα έργα του. Ο λογοτέχνης 
λαµβάνει ένα ποσοστό από τις πωλήσεις των βιβλίων ή την όποια εµπορική διάθεση του 
έργου του, ανάλογα µε τη συµφωνία που κάνει µε τον εκδότη του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
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Μέλλον: Υπάρχει αρκετή ζήτηση για λογοτεχνικά δηµιουργήµατα, αλλά η αναγνώριση ενός 
συγγραφέα επιτυγχάνεται πολύ δύσκολα και εξαρτάται πάντα από την απήχηση που έχουν τα 
έργα του στο κοινό. Η επαγγελµατική πορεία ενός λογοτέχνη είναι δύσκολη και η αναγνώρισή 
του εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτυχία που γνωρίζουν τα έργα του. Ο λογοτέχνης 
λαµβάνει ένα ποσοστό από τις πωλήσεις των βιβλίων ή την όποια εµπορική διάθεση του 
έργου του, ανάλογα µε τη συµφωνία που κάνει µε τον εκδότη του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
συγγραφέας λογοτεχνικών έργων ή συνεργάτης σε περιοδικά, εφηµερίδες, εκδοτικούς οίκους, 
θέατρα και τηλεόραση, συγγράφοντας βιβλία, ποιήµατα, σενάρια, θεατρικά έργα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του λογοτέχνη είναι δύσκολη και επίπονη, αλλά η 
ολοκλήρωση ενός έργου του προσφέρει µεγάλη εσωτερική ικανοποίηση. Είναι πνευµατική 
εργασία και ο λογοτέχνης δουλεύει µόνος του στο χώρο του, σε ωράρια που καθορίζονται από 
τον ίδιο και υπαγορεύονται από την έµπνευσή του. Η δουλειά του απαιτεί συνθήκες πολύωρης 
αποµόνωσης, αυτοσυγκέντρωσης, αυτοπειθαρχίας και προσήλωσης. Πολλές φορές η 
δηµιουργία µπορεί να τον οδηγήσει σε καταστάσεις έντονης συναισθηµατικής φόρτισης ή 
πίεσης, όταν βρίσκεται σε ένα κρίσιµο στάδιο εξέλιξης του έργου του, ή όταν έχει µπλοκαρισθεί 
πνευµατικά.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο λογοτέχνης αναζητεί ενδιαφέροντα θέµατα, που αποτυπώνει στο χαρτί µε 
ιδιαίτερο γλαφυρό τρόπο και ύφος, δίνοντας τη προσωπική του σφραγίδα και συµβολή στην 
τέχνη. 
Η έµπνευση, η δηµιουργική φαντασία, το συγγραφικό ταλέντο αλλά και η αυτοσυγκέντρωση, η 
αφοσίωση στο έργο του, καθώς και η αυτοπειθαρχία χαρακτηρίζουν τον λογοτέχνη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μαθηµατικός 

 
Ορισµός: Ασχολείται µε την έρευνα µαθηµατικών θεωρηµάτων και µε την εφαρµογή 
µαθηµατικών τεχνικών επίλυσης προβληµάτων στις φυσικές επιστήµες και στην τεχνολογία.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα ο µαθηµατικός, ερευνά τις έννοιες των αριθµών και των γεωµετρικών 
σχηµάτων, τις µεταξύ τους σχέσεις και διατυπώνει λογικούς συµπερασµατικούς συλλογισµούς, 
µελετάει και ελέγχει υποθέσεις και εναλλακτικές θεωρίες, πραγµατοποιεί υπολογισµούς και 
εφαρµόζει µεθόδους αριθµητικής ανάλυσης, κατευθύνει ή επιβλέπει τη χρήση υπολογιστικών 
συσκευών, εφαρµόζει µαθηµατικές ιδέες και τεχνικές για να επιλύσει πρακτικά προβλήµατα 
στους παρακάτω κλάδους: 
στη φυσική, αστρονοµία, γεωλογία και κοσµογραφία, 
στις κατασκευές ηλεκτρονικών και επιστηµονικών συσκευών, µηχανολογία, οπτική και 
ακουστική, 
στο στρατιωτικό σχεδιασµό και στην επιχειρησιακή έρευνα, 
στην ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη στατιστική. 
Ακόµη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστηµονική βιβλιογραφία και ασχολείται µε τη µελέτη 
και προετοιµασία διαλέξεων και µαθηµάτων.  
Χρησιµοποιεί αριθµοµηχανές, µηχανικές και ηλεκτρονικές υπολογιστικές µηχανές, αναλυτές, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σχεδιαστές και µαθηµατικά όργανα (διαβήτες, µοιρογνωµόνια, 
χάρακες). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
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Ακόµη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστηµονική βιβλιογραφία και ασχολείται µε τη µελέτη 
και προετοιµασία διαλέξεων και µαθηµάτων.  
Χρησιµοποιεί αριθµοµηχανές, µηχανικές και ηλεκτρονικές υπολογιστικές µηχανές, αναλυτές, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σχεδιαστές και µαθηµατικά όργανα (διαβήτες, µοιρογνωµόνια, 
χάρακες). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µαθηµατικός σπουδάζει σε πανεπιστηµιακά τµήµατα Μαθηµατικών ή 
Φυσικοµαθηµατικών Σχολών. 
 
Σπουδαιότητα: Ο µαθηµατικός πρέπει να διαθέτει θετική και συνεπή συµπεριφορά, λογική και 
κριτική σκέψη, να διακρίνεται από επινοητικότητα, και φαντασία. Θα πρέπει να διαθέτει 
µαθηµατική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα 
αποµνηµόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου. Επίσης, πρέπει να διαθέτει δεξιότητα 
στην επίλυση προβληµάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην παρατηρητικότητα. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης στο επάγγελµα � ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό κλάδο - 
είναι περιορισµένες, καθώς υπάρχει δυσανάλογος αριθµός πτυχιούχων σε σχέση µε τις 
πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό, οι πτυχιούχοι στρέφονται προς άλλες 
εξειδικεύσεις συναφείς µε το αντικείµενο που δίνουν περισσότερες διεξόδους στην αγορά 
εργασίας, όπως π.χ. η Πληροφορική, η Στατιστική Ανάλυση, κλπ. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µαθηµατικός µπορεί να απασχοληθεί σε δηµόσια ή ιδιωτικά 
γυµνάσια και λύκεια, σε ιδιωτικά φροντιστήρια σπουδών, σε ασφαλιστικές εταιρείες και στον 
κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναλυτής συστηµάτων, σε γραφεία 
οικονοµοτεχνικών µελετών ως µελετητής, σε εταιρείες δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς 
ως στατιστικός. 
Μετά από µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό µπορεί επίσης να απασχοληθεί στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) ως καθηγητής, ή σε ερευνητικά κέντρα (Δηµόκριτος) ως 
ερευνητής-µελετητής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του είναι ακαδηµαϊκή, πνευµατική. Είναι σύνθετη και 
πολύπλοκη, προσφέροντας σηµαντική εσωτερική ικανοποίηση όταν καταλήγει σε θεωρητικές 
ή πρακτικές λύσεις. Δουλεύει κυρίως ατοµικά, αλλά και οµαδικά µε άλλα µέλη της 
επιστηµονικής οµάδας του. Ανάλογα µε το ερευνητικό έργο, µετακινείται σε τοποθεσίες 
µετρήσεων ή µελετών. Παρακολουθεί επίσης συχνά σεµινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Ο µαθηµατικός εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους γραφείων και αίθουσες. 
Σπάνια εργάζεται σε ανοικτούς χώρους για να διεξάγει παρατηρήσεις και να κάνει µετρήσεις 
διαφόρων φαινοµένων.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο κλάδος των µαθηµατικών εκπροσωπείται από τη 
Μαθηµατική Εταιρεία, ενώ οι καθηγητές µαθηµατικοί εκπροσωπούνται από την ΟΛΜΕ. 
 
Γενικά σχόλια: Οξύτητα αντίληψης και πνεύµατος, θετική σκέψη, ευστροφία και υπολογιστική 
ικανότητα, διακρίνουν τον µαθηµατικό. 
Τα µαθηµατικά, έχουν ευρύ πεδίο εφαρµογής και δίνουν λύσεις σε πλήθος προβληµάτων 
επιστηµονικού και πρακτικού επιπέδου. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μαιευτής - Μαία 

 
Ορισµός: Ο µαιευτής / η µαία έχει ειδικευτεί στη φροντίδα και στην παροχή συµβουλών σε 
έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, της γέννας και της λοχείας.  
 
Περιγραφή: Ο µαιευτής / η µαία δίνει συµβουλές στην έγκυο προκειµένου η εγκυµοσύνη της 
να µην έχει επιπλοκές, προετοιµάζει τη µέλλουσα µητέρα για την εµπειρία του τοκετού (την 
ενηµερώνει για τη διαδικασία του τοκετού και τη συµβολή αυτής στην οµαλή του εξέλιξη), 
ενηµερώνει το µαιευτήρα γυναικολόγο για πιθανές επιπλοκές του τοκετού και βοηθάει να 
ολοκληρωθεί οµαλά παρέχοντας και τις πρώτες φροντίδες στο νεογέννητο. Διδάσκει και 
εφαρµόζει τον ανώδυνο τοκετό, εφόσον έχει τη σχετική ειδίκευση, συµβουλεύει και καθοδηγεί 
τη µητέρα τις πρώτες µέρες µετά τον τοκετό για το σωστό θηλασµό και την περιποίηση του 
µωρού και του εαυτού της. 
Ακόµη, παρέχει συµβουλές και οδηγίες για τον οικογενειακό προγραµµατισµό, για την 
προστασία της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών των βρεφών. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει γιατρός µαιευτήρας- γυναικολόγος, αναλαµβάνει όλη τη διαδικασία του φυσιολογικού 
τοκετού. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους του Τµήµατος Μαιευτικής των Τ.Ε.Ι. δίνεται 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µαιευτή / της µαίας απαιτείται πτυχίο 
Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. ή δίπλωµα Ι.Ε.Κ. για βοηθούς µαιευτή / µαίας. Λειτουργούν ακόµη τρεις 
Σχολές Μαιών που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας: α) η Σχολή Μαιών του 
µαιευτηρίου "Αλεξάνδρα", β) η Σχολή Μαιών "Βιργινία Σκυλίτση" του µαιευτηρίου "Μαρίκα 
Ηλιάδη" και γ) η Σχολή Μαιών του δηµόσιου µαιευτηρίου Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλουν 
µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιατρική Σχολή, µετά από επιτυχείς 
κατατακτήριες εξετάσεις. 
 
Σπουδαιότητα: Ο µαιευτής / η µαία χρειάζεται να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες για να 
εξασφαλίζει την εµπιστοσύνη και τη συνεργασία της εγκύου ή της µητέρας και να λύνει 
υπεύθυνα τις απορίες της. Καθώς ο χρόνος διάρκειας του τοκετού είναι απροσδιόριστος, ο 
µαιευτής / η µαία πρέπει να διαθέτει υποµονή, ψυχραιµία, φυσική αντοχή και ψυχικά 
αποθέµατα, προκειµένου να στηρίξει τη µέλλουσα µητέρα. Πρέπει, τέλος να εκτελεί µε 
υπευθυνότητα τα καθήκοντά του/της και να αγαπά την τάξη και την καθαριότητα. 
 
Μέλλον: Ευκαιρίες απασχόλησης για το µαιευτή / τη µαία υπάρχουν τόσο στα δηµόσια 
νοσοκοµεία, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι αποδοχές είναι σχετικά καλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µαιευτής / η µαία µπορεί να εργαστεί σε µαιευτήρια, 
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ιδρυµάτων και δηµόσιων οργανισµών, ιδιωτικά ιατρεία και 
κλινικές. Οι µαιευτές / µαίες µπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες αφού έχουν 
ασκήσει τις δραστηριότητές τους για δύο χρόνια σε νοσοκοµείο ή άλλο ίδρυµα υγείας 
αναγνωρισµένο για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια χορηγείται άδεια από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Ο µαιευτής / η µαία µπορεί επίσης να ασκήσει το επάγγελµα σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις. 
Το επάγγελµα στο παρελθόν ασκούνταν µόνο από γυναίκες. 
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νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ιδρυµάτων και δηµόσιων οργανισµών, ιδιωτικά ιατρεία και 
κλινικές. Οι µαιευτές / µαίες µπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες αφού έχουν 
ασκήσει τις δραστηριότητές τους για δύο χρόνια σε νοσοκοµείο ή άλλο ίδρυµα υγείας 
αναγνωρισµένο για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια χορηγείται άδεια από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Ο µαιευτής / η µαία µπορεί επίσης να ασκήσει το επάγγελµα σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις. 
Το επάγγελµα στο παρελθόν ασκούνταν µόνο από γυναίκες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µαιευτής / η µαία εργάζεται ατοµικά µόνο µε την έγκυο γυναίκα 
ή και οµαδικά όταν βρίσκεται σε νοσοκοµείο, όπου οι νυχτερινές βάρδιες είναι µέσα στις 
υποχρεώσεις της εργασίας. Σε περιπτώσεις ανάγκης µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και στο 
σπίτι της εγκύου ή µητέρας, κυρίως σε χωριά και ηµιαστικές περιοχές.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Φορέας του επαγγέλµατος είναι η ΠΟΕΔΗΝ. 
 
Γενικά σχόλια: Ο µαιευτής / η µαία είναι ο πολύτιµος βοηθός του γιατρού-µαιευτήρα, καθώς 
και ο πολύτιµος βοηθός και συµπαραστάτης της µέλλουσας µητέρας. Βοηθά ουσιαστικά την 
έγκυο σε όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της, την ώρα του τοκετού, καθώς και µετά τη γέννα, 
δίνοντάς της πολύτιµες συµβουλές και οδηγίες για τη φροντίδα του νεογέννητου και τη δική 
της. 
Η ευχάριστη διάθεση, η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η ψυχραιµία και ο δυναµισµός, η 
συναισθηµατική ισορροπία καθώς και η ψυχική και σωµατική αντοχή, είναι χαρακτηριστικά 
που πρέπει να διακρίνουν το µαιευτή / τη µαία. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μαρµαράς 

 
Ορισµός: Είναι ο τεχνίτης που αναλαµβάνει την εξωτερική επένδυση διαφόρων επιφανειών µε 
µάρµαρο.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο µαρµαράς κόβει και επεξεργάζεται µάρµαρα για τη διακόσµηση 
κατοικιών, κτιρίων, εκκλησιών, µνηµείων. Για να εκτελέσει την εργασία του, αρχικά συµφωνεί 
µε τον πελάτη για το σχέδιο και το είδος του µαρµάρου που θα τοποθετήσει. Στη συνέχεια, 
παραγγέλνει στο σχιστήριο τις µαρµάρινες πλάκες, παίρνει τις επεξεργασµένες πλάκες και 
ανάλογα µε την παραγγελία του πελάτη τις κόβει και τις τοποθετεί. Τέλος, ακολουθεί το 
λουστράρισµα των πλακών.  
Οι κυριότερες εφαρµογές της εργασίας του είναι η στρώση δαπέδων και κλιµάκων, η επένδυση 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όπως πάγκων κουζίνας ή λουτρών και η κατασκευή 
εξωτερικής διακόσµησης τζακιών και µνηµείων. 
Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο µαρµαράς είναι οι διαµαντόδισκοι, το σβουράκι, η 
βαριά, η λάσπη και τα λούστρα. Επίσης, χρησιµοποιεί ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα για το 
στερέωµα των µαρµάρων, όταν αυτά τοποθετούνται κάθετα σε κτίσµατα, (ορθοµαρµαρώσεις). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος µαρµαράς χρειάζεται να µείνει αρκετό καιρό κοντά σε 
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χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος µαρµαράς χρειάζεται να µείνει αρκετό καιρό κοντά σε 
κάποιο επαγγελµατία για να µάθει τη δουλειά. Σχολές µαρµαράδων λειτουργούν στην Τήνο, 
στην Λάρισα και στο Πικέρµι . 
 

 
Σπουδαιότητα: Για να γίνει κάποιος επαγγελµατίας µαρµαράς, χρειάζεται να είναι εργατικός, 
συνεπής και προσεκτικός. Επίσης, πρέπει να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα, µηχανική 
ικανότητα, καλαισθησία, ικανότητα αντίληψης χώρου-όγκου και επιδεξιότητα, καλή υγεία και 
σωµατική δύναµη. 
 
Μέλλον: Είναι ένα τεχνικό επάγγελµα µε σταθερή αλλά και µέτρια ζήτηση στην αγορά 
εργασίας, λόγω της πληθώρας των διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται στις επενδύσεις 
επιφανειών. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µαρµαράς εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
διατηρώντας δικό του συνεργείο ή σε εργολαβική εταιρεία που ασχολείται µε τοποθετήσεις 
µαρµάρων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του µαρµαρά είναι χειρωνακτική. Εργάζεται αρκετές 
ώρες σκυµµένος. Κατά την επεξεργασία των µαρµάρων παράγεται σκόνη που είναι πολύ 
ανθυγιεινή για το αναπνευστικό σύστηµα και την καρδιά. Ο µαρµαράς συχνά αντιµετωπίζει 
πόνους στη µέση του, επειδή σηκώνει µεγάλα βάρη. Το επάγγελµά του απαιτεί µετακινήσεις 
για να πάρει τις παραγγελίες ή για να πραγµατοποιήσει τις εργασίες στο χώρο που χρειάζεται. 
Ο µαρµαράς εργάζεται τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά, όταν δουλεύει σε κάποιο συνεργείο. 
Εργάζεται είτε σε κλειστούς χώρους, όπως το εσωτερικό οικιών, πολυκατοικιών, εκκλησιών, 
είτε σε ανοικτούς, όπως στα µνηµεία, νεκροταφεία, περιβόλους ναών, εξωτερικές προσόψεις 
και κήπους κτιρίων. 
Το ωράριο εργασίας του είναι ελεύθερο, εάν είναι ιδιώτης, ή εξαρτάται από το ωράριο 
λειτουργίας του χώρου όπου δραστηριοποιείται (συνεργείο, εργοστάσιο επεξεργασίας 
µαρµάρων). 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι το 
Σωµατείο Μαρµαράδων . 
 
Γενικά σχόλια: Ένα από τα δύσκολα αλλά και χρήσιµα επαγγέλµατα στο χώρο των 
κατασκευών. Ο µαρµαράς "ντύνει" πατώµατα, σκάλες, προσόψεις, µνηµεία, µε ιδιαίτερη τέχνη 
και δηµιουργεί καλαίσθητες κατασκευές που δεν αλλοιώνονται µε την πάροδο του χρόνου. 
Ο επαγγελµατίας µαρµαράς, χρειάζεται να έχει σωµατική δύναµη και αντοχή, επιδεξιότητα στα 
χέρια και "καλλιτεχνικό µάτι", προκειµένου να δηµιουργήσει καλαίσθητες κατασκευές. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μελισσοκόµος 

 
Ορισµός: Ο µελισσοκόµος ασχολείται µε την εκτροφή µελισσών, τη συγκοµιδή και πώληση 
του µελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και των άλλων προϊόντων που παράγει η 
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Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μελισσοκόµος 

 
Ορισµός: Ο µελισσοκόµος ασχολείται µε την εκτροφή µελισσών, τη συγκοµιδή και πώληση 
του µελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και των άλλων προϊόντων που παράγει η 
µέλισσα.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο µελισσοκόµος συντηρεί και επισκευάζει τις κυψέλες, αυξάνει τη 
χωρητικότητα τους, ή ακόµα τοποθετεί καινούργιες, όταν ο πληθυσµός των µελισσών γίνει 
ιδιαίτερα µεγάλος. Συλλέγει το µέλι και το βασιλικό πολτό σε τέτοιες ποσότητες, ώστε να µείνει 
τροφή για το σµήνος, βάζει πρόσθετη τροφή στις κυψέλες για να συντηρηθούν οι µέλισσες την 
περίοδο του χειµώνα, ελέγχει την υγεία του σµήνους και τοποθετεί τα φάρµακα που µπορεί να 
χρειαστούν.  
Η ενασχόληση µε τη µελισσοκοµία εξαρτάται από την εποχή του χρόνου. Έτσι, οι εποχές µε τις 
περισσότερες εργασίες, είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι, όπου συνήθως γίνεται η συγκοµιδή του 
µελιού. Το χειµώνα και το φθινόπωρο γίνονται συνήθως εργασίες συντήρησης και προστασίας 
του σµήνους, όπως παροχή τροφής και φαρµάκων για την αντιµετώπιση ασθενειών και γενική 
επίβλεψη.  
Ο µελισσοκόµος χρησιµοποιεί διάφορα µέσα για την προστασία από τα τσιµπήµατα των 
µελισσών, όπως µάσκα και στολή, καθώς και ορισµένα όργανα για τη συγκοµιδή όπως ο 
"µελιτοεξαγωγέας" και το "καπνιστήρι". 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια που εκδίδεται 
από το Υπουργείο Γεωργίας και προϋποθέτει την ιδιοκτησία τουλάχιστον µιας µονάδας 
µελισσών µε περισσότερες από 120 κυψέλες.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την ενασχόληση µε τη µελισσοκοµία είναι σηµαντική η απόκτηση εµπειρίας. 
Γνώσεις για το επάγγελµα µπορούν να αποκτηθούν σε Τ.Ε.Ε., που παρέχουν ειδίκευση στη 
µελισσοκοµία, σε Τ.Ε.Ι. ζωϊκής παραγωγής και στα Γεωπονικά Τµήµατα των Α.Ε.Ι. µε την 
αντίστοιχη ειδικότητα. Η εκπαίδευση πάνω στη µελισσοκοµία διευκολύνει τη δυνατότητα λήψης 
ειδικών δανείων και επιδοµάτων που παρέχονται ιδιαίτερα σε νέους παραγωγούς.  

 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του µελισσοκόµου προϋποθέτει υποµονή και αγάπη για τη 
φύση. Η ικανότητα αντίληψης χώρου για την εύρεση καλών τοποθεσιών για τα σµήνη είναι 
χρήσιµη, ενώ απαραίτητη είναι η επιδεξιότητα καθώς και η ικανότητα για τον προσδιορισµό της 
τροφής που πρέπει να µείνει στις κυψέλες µετά την συγκοµιδή του µελιού.  
 
Μέλλον: Υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά για προϊόντα µελιού και ο µελισσοκόµος δεν 
αντιµετωπίζει πρόβληµα για την εξασφάλιση εισοδήµατος από το µέλι, αρκεί να έχει καλή 
ποιότητα και να µην προσβάλλει τις µέλισσες κάποια αρρώστια.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µελισσοκόµος στην Ελλάδα συνήθως αυτοαπασχολείται, 
διατηρώντας τα δικά του σµήνη. Μπορεί να συµµετέχει σε συνεταιρισµούς. Παράλληλα µπορεί 
να εργαστεί στο Υπουργείο Γεωργίας και στο Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας.  
Ορισµένες φορές αντιµετωπίζει πρόβληµα για την πώληση του προϊόντος του σε 
ικανοποιητικές τιµές. Επειδή το επάγγελµα αυτό είναι εποχιακό, πολλοί αγρότες το εξασκούν 
παράλληλα µε τις υπόλοιπες γεωργικές εργασίες τους. 



σελ.	  145	  

	  

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του µελισσοκόµου είναι ατοµική και χειρωνακτική. 
Ορισµένες µετακινήσεις µερικές φορές είναι απαραίτητες για τη µεταφορά του σµήνους σε 
περιοχές µε καλύτερη ανθοφορία στα φυτά. Από γύρη συγκεκριµένων φυτών, ιδιαίτερα του 
θυµαριού, παράγεται µέλι καλής ποιότητας και αρωµατικό. 
Για αλλεργικούς ανθρώπους τα τσιµπήµατα της µέλισσας είναι επικίνδυνα, ακόµη και µε τη 
χρήση των προστατευτικών εξαρτηµάτων. Η εργασία γίνεται στην ύπαιθρο, ενώ το επάγγελµα 
είναι εποχιακό. Πολλά άτοµα ασχολούνται ερασιτεχνικά µε τη µελισσοκοµία διατηρώντας µικρό 
αριθµό κυψελών. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: v Παραδοσιακό επάγγελµα αυτό του µελισσοκόµου, ασκείται από 
επαγγελµατίες και ερασιτέχνες που έχουν αγάπη για την ύπαιθρο, τη φύση και το πλούτο της.  
Η καλή ποιότητα του µελιού εξασφαλίζει στο µελισσοκόµο καλό εισόδηµα και διευκολύνει τη 
λήψη ειδικών επιδοτήσεων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μεσίτης Ναυτιλιακών Συµβάσεων 

 
Ορισµός: Ο µεσίτης ναυτιλιακών συµβάσεων µεσολαβεί στη σύναψη συµφωνίας για την 
αγοραπωλησία ή τη µίσθωση ενός επιβατηγού ή εµπορικού πλοίου για λογαριασµό των 
πελατών του.  
 
Περιγραφή: Οι µεσίτες ναυτιλιακών συµβάσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους 
ναυλοµεσίτες, οι οποίοι µεσολαβούν για τη µίσθωση ενός πλοίου που θα µεταφέρει κάποιο 
φορτίο από λιµάνι σε λιµάνι και στους µεσίτες αγοραπωλησιών πλοίων, οι οποίοι µεσολαβούν 
για την εύρεση αγοραστών ή πλοίων για πώληση.  
Οι ναυλοµεσίτες προσπαθούν να συνδυάσουν τη ζήτηση πλοίων για µεταφορά φορτίων από 
τους ναυλωτές και την προσφορά πλοίων από τους πλοιοκτήτες. Παράλληλα, µεσολαβούν 
µεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών για να επιτευχθεί η συµφωνία και να υπογραφεί το 
συµβόλαιο για τη µεταφορά φορτίου. Ενηµερώνονται για την κατάσταση στην αγορά και τις 
λογικές τιµές µεταφοράς φορτίου, πληροφορούνται και διοχετεύουν στους ενδιαφεροµένους τη 
ζήτηση πλοίων ή την ύπαρξη φορτίων προς µεταφορά, επικοινωνούν µε πλοιοκτήτες και 
ναυλωτές κατά τη διαπραγµάτευση του συµβολαίου µε στόχο την επίτευξη της συµφωνίας, 
συντάσσουν το συµβόλαιο και το προωθούν και στα δύο µέρη προς υπογραφή.  
Αν ο ναυλοµεσίτης εργάζεται ως υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρία, εκτελεί και προϋπολογισµό 
κέρδους της προτεινόµενης ναύλωσης καθώς και απολογισµό µετά το τέλος της µεταφοράς. 
Οι µεσίτες αγοράς ή πώλησης πλοίων προσπαθούν να εντοπίσουν τις καλύτερες 
προσφερόµενες ευκαιρίες. Έτσι, χρειάζεται να είναι ενηµερωµένοι για τις τρέχουσες τιµές 
πλοίων ή σκαφών διαφόρων µεγεθών και τύπων, καθώς και για τις προοπτικές εξέλιξης των 
τιµών. Τις πληροφορίες αυτές τις αξιοποιούν φέρνοντας σ' επαφή πιθανούς αγοραστές και 
πωλητές. Η επιτυχία του έργου τους είναι να συµβάλλουν στην επίτευξη συµφωνίας µεταξύ 
αγοραστή και πωλητή οπότε και φροντίζουν για τη σύνταξη του συµβολαίου. 
Τα µέσα που χρησιµοποιούν οι µεσίτες στην εργασία τους είναι το τηλέφωνο, ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, το telex, το φαξ και το διαδίκτυο. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Γνώσεις για το επάγγελµα µπορούν να αποκτηθούν στα ναυτιλιακά τµήµατα 
των Α.Ε.Ι., καθώς και σε Τ.Ε.Ε. ή Ι.Ε.Κ. ναυτιλιακής κατεύθυνσης.  
 
Σπουδαιότητα: Η ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις και τις διαπραγµατεύσεις, η αξιοπιστία, η 
εχεµύθεια και η ευσυνειδησία είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
Ο µεσίτης χρειάζεται να είναι οργανωτικός, υποµονετικός και πολύ προσεκτικός. Πρέπει να 
διαθέτει άνεση στην επικοινωνία, υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα, καθώς και καλή 
µνήµη. Επίσης, απαραίτητες είναι οι γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, telex και 
φαξ, όπως και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής, καθώς και των αρχών 
ναυτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου. 
 
Μέλλον: Ο επαγγελµατικός αυτός χώρος είναι πολύ ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Η ένταξη 
στον κλάδο και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας θεωρούνται δύσκολες, αφού δεν 
προσφέρονται εύκολα νέες ευκαιρίες. 
Οι απολαβές των µεσιτών, ως προµήθειες, µπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται αρκετά χρόνια µε το αντικείµενο αυτό. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ορισµένες φορές αποδεικνύεται χρήσιµη, χωρίς να είναι 
υποχρεωτική, η εγγραφή στο Ινστιτούτο Μεσιτών της Μ. Βρετανίας, ύστερα από προϋπηρεσία 
τριών ετών και εξετάσεις στη χώρα µας.  
Η προϋπηρεσία και η µαθητεία σε µεσιτικό γραφείο, είναι σηµαντική για την αποδοτική και 
αποτελεσµατική εξάσκηση του επαγγέλµατος. Οι περισσότεροι µεσίτες απασχολούνται σε 
εξειδικευµένα µεσιτικά γραφεία, ή ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις ως µεσίτες ναυτιλιακών 
υπηρεσιών. Παράλληλα, µπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε ναυτιλιακές εταιρίες και 
σπανιότερα σε δηµόσιες επιχειρήσεις που ναυλώνουν πλοία για την προµήθεια πρώτων υλών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των µεσιτών ναυτιλιακών συµβάσεων είναι 
πολύπλοκη, αγχώδης, µε µεγάλες ατοµικές ευθύνες αλλά η επίτευξη συµφωνίας προσφέρει 
ικανοποίηση και σηµαντικό κέρδος. Η επαφή µε τους πελάτες είναι καθηµερινή και συχνή, αν 
και τις περισσότερες φορές γίνεται µόνο τηλεφωνικά, αφού ο µεσίτης και ο πελάτης µπορεί να 
βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις ή ακόµα και σε διαφορετικές χώρες. Εργάζονται σε 
γραφεία, µε καλές συνθήκες εργασίας και µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Το ωράριο εργασίας 
τους είναι ακατάστατο, εξαρτάται από τον όγκο της δουλειάς και την επικοινωνία µε τους 
πελάτες σε διαφορετικά κράτη. Επίσης, για τους ίδιους λόγους, πολλές φορές εργάζονται 
Σαββατοκύριακα ή και ηµέρες αργίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Οι µεσίτες ναυτιλιακών συµβάσεων χρειάζεται να έχουν ευχέρεια λόγου και 
άνεση στην επικοινωνία, ικανότητες διαπραγµάτευσης και πειστικότητα, προκειµένου να 
πετύχουν καλές συµφωνίες µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον επάγγελµα για δυναµικούς ανθρώπους, που είναι εξοικειωµένοι µε τη 
θάλασσα και τους ανθρώπους της. 
  

 

  



σελ.	  147	  

	  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μεταφορέας εντύπων και δεµάτων 

 
Ορισµός:  
 
Περιγραφή:  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση:  
 
Σπουδαιότητα:  
 
Μέλλον:  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης:  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες:  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια:  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μεταφραστής 

 
Ορισµός: Ο µεταφραστής ασχολείται µε την απόδοση κειµένων από µια γλώσσα σε άλλη.  
 
Περιγραφή: Ο µεταφραστής µεταφέρει και αποδίδει κείµενα από τη µία γλώσσα (συνήθως τη 
µητρική) σε µια ξένη γλώσσα, ή το αντίστροφο. Ανάλογα µε τον τοµέα ειδίκευσής του (πχ, 
οικονοµία, ιατρική, λογοτεχνία) χρησιµοποιεί λεξικά µε την αντίστοιχη ορολογία για την 
καλύτερη δυνατή απόδοση των όρων. 
Ειδικότερα, ο µεταφραστής µελετά το κείµενο που καλείται να αποδώσει σε µια άλλη γλώσσα, 
για να συλλάβει το ύφος και τις ιδιαιτερότητές του. Μεταφράζει το κείµενο, επιλέγοντας την 
απόδοση εκείνη που αντανακλά καλύτερα το πνεύµα και νόηµα του πρωτότυπου κειµένου. 
Τέλος, αφού ολοκληρώσει τη µετάφραση, αντιπαραβάλει το πρωτότυπο µε το κείµενο της 
µετάφρασης, ελέγχει δηλαδή αν έχουν αποδοθεί σωστά τα κείµενα. Απαραίτητα για έναν 
µεταφραστή είναι τα γενικά και εξειδικευµένα σε διάφορους θεµατικούς τοµείς λεξικά, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καθώς και ειδικά προγράµµατα λογισµικού που έχουν 
αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Ο µεταφραστής µε τη δουλειά του φέρνει σε επαφή 
ανθρώπους και πολιτισµούς που µιλούν διαφορετικές γλώσσες. Για το λόγο αυτό είναι µεγάλη 
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Ειδικότερα, ο µεταφραστής µελετά το κείµενο που καλείται να αποδώσει σε µια άλλη γλώσσα, 
για να συλλάβει το ύφος και τις ιδιαιτερότητές του. Μεταφράζει το κείµενο, επιλέγοντας την 
απόδοση εκείνη που αντανακλά καλύτερα το πνεύµα και νόηµα του πρωτότυπου κειµένου. 
Τέλος, αφού ολοκληρώσει τη µετάφραση, αντιπαραβάλει το πρωτότυπο µε το κείµενο της 
µετάφρασης, ελέγχει δηλαδή αν έχουν αποδοθεί σωστά τα κείµενα. Απαραίτητα για έναν 
µεταφραστή είναι τα γενικά και εξειδικευµένα σε διάφορους θεµατικούς τοµείς λεξικά, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καθώς και ειδικά προγράµµατα λογισµικού που έχουν 
αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Ο µεταφραστής µε τη δουλειά του φέρνει σε επαφή 
ανθρώπους και πολιτισµούς που µιλούν διαφορετικές γλώσσες. Για το λόγο αυτό είναι µεγάλη 
και η ευθύνη του για την ακριβή µεταφορά των λεγοµένων / κειµένων, ώστε να αποδίδεται και 
στις δύο γλώσσες το ίδιο νόηµα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να µπορέσει κάποιος να γίνει διερµηνέας ή µεταφραστής θα πρέπει να 
αποφοιτήσει από το τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου, ή να εξειδικευτεί µετά από σπουδές στα Τµήµατα Ξένων Γλωσσών των 
Πανεπιστηµίων, ή να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που προσφέρουν τα µεταφραστικά 
τµήµατα των συµβουλίων των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα (όπως για παράδειγµα το 
Βρετανικό Συµβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τα λοιπά). Μελετώντας την ειδική ορολογία 
κάποιου τοµέα, µπορεί να εξειδικευτεί σε αυτόν.  
Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ακόµα, πρέπει να γνωρίζει 
άριστα τη γραµµατική, συντακτικό, ορολογία και ειδικές εκφράσεις της γλώσσας που 
µεταφράζει, αλλά και να διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο σε αυτήν.  
 
Σπουδαιότητα: Ο µεταφραστής πρέπει να διακρίνεται από επιµονή και υποµονή. Επίσης, να 
έχει πνευµατική οξύτητα, επινοητικότητα, να είναι ετοιµόλογος και να διαθέτει ικανότητα στην 
έρευνα πηγών καθώς την δυνατότητα να ανατρέξει σε λεξικά και άλλα εργαλεία αναφοράς για 
να βελτιώσει την τελική εικόνα της µετάφρασης. Οφείλει να έχει ιδιαίτερες γλωσσικές 
ικανότητες καθώς και ευρύ πεδίο γνώσεων σε διάφορους θεµατικούς τοµείς. Ακόµα, χρειάζεται 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά την απόδοση της λεπτοµέρειας και να επιτυγχάνει 
απόλυτη συγκέντρωση και διαύγεια πνεύµατος κατά την ώρα της εργασίας. 
Η αντικειµενικότητα σε συνδυασµό µε τη συνέπεια και την ευσυνειδησία, είναι γνωρίσµατα που 
ένας µεταφραστής πρέπει να διαθέτει για να µην επηρεάζεται η εργασία από τις πεποιθήσεις 
του. Πρέπει ακόµα να έχει ικανότητα αντοχής στην πίεση που προκαλούν οι προθεσµίες και ο 
φόρτος εργασίας χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσµα της εργασίας του.  
 
Μέλλον: Για το επάγγελµα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή ζήτηση, ενώ η προσφορά 
είναι περιορισµένη καθώς είναι δύσκολη και απαιτητική απασχόληση. Οι προοπτικές 
απασχόλησης αναµένεται να διευρυνθούν ακόµα περισσότερο µε τη συνεχή ανάπτυξη των 
διεθνών σχέσεων.  
Στη περίπτωση που εργάζεται ως υπάλληλος, δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια 
επαγγελµατικής εξέλιξης. Αν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας, οι αµοιβές του ποικίλουν 
ανάλογα µε τον όγκο, το είδος και την ποιότητα των εργασιών του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µεταφραστής µπορεί να απασχοληθεί, σε διεθνείς ή εθνικούς 
οργανισµούς (όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και του 
Υπουργείου Εξωτερικών), σε διεθνείς επιχειρήσεις, ως υπάλληλος σε κάποιο µεταφραστικό 
γραφείο, σε εκδοτικές επιχειρήσεις, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Ακόµα, ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας µπορεί να ανοίξει δικό του µεταφραστικό γραφείο ή να παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα και να αναλαµβάνει µεταφράσεις κατά παραγγελία.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η δυσκολία του επαγγέλµατος βρίσκεται στην ακριβή κατανόηση 
και απόδοση των κειµένων από τη µια γλώσσα στην άλλη. Ο µεταφραστής δουλεύει ατοµικά 
και επιτελεί πνευµατική εργασία, ιδιαίτερα όταν µεταφράζει επιστηµονικά, λογοτεχνικά και 
καλλιτεχνικά κείµενα. 
Το περιβάλλον εργασίας του είναι τα γραφεία κάποιου οργανισµού ή επιχείρησης, ενώ 
ορισµένες φορές υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται στο σπίτι του χωρίς να ακολουθεί κάποιο 
συγκεκριµένο ωράριο.  
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και απόδοση των κειµένων από τη µια γλώσσα στην άλλη. Ο µεταφραστής δουλεύει ατοµικά 
και επιτελεί πνευµατική εργασία, ιδιαίτερα όταν µεταφράζει επιστηµονικά, λογοτεχνικά και 
καλλιτεχνικά κείµενα. 
Το περιβάλλον εργασίας του είναι τα γραφεία κάποιου οργανισµού ή επιχείρησης, ενώ 
ορισµένες φορές υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται στο σπίτι του χωρίς να ακολουθεί κάποιο 
συγκεκριµένο ωράριο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ενδιαφέρον και επικερδές επάγγελµα, για όσους αγαπούν τις ξένες γλώσσες, 
τις επαφές µε πολιτισµούς άλλων χωρών, την ανάγνωση, µελέτη και γραφή  
Ο µεταφραστής, που γνωρίζει άπταιστα τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, εργάζεται µεθοδικά 
και συστηµατικά, µε ακρίβεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα, για να αποδώσει όσο πιο πιστά 
γίνεται τα κείµενα που µεταφράζει, συλλαµβάνοντας ακόµη, την ουσία των ιδεών, νοηµάτων 
και αισθηµάτων που εκφράζουν αυτά. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός αεροσκαφών 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός αεροσκαφών ασχολείται µε τον τακτικό έλεγχο, την επιδιόρθωση και τη 
συντήρηση των αεροσκαφών.  
 
Περιγραφή: Οι κυριότερες δραστηριότητες του µηχανικού αεροσκαφών είναι η επιθεώρηση - 
συντήρηση του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδροµίου και η περιοδική επιθεώρηση του 
αεροσκάφους στο υπόστεγο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας. Ο 
µηχανικός αεροσκαφών συνεργάζεται µε το µηχανικό που είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρονικά 
συστήµατα του αεροσκάφους (avionics), συµµετέχει στο συνεργείο κινητήρων - 
παρελκοµένων, όπου ελέγχει περιοδικά (time control) τους κινητήρες - υποµονάδες 
συστηµάτων του αεροσκάφους. Ο έλεγχος γίνεται πριν συµπληρωθεί συγκεκριµένος αριθµός 
ωρών πτήσης. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιθεώρησης ή επισκευής υπογράφει ο µηχανικός 
αεροσκαφών σε συγκεκριµένα έντυπα για την καταλληλότητα του αεροσκάφους . 
Τα υλικά µέσα τα οποία έχει στην διάθεσή του είναι ο εργαλειοφόρος, οι πλατφόρµες 
ανύψωσης, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία διάγνωσης βλαβών και επιθεώρησης. Στα 
αεροσκάφη νέας τεχνολογίας είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανικός αεροσκαφών µπορεί να αποκτήσει βασική κατάρτιση σε Ι.Ε.Κ. και 
σχολές του εξωτερικού. Στη συνέχεια πρέπει να προσληφθεί από κάποια αεροπορική εταιρεία 
για εκπαίδευση σε συγκεκριµένους τύπους αεροσκαφών. Η πρόσληψη στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία γίνεται µέσω Α.Σ.Ε.Π. Μετά την εκπαίδευσή του σε συγκεκριµένη εταιρεία, µπορεί 
ο ενδιαφερόµενος να λάβει µέρος σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α. ). Αν ο υποψήφιος πετύχει, του χορηγείται 
πτυχίο µηχανικού και του δίνεται το δικαίωµα να υπογράφει εργασίες σε συγκεκριµένο τύπο 
αεροσκαφών.  
Για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής 
εκπαίδευση του µηχανικού αεροσκαφών. 
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Αεροπορία γίνεται µέσω Α.Σ.Ε.Π. Μετά την εκπαίδευσή του σε συγκεκριµένη εταιρεία, µπορεί 
ο ενδιαφερόµενος να λάβει µέρος σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α. ). Αν ο υποψήφιος πετύχει, του χορηγείται 
πτυχίο µηχανικού και του δίνεται το δικαίωµα να υπογράφει εργασίες σε συγκεκριµένο τύπο 
αεροσκαφών.  
Για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής 
εκπαίδευση του µηχανικού αεροσκαφών. 
 
Σπουδαιότητα: Για να γίνει κανείς µηχανικός αεροσκαφών, πρέπει να έχει µεγάλο αίσθηµα 
ευθύνης για τη δουλειά του, εργατικότητα και προσοχή. Χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις για 
τις µηχανές των αεροσκαφών, επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων, ακρίβεια και συνέπεια στη 
δουλειά του. 
 
Μέλλον: Οι θέσεις εργασίας είναι σχετικά περιορισµένες σήµερα και υπάρχουν αρκετά άτοµα 
που τις διεκδικούν. Προβλέπεται όµως να αυξηθούν, µε το άνοιγµα της αγοράς στις ιδιωτικές 
αεροπορικές εταιρείες και την ενεργή δραστηριοποίησή τους µέσα στο χώρο. Οι απολαβές 
τους κυµαίνονται σε µεσαία επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι µηχανικοί αεροσκαφών µπορούν να εργαστούν σε όλες τις 
αεροπορικές εταιρείες του κόσµου, καθώς και σε οργανισµούς που χρησιµοποιούν 
αεροπορικά µέσα, όπως η Unicef, οι εταιρείες ταχυµεταφορών, αλλά και ως µηχανικοί 
ιδιωτικών αεροσκαφών . 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα χαρακτηρίζεται από µεγάλη υπευθυνότητα, 
δυσκολία και πολυπλοκότητα. Επειδή ο µηχανικός υπογράφει για την εκτέλεση συγκεκριµένων 
εργασιών σύµφωνα µε το βιβλίο συντηρήσεως του αεροσκάφους, φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη για την καλή λειτουργία των συστηµάτων του αεροσκάφους. Η εργασία του είναι 
χειρωνακτική και απαιτεί ορθοστασία καθώς εργάζεται διαρκώς στο αεροσκάφος. Το ωράριο 
εργασίας του είναι ασταθές. Οι µετακινήσεις είναι απαραίτητες. Πολλές φορές ο µηχανικός 
πρέπει να µεταβαίνει στον τόπο όπου βρίσκεται το προς επισκευή αεροσκάφος τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Εργάζεται ατοµικά, αλλά και σε συνεργασία καθώς 
συνεργάζεται µε µηχανουργούς, λειαντές, ελασµατουργούς.  
Η χρησιµοποίηση υδραυλικών υγρών, καυσίµων και άλλων τοξικών κάνει το επάγγελµα 
ανθυγιεινό. Επίσης, ο µεγάλος θόρυβος που προκαλείται κατά την δοκιµασία και έλεγχο των 
κινητήρων, είναι πιθανό να βλάψει την ακοή, γι' αυτό ο µηχανικός αεροσκαφών είναι 
υποχρεωµένος να εργάζεται φορώντας στα αυτιά του ωτοασπίδες. 
Ο µηχανικός είναι δυνατόν να εργάζεται είτε σε ανοικτό χώρο όπως είναι η πίστα του 
αεροδροµίου, είτε σε κλειστό όπως είναι τα υπόστεγα αεροσκαφών. Στις πίστες των 
αεροδροµίων επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, κρύο, άνεµος, ζέστη και υπάρχει 
αρκετός θόρυβος, υγρασία και καυσαέρια. Τα υπόστεγα αεροσκαφών είναι µεγάλοι 
στεγασµένοι χώροι, αλλά το περιβάλλον εργασίας είναι ανθυγιεινό.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του µηχανικού αεροσκαφών είναι πολύ ενδιαφέρον και 
προσελκύει τα άτοµα που τους αρέσει να βρίσκονται σε επαφή µε τη σύγχρονη υψηλή 
τεχνολογία. 
Ο µηχανικός φέρει µεγάλη ευθύνη για την οµαλή λειτουργία του αεροσκάφους. Γι' αυτό, οφείλει 
να είναι πολύ προσεκτικός, υπεύθυνος και συνεπής για να αποκλείσει οποιαδήποτε 
περίπτωση λάθους ή αµέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός µεταλλείων 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός µεταλλείων - µεταλλουργός ασχολείται µε τη µελέτη, την έρευνα και τον 
εντοπισµό µεταλλευτικών κοιτασµάτων, ορυκτών, στερεών και υγρών καυσίµων, καθώς 
επίσης και µε την εξόρυξη, εκµετάλλευση και επεξεργασία των διαφόρων µετάλλων.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο µηχανικός µεταλλείων - µεταλλουργός διενεργεί γεωλογικές 
αναγνωρίσεις, αξιολογεί χαρτογραφήσεις, σχεδιάζει γεωλογικές τοµές και υπολογίζει τα 
αποθέµατα του µεταλλεύµατος και το οικονοµικό κόστος εξόρυξης του. Εκπονεί τα σχέδια 
εξόρυξης των µεταλλευτικών κοιτασµάτων και εποπτεύει τη διαδικασία εξόρυξης του 
κοιτάσµατος χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους εκµετάλλευσης. Είναι ακόµη υπεύθυνος 
για το σχεδιασµό και τη λειτουργία του µεταλλείου ή ορυχείου, για τις συνθήκες εργασίας του 
προσωπικού και για την τήρηση των κανόνων και διατάξεων ασφάλειας. Μελετά και επιβλέπει 
ακόµα, την παραλαβή και βιοµηχανική επεξεργασία του προϊόντος που προσκοµίζεται από το 
ορυχείο ή το µεταλλείο. Ασχολείται µε την επεξεργασία του εξορυγµένου µεταλλεύµατος σε 
γεωτεχνικά έργα, σε βιοµηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε µεταλλουργίες, σε 
επιχειρήσεις µεταλλοτεχνίας και σε µεταποιητικές βιοµηχανίες µετάλλων. 
Μέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του είναι ο έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργίας 
του εξοπλισµού για εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιγνίτη. Επίσης, ο µηχανικός 
µεταλλείων - µεταλλουργός ασχολείται µε διάφορες κατασκευές που έχουν σχέση µε την 
όρυξη, όπως σήραγγες, φρεάτια και υπόγειες στοές.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Εγγράφεται στο Τ.Ε.Ε., από το οποίο χορηγείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανικός µεταλλείων - µεταλλουργός είναι απόφοιτος των αντίστοιχων 
τµηµάτων των Πολυτεχνικών Σχολών.  
Μπορεί να αποκτήσει το πτυχίο του µελετητή και το πτυχίο του εργολήπτη τέσσερα και τρία 
χρόνια αντίστοιχα µετά την άδεια άσκησης επαγγέλµατος, αφού υποβάλλει τα αναγκαία 
δικαιολογητικά στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων. 
 
Σπουδαιότητα: Ο µηχανικός µεταλλείων � µεταλλουργός πρέπει να είναι υπεύθυνος και 
συνεπής, γιατί η οποιαδήποτε απερισκεψία στη διάρκεια της εργασίας του µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την πρόκληση ατυχήµατος. Πρέπει να διαθέτει διοικητικές ικανότητες και 
ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, γιατί ως υπεύθυνος του έργου βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή µε το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό και µε άλλους επιστήµονες. 
Ακόµη, απαραίτητη είναι η ικανότητα στο σχέδιο, η µηχανική, υπολογιστική και µαθηµατική 
ικανότητα και η καλή αντίληψη του χώρου. Επίσης, ο µηχανικός µεταλλείων - µεταλλουργός 
χρειάζεται να διαθέτει καλή φυσική κατάσταση και αντοχή, διότι εργάζεται σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες και συχνά επισκέπτεται υπόγεια έργα.  
Απαραίτητη είναι η θεωρητική και πρακτική εµπειρία, η γνώση µιας ξένης γλώσσας και η 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
Μέλλον: Το επάγγελµα του µηχανικού µεταλλείων � µεταλλουργού σήµερα αντιµετωπίζει 
κρίση. Οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα είναι ελάχιστες τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ 
βιοµηχανίες που επεξεργάζονται πρώτες ύλες, βρίσκονται σε ύφεση. 
Οι αποδοχές του µηχανικού µεταλλείων - µεταλλουργού θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µηχανικός µεταλλείων � µεταλλουργός εργάζεται στα 
Υπουργεία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εθνικής Οικονοµίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Εργασίας, Δηµοσίων Έργων, στο (Ι.Γ.Μ.Ε. - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών), στη Δ.Ε.Π., στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., σε εταιρείες που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση 
του ορυκτού πλούτου της χώρας µας, σε λατοµεία. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ασχολείται 
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βιοµηχανίες που επεξεργάζονται πρώτες ύλες, βρίσκονται σε ύφεση. 
Οι αποδοχές του µηχανικού µεταλλείων - µεταλλουργού θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µηχανικός µεταλλείων � µεταλλουργός εργάζεται στα 
Υπουργεία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εθνικής Οικονοµίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Εργασίας, Δηµοσίων Έργων, στο (Ι.Γ.Μ.Ε. - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών), στη Δ.Ε.Π., στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., σε εταιρείες που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση 
του ορυκτού πλούτου της χώρας µας, σε λατοµεία. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ασχολείται 
µε την εκπόνηση µελετών στο πλαίσιο συνεργασίας του µε κατασκευαστικές εταιρείες και 
εταιρείες συµβούλων.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µηχανικός µεταλλείων � µεταλλουργός εργάζεται είτε ατοµικά 
είτε σε σε συνεργασία µε άλλους τεχνίτες. Η εργασία του είναι πολύπλοκη και απαιτεί 
υπευθυνότητα, γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει άγχος. Εργάζεται µε κανονικό, ηµερήσιο 
ωράριο, αλλά, σε περιόδους σχεδιασµού και παράδοσης µελετών, απαιτούνται περισσότερες 
ώρες εργασίας.  
Όταν συντάσσει τις µελέτες του εργάζεται σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου. Όµως, 
µεγάλο µέρος της δουλειάς του πραγµατοποιείται σε χώρους ορυχείων ή µεταλλείων και σε 
βιοµηχανικές µονάδες επεξεργασίας, που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές και 
υπάρχει ένταση, σωµατική κόπωση και δύσκολες συνθήκες εργασίας (εργασία κάτω από τη 
γη, σε στοές, κλπ.). 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Εγγράφεται στο Τ.Ε.Ε. και στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Διπλωµατούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών.  
 
Γενικά σχόλια: Ψ Σηµαντική και υπεύθυνη η εργασία του µηχανικού µεταλλείων. Ασχολείται 
επιστηµονικά και µεθοδικά µε την έρευνα, τη µελέτη, τον εντοπισµό, εξόρυξη, επεξεργασία του 
ορυκτού και µεταλλευτικού πλούτου και συµβάλλει στη σωστή εκµετάλλευσή τους προς 
όφελος της οικονοµίας της χώρας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός ορυκτών πόρων 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός ορυκτών πόρων κάνει έρευνες για τον εντοπισµό κοιτασµάτων του 
εδάφους και επιβλέπει την εξόρυξη τους.  
 
Περιγραφή: Οι κυριότερες δραστηριότητες του µηχανικού ορυκτού πόρων είναι η γεωλογική, 
κοιτασµατολογική µελέτη µιας συγκεκριµένης περιοχής, η µελέτη µορφολογίας του εδάφους, ο 
εντοπισµός κοιτασµάτων µε γεωφυσικές µεθόδους, οι αναλύσεις εδαφών και µελέτες εξόρυξης 
και τέλος, η επίβλεψη εργασιών εξόρυξης. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, όργανα 
εδαφοµηχανικής, όργανα γεωφυσικής διασκόπησης, γεωλογικές πυξίδες, αξίνες και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: ʼδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγείται απο το Τ.Ε.Ε..  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανικός ορυκτών πόρων µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα τµήµατα 
των Πολυτεχνείων και Πανεπιστηµίων. 
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανικός ορυκτών πόρων µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα τµήµατα 
των Πολυτεχνείων και Πανεπιστηµίων. 
 
Σπουδαιότητα: Ο µηχανικός ορυκτών πόρων χρειάζεται να εργάζεται µε µέθοδο, ακρίβεια, 
υπευθυνότητα, συνέπεια και υποµονή. Λόγω της ανάγκης για συχνή συνεργασία µε οµάδα 
επιστηµών, απαραίτητη θεωρείται η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και το πνεύµα 
συνεργασίας. 
Στις απαιτήσεις του επαγγέλµατος συµπεριλαµβάνονται η ικανότητα παρατήρησης και 
ανάλυσης, η αντίληψη µορφών και σχηµάτων και η επινοητικότητα. Ακόµη, ο επαγγελµατίας 
χρειάζεται να έχει µαθηµατική και µηχανική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου. Να 
διαθέτει φυσική αντοχή και ευκινησία, γιατί εργάζεται κάτω από διάφορες κλιµατολογικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέλος, η δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραµµάτων 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και η γνώση µιας ξένης γλώσσας, θεωρούνται επίσης χρήσιµα 
προσόντα. 

 
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι περιορισµένες, µε εξαίρεση τις περιοχές όπου 
υπάρχουν µεταλλεία, ορυχεία, σταθµοί της Δ.Ε.Η. ή βιοµηχανίες επεξεργασίας ορυκτών. Οι 
αποδοχές του επαγγελµατία κρίνονται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης:  
Ο µηχανικός ορυκτών πόρων µπορεί να εργαστεί σε ατµοηλεκτρικούς σταθµούς, σε 
µεταλλευτικές εταιρείες, σε ορυχεία µεταλλευµάτων-κοιτασµάτων, σε κατασκευαστικές 
εταιρείες που ασχολούνται κυρίως µε την κατασκευή στοών και φρεάτων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του µηχανικού ορυκτών πόρων είναι συχνά 
χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Δουλεύει σε συνεργασία µε τεχνίτες 
διάφορων ειδικοτήτων και άλλους επιστήµονες. Ακόµη, χρειάζεται να ταξιδεύει συχνά σε 
διάφορα µέρη της χώρας για τον εντοπισµό των κοιτασµάτων. 
Η εργασία του εκτελείται κυρίως στην ύπαιθρο, σε δύσβατες περιοχές και πολλές φορές έχει 
να αντιµετωπίσει τις άσχηµες καιρικές συνθήκες και τη σωµατική κόπωση. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι επαγγελµατίες εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και στο Πανελλήνιο 
Σύλλογο Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 
 
Γενικά σχόλια:  
Ψ Ένα ενδιαφέρον επάγγελµα που ασκείται από ανθρώπους που αγαπούν τη γη, τη φύση και 
την εξερεύνηση.  
Ψ Ο µηχανικός ορυκτών πόρων ακολουθώντας επιστηµονικές µεθόδους, ερευνά, µελετά και 
αναλύει το έδαφος, προκειµένου να εντοπιστούν και να εξορυχθούν τα κατάλληλα ορυκτά 
κοιτάσµατα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός παραγωγής και διοίκησης 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης ασχολείται µε το σχεδιασµό της δοµής και 
της λειτουργίας, καθώς και µε τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός παραγωγής και διοίκησης 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης ασχολείται µε το σχεδιασµό της δοµής και 
της λειτουργίας, καθώς και µε τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και 
διοικητικών συστηµάτων.  
 
Περιγραφή: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης όταν απασχολείται στον τοµέα της 
παραγωγής, µελετά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση και προτείνει µέτρα για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Επίσης, έχει 
την ευθύνη του συντονισµού των εργασιών για την υλοποίηση των µελετών και εισηγήσεών 
του.  
Όταν εργάζεται στον τοµέα της διοίκησης εκπονεί µελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των 
εγκαταστάσεων και του εργατικού δυναµικού της µονάδας, εισάγοντας νέες µεθόδους στην 
οργάνωση της επιχείρησης, στην παραγωγική διαδικασία και στην αξιοποίηση του 
µηχανολογικού εξοπλισµού της. 
Είναι επίσης υπεύθυνος για τον εντοπισµό των προβληµάτων παραγωγής και διακίνησης των 
προϊόντων και για τη διαµόρφωση προτάσεων για την επίλυσή τους.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος, µετά από εξετάσεις. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης µπορεί να έχει σπουδάσει στα 
αντίστοιχα Τµήµατα των Πολυτεχνείων.  
 
Σπουδαιότητα: Η υπευθυνότητα είναι ένα από τα κύρια γνωρίσµατα του επαγγέλµατος του 
µηχανικού παραγωγής και διοίκησης, καθώς από τις δικές του µελέτες εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό η βιωσιµότητα και το µέλλον µιας επιχείρησης. Η δουλειά του απαιτεί, επίσης, 
συστηµατικότητα, συνέπεια και ακρίβεια.  
Μέσα στα πλαίσια του επαγγέλµατος θεωρείται απαραίτητο να ενηµερώνεται συνεχώς για τις 
νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις και τις µεθόδους οργάνωσης παραγωγής, να µελετά τα νέα 
συστήµατα και να είναι σε θέση να εξηγήσει αναλυτικά τη λειτουργία τους. Επίσης, χρειάζεται 
να διαθέτει µαθηµατική και υπολογιστική ικανότητα, τεχνική αντίληψη και κατάρτιση, ικανότητα 
στο σχεδιασµό, οµαδικό πνεύµα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους 
συναδέλφους του. Ο προγραµµατισµός, η επαγωγική σκέψη και οι διοικητικές ικανότητες για 
την οργάνωση και την διεύθυνση του τεχνικού προσωπικού είναι απαραίτητα για την επιτυχή 
εκτέλεση του έργου του.  
 
Μέλλον: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ' 
ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. Η ανταγωνιστικότητα στον 
τοµέα παραγωγής καθώς και η ανάγκη βελτίωσης των παραγωγικών µεθόδων, καθιστούν το 
επάγγελµα του µηχανικού παραγωγής και διοίκησης αρκετά σηµαντικό, µε αποτέλεσµα οι 
προοπτικές απασχόλησης να είναι αρκετά καλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης εργάζεται στο δηµόσιο 
τοµέα σε υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς. Στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να 
εργαστεί σε τεχνικές εταιρίες, σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και σε άλλες παραγωγικές 
επιχειρήσεις και οργανισµούς. Μπορεί ακόµα να απασχοληθεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση µετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
διατηρώντας δικό του τεχνικό γραφείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης δουλεύει συνήθως σε 
κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου και µε ωράρια που καθορίζονται από το είδος, ή τον 
φόρτο εργασίας του. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινείται στους χώρους παραγωγής, 
όπου επικρατεί θόρυβος, ένταση, άγχος και σωµατική κούραση.  
Εργάζεται ατοµικά κατά την εκπόνηση των µελετών, αλλά και οµαδικά κατά την υλοποίησή 
τους, συνεργαζόµενος µε τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης.  
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µηχανικός παραγωγής και διοίκησης δουλεύει συνήθως σε 
κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου και µε ωράρια που καθορίζονται από το είδος, ή τον 
φόρτο εργασίας του. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινείται στους χώρους παραγωγής, 
όπου επικρατεί θόρυβος, ένταση, άγχος και σωµατική κούραση.  
Εργάζεται ατοµικά κατά την εκπόνηση των µελετών, αλλά και οµαδικά κατά την υλοποίησή 
τους, συνεργαζόµενος µε τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης.  

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ένας µηχανικός παραγωγής και διοίκησης εργάζεται µε επιστηµονικό τρόπο, 
σχεδιάζοντας και εφαρµόζοντας µεθόδους που σκοπεύουν στη βελτίωση της παραγωγής και 
στην καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού µιας επιχείρησης. 
Ο µηχανικός παραγωγής χρειάζεται να διαθέτει πολύ καλές γνώσεις µηχανολογίας, 
σχεδιασµού και βιοµηχανικής παραγωγής, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. 
Η συνεχής ενηµέρωση για τις νέες µεθόδους παραγωγής, τα συστήµατα διοίκησης και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις είναι απαραίτητη για τον µηχανικό παραγωγής. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 
Ορισµός:  
Ο µηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται µε τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο µηχανικός περιβάλλοντος ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί τους 
αρµόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέµατα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί µελέτες και τις 
παρουσιάζει σε εµπλεκόµενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρµόζει και ελέγχει προγράµµατα για την 
προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ακόµη, διαµορφώνει την πολιτική των 
εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέµατα περιβάλλοντος και τέλος, ενηµερώνεται πάνω στη 
νοµοθεσία που αφορά τον τοµέα του και µελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών 
έργων ή άλλων δραστηριοτήτων µε βάση τη νοµοθεσία αυτή.  
Ο µηχανικός περιβάλλοντος για την εργασία του χρησιµοποιεί χάρτες και εξειδικευµένα 
προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο µηχανικός περιβάλλοντος εγγράφεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος το οποίο και του χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  

 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Τα τµήµατα αυτά είναι αρκετά καινούργια και το αντικείµενο 
εργασίας των αποφοίτων δεν είναι ακόµη νοµοθετηµένο.  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος µηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να εκπαιδευτεί στα 
τµήµατα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνείων.  
 
Σπουδαιότητα: Ο µηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για 
θέµατα που σχετίζονται µε το οικοσύστηµα. Ακόµα, χρειάζεται να αντιλαµβάνεται συνθήκες, ή 
καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά, καθώς και να επινοεί τρόπους 
πρόβλεψης, προστασίας ή αντιµετώπισης προβληµάτων που συµβαίνουν σ' αυτό. 
Απαιτείται επίσης υπολογιστική, µαθηµατική και µηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα 
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Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος µηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να εκπαιδευτεί στα 
τµήµατα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνείων.  
 
Σπουδαιότητα: Ο µηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για 
θέµατα που σχετίζονται µε το οικοσύστηµα. Ακόµα, χρειάζεται να αντιλαµβάνεται συνθήκες, ή 
καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά, καθώς και να επινοεί τρόπους 
πρόβλεψης, προστασίας ή αντιµετώπισης προβληµάτων που συµβαίνουν σ' αυτό. 
Απαιτείται επίσης υπολογιστική, µαθηµατική και µηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα 
αντίληψης χώρου. Απαραίτητη ακόµα, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της δουλειάς του µηχανικού περιβάλλοντος, 
καθώς και οι ξένες γλώσσες. 

 
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλµατος φαίνονται ιδιαίτερα αξιόλογες, αφού η µελέτη 
διαχείρισης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος επιβάλλεται πλέον σε όλες τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 
Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και µπορεί να έχει ειδικές παροχές ή επιδόµατα ανάλογα 
µε την πολιτική της εταιρείας όπου εργάζεται. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µηχανικός περιβάλλοντος µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος 
σε υπουργεία, οργανισµούς, επιχειρήσεις, µεγάλα τεχνικά γραφεία, γραφεία µελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει 
στην Παιδαγωγική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ) της ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µηχανικός περιβάλλοντος µπορεί να εργάζεται ατοµικά, αλλά 
και συλλογικά. Η εργασία του είναι πνευµατική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες. 
Εργάζεται, ακολουθώντας το ωράριο του συγκεκριµένου φορέα απασχόλησης, ενώ οι 
υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσµιών παράδοσης 
µελετών. Μπορεί να εργάζεται σε κλειστό χώρο, εντός γραφείου και µε αρκετά καλές συνθήκες, 
αλλά και σε ανοιχτό χώρο για συλλογή στοιχείων, οπότε είναι εκτεθειµένος σε διάφορες 
καιρικές συνθήκες. 
Το επάγγελµα αυτό πολλές φορές απαιτεί µετακινήσεις µέσα και έξω από τη χώρα, για 
συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια, για ερευνητικές µελέτες, ή για συλλογή και επεξεργασία 
στοιχείων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Δεν υπάρχει ακόµη συλλογικός φορέας επαγγελµατιών. 
 
Γενικά σχόλια: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται ενδιαφέρον και ευαισθησία σε 
θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ικανότητα επινόησης 
τρόπων για την σωστή διαχείριση και αξιοποίησή του περιβάλλοντος προς όφελος του 
ανθρώπου. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός πλοίων 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός πλοίων είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των 
µηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισµό και την προµήθεια καυσίµων, νερού, 
λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία.  
 
Περιγραφή: Ο µηχανικός εργάζεται κυρίως στο µηχανοστάσιο και ελέγχει την καλή λειτουργία 
της µηχανής και των άλλων µηχανηµάτων και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες, 
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Ορισµός: Ο µηχανικός πλοίων είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των 
µηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισµό και την προµήθεια καυσίµων, νερού, 
λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία.  
 
Περιγραφή: Ο µηχανικός εργάζεται κυρίως στο µηχανοστάσιο και ελέγχει την καλή λειτουργία 
της µηχανής και των άλλων µηχανηµάτων και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες, 
γερανοί κλπ. Ο έλεγχος των µηχανών στα σηµερινά πλοία γίνεται κυρίως µέσω της κονσόλας 
ελέγχου και µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
Πιο αναλυτικά, ο µηχανικός µε την βοήθεια του πληρώµατος µηχανής προγραµµατίζει και 
επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης. Αναλαµβάνει τις επιδιορθώσεις που µπορεί να 
απαιτούνται, ώστε το πλοίο να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήµατα. Εξασφαλίζει τη 
σωστή κατανάλωση καυσίµων και λιπαντικών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα έξοδα. 
Συνεργάζεται µε τον πλοίαρχο για την ταχύτητα, τους ελιγµούς και τους χειρισµούς του 
σκάφους. Υπολογίζει τις απαραίτητες προµήθειες καυσίµων, λιπαντικών και άλλων 
ανταλλακτικών και θέτει τις παραγγελίες σε συνεννόηση µε τη διοίκηση της ναυτιλιακής 
επιχείρησης. Τέλος, παραλαµβάνει τα καύσιµα και λιπαντικά και εκτελεί απογραφές των 
ανταλλακτικών. 
Ο µηχανικός µαζί µε τον πλοίαρχο είναι οι αξιωµατικοί µε τις περισσότερες ευθύνες στο πλοίο 
και πρέπει να συνεργάζονται αρµονικά µεταξύ τους.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος µηχανικός πλοίων πρέπει να έχει σπουδάσει στις Σχολές 
Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού που λειτουργούν σε πολλές πόλεις. Η φοίτηση είναι τριετής 
και κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εκτελούν και ταξίδια ως δόκιµοι. Μετά το τέλος 
των σπουδών οι φοιτητές αποφοιτούν µε το βαθµό του Γ΄ µηχανικού και προκειµένου να 
φτάσουν το βαθµό του Α΄ µηχανικού απαιτούνται 72 µήνες θαλάσσιας υπηρεσίας και επιτυχία 
σε γραπτές εξετάσεις ύστερα από παρακολούθηση 6µηνων µαθηµάτων για κάθε βαθµίδα 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του 
επαγγέλµατος, ενώ γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται σηµαντικό προσόν.  
 
Σπουδαιότητα: Η υπολογιστική και η µαθηµατική ικανότητα είναι απαραίτητες, ώστε ο 
µηχανικός να εκτελεί µε ακρίβεια υπολογισµούς κατανάλωσης και προµήθειας καυσίµων, 
λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών. Οι τεχνικές γνώσεις και η επιδεξιότητα στα χέρια είναι 
απαραίτητα προσόντα, ώστε να µπορεί να εκτελεί επιδιορθώσεις και να βρίσκει λύσεις σε 
βλάβες. Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής είναι επίσης απαραίτητη, τόσο για 
την προφορική, όσο και για την γραπτή επικοινωνία (σύνταξη αναφορών, κλπ.).  
Ο µηχανικός χρειάζεται να διαθέτει υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και διοικητική ικανότητα, ώστε 
να µπορεί να διευθύνει το πλήρωµα της µηχανής, αλλά και να διευθετεί τυχόν διαφορές µεταξύ 
τους. Επίσης, πρέπει να αποπνέει κύρος και αξιοπιστία και να έχει ικανότητα αρµονικής 
συνεργασίας µέσα σε κλίµα εµπιστοσύνης µε τους άλλους αξιωµατικούς και τους 
εργαζόµενους στη µηχανή του πλοίου. Ακόµη, στα χαρακτηριστικά του επαγγελµατία 
περιλαµβάνονται η ανεξαρτησία, η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια. Επειδή η επαφή µε 
τους ανθρώπους είναι σχετικά περιορισµένη, µε τα µέλη του πληρώµατος, το επάγγελµα αυτό 
ταιριάζει καλύτερα σε αυτάρκεις ανθρώπους.  
Σήµερα, τα πλοία είναι αυτοµατοποιηµένα και για το λόγο αυτό απαιτούνται και γνώσεις 
χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και άλλων πολύ εξειδικευµένων ηλεκτρονικών 
µηχανηµάτων.  
 
Μέλλον: Το επάγγελµα αυτό εξακολουθεί να έχει ζήτηση µε την ανάπτυξη του τουρισµού, την 
παγκοσµιοποίηση της αγοράς και την αύξηση του όγκου των θαλάσσιων µεταφορών και οι 
αποδοχές θεωρούνται αρκετά καλές.  
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παγκοσµιοποίηση της αγοράς και την αύξηση του όγκου των θαλάσσιων µεταφορών και οι 
αποδοχές θεωρούνται αρκετά καλές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι µηχανικοί εργάζονται για λογαριασµό ναυτιλιακών εταιριών σε 
εµπορικά και επιβατηγά πλοία, ενώ µετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας µπορεί να 
αναλάβουν τη θέση του αρχιµηχανικού στα ναυτιλιακά γραφεία κάνοντας ελάχιστα ταξίδια. 
Ορισµένοι µηχανικοί δηµιουργούν δικές τους µικρές εταιρίες επισκευής πλοίων και σκαφών 
αναψυχής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του µηχανικού πλοίων, είναι δύσκολο και σκληρό. 
Συνοδεύεται από πολλές ευθύνες και απαιτεί χειρωνακτικές εργασίες, ορθοστασία και συχνά, 
νυχτερινές βάρδιες. Η εργασία του εκτελείται κυρίως σε συνεργασία µε άλλους εργαζόµενους 
στο πλοίο, το οποίο µπορεί και να αποτελείται από εργαζόµενους πολλών εθνικοτήτων µε 
διαφορετικές συνήθειες και έθιµα. Το γεγονός αυτό µπορεί να δηµιουργεί προβλήµατα στη 
καθηµερινή διαβίωση, καθώς η συνεργασία και η οµαδική δουελιά είναι απαραίτητη στον 
περιορισµένο χώρο του πλοίου. 
Παλαιότερα, οι συνθήκες εργασίας της δουλειάς του µηχανικού ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και 
ανθυγιεινές, µε µεγάλη πιθανότητα ατυχηµάτων στους χώρους των µηχανοστασίων εξαιτίας 
της λειτουργίας των µηχανών και των καυσίµων υλών. Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες 
διαβίωσης είναι αισθητά πολύ πιο καλές. Ειδικότερα, οι αξιωµατικοί έχουν τις δικές τους 
καµπίνες πλήρως εξοπλισµένες, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει τηλεόραση, 
video, αίθουσα ψυχαγωγίας, εστιατόριο. Θα πρέπει όµως να σηµειώσουµε, ότι ο µηχανικός 
περνάει µεγάλο µέρος του χρόνου του στο µηχανοστάσιο, όπου ο θόρυβος είναι αρκετά 
ενοχλητικός και ορισµένες φορές η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή. Στα καινούργια πλοία ο 
χώρος του µηχανοστασίου είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος και ο έλεγχος της καλής 
λειτουργίας γίνεται µε το πάτηµα πλήκτρων από ειδικό θάλαµο ελέγχου.  
Το συγκεκριµένο επάγγελµα περιλαµβάνει όλες τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που 
συνεπάγεται η ζωή του ναυτικού και τους επιπλέον κινδύνους ατυχήµατος, που εγκυµονεί η 
απασχόλησή του στο χώρο του µηχανοστασίου.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του µηχανικού πλοίων αφορά ανθρώπους που αγαπούν τη 
θάλασσα, τα ταξίδια και διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες στις µηχανές. 
Το επάγγελµα απαιτεί υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από τις εντολές, οδηγίες 
και ενέργειες του µηχανικού εξασφαλίζεται ο σωστός και ασφαλής πλους του πλοίου µέσα στη 
θάλασσα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός τηλεπικοινωνιών 

 
Ορισµός: Ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται το τηλεφωνικό 
δίκτυο της εταιρίας ή του οργανισµού που εργάζεται.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών τοποθετεί τις γραµµές του τηλεφωνικού 
δικτύου στο κτίριο, εγκαθιστά και συντηρεί το πρόγραµµα διαχείρισης του τηλεφωνικού 
δικτύου, ενηµερώνεται από όλα τα τµήµατα µιας εταιρίας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και 
τέλος, επισκευάζει τις βλάβες που παρουσιάζονται στο τηλεφωνικό δίκτυο. Σήµερα, η 
λειτουργία των τηλεφωνικών δικτύων περιλαµβάνει σύνθετες κι εξελιγµένες εφαρµογές, καθώς 
εκτός από τη µεταγωγή της φωνής µέσα από αυτά γίνεται και µεταγωγή δεδοµένων για φαξ και 
υπολογιστές.  
Ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιεί στην εργασία του ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
εκτυπωτή, καθώς και εργαλεία και ειδικά όργανα για εγκαταστάσεις. 
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δικτύου στο κτίριο, εγκαθιστά και συντηρεί το πρόγραµµα διαχείρισης του τηλεφωνικού 
δικτύου, ενηµερώνεται από όλα τα τµήµατα µιας εταιρίας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και 
τέλος, επισκευάζει τις βλάβες που παρουσιάζονται στο τηλεφωνικό δίκτυο. Σήµερα, η 
λειτουργία των τηλεφωνικών δικτύων περιλαµβάνει σύνθετες κι εξελιγµένες εφαρµογές, καθώς 
εκτός από τη µεταγωγή της φωνής µέσα από αυτά γίνεται και µεταγωγή δεδοµένων για φαξ και 
υπολογιστές.  
Ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιεί στην εργασία του ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
εκτυπωτή, καθώς και εργαλεία και ειδικά όργανα για εγκαταστάσεις. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών µπορεί να σπουδάσει σε Τµήµα Ηλεκτρονικών 
των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σχετικές γνώσεις βοηθού µηχανικού µπορούν να αποκτηθούν και µε 
σπουδές σε Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Η οργανωτικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, η πρακτικότητα και η 
υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον επαγγελµατία µηχανικό 
τηλεπικοινωνιών.  
Για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο επάγγελµα χρειάζεται επίσης ικανότητα αντίληψης του 
χώρου και επιδεξιότητα στη χρήση των απαραίτητων εργαλείων. Ακόµα, η εξοικείωση µε τα 
ηλεκτρονικά µέσα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη σύγχρονη τεχνολογία, θεωρούνται 
απαραίτητα προσόντα του επαγγελµατία.  
 
Μέλλον: Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς. Τελευταία, 
φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για τους υπάρχοντες επαγγελµατίες, ενώ µε την 
συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας δηµιουργούνται νέες ανάγκες.  

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι µηχανικοί τηλεπικοινωνιών µπορούν να απασχοληθούν σε 
οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισµό διαθέτει µεγάλο τηλεφωνικό δίκτυο, ως στελέχη σε δηµόσιες 
ή ιδιωτικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ή ακόµα µπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του είναι πολύπλοκη και λεπτή. Είναι κυρίως 
χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των γραµµών του δικτύου και χαρακτηρίζεται από ένταση 
και κούραση. Είναι εργασία ηµερήσια και ασκείται ατοµικά, αλλά και οµαδικά. Εκτελείται 
κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση κεραιών ή τηλεφωνικών 
γραµµών σε εξωτερικό χώρο. Η πολυπλοκότητα της εργασίας ενδέχεται να επιµηκύνει 
ορισµένες φορές το καθιερωµένο ωράριο εργασίας.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών εργάζεται µεθοδικά για να τοποθετήσει ή να 
επισκευάσει πολύπλοκα δίκτυα που εξυπηρετούν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες µιας εταιρίας. 
Ο µηχανικός τηλεπικοινωνιών µπορεί να εργάζεται αρκετές ώρες µέσα στους χώρους των 
πελατών του για την εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνιών, γι' αυτό 
χρειάζεται να είναι διακριτικός, ευγενικός, να κατανοεί τα ιδιαίτερα προβλήµατα ή ανάγκες των 
πελατών του και να είναι συνεργάσιµος. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανικός Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 
Ορισµός:  
Ο µηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης ασχολείται µε την επίλυση 
προβληµάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων και την αστική ή και περιφερειακή 
ανάπτυξη. 
 
Περιγραφή: Ο µηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης εκπονεί χωροταξικές, 
πολεοδοµικές και συγκοινωνιακές µελέτες. Αντικείµενό του, επίσης, είναι η χωροθέτηση 
επιχειρήσεων, παραγωγικών µονάδων και υπηρεσιών. Ακόµη, ασχολείται µε το χρονικό και 
τεχνικοοικονοµικό προγραµµατισµό έργων και τη διαχείριση φυσικών πόρων. Τέλος, εκπονεί 
κάθε είδους κοινωνικοοικονοµικές µελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης και διαχειρίζεται γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών και εφαρµόζει µεθόδους 
τηλεπισκόπησης.  
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιεί σύγχρονα εργαλεία, όργανα, 
µεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας . 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
εκπαιδεύεται στο πανεπιστηµιακό τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 
 
Μετά από εξετάσεις στο ΤΕΕ αποκτά την άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Σπουδαιότητα: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι χρήσιµο να 
διαθέτει κριτική και σύνθετη σκέψη, ευαισθησία στο προβλήµατα του περιβάλλοντος, 
επινοητικότητα και δυναµισµό για την επίλυση χωροταξικών προβληµάτων. 
Για το επάγγελµα απαιτείται υπολογιστική, µαθηµατική και µηχανική ικανότητα, καθώς και 
ικανότητα αντίληψης χώρου. Χρήσιµη ακόµη είναι η επικοινωνιακή δεξιότητα για τη 
συνεργασία του µηχανικού µε τους πελάτες του. 
Απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της δουλειάς του µηχανικού χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης. 
 
Μέλλον: Η µελέτη της διαχείρισης φυσικών πόρων και οι χωροταξικές και αναπτυξιακές 
µελέτες επιβάλλονται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι΄ αυτό το λόγο οι προοπτικές 
απασχόλησης για το Μηχανικό Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εµφανίζονται 
θετικές. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και µπορεί να έχει ειδικά πλεονεκτήµατα ή 
επιδόµατα, ανάλογα µε την οργάνωση της εταιρείας όπου εργάζεται. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης µπορεί 
να εργαστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε υπουργεία, διεθνείς οργανισµούς, ερευνητικά και 
πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, γραφεία µελετών και συµβούλων επιχειρήσεων, βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες 
διαχείρισης ακινήτων. Μπορεί ακόµη να εργαστεί σε αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισµούς, 
σε κοινωνικούς φορείς, επαγγελµατικές ενώσεις και µαζικά µέσα ενηµέρωσης. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης µπορεί 
να εργαστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε υπουργεία, διεθνείς οργανισµούς, ερευνητικά και 
πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, γραφεία µελετών και συµβούλων επιχειρήσεων, βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες 
διαχείρισης ακινήτων. Μπορεί ακόµη να εργαστεί σε αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισµούς, 
σε κοινωνικούς φορείς, επαγγελµατικές ενώσεις και µαζικά µέσα ενηµέρωσης. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
εργάζεται ατοµικά αλλά και οµαδικά. Η εργασία του είναι επιστηµονική και δεν απαιτεί 
χειρωνακτικές δεξιότητες.  
Μπορεί να εργαστεί σε εσωτερικό χώρο, εντός γραφείου, αλλά και σε εξωτερικό χώρο όταν 
πρόκειται να συλλέξει στοιχεία και να µελετήσει το χώρο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο µηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης 
εγγράφεται στο Σύλλογο Πολεοδόµων Χωροτακτών. 
 
Γενικά σχόλια: Η δυναµική προσωπικότητα, η αγάπη και η ευαισθησία για το περιβάλλον τη 
φύση και τον άνθρωπο, η ικανότητα εξεύρεσης τρόπων εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των 
φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας, είναι χαρακτηριστικά που διακρίνουν το 
Μηχανικό Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανοδηγός 

 
Ορισµός: Ο µηχανοδηγός είναι πρακτικός µηχανικός, ειδικευµένος στο χειρισµό µηχανών και 
ιδιαίτερα στην οδήγηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των µηχανών των τρένων.  
 
Περιγραφή: Ο µηχανοδηγός είναι υπεύθυνος για το χειρισµό του συρµού και την 
αποκατάσταση βλαβών και προβληµάτων που ενδεχοµένως θα εµφανιστούν. Στις 
καθηµερινές δραστηριότητες του µηχανοδηγού συµπεριλαµβάνονται η παραλαβή της µηχανής 
του τρένου από το µηχανοστάσιο, η σύνδεση της µηχανής του τρένου στην αµαξοστοιχία, ο 
έλεγχος της λειτουργίας της µηχανής και η πέδηση της αµαξοστοιχίας στο σταθµό αφετηρίας. 
Επίσης, κατά την οδήγηση της αµαξοστοιχίας είναι υπεύθυνος για την πορεία της. Ακόµη, 
επεµβαίνει και αποκαθιστά βλάβες της µηχανής, αν συµβούν. 
Στη διάρκεια της εργασίας του χρησιµοποιεί τα όργανα παρακολούθησης καλής λειτουργίας 
της µηχανής και ειδικά εργαλεία αποκατάστασης βλαβών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η απόκτηση σχετικού πτυχίου από 
Τ.Ε.Ι. ή από Τ.Ε.Ε. Επιπλέον, απαιτείται ειδική εκπαίδευση και επιτυχείς εξετάσεις (σε σχολή 
του Ο.Σ.Ε. ή του Η.Σ.Α.Π.) και στη συνέχεια δίµηνη πρακτική εξάσκηση δίπλα σε παλαιό και 
έµπειρο µηχανοδηγό. Για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος µε την ιδιότητα του 
µηχανοδηγού, απαιτούνται εξετάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Οι σχολές που µπορεί 
κανείς να φοιτήσει για να αποκτήσει τις γνώσεις και τα προσόντα του µηχανοδηγού, είναι τα 
Τ.Ε.Ι., η Μέση Τεχνική Σχολή Μηχανολόγων - Μηχανικών Ε.Ν., Εργοδηγών, Ηλεκτρολόγων ή 
Ηλεκτρονικών. 
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Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η απόκτηση σχετικού πτυχίου από 
Τ.Ε.Ι. ή από Τ.Ε.Ε. Επιπλέον, απαιτείται ειδική εκπαίδευση και επιτυχείς εξετάσεις (σε σχολή 
του Ο.Σ.Ε. ή του Η.Σ.Α.Π.) και στη συνέχεια δίµηνη πρακτική εξάσκηση δίπλα σε παλαιό και 
έµπειρο µηχανοδηγό. Για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος µε την ιδιότητα του 
µηχανοδηγού, απαιτούνται εξετάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Οι σχολές που µπορεί 
κανείς να φοιτήσει για να αποκτήσει τις γνώσεις και τα προσόντα του µηχανοδηγού, είναι τα 
Τ.Ε.Ι., η Μέση Τεχνική Σχολή Μηχανολόγων - Μηχανικών Ε.Ν., Εργοδηγών, Ηλεκτρολόγων ή 
Ηλεκτρονικών. 
Υπάρχει γραπτός Κανονισµός Καθηκόντων, που ρυθµίζει θέµατα υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων του επαγγέλµατος. Αυτός συντάσσεται από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού 
Έλξης του Ο.Σ.Ε., το Σωµατείο Ηλεκτροδηγών του Η.Σ.Α.Π. και αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
Οι εργαζόµενοι υπάγονται στο Ταµείο Συντάξεων του Η.Σ.Α.Π. 
 
Σπουδαιότητα: Ένας µηχανοδηγός πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθηµα ευθύνης 
και να διαθέτει ευσυνειδησία, επινοητικότητα, συνέπεια και ψυχραιµία. Χρειάζεται επίσης να 
έχει καλά αντανακλαστικά και επιδεξιότητα κατά τους χειρισµούς των οργάνων.  
Στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει περιλαµβάνονται επίσης η µηχανική ικανότητα, η 
ικανότητα αντίληψης χώρου και σωστής εκτίµησης των αποστάσεων. 
 
Μέλλον: Το ενδιαφέρον για το επάγγελµα αυτό είναι µεγάλο, επειδή θεωρείται δουλειά 
σίγουρη χωρίς µεταθέσεις και µετακινήσεις και προς το παρόν η ζήτηση είναι αρκετά 
ικανοποιητική, ενώ οι θέσεις εργασίας είναι σχετικά περιορισµένες. Οι µηνιαίες απολαβές του 
µηχανοδηγού κυµαίνονται σε µέτρια επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µηχανοδηγός µπορεί να απασχοληθεί µόνο σε δηµόσιο φορέα 
και συγκεκριµένα, στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), στον Η.Σ.Α.Π., στο 
Μετρό. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µηχανοδηγός εργάζεται ατοµικά ή µαζί µε κάποιον συνάδελφό 
του στις καµπίνες οδήγησης της αµαξοστοιχίας. Η εργασία του είναι υπεύθυνη, αρκετά σκληρή 
και κουραστική αλλά και µονότονη, λόγω της επανάληψης της ίδιας διαδροµής. Αρκετές φορές 
παρατηρούνται και ορισµένα προβλήµατα υγείας τα οποία οφείλονται στη φύση της εργασίας 
(δισκοπάθεια και ρευµατοπάθειες είναι τα πλέον συνήθη από αυτά). Γενικά, οι συνθήκες 
εργασίας στους χώρους δουλειάς δεν είναι ιδιαίτερα υγιεινές. 
Το επάγγελµα του µηχανοδηγού ακολουθεί το τυπικό ωράριο εργασίας, όµως αυτό συνήθως 
είναι ακατάστατο µε βάρδιες, ενώ παράλληλα έχει την υποχρέωση να εργάζεται γιορτές ή 
αργίες. Ορισµένες φορές, όταν υπάρχει φόρτος εργασίας, µπορεί να απαιτηθούν υπερωρίες. 
Εκτός από τα συνήθη επιδόµατα, οι µηχανοδηγοί δικαιούνται τεχνικό και χιλιοµετρικό επίδοµα 
και αποζηµίωση για τις διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η δουλειά του µηχανοδηγού µπορεί να θεωρείται τυποποιηµένη και αρκετά 
µονότονη, ωστόσο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, καλή αντίληψη, γρήγορα 
αντανακλαστικά και ετοιµότητα, για την αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων ή απρόβλεπτων 
καταστάσεων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο µηχανολόγος µηχανικός πραγµατοποιεί τη µελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την 
εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού σε κτίρια, οικοδοµές ή 
βιοµηχανίες.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο µηχανολόγος µηχανικός πραγµατοποιεί τη µελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την 
εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού σε κτίρια, οικοδοµές ή 
βιοµηχανίες.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, εξετάζει τους χώρους του κτιρίου ή του εργοστασίου όπου θα 
εγκατασταθούν τα µηχανήµατα και συντάσσει πλήρη µελέτη του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
Στη µηχανολογική µελέτη υπολογίζονται οι θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης 
των διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών, η ισχύς τους, τα σηµεία όπου θα περάσουν οι 
βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών.  
Kαταρτίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισµού και των υλικών που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, 
υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της 
κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των µηχανηµάτων.  
Eπιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες για τη συναρµολόγηση, συντήρηση και επισκευή µηχανών 
και µηχανολογικών εγκαταστάσεων, δοκιµάζει την καλή τους λειτουργία καθώς και την 
παρεχόµενη ασφάλεια και την αναµενόµενη απόδοσή τους. Έχει το δικαίωµα να υπογράφει 
µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές µελέτες, µελέτες βιοµηχανικών και ενεργειακών έργων, 
καθώς και υδραυλικών έργων µε περιορισµό. Οφείλει να επιβλέπει τις εγκαταστάσεις ως την 
ολοκλήρωση και την τελική τους παράδοση.  
Ο µηχανολόγος µηχανικός µπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τοµέα, στις κατασκευές, στη 
βιοµηχανική διοίκηση ή στον τοµέα της εφαρµοσµένης µηχανικής. Ακόµη, µπορεί να ειδικευτεί 
σε ορισµένους τύπους µηχανών, όπως εργαλειοµηχανές, τουρµπίνες, µηχανές εσωτερικής 
καύσης.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο µηχανολόγος µηχανικός παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. Μπορεί να αποκτήσει το πτυχίο του µελετητή και το 
πτυχίο του εργολήπτη τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα µετά την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλµατος, αφού υποβάλλει τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραµµατεία 
Δηµοσίων Έργων.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο µηχανολόγος µηχανικός µπορεί να σπουδάσει στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών. Σπουδές στον ίδιο τοµέα σε επίπεδο Υποµηχανικού, 
προσφέρονται και από τα αντίστοιχα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, µεθοδικότητα, ιδιαίτερη 
υπευθυνότητα για την εκτέλεση των µελετών που εκπονεί και υπογράφει ο µηχανολόγος 
µηχανικός. Ακόµα, σηµαντικά προσόντα για το επάγγελµα είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, 
στους υπολογισµούς και στις µετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη του χώρου. Ο 
δυναµισµός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση 
του επαγγέλµατος, όπως επίσης χρειάζονται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας 
και επικοινωνίας και οµαδικό πνεύµα, εφόσον ο µηχανολόγος µηχανικός συχνά αποτελεί 
µέλος µιας οµάδας εργασίας.  
 
Μέλλον: Σήµερα οι µηχανολόγοι µηχανικοί αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα ανεργίας και 
συχνά, ετεροαπασχολούνται. Ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση της βιοµηχανικής 
δραστηριότητας στη χώρα µας, εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και 
καλύτερες προοπτικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µηχανολόγος µηχανικός µπορεί να εργαστεί ως µισθωτός στο 
υπουργείο Βιοµηχανίας, σε οργανισµούς ή δηµοτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, σε τεχνικές εταιρίες και σε εταιρίες που ασχολούνται µε την εµπορία 
µηχανολογικού εξοπλισµού. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να ασχοληθεί µε τη µελέτη 
και κατασκευή µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή σε άλλα µεγάλα τεχνικά έργα. 
Μπορεί ακόµα να διδάξει ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές και λύκεια, αποφοιτώντας από την 
ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, ή αποκτώντας το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ. 
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υπουργείο Βιοµηχανίας, σε οργανισµούς ή δηµοτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, σε τεχνικές εταιρίες και σε εταιρίες που ασχολούνται µε την εµπορία 
µηχανολογικού εξοπλισµού. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να ασχοληθεί µε τη µελέτη 
και κατασκευή µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή σε άλλα µεγάλα τεχνικά έργα. 
Μπορεί ακόµα να διδάξει ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές και λύκεια, αποφοιτώντας από την 
ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, ή αποκτώντας το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του µηχανολόγου µηχανικού ποικίλουν 
ανάλογα µε τη φύση της εργασίας του. Όταν συντάσσει τις µελέτες του, εργάζεται σε κλειστό 
χώρο σε συνθήκες γραφείου, ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους τεχνικούς. Συνήθως, όµως, 
εργάζεται στους χώρους όπου γίνονται οι εγκαταστάσεις. Στους βιοµηχανικούς χώρους οι 
συνθήκες εργασίας είναι πολλές φορές ανθυγιεινές λόγω του θορύβου, της σκόνης και του 
τεχνητού φωτισµoύ. Η συντήρηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των διαφόρων 
εγκαταστάσεων µπορεί να τον εκθέσουν σε κινδύνους τραυµατισµού. 
Η εργασία του είναι πνευµατικής φύσεως, αλλά απαιτεί και ορισµένες χειρωνακτικές 
δεξιότητες. Μέσα στα πλαίσια της εργασίας είναι και η συχνή µετάβασή του σε βιοµηχανικούς 
χώρους και η συνεργασία µε το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο µηχανολόγος µηχανικός εγγράφεται στο Πανελλήνιο 
Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  
 
Γενικά σχόλια: Ο µηχανολόγος µηχανικός ως υπεύθυνος για το έργο το οποίο µελετά και 
υπογράφει, οφείλει να το επιβλέπει ως την τελική του παράδοση. 
Στα προσόντα του µηχανολόγου µηχανικού περιλαµβάνονται η ικανότητα της αξιόπιστης 
οργάνωσης, διεύθυνσης και επίβλεψης της εφαρµογής των µελετών που αναλαµβάνει, καθώς 
και η ικανότητα αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τους πελάτες, τους άλλους µηχανικούς και 
εργαζόµενους στο τεχνικό έργο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μουσικολόγος 

 
Ορισµός: Ο µουσικολόγος µελετά τη µουσική και τα είδη της σε σχέση µε τη µορφή, τη 
µελωδία, την αρµονία, τους ρυθµούς, τις κλίµακες, τα µουσικά όργανα, τους συνθέτες και 
εκτελεστές.  
 
Περιγραφή: Ο µουσικολόγος ασχολείται µε τη µουσικολογική έρευνα, τη θεωρία και την 
ιστορία της µουσικής, την κριτική µουσικών θεµάτων. Οι δραστηριότητές του εκτός από την 
έρευνα και κριτική, περιλαµβάνουν την επιλογή τίτλων (βιβλίων, περιοδικών, µουσικών 
εκτελέσεων και ηχογραφήσεων), τις παραγγελίες (βιβλιογραφικών και δισκογραφικών 
θεµάτων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παροχή πληροφοριών σε θέµατα βιβλιογραφίας 
και δισκογραφίας, τη συγγραφή µουσικών κειµένων και µεταφράσεων, τη συµµετοχή σε 
σεµινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Για το επάγγελµά του χρησιµοποιεί µηχανήµατα ήχου, προσωπικό υπολογιστή (PC) µε 
σύνδεση στο διαδίκτυο, µονάδα ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων (CD-ROM ή CD-
RW) και µηχάνηµα ανάγνωσης µικροµορφών (microfilms). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται πρακτική 
εξάσκηση ή προϋπηρεσία, ούτε ειδική άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει νοµοθεσία που να κατοχυρώνει το επάγγελµα ούτε 
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RW) και µηχάνηµα ανάγνωσης µικροµορφών (microfilms). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται πρακτική 
εξάσκηση ή προϋπηρεσία, ούτε ειδική άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει νοµοθεσία που να κατοχυρώνει το επάγγελµα ούτε 
συγκεκριµένος σύνδεσµος ή σύλλογος.  
 
Εκπαίδευση: Για την απόκτηση της ιδιότητας του µουσικολόγου απαιτείται η λήψη πτυχίου 
µουσικολογίας από τα αντίστοιχα πανεπιστηµιακά τµήµατα Μουσικών Σπουδών.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του µουσικολόγου απαιτεί ευρύτερη µουσική και ανθρωπιστική 
παιδεία. Είναι επίσης απαραίτητες οι γνώσεις κάποιας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση 
µε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον τοµέα της επικοινωνίας και αναζήτησης 
µουσικών θεµάτων από διάφορες χώρες. 
Ο µουσικολόγος πρέπει να χαρακτηρίζεται από κριτική σκέψη πάνω σε µουσικά θέµατα, από 
ευαισθησία, κοινωνικότητα, γλωσσική ικανότητα καθώς και ικανότητα για επιστηµονική και 
καλλιτεχνική εργασία. Η διαρκής ενηµέρωση πάνω στην εξέλιξη της µουσικής σε διεθνές 
επίπεδο θεωρείται απαραίτητη. 
 
Μέλλον: Η προσφορά εργασίας από εξειδικευµένα στελέχη είναι ικανοποιητική και καλύπτεται 
η σηµερινή ζήτηση. Υπάρχει όµως η πιθανότητα αύξησης της ζήτησης µε την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του πληθυσµού της χώρας. Η ευελιξία 
προσαρµογής των υπαρχόντων προσόντων σε νέα περιβάλλοντα και απαιτήσεις κρίνεται 
αναγκαία και βοηθητική. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µουσικολόγος µπορεί να εργαστεί στο δηµόσιο ή ιδιωτικό 
τοµέα, σε µουσικές βιβλιοθήκες, ως καθηγητής της µουσικής εκπαίδευσης σε ωδεία, 
πανεπιστηµιακά τµήµατα, σε σχολές θεωρητικών σπουδών, ως σύµβουλος µουσικών 
οργανισµών ή µουσικοκριτικός µε εργασία στο σπίτι, ή ως παραγωγός µουσικών εκποµπών, 
ως ερευνητής, κλπ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µουσικολόγος εργάζεται σε κλειστούς χώρους και 
συγκεκριµένα στο ωδείο ή στο σπίτι του. Πρόκειται για εργασία πνευµατική και καλλιτεχνική, 
που δεν παρουσιάζει άγχος. Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό και σπάνια απαιτείται 
υπερωριακή απασχόληση. Κατά περίσταση, απαιτούνται ορισµένες µετακινήσεις για 
συµµετοχή σε σεµινάρια, συνέδρια ή µουσικές εκδηλώσεις. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο µουσικολόγος κατέχει επαρκή µουσική υποδοµή και κατάρτιση, κριτική, 
συγκριτική και αναλυτική σκέψη και είναι σε θέση να συµβάλλει µε τις γνώσεις του και την 
εργασία του, στην προώθηση της µουσικής εκπαίδευσης της χώρας. 
Η εργασία του µουσικολόγου υποστηρίζεται σηµαντικά από τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού 
εξοπλισµού, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε ανάλογο λογισµικό, τα ηλεκτρονικά 
µηχανήµατα ήχου µε ανάλογο εξοπλισµό, κλπ.  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μουσικός 

 
Ορισµός: Ο µουσικός είναι το άτοµο που ασχολείται µε την εκτέλεση ή και τη σύνθεση 
µουσικών έργων, καθώς και µε τη µουσική παιδεία και διδασκαλία της µουσικής και των 
µουσικών οργάνων.  
 
Περιγραφή: Ο µουσικός ασκεί βιοποριστικά το επάγγελµά του ως εκτελεστής µουσικού 
οργάνου, ως συνθέτης, ως δάσκαλος µουσικής θεωρίας καθώς και ως δάσκαλος µουσικού 
οργάνου. Η εργασιακή του απασχόληση µπορεί να µην είναι σε καθηµερινή βάση. 
Οι δραστηριότητες του µουσικού µπορεί να περιλαµβάνουν την εκτέλεση, τη σύνθεση και την 
ηχογράφηση µουσικών έργων, τη διδασκαλία της θεωρίας της µουσικής και των µουσικών 
οργάνων. Ακόµη, ο µουσικός µπορεί να εκπαιδεύει οµάδες � σύνολα και να αναλαµβάνει 
µουσικές παραγωγές. 
Κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του χρησιµοποιεί βασικά µουσικά όργανα φυσικού ήχου, 
µικρόφωνο και µηχάνηµα αναπαραγωγής-ηχογράφησης, όπως κασετόφωνο, µαγνητόφωνο, 
ψηφιακούς και αναλογικούς δίσκους (dat), µικροδίσκους (md), προσωπικό υπολογιστή για 
εκτύπωση υλικού. 
Το επάγγελµα του µουσικού απαιτεί µακρόχρονη προετοιµασία και ενασχόληση, καθώς και 
επιµονή. Οι επαγγελµατίες µουσικοί ενισχύονται µερικές φορές από τον ΟΑΕΔ µε επίδοµα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Υπάρχει νοµοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελµα νοµικά, 
καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσµο Μουσικών Ελλάδας.  
 
Εκπαίδευση: Πολλοί επαγγελµατίες µουσικοί, οργανοπαίκτες κυρίως του λαϊκού ή ελαφρού 
τραγουδιού, είναι αυτοδίδακτοι. Σήµερα λειτουργούν στα ΑΕΙ τµήµατα Μουσικών Σπουδών 
διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Η άσκηση του επαγγέλµατος απαιτεί τη λήψη σχετικού 
διπλώµατος. Οι σπουδές µπορούν επίσης να γίνουν σε ωδεία και ιδιωτικές σχολές στις οποίες 
διδάσκονται µουσικά όργανα, ορθοφωνία και φωνητική. Οι πλήρεις σπουδές διαρκούν 
περίπου οκτώ έτη. Η καθηµερινή εξάσκηση θεωρείται απαραίτητη, η δε προϋπηρεσία και ιδίως 
η µαθητεία σε γνωστό και µεγάλο δάσκαλο παίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην 
επαγγελµατική εξέλιξη του µουσικού. 
Το πτυχίο δεν είναι απαραίτητο τυπικό προσόν για τον επαγγελµατία µουσικό.  
 
Π.Α: Χρειάζεται ειδική άδεια άσκησης του επαγγέλµατος που χορηγείται µετά από εξετάσεις σε 
Σύλλογο (Σωµατείο) Μουσικών.  
 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας µουσικός έχει µουσική παιδεία και χαρακτηρίζεται από 
αγάπη και αφοσίωση για το αντικείµενο της εργασίας του. Ως συνθέτης, χρειάζεται να διαθέτει 
επιδεξιότητα στο χειρισµό µηχανηµάτων σύνθεσης ήχου και ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
ακουστική ικανότητα, δηµιουργική φαντασία και έµπνευση. Στην περίπτωση που εργάζεται ως 
δάσκαλος µουσικής, χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, επιµονή και ικανότητα µετάδοσης. 
Ακόµη, η ικανότητα συνεργασίας και οµαδικής εργασίας είναι απαραίτητη όταν ο µουσικός 
είναι µέλος ορχήστρας. 
 
Μέλλον: Η ζήτηση εργασίας για µουσικούς είναι σχετικά µικρή. Οι αποδοχές συνήθως δεν 
είναι ικανοποιητικές. Οι µουσικοί αµείβονται ή µε ηµεροµίσθιο ή σύµφωνα µε τη σύµβαση που 
έχουν υπογράψει. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µουσικός µπορεί να εργαστεί σε χώρους ψυχαγωγίας ( θέατρα, 
κέντρα διασκέδασης ), στα ΜΜΕ, σε τουριστικές µονάδες, σε ωδεία παραδίνοντας µαθήµατα 
µουσικής.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µουσικός εργάζεται σε κλειστούς χώρους, όπως ωδεία, 
αίθουσες µουσικής, κατοικίες, κέντρα διασκέδασης και ορισµένες φορές σε αίθουσες 
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έχουν υπογράψει. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µουσικός µπορεί να εργαστεί σε χώρους ψυχαγωγίας ( θέατρα, 
κέντρα διασκέδασης ), στα ΜΜΕ, σε τουριστικές µονάδες, σε ωδεία παραδίνοντας µαθήµατα 
µουσικής.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο µουσικός εργάζεται σε κλειστούς χώρους, όπως ωδεία, 
αίθουσες µουσικής, κατοικίες, κέντρα διασκέδασης και ορισµένες φορές σε αίθουσες 
ηχογραφήσεων. Το ωράριο εργασίας και οι συνθήκες εργασίας του µουσικού εξαρτώνται από 
το είδος και το χώρο της απασχόλησης. Σε αίθουσες ψυχαγωγίας εργάζεται βραδινές ώρες 
κάτω από σκληρές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Κατά περίσταση απαιτούνται ορισµένες 
µετακινήσεις, κυρίως για συναυλίες. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Σύνδεσµος Μουσικών Ελλάδας 
 
Γενικά σχόλια: Ο επαγγελµατίας µουσικός έχει µακρόχρονη ενασχόληση µε τη µουσική. 
Συνήθως ειδικεύεται σε ένα συγκεκριµένο µουσικό όργανο, που αναλαµβάνει να το διδάξει, ή 
να συµµετέχει µε αυτό στην εκτέλεση µουσικών θεµάτων. 
Ο µουσικός που ασχολείται µε τη σύνθεση µουσικών κοµµατιών, βοηθείται πολύ µε τη χρήση 
ηλεκτρονικών µηχανηµάτων σύνθεσης ήχου και αντίστοιχων προγραµµάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Τα ηλεκτρονικά µηχανήµατα σύνθεσης ήχου και οι Η/Υ βοηθούν το µουσικό στη 
σύνθεση µουσικών κοµµατιών. 
Η αγάπη και το µεράκι για τη µουσική, η αφοσίωση και η αυτοσυγκέντρωση κατά την εκτέλεση 
της εργασίας και η καλή ακουστική αντίληψη, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία µουσικό. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μουσικός επιµελητής 

 
Ορισµός: Ο µουσικός επιµελητής (disc jockey ή dj) φροντίζει για τη µουσική ψυχαγωγία του 
κοινού και την επένδυση µε µουσικά θέµατα σε δεξιώσεις, εκδηλώσεις και κέντρα ψυχαγωγίας 
και διασκέδασης.  
 
Περιγραφή: Ο όρος µουσικός επιµελητής αναφέρεται σε όσους εργάζονται στο χώρο του 
ραδιοφώνου και της διασκέδασης. Στην τηλεόραση, η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη των 
µουσικών εκποµπών, δηµιούργησε τους επιµελητές µουσικών βίντεο. Οι διαφορές τους µε 
αυτούς του ραδιοφώνου εντοπίζονται στο µέσο της επικοινωνίας και στις ώρες εργασίας. 
Συγκεκριµένα, ο µουσικός επιµελητής ραδιοφώνου και τηλεόρασης είναι υπεύθυνος για τη 
µουσική επένδυση της εκποµπής, πολλές φορές αναλαµβάνει τον σχολιασµό θεµάτων 
σχετικών µε την µουσική, γεγονός που συνήθως απαιτεί ειδική προετοιµασία, διοργανώνει 
συνεντεύξεις µε διάφορες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου ή/και προκαλεί συζήτηση 
µε τους ακροατές. Οι περισσότεροι µουσικοί επιµελητές εξειδικεύονται σε ένα είδος µουσικής 
και προσπαθούν να δηµιουργήσουν κοινό, που σε σταθερή βάση να παρακολουθεί την 
εκποµπή τους. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν στενά τις µουσικές εξελίξεις και να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απόψεις του κοινού. 
Όταν ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε κέντρα διασκέδασης (disk jockey), αναλαµβάνει τη 
ρύθµιση της έντασης και ποιότητας του ήχου, επιλέγει τα τραγούδια που θα ακουστούν, την 
µίξη τους, τα διάφορα ηχητικά και οπτικά εφέ που συνοδεύουν τις µουσικές επιλογές τους. Οι 
ηχητικές και οπτικές παρεµβάσεις πρέπει να συνδυάζονται µε την µουσική και να την 
συµπληρώνουν ευχάριστα. Σχεδιάζει τη µουσική επένδυση της βραδιάς γύρω από 
συγκεκριµένα µουσικά θέµατα ή είδη, παρακολουθεί την ανταπόκριση του κοινού στο 
πρόγραµµα που έχει επιλέξει και διαµορφώνει σε κάποιο βαθµό και ανάλογα µε αυτή, το 
πλάνο που έχει καταρτίσει. 
Τέλος, όταν εργάζεται σε εταιρίες διαφήµισης ή επιµελείται την επένδυση τηλεοπτικών ή 
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Όταν ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε κέντρα διασκέδασης (disk jockey), αναλαµβάνει τη 
ρύθµιση της έντασης και ποιότητας του ήχου, επιλέγει τα τραγούδια που θα ακουστούν, την 
µίξη τους, τα διάφορα ηχητικά και οπτικά εφέ που συνοδεύουν τις µουσικές επιλογές τους. Οι 
ηχητικές και οπτικές παρεµβάσεις πρέπει να συνδυάζονται µε την µουσική και να την 
συµπληρώνουν ευχάριστα. Σχεδιάζει τη µουσική επένδυση της βραδιάς γύρω από 
συγκεκριµένα µουσικά θέµατα ή είδη, παρακολουθεί την ανταπόκριση του κοινού στο 
πρόγραµµα που έχει επιλέξει και διαµορφώνει σε κάποιο βαθµό και ανάλογα µε αυτή, το 
πλάνο που έχει καταρτίσει. 
Τέλος, όταν εργάζεται σε εταιρίες διαφήµισης ή επιµελείται την επένδυση τηλεοπτικών ή 
ραδιοφωνικών εκποµπών, συνδυάζει το θέµα της διαφήµισης - ταινίας - εκποµπής µε µουσικά 
θέµατα, ώστε να επιτυγχάνει το καλύτερο οπτικοακουστικό αποτέλεσµα. 
Συχνή και σηµαντική για το επάγγελµα είναι η επαφή µε προµηθευτές δίσκων και 
εκπροσώπους των εταιριών και των καλλιτεχνών, οι οποίοι για διαφηµιστικούς λόγους και για 
να προβάλλουν τους καλλιτέχνες τους, προωθούν συνεχώς δίσκους στους µουσικούς 
επιµελητές. Ταυτόχρονα, οι καλές σχέσεις και επαφές µαζί τους δίνουν τη δυνατότητα στον 
µουσικό επιµελητή να πληροφορείται για τις τελευταίες εξελίξεις στο µουσικό χώρο κι έτσι, να 
κρατά ενηµερωµένη τη δισκοθήκη του. 
Μηχανήµατα που χρησιµοποιεί ο µουσικός επιµελητής είναι τα πικ απ, οι αναπαραγωγείς cd � 
mini disc και κασετών, οι ενισχυτές, οι µίκτες και οι κονσόλες ήχου, τα ακουστικά και οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται η χορήγηση 
κάποιας ειδικής άδειας.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ασχοληθεί κάποιος µε το επάγγελµα του µουσικού επιµελητή, µπορεί να 
σπουδάσει στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης των Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. Οι σπουδές αυτές αποτελούν χρήσιµο εφόδιο όχι όµως και αναγκαία προϋπόθεση. 
Οι γνώσεις µουσικής ιστορίας και της παγκόσµιας µουσικής δισκογραφίας καθώς και η 
εξοικείωση µε τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί ένας µουσικός επιµελητής αποτελούν τα πιο 
σηµαντικά προσόντα, για όποιον ενδιαφέρεται να απασχοληθεί στον χώρο αυτό. 
 

 
Σπουδαιότητα: Οι µουσικές γνώσεις και το οξύ καλλιτεχνικό αισθητήριο είναι απαραίτητα 
χαρακτηριστικά για κάθε µουσικό επιµελητή. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
επαγγέλµατος χρειάζεται επίσης να διακρίνεται από αυτοπεποίθηση και χιούµορ. Η καλή 
άρθρωση, η ευχάριστη φωνή και η δηµιουργικότητα είναι ακόµα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να τον διακρίνουν. Οι δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισµού, ο ενθουσιασµός, ο 
δυναµισµός και η καλή οργάνωση του χρόνου αποτελούν ακόµα χαρακτηριστικά που θα 
κρίνουν τον βαθµό επιτυχίας του στο χώρο. Η γλωσσική ικανότητα και η ικανότητα χειρισµού 
µηχανηµάτων συµπληρώνουν τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον µουσικό 
επιµελητή. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης στον συγκεκριµένο χώρο παρουσιάζονται ουδέτερες 
καθώς η προσφορά και η ζήτηση µουσικών επιµελητών είναι σχετικά ισοσκελισµένη.  
Η εξέλιξη των αµοιβών είναι ανάλογη του ονόµατος που έχει δηµιουργήσει ένας µουσικός 
επιµελητής. Μέρος της αµοιβής του, επίσης, προέρχεται από προµήθειες επί των διαφηµίσεων 
που επιτυγχάνει κατά τη διάρκεια της εκποµπής του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς, σε κέντρα διασκέδασης, που µπορεί να είναι νυχτερινά κέντρα, 
λέσχες ψυχαγωγίας, αναψυκτήρια ή καφετέριες, σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην ηχητική 
κάλυψη γεγονότων - εκδηλώσεων - συναυλιών, σε εταιρείες διαφήµισης και κινηµατογραφικών 
ή τηλεοπτικών παραγωγών, ακόµα, µπορεί να αναλαµβάνει ατοµικά τη µουσική επένδυση 
ιδιωτικών εκδηλώσεων και εορτών. 
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ή τηλεοπτικών παραγωγών, ακόµα, µπορεί να αναλαµβάνει ατοµικά τη µουσική επένδυση 
ιδιωτικών εκδηλώσεων και εορτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του µουσικού επιµελητή είναι αρκετά ενδιαφέρον 
για όσους αγαπούν τη µουσική. Συνοδεύεται όµως από ιδιαίτερη κούραση για όσους 
εργάζονται σε κέντρα διασκέδασης. Οι εργαζόµενοι σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθµούς ή διαφηµιστικές εταιρείες κάνουν καθιστική εργασία σε ειδικά διαµορφωµένους 
θαλάµους. Τα ωράρια για όσους εργάζονται στους σταθµούς είναι σταθερά όταν κάποιος 
αποκτήσει µόνιµη εκποµπή, αλλά η ώρα που θα τοποθετηθεί στο πρόγραµµα και η διάρκειά 
της, ποικίλουν.  
Στα κέντρα διασκέδασης το ωράριο σε εβδοµαδιαία βάση είναι επίσης σταθερό και κατά κύριο 
λόγο νυχτερινό. Η ιδιαιτερότητα αυτή στο ωράριο µπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην 
κοινωνική ζωή του. Η ασφάλισή τους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, ενώ συχνά αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα στην υγεία τους λόγω της ορθοστασίας, της έντασης κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος, των δυνατών ήχων και της συνεχούς έκθεσης στον καπνό. 
Ο επαγγελµατίας µουσικός επιµελητής εργάζεται σε κλειστούς χώρους και στην περίπτωση 
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, µέσα σε ηχοµονωµένους θαλάµους. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν εργάζεται σε θερινά κέντρα διασκέδασης ή σε εκδηλώσεις 
που πραγµατοποιούνται στην ύπαιθρο, µπορεί να απασχοληθεί σε ανοιχτούς χώρους.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο επαγγελµατίας µουσικός επιµελητής οφείλει να έχει πλατιά ενηµέρωση για 
τα µουσικά θέµατα τόσο στη χώρα του όσο και στο εξωτερικό, να διατηρεί αρκετά µεγάλη και 
ενηµερωµένη συλλογή µουσικού υλικού (δίσκων, cd κλπ.) και να µπορεί να προσαρµόζει το 
πρόγραµµά του, ανάλογα µε την περίπτωση και τις ιδιαιτερότητες της στιγµής. 
Ο µουσικός επιµελητής χειρίζεται τα µηχανήµατά του µε µεγάλη επιδεξιότητα, ταχύτητα, 
προσοχή και ακρίβεια, ώστε να παράγει τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την ψυχαγωγία 
του κοινού του.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Μουσικός επιµελητής 

 
Ορισµός: Ο µουσικός επιµελητής (disc jockey ή dj) φροντίζει για τη µουσική ψυχαγωγία του 
κοινού και την επένδυση µε µουσικά θέµατα σε δεξιώσεις, εκδηλώσεις και κέντρα ψυχαγωγίας 
και διασκέδασης.  
 
Περιγραφή: Ο όρος µουσικός επιµελητής αναφέρεται σε όσους εργάζονται στο χώρο του 
ραδιοφώνου και της διασκέδασης. Στην τηλεόραση, η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη των 
µουσικών εκποµπών, δηµιούργησε τους επιµελητές µουσικών βίντεο. Οι διαφορές τους µε 
αυτούς του ραδιοφώνου εντοπίζονται στο µέσο της επικοινωνίας και στις ώρες εργασίας. 
Συγκεκριµένα, ο µουσικός επιµελητής ραδιοφώνου και τηλεόρασης είναι υπεύθυνος για τη 
µουσική επένδυση της εκποµπής, πολλές φορές αναλαµβάνει τον σχολιασµό θεµάτων 
σχετικών µε την µουσική, γεγονός που συνήθως απαιτεί ειδική προετοιµασία, διοργανώνει 
συνεντεύξεις µε διάφορες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου ή/και προκαλεί συζήτηση 
µε τους ακροατές. Οι περισσότεροι µουσικοί επιµελητές εξειδικεύονται σε ένα είδος µουσικής 
και προσπαθούν να δηµιουργήσουν κοινό, που σε σταθερή βάση να παρακολουθεί την 
εκποµπή τους. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν στενά τις µουσικές εξελίξεις και να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απόψεις του κοινού. 
Όταν ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε κέντρα διασκέδασης (disk jockey), αναλαµβάνει τη 
ρύθµιση της έντασης και ποιότητας του ήχου, επιλέγει τα τραγούδια που θα ακουστούν, την 
µίξη τους, τα διάφορα ηχητικά και οπτικά εφέ που συνοδεύουν τις µουσικές επιλογές τους. Οι 
ηχητικές και οπτικές παρεµβάσεις πρέπει να συνδυάζονται µε την µουσική και να την 
συµπληρώνουν ευχάριστα. Σχεδιάζει τη µουσική επένδυση της βραδιάς γύρω από 
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µε τους ακροατές. Οι περισσότεροι µουσικοί επιµελητές εξειδικεύονται σε ένα είδος µουσικής 
και προσπαθούν να δηµιουργήσουν κοινό, που σε σταθερή βάση να παρακολουθεί την 
εκποµπή τους. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν στενά τις µουσικές εξελίξεις και να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απόψεις του κοινού. 
Όταν ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε κέντρα διασκέδασης (disk jockey), αναλαµβάνει τη 
ρύθµιση της έντασης και ποιότητας του ήχου, επιλέγει τα τραγούδια που θα ακουστούν, την 
µίξη τους, τα διάφορα ηχητικά και οπτικά εφέ που συνοδεύουν τις µουσικές επιλογές τους. Οι 
ηχητικές και οπτικές παρεµβάσεις πρέπει να συνδυάζονται µε την µουσική και να την 
συµπληρώνουν ευχάριστα. Σχεδιάζει τη µουσική επένδυση της βραδιάς γύρω από 
συγκεκριµένα µουσικά θέµατα ή είδη, παρακολουθεί την ανταπόκριση του κοινού στο 
πρόγραµµα που έχει επιλέξει και διαµορφώνει σε κάποιο βαθµό και ανάλογα µε αυτή, το 
πλάνο που έχει καταρτίσει. 
Τέλος, όταν εργάζεται σε εταιρίες διαφήµισης ή επιµελείται την επένδυση τηλεοπτικών ή 
ραδιοφωνικών εκποµπών, συνδυάζει το θέµα της διαφήµισης - ταινίας - εκποµπής µε µουσικά 
θέµατα, ώστε να επιτυγχάνει το καλύτερο οπτικοακουστικό αποτέλεσµα. 
Συχνή και σηµαντική για το επάγγελµα είναι η επαφή µε προµηθευτές δίσκων και 
εκπροσώπους των εταιριών και των καλλιτεχνών, οι οποίοι για διαφηµιστικούς λόγους και για 
να προβάλλουν τους καλλιτέχνες τους, προωθούν συνεχώς δίσκους στους µουσικούς 
επιµελητές. Ταυτόχρονα, οι καλές σχέσεις και επαφές µαζί τους δίνουν τη δυνατότητα στον 
µουσικό επιµελητή να πληροφορείται για τις τελευταίες εξελίξεις στο µουσικό χώρο κι έτσι, να 
κρατά ενηµερωµένη τη δισκοθήκη του. 
Μηχανήµατα που χρησιµοποιεί ο µουσικός επιµελητής είναι τα πικ απ, οι αναπαραγωγείς cd � 
mini disc και κασετών, οι ενισχυτές, οι µίκτες και οι κονσόλες ήχου, τα ακουστικά και οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται η χορήγηση 
κάποιας ειδικής άδειας.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ασχοληθεί κάποιος µε το επάγγελµα του µουσικού επιµελητή, µπορεί να 
σπουδάσει στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης των Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. Οι σπουδές αυτές αποτελούν χρήσιµο εφόδιο όχι όµως και αναγκαία προϋπόθεση. 
Οι γνώσεις µουσικής ιστορίας και της παγκόσµιας µουσικής δισκογραφίας καθώς και η 
εξοικείωση µε τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί ένας µουσικός επιµελητής αποτελούν τα πιο 
σηµαντικά προσόντα, για όποιον ενδιαφέρεται να απασχοληθεί στον χώρο αυτό. 
 

 
Σπουδαιότητα: Οι µουσικές γνώσεις και το οξύ καλλιτεχνικό αισθητήριο είναι απαραίτητα 
χαρακτηριστικά για κάθε µουσικό επιµελητή. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
επαγγέλµατος χρειάζεται επίσης να διακρίνεται από αυτοπεποίθηση και χιούµορ. Η καλή 
άρθρωση, η ευχάριστη φωνή και η δηµιουργικότητα είναι ακόµα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να τον διακρίνουν. Οι δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισµού, ο ενθουσιασµός, ο 
δυναµισµός και η καλή οργάνωση του χρόνου αποτελούν ακόµα χαρακτηριστικά που θα 
κρίνουν τον βαθµό επιτυχίας του στο χώρο. Η γλωσσική ικανότητα και η ικανότητα χειρισµού 
µηχανηµάτων συµπληρώνουν τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον µουσικό 
επιµελητή. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης στον συγκεκριµένο χώρο παρουσιάζονται ουδέτερες 
καθώς η προσφορά και η ζήτηση µουσικών επιµελητών είναι σχετικά ισοσκελισµένη.  
Η εξέλιξη των αµοιβών είναι ανάλογη του ονόµατος που έχει δηµιουργήσει ένας µουσικός 
επιµελητής. Μέρος της αµοιβής του, επίσης, προέρχεται από προµήθειες επί των διαφηµίσεων 
που επιτυγχάνει κατά τη διάρκεια της εκποµπής του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς, σε κέντρα διασκέδασης, που µπορεί να είναι νυχτερινά κέντρα, 
λέσχες ψυχαγωγίας, αναψυκτήρια ή καφετέριες, σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην ηχητική 
κάλυψη γεγονότων - εκδηλώσεων - συναυλιών, σε εταιρείες διαφήµισης και κινηµατογραφικών 
ή τηλεοπτικών παραγωγών, ακόµα, µπορεί να αναλαµβάνει ατοµικά τη µουσική επένδυση 
ιδιωτικών εκδηλώσεων και εορτών. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο µουσικός επιµελητής εργάζεται σε ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς, σε κέντρα διασκέδασης, που µπορεί να είναι νυχτερινά κέντρα, 
λέσχες ψυχαγωγίας, αναψυκτήρια ή καφετέριες, σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην ηχητική 
κάλυψη γεγονότων - εκδηλώσεων - συναυλιών, σε εταιρείες διαφήµισης και κινηµατογραφικών 
ή τηλεοπτικών παραγωγών, ακόµα, µπορεί να αναλαµβάνει ατοµικά τη µουσική επένδυση 
ιδιωτικών εκδηλώσεων και εορτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του µουσικού επιµελητή είναι αρκετά ενδιαφέρον 
για όσους αγαπούν τη µουσική. Συνοδεύεται όµως από ιδιαίτερη κούραση για όσους 
εργάζονται σε κέντρα διασκέδασης. Οι εργαζόµενοι σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθµούς ή διαφηµιστικές εταιρείες κάνουν καθιστική εργασία σε ειδικά διαµορφωµένους 
θαλάµους. Τα ωράρια για όσους εργάζονται στους σταθµούς είναι σταθερά όταν κάποιος 
αποκτήσει µόνιµη εκποµπή, αλλά η ώρα που θα τοποθετηθεί στο πρόγραµµα και η διάρκειά 
της, ποικίλουν.  
Στα κέντρα διασκέδασης το ωράριο σε εβδοµαδιαία βάση είναι επίσης σταθερό και κατά κύριο 
λόγο νυχτερινό. Η ιδιαιτερότητα αυτή στο ωράριο µπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην 
κοινωνική ζωή του. Η ασφάλισή τους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, ενώ συχνά αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα στην υγεία τους λόγω της ορθοστασίας, της έντασης κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος, των δυνατών ήχων και της συνεχούς έκθεσης στον καπνό. 
Ο επαγγελµατίας µουσικός επιµελητής εργάζεται σε κλειστούς χώρους και στην περίπτωση 
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, µέσα σε ηχοµονωµένους θαλάµους. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν εργάζεται σε θερινά κέντρα διασκέδασης ή σε εκδηλώσεις 
που πραγµατοποιούνται στην ύπαιθρο, µπορεί να απασχοληθεί σε ανοιχτούς χώρους.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο επαγγελµατίας µουσικός επιµελητής οφείλει να έχει πλατιά ενηµέρωση για 
τα µουσικά θέµατα τόσο στη χώρα του όσο και στο εξωτερικό, να διατηρεί αρκετά µεγάλη και 
ενηµερωµένη συλλογή µουσικού υλικού (δίσκων, cd κλπ.) και να µπορεί να προσαρµόζει το 
πρόγραµµά του, ανάλογα µε την περίπτωση και τις ιδιαιτερότητες της στιγµής. 
Ο µουσικός επιµελητής χειρίζεται τα µηχανήµατά του µε µεγάλη επιδεξιότητα, ταχύτητα, 
προσοχή και ακρίβεια, ώστε να παράγει τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την ψυχαγωγία 
του κοινού του.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ναυπηγός Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο ναυπηγός µηχανολόγος µηχανικός ασχολείται µε την εκπόνηση της µελέτης και 
της σχεδίασης κάθε είδους πλωτών σκαφών και πλωτών κατασκευών (πορθµείων, πλωτών 
δεξαµενών), καθώς και µε την επισκευή ή µετασκευή παλαιών σκαφών.  
 
Περιγραφή: Όταν το ναυπηγείο αναλαµβάνει την κατασκευή καινούργιου σκάφους, ο 
ναυπηγός µηχανολόγος µηχανικός, κάνει τη γενική σχεδίαση του σκάφους (µορφή, τύπος, 
εσωτερική διαίρεση, εξοπλισµός, αντοχή πλοίου).  
Υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των µηχανών, το ωφέλιµο φορτίο, τους χώρους, τις 
αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου.  
Κάνει τη σχεδίαση-χάραξη των διαφόρων τµηµάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή 
εφαρµογή της µελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των µηχανών και των 
άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους. 
Στην περίπτωση που ασχολείται µε την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη µελέτη και την 
επανασχεδίαση των διαφόρων τµηµάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου 
κάνει πάλι τη µελέτη και τη σχεδίαση του τµήµατος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, 
υπολογίζει τα υλικά, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τµηµάτων 
που µπορεί να συναρµολογούνται στο πλοίο. 
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αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου.  
Κάνει τη σχεδίαση-χάραξη των διαφόρων τµηµάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή 
εφαρµογή της µελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των µηχανών και των 
άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους. 
Στην περίπτωση που ασχολείται µε την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη µελέτη και την 
επανασχεδίαση των διαφόρων τµηµάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου 
κάνει πάλι τη µελέτη και τη σχεδίαση του τµήµατος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, 
υπολογίζει τα υλικά, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τµηµάτων 
που µπορεί να συναρµολογούνται στο πλοίο. 
Η ποιότητα του έργου του ναυπηγού εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των πλοίων και σκαφών 
και την ασφαλή χρήση τους κατά τη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ναυπηγός µηχανολόγος µηχανικός εγγράφεται στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας, από το οποίο παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά από 
εξετάσεις. Τρία χρόνια µετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλµατος µπορεί να υποβάλει 
αίτηση για το πτυχίο του εργολήπτη, ενώ τέσσερα χρόνια µετά τη λήψη της άδειας µπορεί να 
λάβει το πτυχίο µελετητή. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ναυπηγός µηχανολόγος µηχανικός µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα 
Τµήµατα των Πολυτεχνείων. Σπουδές στον ίδιο τοµέα και πτυχίο τεχνολόγου ναυπηγού που 
δίνει τη δυνατότητα µελέτης, σχεδίασης και κατασκευής επισκευής πλοίων και σκαφών 
ορισµένου µήκους ή επισκευής και µετασκευής οποιουδήποτε σκάφους, παρέχονται από τα 
αντίστοιχα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. Οι απόφοιτοι αυτών των Τµηµάτων έχουν το δικαίωµα να 
εισαχθούν στο δεύτερο έτος του Τµήµατος ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών του 
Πολυτεχνείου, µετά από κατατακτήριες εξετάσεις. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί από τον επαγγελµατία να διαθέτει υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης, καθώς από την καλή κατασκευή του έργου που επιµελείται, εξαρτάται η οµαλή και 
ασφαλής µεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Ο ναυπηγός χρειάζεται να διαθέτει µεθοδικότητα, 
δηµιουργική φαντασία και συνέπεια, καλές γνώσεις µαθηµατικών και σχεδίου. Στα προσόντα 
που απαιτούνται, περιλαµβάνονται επίσης, η µηχανική και υπολογιστική ικανότητα και η καλή 
αντίληψη του χώρου και των διαστάσεων. 
Επειδή η εργασία του γίνεται συνήθως οµαδικά, απαιτείται πνεύµα συνεργασίας και 
επικοινωνίας µε τους συναδέλφους του. Ακόµη, εάν ο ναυπηγός αναλαµβάνει έργα µεγάλης 
κλίµακας, χρειάζονται διοικητικές ικανότητες για να οργανώσει και να διευθύνει το τεχνικό 
προσωπικό έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί µε επιτυχία.  

 
Μέλλον: Σήµερα, το επάγγελµα του ναυπηγού παρουσιάζει προβλήµατα λόγω της 
συρρίκνωσης των ναυπηγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και γενικότερα, της κρίσης που 
αντιµετωπίζει η ναυπηγική βιοµηχανία. Έτσι, πολλοί ναυπηγοί αναζητούν διεξόδους 
απασχόλησης σε άλλους σχετικούς τοµείς, όπου µπορούν να εργαστούν µε καλύτερες 
επαγγελµατικές προοπτικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, σε 
δηµόσιες υπηρεσίες για την επιθεώρηση των εµπορικών πλοίων, στην παρακολούθηση της 
κατασκευής, επισκευής και αξιοπλοϊας σκαφών, σε Οργανισµούς Λιµένων, σε λιµενικές 
εγκαταστάσεις, σε ναυπηγεία, ναυτιλιακά γραφεία και εταιρίες, καθώς ακόµη και ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας εκπονώντας διάφορες ναυπηγικές µελέτες. Εφόσον κατέχει το πτυχίο της 
Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ, µπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη µέση 
εκπαίδευση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του ναυπηγού είναι πνευµατική, σύνθετη και 
υπεύθυνη. Κατά τη µελέτη και το σχεδιασµό των πλοίων ο ναυπηγός εργάζεται σε συνθήκες 
γραφείου-σχεδιαστηρίου, όπου οι χώροι είναι καλά φωτισµένοι, καθαροί, άνετοι και 
εξοπλισµένοι µε τα πιο σύγχρονα µέσα. Εργάζεται ατοµικά ή οµαδικά και µετακινείται συχνά 
στους χώρους κατασκευής για να επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των 
κατασκευών και την επίβλεψη των εργασιών χρειάζεται να εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, 
όπως ναυπηγεία, λιµάνια, όπου υπάρχει ένταση και σωµατική κούραση. Οι συνθήκες εκεί είναι 
πολλές φορές ανθυγιεινές, µε αρκετό θόρυβο, τεχνητό φωτισµό, αναθυµιάσεις, ενώ εκτίθεται 
στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.  
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υπεύθυνη. Κατά τη µελέτη και το σχεδιασµό των πλοίων ο ναυπηγός εργάζεται σε συνθήκες 
γραφείου-σχεδιαστηρίου, όπου οι χώροι είναι καλά φωτισµένοι, καθαροί, άνετοι και 
εξοπλισµένοι µε τα πιο σύγχρονα µέσα. Εργάζεται ατοµικά ή οµαδικά και µετακινείται συχνά 
στους χώρους κατασκευής για να επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των 
κατασκευών και την επίβλεψη των εργασιών χρειάζεται να εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, 
όπως ναυπηγεία, λιµάνια, όπου υπάρχει ένταση και σωµατική κούραση. Οι συνθήκες εκεί είναι 
πολλές φορές ανθυγιεινές, µε αρκετό θόρυβο, τεχνητό φωτισµό, αναθυµιάσεις, ενώ εκτίθεται 
στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ναυπηγός εργάζεται µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και οφείλει να ακολουθεί 
τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας κατά τη µελέτη, κατασκευή και επισκευή των πλοίων. 
Οι γνώσεις φυσικής, µαθηµατικών και τεχνικού σχεδίου σε συνδυασµό µε καλή αντίληψη του 
χώρου και των διαστάσεων, θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του 
επαγγέλµατος.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ναύτης 

 
Ορισµός: Εργάζεται σε φορτηγά, αλιευτικά, πολεµικά ή επιβατηγά πλοία και σκάφη, 
αναλαµβάνοντας εργασίες για τη φορτοεκφόρτωση, τη συντήρηση και τον ελλιµενισµό των 
πλοίων.  
 
Περιγραφή: Ο ναύτης είναι το κατώτερο στην ιεραρχία µέλος του πληρώµατος πλοίων και 
ασχολείται µε τη φορτοεκφόρτωση, την περιποίηση και καθαρισµό του πλοίου, τον ελλιµενισµό 
και την τροφοδοσία του. Χειρίζεται τον φορτοεκφορτωτικό εξοπλισµό και άλλα µηχανήµατα του 
πλοίου, καθώς και υλικά συντήρησης, (καθαριστικά, χρώµατα, βερνίκια), ή µετακινεί 
αντικείµενα και σκοινιά στο κατάστρωµα. Όταν εργάζεται σε πορθµεία, βοηθάει στην 
τοποθέτηση των αυτοκινήτων σε σειρές.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η απόκτηση 
ναυτικού φυλλαδίου από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Για την έκδοσή του χρειάζεται η 
ʼδεια Ναύτη. Αυτή παρέχεται µετά από θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους ως µαθητευόµενου (ένα 
εξάµηνο κάτω από την εποπτεία αξιωµατικού) και µε την επιτυχή απόκτηση πιστοποιητικού 
ασφαλείας και πυρασφαλείας από το Κέντρο Επιµόρφωσης Σπουδαστών Εµπορικού 
Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) στον Ασπρόπυργο. Επίσης, απαραίτητα για την έκδοση φυλλαδίου είναι το 
λευκό ποινικό µητρώο και πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Ο 
υποψήφιος ναύτης θα πρέπει να έχει ηλικία κάτω των 30 ετών και να έχει καλή υγεία. Ο 
ναύτης µετά από τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας µπορεί να γίνει ναύκληρος (λοστρόµος) ή να 
αποκτήσει άδεια Κυβερνήτη Γ΄ µετά από εξετάσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Υπάρχει νοµοθετική κατοχύρωση του επαγγέλµατος.  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση είναι άτυπη. Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη 
η απόκτηση ναυτικού φυλλαδίου (βλέπε Προϋποθέσεις ʼσκησης). 
 
Σπουδαιότητα: Ο ναύτης χρειάζεται να είναι ευσυνείδητος, προσεκτικός στη δουλειά του, 
υποµονετικός και να εργάζεται µε συνέπεια και επινοητικότητα. Απαραίτητη είναι η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου και η επιδεξιότητα για τον χειρισµό µηχανηµάτων και συσκευών του 
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Νοµοθετική κατοχύρωση: Υπάρχει νοµοθετική κατοχύρωση του επαγγέλµατος.  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση είναι άτυπη. Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη 
η απόκτηση ναυτικού φυλλαδίου (βλέπε Προϋποθέσεις ʼσκησης). 
 
Σπουδαιότητα: Ο ναύτης χρειάζεται να είναι ευσυνείδητος, προσεκτικός στη δουλειά του, 
υποµονετικός και να εργάζεται µε συνέπεια και επινοητικότητα. Απαραίτητη είναι η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου και η επιδεξιότητα για τον χειρισµό µηχανηµάτων και συσκευών του 
πλοίου. Χρειάζεται να έχει καλή φυσική κατάσταση, καθώς και σωµατική δύναµη και αντοχή. 
Ακόµη, είναι απαραίτητο να είναι εξοικειωµένος µε τη θάλασσα και τα ταξίδια. 
 
Μέλλον: Τα πληρώµατα των πολεµικών σκαφών έχουν µόνιµη απασχόληση. Οι υπόλοιποι 
ασκούν ένα επάγγελµα κυρίως χειρωνακτικό, που µπορεί να το ασκήσει οποιοδήποτε άτοµο 
µε σωµατική δύναµη και αντοχή, έχοντας περιορισµένη τεχνική κατάρτιση. Το επάγγελµα 
συχνά πλήττεται από εργασιακή ανασφάλεια, χαµηλές αµοιβές και ανεργία. Στην εµπορική 
ναυτιλία οι θέσεις εργασίας έχουν περιοριστεί, αλλά υπάρχει κάποια αύξηση της ζήτησης σε 
επιβατηγά πλοία ή και τουριστικά σκάφη. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ναύτης µπορεί να εργαστεί σε φορτηγά, επιβατηγά και 
πολεµικά πλοία. Στα πολεµικά πλοία οι ναύτες είναι έφεδροι ή µε αµειβόµενη θητεία και 
µπορούν να έχουν κάποιο βαθµό χαµηλό στην ιεραρχία. 
Μπορούν ακόµα να απασχοληθούν σε ναυτιλιακές εταιρίες ή σε µικρότερα τουριστικά και 
αλιευτικά σκάφη. Ως Κυβερνήτης Γ΄, ο ναύτης µπορεί να εργαστεί σε µικρότερα πλοία 
(ρυµουλκά, πορθµεία, σκάφη αναψυχής). 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του είναι βαριά και µονότονη, ιδιαίτερα στα εµπορικά 
πλοία, παρόλο που επισκέπτεται διάφορα λιµάνια. Ο ναύτης είναι εκτεθειµένος σε άσχηµες και 
µερικές φορές επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές, ταξιδεύει για εβδοµάδες στη 
θάλασσα ή αναγκάζεται να παραµένει διαρκώς µέσα στο πλοίο. Εργάζεται κυρίως οµαδικά, µε 
υποχρεωτικές βάρδιες. 
Η εργασία του εκτελείται σε ανοιχτό χώρο στο κατάστρωµα των πλοίων, ή σε αποθήκες και σε 
αµπάρια πλοίων, όπου υπάρχει αρκετή υγρασία, µυρωδιές ή υπολείµµατα από καύσιµα και 
λιπαντικά, ανεπαρκής φωτισµός κι αερισµός.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι ναύτες ανήκουν στην Πανελλήνια Ένωση Ναυτών και 
ασφαλίζονται στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ).  
 
Γενικά σχόλια: Σκληρό επάγγελµα που ασκείται από άτοµα που αγαπούν τη θάλασσα, 
διαθέτουν σωµατική δύναµη, αντοχή στις αντίξοες συνθήκες και είναι εξοικειωµένα µε τις 
συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Νηπιαγωγός 

 
Ορισµός: Ο νηπιαγωγός ασχολείται µε την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας.  
 
Περιγραφή: Ο νηπιαγωγός φροντίζει για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των µικρών 
παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν βασικές έννοιες αντίληψης του κόσµου που τα περιβάλλει 
και παράλληλα, τα ασκεί στον συντονισµό των κινήσεών τους Για το σκοπό αυτό δηµιουργεί 
στο χώρο του νηπιαγωγείου ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα για τα 



σελ.	  175	  

	  

 
Ορισµός: Ο νηπιαγωγός ασχολείται µε την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας.  
 
Περιγραφή: Ο νηπιαγωγός φροντίζει για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των µικρών 
παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν βασικές έννοιες αντίληψης του κόσµου που τα περιβάλλει 
και παράλληλα, τα ασκεί στον συντονισµό των κινήσεών τους Για το σκοπό αυτό δηµιουργεί 
στο χώρο του νηπιαγωγείου ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα για τα 
παιδιά, χρησιµοποιώντας το παιγνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη διήγηση, το χορό, τη 
ζωγραφική, τη χειροτεχνία. Επίσης, παρακολουθεί τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού και του 
φαγητού, µε σκοπό να συνηθίσουν στην τάξη και στην καθαριότητα και να προσαρµοστούν 
στην οµαδική ζωή.  
Το καθήκον του νηπιαγωγού είναι να βοηθά το παιδί να κατανοήσει την έννοια της οµάδας, να 
ενταχθεί σε αυτήν, να µάθει να συνεργάζεται, να δηµιουργεί και να συναγωνίζεται ευγενικά µε 
τους συνοµηλίκους του. Το οµαδικό παιγνίδι, η ατοµική δηµιουργία, η πνευµατική άσκηση και 
η ψυχαγωγία, αποτελούν τα βασικά µέσα που χρησιµοποιεί στην εκπαιδευτική του 
δραστηριότητα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο νηπιαγωγός µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τµήµατα 
των Πανεπιστηµίων. Ακόµη, βρεφονηπιοκόµοι και βοηθοί νηπιαγωγοί, µπορούν να 
σπουδάσουν στα Τ.Ε.Ι. και στα Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα. 

 
Σπουδαιότητα: Είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί γνώσεις, ικανότητες και ευαισθησία. Ο 
νηπιαγωγός χρειάζεται να αγαπά το παιδί, να διαθέτει υποµονή, ψυχραιµία, ήρεµο χαρακτήρα 
και καλή διάθεση, καθώς και την ικανότητα να µεταδίδει γνώσεις µέσω του παιγνιδιού και της 
δηµιουργικής απασχόλησης.  
Μέσα από τη δουλειά του πρέπει να εξασφαλίζει ένα κλίµα ελευθερίας και ασφάλειας, 
παραδοχής και σεβασµού της ατοµικής προσπάθειας και να αποφεύγει ενέργειες που 
βασίζονται στην επίκριση, το ανταγωνιστικό πνεύµα, την απόρριψη της γνώµης του άλλου ή 
την άρνηση της φαντασίας.  
 
Μέλλον: Η πληθώρα των αποφοίτων νηπιαγωγών καθιστά σχετικά δύσκολο το διορισµό τους 
στη δηµόσια εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης λόγω της ανάπτυξης των 
υπηρεσιών πρόνοιας τα τελευταία χρόνια. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο νηπιαγωγός µπορεί να απασχοληθεί στη δηµόσια και ιδιωτική 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς, σε ιδρύµατα 
φροντίδας για το παιδί, σε νοσοκοµεία για παιδιά κ.λ.π. Ακόµη, µπορεί να ιδρύσει δικό του 
νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθµό.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το ευχάριστο περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για τη 
λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου. Οι χώροι όπου εργάζεται ο νηπιαγωγός, είναι 
συνήθως καλά θερµαινόµενοι, ήσυχοι, καθαροί και χαρούµενα διακοσµηµένοι. 
Ο νηπιαγωγός εργάζεται όρθιος και µε συνεχώς τεταµένη την προσοχή, καθώς δεν του 
επιτρέπεται να αφαιρεθεί, έχοντας να κάνει µε πολύ µικρά παιδιά που έχουν άγνοια των 
κινδύνων. Για αυτό, παρόλο που το επάγγελµα είναι ενδιαφέρον, γίνεται δύσκολο και 
κουραστικό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι η 
Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.)., εφόσον ο νηπιαγωγός εργάζεται στη δηµόσια 
πρωτοβάθµια εκπαιδευση. 
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Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι η 
Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.)., εφόσον ο νηπιαγωγός εργάζεται στη δηµόσια 
πρωτοβάθµια εκπαιδευση. 

 
Γενικά σχόλια: Η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται στην τρυφερή 
προσχολική ηλικία, απαιτεί αγάπη για το επάγγελµα, πολύ υποµονή και αρκετή προσπάθεια 
από πλευράς του νηπιαγωγού, προκειµένου το παιδί να αναπτυχθεί ψυχοκινητικά και να 
αντιληφθεί τον εαυτό του και το περιβάλλον γύρω του. 
Βασικός ρόλος του νηπιαγωγείου είναι η ενεργητική συµµετοχή του νηπίου στην οικοδόµηση 
της γνώσης, πράγµα που επιτυγχάνεται µε τη συνεχή στήριξη και υποβοήθηση του 
νηπιαγωγού. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Νοσοκόµος-Νοσηλευτής 

 
Ορισµός: Το επάγγελµα του νοσηλευτή καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που 
εκτείνεται από τη νοσηλεία του αρρώστου ως την έρευνα και την εφαρµογή προγραµµάτων 
υγείας.  
 
Περιγραφή: Στο πλαίσιο των καθηµερινών του δραστηριοτήτων ο νοσηλευτής: φροντίζει για 
την τήρηση της θεραπευτικής και φαρµακευτικής αγωγής που έχουν ορίσει οι γιατροί για τον 
κάθε ασθενή, παρακολουθεί και καταγράφει τη θερµοκρασία και τους σφυγµούς, κάνει ενέσεις, 
αλλάζει επιδέσµους, χορηγεί τα φάρµακα. Επίσης, συνοδεύει και βοηθάει τους γιατρούς κατά 
τις επισκέψεις τους στους θαλάµους. Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες 
µέχρι να επέµβει ο γιατρός. Επιπλέον, προετοιµάζει τους ασθενείς που πρόκειται να προβούν 
σε εξετάσεις ή σε κάποιου είδους επέµβαση, αποστειρώνει και τοποθετεί στις κατάλληλες 
θέσεις τα όργανα και τις συσκευές που χειρίζονται οι γιατροί (χειρουργικά εργαλεία, 
µηχανήµατα). Τέλος, φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία της κλινικής, την προµήθεια των 
φαρµάκων και συσκευών.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., χορηγείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος, απαιτείται πτυχίο Ανωτάτης Νοσηλευτικής 
Πανεπιστηµίου, ή τµήµατος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι., δίπλωµα Ι.Ε.Κ. ή Μ.Τ.Ε.Ν.Σ (Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής). Οι απόφοιτοι ΤΕΕ µπορούν να εργαστούν ως βοηθοί νοσηλευτών. 
 
Σπουδαιότητα: Λόγω της φύσης και των συνθηκών του επαγγέλµατος, µπορεί να ασκηθεί 
µόνο από άτοµα που σέβονται, αγαπούν τον άνθρωπο και θέλουν να του συµπαρασταθούν 
στις δύσκολες στιγµές του. Ο νοσηλευτής πρέπει να διαθέτει υποµονή, ευγένεια, 
αυτοκυριαρχία, κατανόηση, και ανεκτικότητα και πολύ ψυχική και σωµατική αντοχή. Ακόµη, να 
έχει υψηλό αίσθηµα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και µεθοδικότητα στην εργασία του, επιδεξιότητα 
στο χειρισµό των ιατρικών εργαλείων, µηχανηµάτων, συσκευών και ικανότητα για λεπτούς, 
προσεκτικούς χειρισµούς προς τους ασθενείς κατά την διάρκεια περιποίησης/περίθαλψής 
τους. Η δεξιότητα επικοινωνίας και η συνεργασία µε το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και 
τους ασθενείς, βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας των ασθενών και στη 
δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος στο χώρο εργασίας. 
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στις δύσκολες στιγµές του. Ο νοσηλευτής πρέπει να διαθέτει υποµονή, ευγένεια, 
αυτοκυριαρχία, κατανόηση, και ανεκτικότητα και πολύ ψυχική και σωµατική αντοχή. Ακόµη, να 
έχει υψηλό αίσθηµα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και µεθοδικότητα στην εργασία του, επιδεξιότητα 
στο χειρισµό των ιατρικών εργαλείων, µηχανηµάτων, συσκευών και ικανότητα για λεπτούς, 
προσεκτικούς χειρισµούς προς τους ασθενείς κατά την διάρκεια περιποίησης/περίθαλψής 
τους. Η δεξιότητα επικοινωνίας και η συνεργασία µε το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και 
τους ασθενείς, βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας των ασθενών και στη 
δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος στο χώρο εργασίας. 

 
Μέλλον: Στο χώρο της υγείας υπάρχουν µεγάλες ανάγκες για εκπαιδευµένους νοσηλευτές. Οι 
προοπτικές απασχόλησης τους είναι πολύ θετικές, τόσο για τον δηµόσιο, όσο και για τον 
ιδιωτικό τοµέα υγείας.  
Οι αποδοχές τους κυµαίνονται σε χαµηλά ή µέτρια επίπεδα. Μπορούν όµως να επαυξηθούν 
από τα φιλοδωρήµατα των ασθενών και από τα ειδικά επιδόµατα και προσαυξήσεις όταν 
εργάζονται υπερωριακά, Σαββατοκύριακα ή αργίες. Ακόµη εξαρτώνται και από το επίπεδο 
µόρφωσης, την επαγγελµατική εµπειρία και τον χώρο όπου απασχολούνται.  
Για τους νοσηλευτές που εργάζονται στο δηµόσιο, υπάρχει η δυνατότητα να µετεκπαιδευτούν 
δύο χρόνια σε νοσοκοµείο και να αποκτήσουν ειδίκευση σε µία ειδικότητα, όπως Παθολογία, 
Χειρουργική, Ψυχιατρική, Παιδιατρική. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο νοσηλευτής, ανάλογα µε την εκπαίδευσή του µπορεί να 
εργαστεί σε νοσοκοµεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ιατρεία και εργαστήρια, σε τοµείς υγείας 
ασφαλιστικών οργανισµών, γηροκοµεία, και µεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ιατρεία για το 
προσωπικό, στην έρευνα και στον πολιτικό σχεδιασµό στο χώρο της υγείας, ως εκπαιδευτής 
υποψήφιων αδελφών νοσοκόµων ή τέλος ως ελεύθερος επαγγελµατίας παρέχοντας 
υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα στους ασθενείς . 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωµατική και 
ψυχική υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή 
εγρήγορση και επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. 
Στα µεγάλα νοσοκοµεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική ειδικά 
τις ηµέρες των εφηµεριών. Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασίας τους είναι κυλιόµενο, 
περιλαµβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και αργίες. Η πλειονότητα στο 
επάγγελµα αυτό είναι γυναίκες εργαζόµενες. 
Ο νοσηλευτής εργάζεται σε περιβάλλον νοσοκοµείου, κλινικής, εργαστηρίου ή ιατρείου. Το 
επάγγελµα του νοσηλευτή περιλαµβάνεται στις οµάδες υψηλού κινδύνου. Η καθηµερινή 
συνύπαρξη µε πολλούς ανθρώπους και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας 
ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη µετάδοση ασθενειών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται 
σχολαστικά όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας.  
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, προσλαµβάνεται κάποιες φορές από ιδιώτες για τη φροντίδα 
ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκοµείο όπου οι συνθήκες ποικίλουν. Ως "αποκλειστικοί" 
νοσοκόµοι, εργάζονται συνήθως όσοι έχουν περισσότερο πρακτική εµπειρία. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Συλλογικός φορέας των νοσηλευτών είναι η ΠΟΕΔΗΝ. 
 
Γενικά σχόλια: Ο νοσηλευτής, πολύτιµος βοηθός του γιατρού, εφαρµόζει πιστά την αγωγή 
που ορίζει ο γιατρός, περιποιείται, φροντίζει, περιθάλπει και συµπαραστέκεται στον ασθενή 
στις δύσκολες στιγµές του. 
Για να µπορέσει να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στον επαγγελµατικό του ρόλο, χρειάζεται να 
διαθέτει πολύ υποµονή, κατανόηση, µεγάλη ψυχική αντοχή και ψυχραιµία, υπευθυνότητα, 
µεθοδικότητα και ακρίβεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ξεναγός 

 
Ορισµός: Ο ξεναγός συνοδεύει και ενηµερώνει τους τουρίστες σχετικά µε τα αξιοθέατα ή τις 
αρχαιότητες µιας περιοχής που επισκέπτονται. Σε ορισµένες περιπτώσεις αναλαµβάνει ρόλο 
εµψυχωτή για τη ψυχαγωγία οµάδων τουριστών που παρακολουθούν πολιτιστικά δρώµενα.  
 
Περιγραφή: Ο ξεναγός φέρνει σε καθηµερινή επαφή όσους το ασκούν, µε συνανθρώπους 
τους από διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισµούς. 
Συγκεκριµένα ο ξεναγός, συνοδεύει συνήθως οµάδες τουριστών από τα ξενοδοχεία στους 
τόπους που θέλουν να επισκεφθούν. Τους κατευθύνει σε συγκεκριµένους χώρους και τους 
εξηγεί αναλυτικά τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν, ποια είναι η ιστορία του, ποια είναι η αξία 
του και η σηµασία του για τον άνθρωπο και τον πολιτισµό. Συχνά αναφέρεται σε παραδόσεις, 
εξηγεί ήθη και έθιµα των ντόπιων κατοίκων και απαντά σε ερωτήσεις και απορίες των 
επισκεπτών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος την οποία χορηγεί ο 
Ε.Ο.Τ.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Όσοι επιθυµούν να γίνουν ξεναγοί, µπορούν να φοιτήσουν στην Ανώτερη Σχολή 
Ξεναγών του Ε.Ο.Τ., στις Περιφερειακές Σχολές Ξεναγών του Ε.Ο.Τ., σε Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί ζωντάνια, κέφι και κοινωνικότητα από αυτόν που το 
ασκεί. Ο ξεναγός χρειάζεται να είναι οµιλητικός, να µπορεί να χειρίζεται άνετα το λόγο, να έχει 
σαφήνεια στον προφορικό λόγο και γλαφυρότητα στις περιγραφές χωρίς να εµπλέκεται σε 
φλύαρες περιγραφές λεπτοµερειών που δεν µπορούν να συγκρατήσουν οι τουρίστες. Οφείλει 
να είναι ευγενικός, ήρεµος, φιλικός, πρόσχαρος, υποµονετικός, πρόθυµος να πληροφορήσει 
και να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες που συνοδεύει. 
Ακόµη, πρέπει να έχει βαθιά γνώση για την ιστορία, τη γεωγραφία αλλά και τη σύγχρονη ζωή 
των τόπων που ξεναγεί, καθώς και των εκθεµάτων που επισκέπτονται οι τουρίστες. Χρειάζεται 
να διαθέτει ποικίλες, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για όσα συµβαίνουν ή προσφέρονται 
στον τόπο εργασίας του και αφορούν άµεσα ή έµµεσα τους ξένους επισκέπτες.  
Ο ξεναγός πρέπει να γνωρίζει άριστα περισσότερες από µία ξένες γλώσσες. 
Η ικανότητα να ψυχολογεί ανθρώπινους χαρακτήρες, να διακρίνει συµπεριφορές και να 
προβλέπει τις αντιδράσεις ή τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, συµβάλλει στην επιτυχή και 
αποδοτική άσκηση του επαγγέλµατος του. Το ίδιο χρήσιµο είναι να µπορεί να λειτουργεί 
συλλογικά και να συντονίζει τις κοινωνικές οµάδες, έχοντας το χάρισµα της αµεσότητας στην 
επικοινωνία. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι θετικές, λόγω της αύξησης των ταξιδιών και 
της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, που κάνει τους ανθρώπους να ζητούν ποιοτικές 
διακοπές. Γενικότερα όµως, οι θετικές προοπτικές εξαρτώνται από τη γενικότερη πορεία του 
τουρισµού στην Ελλάδα. 
Οι αµοιβές των ξεναγών είναι ικανοποιητικές, ανάλογες όµως µε την δραστηριότητα του 
επαγγελµατία και µε τον αριθµό των ξένων γλωσσών που γνωρίζουν και γι'αυτό µπορεί να 
παρουσιάσουν µεγάλη διακύµανση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ξεναγός µπορεί να απασχοληθεί σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., σε 
µεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας µπορεί να συνεργάζεται µε τουριστικά πρακτορεία ή µε τις υπηρεσίες του 
Ε.Ο.Τ. 
Οι απόφοιτοι των Σχολών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµα 
σε όλη τη χώρα. Οι απόφοιτοι των Περιφερειακών Σχολών µπορούν να το ασκήσουν µόνο 
στην περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της Σχολής. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ξεναγός µπορεί να απασχοληθεί σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., σε 
µεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας µπορεί να συνεργάζεται µε τουριστικά πρακτορεία ή µε τις υπηρεσίες του 
Ε.Ο.Τ. 
Οι απόφοιτοι των Σχολών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµα 
σε όλη τη χώρα. Οι απόφοιτοι των Περιφερειακών Σχολών µπορούν να το ασκήσουν µόνο 
στην περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της Σχολής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των ξεναγών είναι µερικές φορές κουραστική, αφού 
υποχρεώνονται να οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες στα πλαίσια της ξενάγησης και να 
µιλούν αρκετές ώρες και σε ξένες γλώσσες. Ταξιδεύουν, περπατούν και κινούνται συνεχώς 
µαζί µε τους τουρίστες. 
Τα πρόσωπα που συναντούν και τα µέρη που επισκέπτονται είναι κάθε φορά διαφορετικά και 
τους προσφέρουν ξεχωριστές εµπειρίες, µε αποτέλεσµα το επάγγελµά τους να γίνεται ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον. 
Πολλές φορές εργάζονται και τις αργίες, ή αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν µακριά από τον 
τόπο της µόνιµης κατοικίας τους. Μετακινούνται µε τα τουριστικά λεωφορεία για πολλές ώρες 
και συχνά χρειάζεται να ξεκινούν πολύ νωρίς ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν το 
πρόγραµµα επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία κλπ., όπου συνοδεύουν την 
οµάδα των τουριστών.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το επάγγελµά του, εκπροσωπείται από το Σωµατείο 
Ξεναγών. 
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του ξεναγού είναι ενδιαφέρον, ασκείται από άτοµα που 
αγαπούν την ιστορία, τη φύση, τη παράδοση, τις κοινωνικές επαφές, τις συχνές µετακινήσεις 
και τα ταξίδια.  
Ο ξεναγός χρειάζεται να βρίσκει τρόπους για να κινεί τη προσοχή και το ενδιαφέρον του 
ακροατηρίου του, ώστε η ξενάγηση να µη γίνεται κουραστική ή ανιαρή. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ξενοδοχοϋπάλληλος 

 
Ορισµός: Ο ξενοδοχοϋπάλληλος φροντίζει για την άψογη εξυπηρέτηση και την άνετη διαµονή 
των πελατών ενός ξενοδοχείου.  
 
Περιγραφή: Ο υπάλληλος ξενοδοχείου µπορεί να απασχολείται στην είσοδο για την υποδοχή 
των πελατών, ή για τη µεταφορά των αποσκευών τους στα δωµάτια και την κατατόπισή τους. 
Μπορεί ακόµα να εργάζεται στο τεχνικό τµήµα, στο τµήµα καθαριότητας ως καµαριέρης, ως 
υπάλληλος διοίκησης ή λογιστηρίου και ταµείου, ή σε άλλους χώρους του ξενοδοχείου. 
Ως υπάλληλος υποδοχής, υποδέχεται τους πελάτες, τους ενηµερώνει σχετικά µε τις υπηρεσίες 
του ξενοδοχείου, φροντίζει για τις διάφορες ανάγκες τους και ενηµερώνει σχετικά τα υπόλοιπα 
τµήµατα του ξενοδοχείου. Συµπληρώνει την κάρτα διαµονής µε τα στοιχεία της ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου του πελάτη και του παραδίδει το κλειδί του δωµατίου ή χειριστήρια συσκευών. 
Φροντίζει να µεταφερθούν οι αποσκευές στο δωµάτιό του. Εκδίδει τους λογαριασµούς των 
πελατών και εισπράττει τα χρήµατα, συµπληρώνει το δελτίο άφιξης και αναχώρησης των 
πελατών και κρατά το αρχείο και τα απλά λογιστικά βιβλία του ξενοδοχείου. Ακόµη, 
ενηµερώνει τους πελάτες για τις αναχωρήσεις των διάφορων µεταφορικών µέσων, για τις 
επισκέψεις στα αξιοθέατα της πόλης, συνεργαζόµενος µε τουριστικά γραφεία. 
Ως υπάλληλος καθαριότητας, ασχολείται µε την καθαριότητα και τακτοποίηση των δωµατίων 
του ξενοδοχείου. Καθαρίζει, ξεσκονίζει και αερίζει τα δωµάτια κάθε µέρα. Αλλάζει και στρώνει 
τα κλινοσκεπάσµατα και φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση του λουτρού. Γενικά, 
φροντίζει για την καλαίσθητη εµφάνιση των δωµατίων. Μπορεί επίσης να εργάζεται στο 
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Φροντίζει να µεταφερθούν οι αποσκευές στο δωµάτιό του. Εκδίδει τους λογαριασµούς των 
πελατών και εισπράττει τα χρήµατα, συµπληρώνει το δελτίο άφιξης και αναχώρησης των 
πελατών και κρατά το αρχείο και τα απλά λογιστικά βιβλία του ξενοδοχείου. Ακόµη, 
ενηµερώνει τους πελάτες για τις αναχωρήσεις των διάφορων µεταφορικών µέσων, για τις 
επισκέψεις στα αξιοθέατα της πόλης, συνεργαζόµενος µε τουριστικά γραφεία. 
Ως υπάλληλος καθαριότητας, ασχολείται µε την καθαριότητα και τακτοποίηση των δωµατίων 
του ξενοδοχείου. Καθαρίζει, ξεσκονίζει και αερίζει τα δωµάτια κάθε µέρα. Αλλάζει και στρώνει 
τα κλινοσκεπάσµατα και φροντίζει για την καθαριότητα και τακτοποίηση του λουτρού. Γενικά, 
φροντίζει για την καλαίσθητη εµφάνιση των δωµατίων. Μπορεί επίσης να εργάζεται στο 
πλυντήριο και σιδερωτήριο του ξενοδοχείου. 
Στις αρµοδιότητές του ακόµη είναι να αναφέρει στον υπεύθυνο του ξενοδοχείου διάφορα 
προβλήµατα στη λειτουργία της ξενοδοχειακής µονάδας. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι, 
προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες για την άνετη και ευχάριστη διαβίωση των πελατών. 
Στα µεγάλα ξενοδοχεία υπάρχουν πολλές εξειδικεύσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ξενοδοχοϋπάλληλος µπορεί να έχει σπουδάσει και εκπαιδευτεί σε πρακτικό 
επίπεδο, στο Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και στις Σχολές Τουριστικών 
Επαγγελµάτων του Ε.Ο.Τ. 
Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.Δ., λειτουργεί ταχύρρυθµα 
τµήµατα για καµαριέρες-καµαρότους ή άλλες εξειδικεύσεις. Ανειδίκευτα άτοµα µπορούν να 
εργαστούν, αποκτώντας εµπειρία δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ξενοδοχοϋπάλληλος οφείλει να είναι κοινωνικός, ευχάριστος, ευγενικός, 
υποµονετικός, εξυπηρετικός, έντιµος, υπεύθυνος, ευσυνείδητος και κυρίως διακριτικός. 
Χρειάζεται να έχει καλή σωµατική υγεία και αντοχή. Ακόµη, πρέπει να διακρίνεται από 
προθυµία και να έχει αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη.  
Για την καθηµερινή του επικοινωνία µε τους πελάτες του ξενοδοχείου απαραίτητο είναι να έχει 
ευχέρεια στο λόγο και να τηρεί τους κανόνες καλής συµπεριφοράς, όπως επίσης και να 
γνωρίζει τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. Όσοι ξενοδοχουπάλληλοι ασχολούνται σε θέσεις 
γραφείου, χρειάζεται να έχουν ικανότητα υπολογισµού, να γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και τη διεκπεραίωση εργασιών γραφείου. 
 
Μέλλον: Ο τουρισµός σήµερα, κατέχει µια σηµαντική θέση στην ελληνική οικονοµία και οι 
προοπτικές απασχόλησης είναι καλές, ενώ µπορούν µε την κατάλληλη τουριστική πολιτική να 
βελτιωθούν. 
Οι αµοιβές και η ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων θεωρούνται ικανοποιητικές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ξενοδοχοϋπάλληλος µπορεί να απασχοληθεί στις υπηρεσίες 
του Ε.Ο.Τ. σε ξενοδοχειακές µονάδες, µικρές και µεγάλες, σε τουριστικά γραφεία και άλλες 
τουριστικές επιχειρήσεις. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ξενοδοχοϋπάλληλος εργάζεται πρωινές, απογευµατινές ή 
νυχτερινές ώρες, ανάλογα µε τη βάρδια του. Υπερωρίες απαιτούνται συνήθως κατά τους µήνες 
αιχµής. Η εργασία του απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας και έχει µεγάλη κόπωση. Εργάζεται 
στο εσωτερικό των ξενοδοχείων µε καλές συνθήκες, εκτός από τους υπαλλήλους 
καθαριότητας που εργάζονται σε ανθιυγιεινό περιβάλλον. Οι υπάλληλοι γραφείων έχουν 
καθιστική εργασία, αλλά µε άγχος και πιεστικούς ρυθµούς κατά την τουριστική περίοδο.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, έρχεται συνεχώς σε επαφή µε τους πελάτες και το 
προσωπικό του ξενοδοχείου, καθώς και µε υπαλλήλους τουριστικών γραφείων ή άλλων 
επιχειρήσεων. 



σελ.	  181	  

	  

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. εγγράφονται στο Σύλλογο Αποφοίτων 
Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
 
Γενικά σχόλια: Ο ξενοδοχουπάλληλος, οφείλει να είναι εξυπηρετικός, να φέρεται µε ευγένεια 
και αξιοπρέπεια και να δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα υγιεινής και προσωπικής εµφάνισης. 
Στόχος του είναι, η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ξυλουργός 

 
Ορισµός: Αντικείµενο του είναι η επεξεργασία ακατέργαστου ξύλου για την κατασκευή 
επίπλων, επενδύσεων τοίχων και κουφωµάτων.  
 
Περιγραφή: Οι δραστηριότητες του ξυλουργού περιλαµβάνουν τα ραντεβού µε τους πελάτες, 
τη µελέτη του χώρου τοποθέτησης της κατασκευής, το σχεδιασµό κατασκευής ή µελέτης των 
σχεδίων που προτείνουν οι πελάτες, την επαφή µε τους προµηθευτές πρώτων υλών, την 
επιλογή και κατεργασία του κατάλληλου ξύλου και τη συναρµολόγηση και τοποθέτηση της 
κατασκευής. 
Στην εργασία του χρησιµοποιεί πριονοκορδέλα, πλάνη, σβούρα, γωνιάστρα, φρέζα, 
πολυτρύπανο, συγκολλητή, απλά ξυλουργικά εργαλεία όπως σφυρί, τανάλια, ροκάνι κλπ. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Συνήθως η τέχνη του ξυλουργού µαθαίνεται µέσα από την εµπειρία, µε θητεία 
κοντά σε κάποιον έµπειρο τεχνίτη. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα για σπουδές σε Ι.Ε.Κ. 
και Τ.Ε.Ε.. Επίσης, ο Ο.Α.Ε.Δ. πραγµατοποιεί κατά καιρούς σεµινάρια επιµόρφωσης 
επαγγελµατιών ξυλουργών. 
 
Σπουδαιότητα: Η καλή επικοινωνία µε τους πελάτες, η καλαισθησία, η επινοητικότητα, ο 
δυναµισµός, η συνέπεια και η ευσυνειδησία, αποτελούν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του 
επαγγελµατία ξυλουργού. 
Παράλληλα, απαραίτητες είναι η υπολογιστική ικανότητα, η µαθηµατική και η µηχανική 
ικανότητα, η ικανότητα αντίληψης του χώρου και των όγκων, η επιδεξιότητα και το αισθητικό 
κριτήριο. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα εµφανίζει αρκετή ζήτηση λόγω έλλειψης εξειδικευµένων ξυλουργών, 
ενώ οι µέσες µηνιαίες αποδοχές κυµαίνονται σε µεσαία προς υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ξυλουργός απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα ως υπάλληλος σε 
επιχείρηση κατασκευής επίπλων, στο δηµόσιο τοµέα ως υπάλληλος διαφόρων οργανισµών, 
τραπεζών, νοσοκοµείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κ.λ.π., όπου αναλαµβάνει τη συντήρηση 
των επίπλων ή την κατασκευή άλλων ξύλινων κατασκευών, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε 
δική του επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επαγγελµατίας ξυλουργός εργάζεται ανάλογα µε την εργασία 
που έχει αναλάβει σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους. Το ωράριο εργασίας του είναι σύµφωνο 
µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης όπου εργάζεται, αλλά ορισµένες φορές µπορεί να 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ξυλουργός απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα ως υπάλληλος σε 
επιχείρηση κατασκευής επίπλων, στο δηµόσιο τοµέα ως υπάλληλος διαφόρων οργανισµών, 
τραπεζών, νοσοκοµείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κ.λ.π., όπου αναλαµβάνει τη συντήρηση 
των επίπλων ή την κατασκευή άλλων ξύλινων κατασκευών, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε 
δική του επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο επαγγελµατίας ξυλουργός εργάζεται ανάλογα µε την εργασία 
που έχει αναλάβει σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους. Το ωράριο εργασίας του είναι σύµφωνο 
µε το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης όπου εργάζεται, αλλά ορισµένες φορές µπορεί να 
επεκταθεί λόγω εποχιακού φόρτου εργασίας. 
Τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητες οι µετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών 
και για την εγκατάσταση των κατασκευών. Η επεξεργασία του ξύλου γίνεται σε περιβάλλον µε 
αρκετό θόρυβο, σκόνη, πριονίδια και αναθυµιάσεις από τις κόλλες. Οι ξυλουργικές εργασίες 
είναι κουραστικές γιατί πολλές φορές εκτελούνται γονατιστά ή απαιτούν πολύωρη ορθοστασία. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ένα από τα επαγγέλµατα µε µεγάλη και σταθερή ζήτηση είναι το επάγγελµα 
του ξυλουργού. Το ξύλο έχει πολλές εφαρµογές στην κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων κατοικιών, επαγγελµατικών χώρων κλπ.. Ο επαγγελµατίας µπορεί να εξελιχθεί µέσα 
στο χώρο του, ανάλογα µε την ποιότητα της δουλειάς του, τη γνώση του αντικειµένου, την 
εργατικότητά του και την καλαισθησία που τον διακρίνει. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οδηγός Οχηµάτων Δηµοσίας Χρήσης 

 
Ορισµός: Ο οδηγός οχηµάτων δηµοσίας χρήσης έχει ως έργο του την ασφαλή και ταχεία κατά 
το δυνατόν µεταφορά των επιβατών ή των αγαθών.  
 
Περιγραφή: Ο επαγγελµατίας οδηγός χρησιµοποιεί το κατάλληλο κάθε φορά όχηµα για την 
µεταφορά των επιβατών ή των αγαθών, µε ασφαλή και ταχύ τρόπο στον τόπο προορισµού 
τους. Επίσης, φροντίζει για τη στοιχειώδη συντήρηση και διατήρηση της καθαριότητας του 
οχήµατός του.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Η άσκηση του επαγγέλµατος, απαιτεί την κατοχή διπλώµατος 
κατηγορίας ανάλογης µε αυτή του οχήµατος. Το δίπλωµα εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µετά από προφορικές και 
γραπτές εξετάσεις. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ιδιαίτερες γνώσεις για τον επαγγελµατία δεν απαιτούνται. Η άσκηση του 
επαγγέλµατος, απαιτεί την κατοχή διπλώµατος κατηγορίας ανάλογης µε αυτή του οχήµατος 
(βλέπε Προϋποθέσεις ʼσκησης).  
 
Σπουδαιότητα: Η ευσυνειδησία, η συνέπεια, η ηρεµία, η υποµονή και η καλή συµπεριφορά 
συνοδευόµενα από αυξηµένη προσοχή κατά την άσκηση του επαγγέλµατος, είναι τα 
ζητούµενα χαρακτηριστικά του σωστού επαγγελµατία.  
Η επιδεξιότητα στις κινήσεις και η ευελιξία µαζί µε την µηχανική ικανότητα, θα πρέπει να 
συνοδεύουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. 
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επαγγέλµατος, απαιτεί την κατοχή διπλώµατος κατηγορίας ανάλογης µε αυτή του οχήµατος 
(βλέπε Προϋποθέσεις ʼσκησης).  
 
Σπουδαιότητα: Η ευσυνειδησία, η συνέπεια, η ηρεµία, η υποµονή και η καλή συµπεριφορά 
συνοδευόµενα από αυξηµένη προσοχή κατά την άσκηση του επαγγέλµατος, είναι τα 
ζητούµενα χαρακτηριστικά του σωστού επαγγελµατία.  
Η επιδεξιότητα στις κινήσεις και η ευελιξία µαζί µε την µηχανική ικανότητα, θα πρέπει να 
συνοδεύουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. 
 
Μέλλον: Απορρόφηση στο δηµόσιο τοµέα δεν υπάρχει, λόγω αυξηµένης ζήτησης των θέσεων 
του δηµοσίου. Αντίθετα, στον ιδιωτικό τοµέα στο χώρο του τουρισµού, των επιχειρήσεων και 
των µεταφορών, η αγορά είναι ανοιχτή και απορροφά τους ενδιαφερόµενους.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο επαγγελµατίας οδηγός µπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό 
τοµέα (ταξί, τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά, εταιρίες), είτε ως µισθωτός υπάλληλος, είτε ως 
ιδιοκτήτης του οχήµατος. Ακόµη µπορεί να απασχοληθεί στον δηµόσιο τοµέα (λεωφορεία, 
τρόλεϊ). 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο οδηγός, αναλόγως της κατηγορίας του οχήµατος, εργάζεται 
κάτω από συνήθως δύσκολες και διαφορετικές κατά περίπτωση συνθήκες. Το κοινό στοιχείο 
σε όλες τις κατηγορίες, είναι ότι κινούνται στους δρόµους αντιµετωπίζοντας τις εκάστοτε 
καιρικές συνθήκες και την απρόβλεπτη κυκλοφοριακή κίνηση που µπορεί να τους προκαλέσει 
άγχος, ένταση, κούραση και νευρικότητα. 
Ο οδηγός ταξί και αστικού λεωφορείου εργάζεται συνήθως στα µεγάλα αστικά κέντρα, µέσα σε 
δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες, έχοντας να αντιµετωπίσει συχνά και τις ιδιοτροπίες των 
επιβατών του. Για τον οδηγό ταξί επιπρόσθετα, όταν εργάζεται αργά τη νύχτα και µετακινείται 
κατ' εντολή των επιβατών του προς αποµακρυσµένες περιοχές, υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει 
θύµα κακοποιών στοιχείων. 
Ο οδηγός του υπεραστικού λεωφορείου αντιθέτως, εργάζεται συνήθως εκτός των µεγάλων 
αστικών κέντρων, κινούµενος τις περισσότερες φορές σε δρόµους ταχείας κυκλοφορίας όπου, 
όµως, υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες ατυχήµατος ειδικά σε περιόδους κυκλοφοριακής 
επιβάρυνσης (περίοδοι εορτών κ.λ.π). 
Ο οδηγός-µεταφορέας εµπορευµάτων εκτός των παραπάνω κοινών συνθηκών, έχει να 
φροντίσει για την ασφαλή µεταφορά των εµπορευµάτων και την παράδοσή τους σε άριστη 
κατάσταση στους πελάτες του, καθώς συχνά αναλαµβάνει και την φορτοεκφόρτωση αυτών. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο οδηγός οχηµάτων δηµόσιας χρήσης οφείλει να δείχνει τον απαιτούµενο 
επαγγελµατισµό, να τηρεί τους κανόνες οδικής ασφάλειας και να φέρεται µε ευγένεια και 
συνέπεια στους επιβάτες που µεταφέρει. 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται καλή υγεία, γρήγορα αντανακλαστικά, αυξηµένη 
προσοχή και υπευθυνότητα κατά την οδήγηση, υποµονή διαρκής επαγρύπνηση για την 
αντιµετώπιση έκτακτων ή απρόβλεπτων περιστατικών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οδοντίατρος 

 
Ορισµός: Ο χειρουργός οδοντίατρος ασχολείται µε τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 
πρόληψη ασθενειών των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν και ολόκληρης της 
στοµατικής κοιλότητας.  
 
Περιγραφή: Οι εργασίες που µπορεί να κάνει ένας οδοντίατρος είναι: α) Σφραγίσµατα, όπου 
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Ορισµός: Ο χειρουργός οδοντίατρος ασχολείται µε τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 
πρόληψη ασθενειών των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν και ολόκληρης της 
στοµατικής κοιλότητας.  
 
Περιγραφή: Οι εργασίες που µπορεί να κάνει ένας οδοντίατρος είναι: α) Σφραγίσµατα, όπου 
αφαιρεί το χαλασµένο µέρος του δοντιού χρησιµοποιώντας τον οδοντιατρικό τροχό και 
διαµορφώνει κατάλληλα την κοιλότητα του δοντιού, ώστε να συγκρατηθεί το σφράγισµα και να 
µην ερεθιστούν οι ιστοί. β) Εξαγωγές, όπου αφαιρεί ολόκληρο το χαλασµένο δόντι από τη ρίζα 
του και όταν κρίνει απαραίτητο, µικροχειρουργικές επεµβάσεις σε δύσκολες περιπτώσεις 
αφαίρεσης δοντιών ή ριζών. γ) Ενδοδοντικές θεραπείες, όπου είναι κυρίως οι απονευρώσεις, 
δηλαδή αφαίρεση των νεύρων από τα χαλασµένα δόντια. δ) Ορθοδοντικές θεραπείες (που 
γίνονται από εξειδικευµένους οδοντιάτρους) κυρίως σε εφήβους για την καλή εµφάνιση και 
υγιεινή των δοντιών. ε) Περιοδοντικές θεραπείες, όπου αντιµετωπίζει τις ασθένειες των ούλων 
και των καλυµµένων τµηµάτων των δοντιών και στ) Προσθετικές εργασίες, όπου τοποθετεί 
κινητές οδοντοστοιχίες (µασέλες), ή ακίνητες γέφυρες, στεφάνες, µεταλλοκεραµικές 
προσθέσεις και άλλα. Στην περίπτωση των κινητών προσθετικών εργασιών, σηµαντικό ρόλο 
παίζει ο σωστός σχεδιασµός της δουλειάς και η καλή λήψη των αποτυπωµάτων. Αυτά δίνονται 
στη συνέχεια στον οδοντοτεχνίτη για την κατασκευή.  
Ο οδοντίατρος χρησιµοποιεί αρκετά µηχανήµατα και εργαλεία. Στο οδοντιατρείο υπάρχει η 
ειδική καρέκλα που κάθεται ο ασθενής, ο τροχός, η σιελαντλία, ο σωλήνας αέρος-νερού, οι 
σύριγγες, οι τσιµπίδες και άλλα οδοντιατρικά εργαλεία και υλικά. Απαραίτητη είναι η συσκευή 
των υπέρηχων, η συσκευή πολυµερισµού, ο αποστειρωτήρας άλατος, ο κλίβανος και το 
ακτινογραφικό µηχάνηµα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο οδοντίατρος µε την απόκτηση του πτυχίου, αποκτά άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς χειρουργός οδοντίατρος, πρέπει να έχει σπουδάσει στα 
πανεπιστηµιακά Τµήµατα Οδοντιατρικής, που λειτουργούν στις Σχολές Επιστηµών Υγείας. Στη 
συνέχεια, µπορεί να εξειδικευτεί σε ειδικότητες όπως η γναθοχειρουργική και η ορθοδοντική.  
 
Σπουδαιότητα: Η δουλειά του οδοντίατρου απαιτεί υποµονή, συστηµατικότητα, συνέπεια και 
ψυχραιµία. Απαραίτητη επίσης είναι η ικανότητα της επικοινωνίας, ώστε να συναλλάσσεται 
ικανοποιητικά µε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και να τους αντιµετωπίζει σε 
συνθήκες άγχους και πόνου. Ο λόγος του πρέπει να είναι κατανοητός από τους ασθενείς του, 
ώστε να τους καθησυχάζει και να εξασφαλίζεται η εµπιστοσύνη και η συνεργασία τους.  
Είναι σηµαντικό για τον οδοντίατρο να µπορεί να χειρίζεται µε επιδεξιότητα λεπτά εργαλεία και 
γενικότερα τα µηχανήµατα της δουλειάς του, να µετρά µε ακρίβεια µικρές επιφάνειες και να 
φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δεξιότητα να 
παίρνει αποφάσεις για το καλό των ασθενών του µε βάση τις γνώσεις, την εµπειρία και την 
κρίση του. Τέλος, οφείλει να ενηµερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην επιστήµη του.  
 
Μέλλον: Το επάγγελµα αυτό έχει µεγάλη ζήτηση από τους νέους και υπάρχει πληθώρα 
πτυχιούχων, ενώ οι ανάγκες δεν αυξάνονται µε τους ίδιους ρυθµούς. Οι προοπτικές ένταξης 
και εξέλιξης στο επάγγελµα είναι µέχρι σήµερα, µάλλον αρνητικές. 
Οι αµοιβές του οδοντίατρου είναι ικανοποιητικές, αν και παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση 
ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο εργάζεται (ιδιωτικό ή δηµόσιο), την εµπειρία και τη φήµη 
του, την εξειδίκευσή του.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας λειτουργώντας 
ατοµικό οδοντιατρείο, ή ως µισθωτός σε δηµόσιες υπηρεσίες - ασφαλιστικά ταµεία, σε 
ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, σε εργαστήριο ως ερευνητής, ή τέλος ως εκπαιδευτικός, 
διδάσκοντας µαθήµατα της ειδικότητάς του (Πανεπιστήµιο, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.). 
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ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, σε εργαστήριο ως ερευνητής, ή τέλος ως εκπαιδευτικός, 
διδάσκοντας µαθήµατα της ειδικότητάς του (Πανεπιστήµιο, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.). 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του οδοντίατρου είναι δύσκολο και απαιτητικό, 
καθώς συνδυάζει τη λεπτή χειρωνακτική µε την επιστηµονική εργασία. Είναι κουραστικό λόγω 
ορθοστασίας, η άσκησή του απαιτεί υπευθυνότητα και ευσυνειδησία και ο επαγγελµατίας 
οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτάκτως σε επείγοντα περιστατικά, οποιαδήποτε 
ηµέρα και ώρα. 
Το επάγγελµα είναι ανθυγιεινό και υπάρχει πιθανότητα µετάδοσης διαφόρων ασθενειών, αν 
δεν τηρούνται τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης και προστασίας (µάσκες, γάντια, ειδικά 
γυαλιά, µέσα απολύµανσης). Παράλληλα, εκτός τις αντικειµενικές δυσκολίες των περιπτώσεων 
κάθε φορά, έχει να αντιµετωπίσει και τη δυστροπία, το φόβο και πολλές φορές τη µη 
συνεργασία των πελατών του, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται στο έργο του. 
Ο οδοντίατρος εκτελεί την εργασία του εντός ιατρείου ή εργαστηρίου, σε καθαρό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Εργάζεται κυρίως ατοµικά και έχει στενή συνεργασία µε τον οδοντοτεχνίτη. Το 
ωράριο εργασίας του ποικίλει. Όταν διατηρεί δικό του ιατρείο, εργάζεται συνήθως µε ραντεβού 
και µε ωράριο που εκείνος ρυθµίζει. Στο νοσοκοµείο ή στη κλινική ακολουθεί το ωράριο της 
βάρδιας στην οποία εντάσσεται. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο οδοντίατρος φροντίζει για την πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων 
που σχετίζονται µε την οδοντοστοιχία ή µε τη στοµατική κοιλότητα του ανθρώπου από τα 
παιδικά του χρόνια ως τη γεροντική ηλικία. 
Ο οδοντίατρος χρειάζεται να διαθέτει ευχάριστη προσωπικότητα, σταθερότητα στις κινήσεις, 
να είναι ψύχραιµος, καθησυχαστικός και να δηµιουργεί φιλικό περιβάλλον, ώστε να βοηθά τον 
ασθενή να ξεπερνά το φόβο του µπροστά στην οδοντιατρική καρέκλα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οδοντοτεχνίτης 

 
Ορισµός: Είναι ο ειδικευµένος τεχνικός που κατασκευάζει, επισκευάζει ή τροποποιεί τεχνητές 
οδοντικές προσθήκες όπως οδοντοστοιχίες, γέφυρες, στεφάνες και άλλα βοηθητικά ή 
υποκατάστατα των δοντιών.  
 
Περιγραφή: Ο οδοντοτεχνίτης φτιάχνει µε ακρίβεια τεχνητά δόντια από µέταλλα, πλαστικό ή 
πορσελάνη και κορώνες δοντιών. Κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις δοντιών, κινητής 
(µασέλα) και ακίνητης προσθετικής (γέφυρα), ολικές οδοντοστοιχίες, εκµαγεία ορθοδοντικών 
εργασιών, κινητούς ή ακίνητους ορθοδοντικούς µηχανισµούς όλων των ειδών. Για να εκτελέσει 
αυτές τις εργασίες, χρησιµοποιεί εργαλεία, όργανα, ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα 
(εργαστηριακούς κινητήρες, κλίβανους, φυγόκεντρες µηχανές, ηλεκτρολύσεις και άλλα) και 
διάφορα υλικά (µέταλλα, κεραµικές ουσίες, πορσελάνη). 
Στη δουλειά του οδοντοτεχνίτη περιλαµβάνεται η οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, 
η προµήθεια των απαραίτητων υλικών, η συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού και η 
τήρηση των όρων υγιεινής. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους του τµήµατος Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής 
Τ.Ε.Ι., χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους του τµήµατος Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής 
Τ.Ε.Ι., χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο οδοντοτεχνίτης µπορεί να είναι απόφοιτος του τµήµατος Τεχνολόγων 
Οδοντοτεχνικής των Τ.Ε.Ι. Σχετικές γνώσεις παρέχονται ακόµη σε Ι.Ε.Κ., στα Τ.Ε.Ε. και σε 
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Οδοντοτεχνικής Τ.Ε.Ι., µπορούν να 
δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις και αν επιτύχουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις 
Οδοντιατρικές Σχολές των Πανεπιστηµίων. 
 
Σπουδαιότητα: Ο οδοντοτεχνίτης χρειάζεται να έχει επιδεξιότητα και ακρίβεια στην εκτέλεση 
λεπτών χειρωνακτικών εργασιών, καλή όραση και καλαισθησία. Επειδή η εργασία του 
στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της υγιεινής και της αισθητικής της στοµατικής 
κοιλότητας, οφείλει να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός κατά την εκτέλεσή της και να εκτιµά το 
γεγονός ότι το προϊόν της δουλειάς του, συνεπάγεται υψηλό κόστος για τον πελάτη. Ακόµη, 
χρειάζεται να είναι παρατηρητικός, να διακρίνει µε ευκολία µορφές και χρώµατα, να διαθέτει 
επικοινωνιακές δεξιότητες επειδή συνεργάζεται άµεσα µε άλλους επαγγελµατίες όπως 
οδοντίατρους και πελάτες, ή άλλους οδοντοτεχνίτες. 
 
Μέλλον: Για το συγκεκριµένο επάγγελµα υπάρχουν δυσκολίες για την εξεύρεση εργασίας ή 
την εξασφάλιση υψηλών αποδοχών. Όταν όµως ένας οδοντοτεχνίτης καθιερωθεί, έχει πολύ 
καλές αποδοχές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι οδοντοτεχνίτες µπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες σε δικά τους εργαστήρια και σε άµεση συνεργασία µε τους οδοντίατρους, ως 
µισθωτοί σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια κλινικών, νοσοκοµείων και ιδρυµάτων ή ως 
εκπαιδευτές σε σχετικές µε το αντικείµενό τους σχολές και στα Τ.Ε.Ε., µετά από φοίτηση στην 
Παιδαγωγική Σχολή ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του οδοντοτεχνίτη είναι κουραστική για τα µάτια και το 
σώµα, καθώς απαιτεί πολύωρη προσήλωση στο κατασκευαζόµενο αντικείµενο. Πρόκειται για 
εργασία ατοµική και καθιστική, κατά το µεγαλύτερο διάστηµα, Συχνά παρουσιάζονται 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, ανάλογα πάντα µε την περίπτωση. Η δουλειά του οδοντοτεχνίτη 
περιλαµβάνει µετακινήσεις από το εργαστήριο προς τα ιατρεία των οδοντιάτρων, κλινικών ή 
νοσοκοµείων µε τα οποία συνεργάζεται ο επαγγελµατίας. 
Ο οδοντοτεχνίτης εργάζεται στο περιβάλλον εργαστηρίου, µε δυνατό φωτισµό, αλλά αρκετά 
ανθυγιεινό, καθώς επικρατούν οσµές από τα υλικά που χρησιµοποιεί και σχετικά υψηλές 
θερµοκρασίες από τους κλίβανους ή τους βραστήρες που µεταχειρίζεται.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το επάγγελµα εκπροσωπείται από την Οµοσπονδία 
Οδοντοτεχνιτών Ελλάδας. 
 
Γενικά σχόλια: Ο οδοντοτεχνίτης, χρειάζεται να διαθέτει επιδεξιότητα και ακρίβεια στην 
εργασία του, ώστε να εφαρµόζει σωστά τις παραγγελίες του οδοντίατρου.  
Επειδή η εργασία του οδοντοτεχνίτη συµβάλλει στην καλαισθησία και υγιεινή της στοµατικής 
κοιλότητας του ανθρώπου, χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να διαθέτει καλαισθησία 
και να έχει καλή αντίληψη των µορφών και σχηµάτων. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οικιακή βοηθός 

 
Ορισµός: Η οικιακή βοηθός είναι το άτοµο το οποίο βοηθάει στις εργασίες του νοικοκυριού σ' 
ένα σπίτι.  
 
Περιγραφή: Το επάγγελµα αυτό εξασκείται κυρίως από γυναίκες. Οι δραστηριότητες µιας 
οικιακής βοηθού κατά τη διάρκεια της ηµέρας είναι το καθάρισµα του σπιτιού στο οποίο 
εργάζεται και η προετοιµασία του φαγητού, καθώς και η πραγµατοποίηση άλλων εργασιών 
που γίνονται στο σπίτι, όπως είναι το πλύσιµο των ρούχων, το σιδέρωµα ή το σερβίρισµα του 
φαγητού, κλπ. 
Η οικιακή βοηθός µπορεί να εργάζεται ως εσωτερική, διαµένοντας στο σπίτι όπου εργάζεται, ή 
να παραµένει σε αυτό κατά τις συµφωνηµένες ηµέρες και ώρες εργασίας της.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. 
Χρήσιµες µπορεί να φανούν οι γνώσεις µαγειρικής. Τέτοιες γνώσεις µπορεί κανείς να 
αποκτήσει φοιτώντας σε ιδιωτική σχολή. 
 
Σπουδαιότητα: Η οικιακή βοηθός χρειάζεται να είναι πρόθυµη, να έχει επιδεξιότητα, να είναι 
οργανωτική, ευγενική, ήρεµη και συνεπής. Βασικό χαρακτηριστικό επίσης είναι και η αγάπη για 
την καθαριότητα που θα πρέπει να την διακρίνει. Ακόµα, χρειάζεται να είναι γρήγορη στη 
δουλειά της, αποτελεσµατική, διακριτική, εχέµυθη και έντιµη.  
 
Μέλλον: Σήµερα, οι αυξηµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις των γυναικών επιβάλλουν 
µεγάλα διαστήµατα απουσίας από το σπίτι και πολύ λιγότερο χρόνο από παλιότερα, 
ενασχόλησης µε τις δουλειές του. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αυξάνεται σταδιακά η ζήτηση για 
οικιακούς βοηθούς. Από την άλλη, το επάγγελµα της οικιακής βοηθού, είναι κατά κύριο λόγο 
χειρωνακτικό, δεν απαιτεί ειδικά προσόντα και πολλά άτοµα µπορούν εύκολα να το ασκήσουν, 
έτσι υπάρχει και ανάλογη προσφορά εργασίας που καλύπτει την ζήτηση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ως ελεύθερη επαγγελµατίας, η οικιακή βοηθός µπορεί να 
εργαστεί ως οικονόµος σε σπίτια, δηλαδή, να έχει την οργάνωση, τη διαχείριση και τη φροντίδα 
του σπιτιού. Επίσης, µπορεί να εργαστεί µε µειωµένο ωράριο σε περισσότερα από ένα σπίτια, 
κάνοντας τις δουλειές που της αναθέτει η νοικοκυρά κάθε σπιτιού. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα είναι χειρωνακτικό. Απαιτεί πολύ ορθοστασία, 
συνεχή κίνηση και είναι κουραστικό. Οι συνθήκες εργασίας είναι ανάλογες µε το γενικότερο 
περιβάλλον του σπιτιού που εργάζεται. Εξαρτώνται επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως 
από το µέγεθος του σπιτιού, το είδος των εργασιών που εκτελεί, τα άτοµα µιας οικογένειας και 
οι συνήθειές τους κ.ά. Το ωράριο εργασίας της εξαρτάται από τις ώρες απασχόλησής της και 
τη συµφωνία που θα κλείσει µε τον εργοδότη της. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η οικιακή βοηθός αναλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος των απαραίτητων εργασιών 
του σπιτιού και πρέπει να διακρίνεται από εργατικότητα, συνέπεια, αγάπη για την τάξη και την 
καθαριότητα.  
Η οικιακή βοηθός επειδή κινείται µέσα σε όλους τους χώρους του σπιτιού µε άνεση και µε την 
εµπιστοσύνη που της δίνουν οι ιδιοκτήτες, χρειάζεται να είναι έντιµη, προσεκτική, διακριτική 
και εχέµυθη. 
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Γενικά σχόλια: Η οικιακή βοηθός αναλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος των απαραίτητων εργασιών 
του σπιτιού και πρέπει να διακρίνεται από εργατικότητα, συνέπεια, αγάπη για την τάξη και την 
καθαριότητα.  
Η οικιακή βοηθός επειδή κινείται µέσα σε όλους τους χώρους του σπιτιού µε άνεση και µε την 
εµπιστοσύνη που της δίνουν οι ιδιοκτήτες, χρειάζεται να είναι έντιµη, προσεκτική, διακριτική 
και εχέµυθη. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οικονοµολόγος 

 
Ορισµός: Ο οικονοµολόγος µελετά δεδοµένα/στατιστικές, εντοπίζει/διερευνά τις τάσεις στην 
οικονοµική δραστηριότητα, προτείνει τρόπους για την βελτίωση της λειτουργίας & της 
αποδοτικότητας του οικονοµικού συστήµατος & την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των 
τάσεων 
 
Περιγραφή: Οι τάσεις που αναλύει ένας οικονοµολόγος µπορεί να αφορούν τόσο την εθνική 
και διεθνή οικονοµία, όσο και µία επιχείρηση ή ένα συγκεκριµένο καταναλωτικό κοινό. Ο 
εντοπισµός των τάσεων είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που περιλαµβάνει, την επιλογή και 
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, την µελέτη των στοιχείων και την επιλογή των 
µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων µε τις 
επιλεγείσες µεθόδους, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων. 
Για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει τα δεδοµένα που έχει στη διάθεσή του ο 
οικονοµολόγος, χρησιµοποιεί µεθόδους στατιστικής ανάλυσης, µαθηµατικών και 
προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα, 
χρησιµοποιεί αρχές και µεθόδους της οικονοµικής θεωρίας. 
Το φάσµα των τοµέων που µπορεί να καλύψει ένας οικονοµολόγος είναι ευρύτατο. Ορισµένοι 
οικονοµολόγοι απασχολούνται σε τµήµατα επενδύσεων και χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού 
επιχειρήσεων, όπου προσπαθούν να προβλέψουν τις τάσεις των αγορών σε εθνικό ή 
παγκόσµιο επίπεδο. ʼλλοι, ασχολούνται µε τα διεθνή οικονοµικά όπου και εξετάζουν τις τάσεις 
των αγορών στα οικονοµικά συστήµατα του εξωτερικού. Μπορεί ακόµα να ασχολούνται µε την 
ανάλυση επιµέρους τοµέων της οικονοµίας, όπως για παράδειγµα την αγροτική οικονοµική ή 
την οικονοµική στον χώρο της εργασίας. Ταυτόχρονα, συνδυάζουν τα αποτελέσµατα των 
αναλύσεων στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας και συγκρίνουν τα αποτελέσµατα αυτά, µε 
τα δεδοµένα µιας συγκεκριµένης επιχείρησης ή ενός συγκεκριµένου καταναλωτικού κοινού. 
Έτσι, βοηθούν τη διοίκηση µιας επιχείρησης να λάβει τις αποφάσεις που προσδιορίζουν την 
οικονοµική πολιτική αυτής της επιχείρησης. 
Η οικονοµική πολιτική των κυβερνήσεων ή των διαφόρων διεθνών οικονοµικών οργανισµών, 
προτείνεται και διαµορφώνεται από οικονοµολόγους. Αυτή η πολιτική έχει άµεσο αντίκτυπο 
στην καθηµερινή ζωή και ευηµερία του κοινωνικού συνόλου.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Εφόσον επιθυµεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
απαιτείται άδεια από το Οικονοµικό Επιµελητήριο. ʼδεια µπορούν να λάβουν οι απόφοιτοι της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο οικονοµολόγος θα πρέπει να έχει πτυχίο οικονοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., 
είτε γενικότερα οικονοµικής κατεύθυνσης. Τέτοια τµήµατα που περιλαµβάνονται στον ευρύτερο 
κλάδο των οικονοµικών, είναι για παράδειγµα το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο οικονοµολόγος θα πρέπει να έχει πτυχίο οικονοµικού τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., 
είτε γενικότερα οικονοµικής κατεύθυνσης. Τέτοια τµήµατα που περιλαµβάνονται στον ευρύτερο 
κλάδο των οικονοµικών, είναι για παράδειγµα το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Χρηµατοοικονοµικών και άλλα που περιλαµβάνουν αρκετά µαθήµατα που είναι κοινά µε αυτά 
του τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης. Βασικές γνώσεις της οικονοµικής επιστήµης µπορεί να 
διδαχθεί κάποιος στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και τα Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών. 
Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα σηµαντικό εφόδιο, ενώ για όσους ασχολούνται µε τα 
διεθνή οικονοµικά αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 
αναγκαία, ενώ πολύ συχνά µπορεί να απαιτηθεί και η γνώση συγκεκριµένων προγραµµάτων 
που έχουν αναπτυχθεί για την παρακολούθηση οικονοµικών στοιχείων και φαινοµένων.  
 
Σπουδαιότητα: Ο οικονοµολόγος χρειάζεται να έχει καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην 
οικονοµική επιστήµη, στη στατιστική, τα µαθηµατικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι 
απαραίτητο να διαθέτει κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύµα. Επίσης η διορατικότητα, η 
ικανότητα να προσαρµόζεται στα πλαίσια οµάδων εργασίας και η έφεση στη διεξαγωγή 
ερευνών αποτελούν στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. ʼλλες αναγκαίες προϋποθέσεις είναι η 
µαθηµατική και υπολογιστική ικανότητα, η επαγωγική σκέψη, η ικανότητα για δουλειές 
γραφείου και η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του οικονοµολόγου χαίρει ιδιαίτερης ζήτησης στην αγορά εργασίας, 
αντίστοιχη όµως είναι και η προσφορά στελεχών για τον συγκεκριµένο χώρο. Σήµερα η ζήτηση 
φαίνεται ότι εξαρτάται από την εξειδίκευση που θα λάβει ο κάθε οικονοµολόγος. Οι αµοιβές 
ενός οικονοµολόγου είναι ανάλογες µε τη θέση που κατέχει και σε ορισµένες περιπτώσεις, 
µπορεί να φτάσουν πολύ υψηλά. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων οικονοµικών σχολών 
αποτελούν την κύρια πηγή στελεχών των οικονοµικών και άλλων τµηµάτων φορέων, 
οργανισµών, επιχειρήσεων, τραπεζών, ιδρυµάτων, κέντρων ερευνών και δηµοσίων 
υπηρεσιών. Σε αυτούς τους χώρους απασχολείται η πλειοψηφία των οικονοµολόγων. Οι 
απόφοιτοι σχολών µη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να απασχοληθούν σε βοηθητικές 
θέσεις στους παραπάνω χώρους, υπό την επίβλεψη ανώτερων στελεχών. 
Οι πτυχιούχοι έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν ιδιωτικό γραφείο παροχής οικονοµικών 
υπηρεσιών, φροντιστήριο, ή και να ασχοληθούν µε την παροχή ιδιαίτερων µαθηµάτων. Τέλος, 
µπορούν να γίνουν καθηγητές ενιαίων λυκείων και Τ.Ε.Ε., µετά από φοίτηση στην 
Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή της ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η άσκηση του επαγγέλµατος συνεπάγεται σηµαντικό βαθµό 
ευθύνης, αφού σε οποιοδήποτε επίπεδο (ατόµου, επιχείρησης, τοπικού, εθνικού ή διεθνούς), η 
πτυχή των οικονοµικών είναι πρωτεύουσας σηµασίας. Όταν κατέχουν θέσεις µε αυξηµένες 
ευθύνες, ασχολούνται µε την έρευνα ή είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οικονοµολόγοι 
εργάζονται κατά κύριο λόγο πολύ περισσότερο από το τυπικό καθηµερινό ωράριο. Η εργασία 
που πραγµατοποιούν είναι ηµερήσια, καθιστική και πνευµατική. Αυτό συνεπάγεται µικρή 
σωµατική κούραση. Ακόµα, πολλές φορές δηµιουργείται η ανάγκη εργασίας στα πλαίσια 
οµάδων ή συνεργασίας και συναλλαγών µε συναδέλφους άλλων φορέων.  
Ο εργασιακός του χώρος είναι αυτός του γραφείου και η ποιότητά του υψηλή, εξασφαλίζοντας 
�συνήθως- άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  
Όταν επιτύχει την αναρρίχηση σε υψηλά κλιµάκια της ιεραρχίας, ή σταθερή πελατεία αν είναι 
ελεύθερος επαγγελµατίας, οι αµοιβές του οικονοµολόγου είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, κάτι που 
δεν συµβαίνει όταν βρίσκεται στα κατώτερα και µέσα κλιµάκια ιεραρχίας του χώρου εργασίας 
του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
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Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο οικονοµολόγος µέσα στο πλαίσιο της επιστήµης του ασχολείται µε 
συγκεκριµένα προβλήµατα που αφορούν την παραγωγή και παραγωγικότητα, την πολιτική 
αµοιβών και τιµών, τον πληθωρισµό, το φορολογικό σύστηµα, την απασχόληση, τον 
καταµερισµό εργασίας και µε όλα εκείνα που αφορούν την οργάνωση και την οικονοµική 
διαχείριση της επιχείρησης. 
Τον επαγγελµατία οικονοµολόγο χαρακτηρίζει η οξυδέρκεια, η ευελιξία και η ικανότητα 
πρόβλεψης, διάγνωσης και προσέγγισης στα φαινόµενα και προβλήµατα της οικονοµικής και 
κοινωνικής ζωής. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οπτικός 

 
Ορισµός: Ο οπτικός ασχολείται µε τη µέτρηση, την κατασκευή ή προσαρµογή βοηθηµάτων 
όρασης, όπως τα γυαλιά κάθε είδους ή οι φακοί επαφής, τα τηλεσκόπια και τα κιάλια.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο οπτικός συνεργάζεται µε τον οφθαλµίατρο και εκτελεί τις συνταγές 
του για γυαλιά µε διορθωτικούς φακούς, βοηθά τον πελάτη του να επιλέξει σκελετό γυαλιών 
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και προτείνει τις ποιότητες των 
διορθωτικών φακών. Ακόµη, κόβει και τροχίζει την περιφέρεια των φακών ανάλογα µε το 
σκελετό και επισκευάζει σκελετούς. 
Ακόµη, επιλέγει τον κατάλληλο τύπο φακών επαφής για κάθε πελάτη εξετάζοντας τον 
κερατοειδή χιτώνα του οφθαλµού και ελέγχοντας την έκκριση δακρύων. Δίνει οδηγίες στον 
πελάτη πώς να τους τοποθετεί, τους βγάζει και τους καθαρίζει. Μέχρι να προσαρµοστεί ο 
φακός επαφής στον πελάτη, ο οπτικός πρέπει να τον εξετάζει αρκετές φορές κάνοντας λεπτές 
επιδιορθώσεις. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στον πτυχιούχο Τ.Ε.Ι χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος από 
τη Νοµαρχία.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς οπτικός χρειάζεται να σπουδάσει στο τµήµα Οπτικής των 
Τ.Ε.Ι., ή να αποκτήσει δίπλωµα Ι.Ε.Κ., αν θέλει να εργαστεί ως βοηθός οπτικού. Ο πτυχιούχος 
Τ.Ε.Ι µπορεί, αν θέλει, να συνεχίσει τις σπουδές του σε κάποιο από τα τµήµατα Ιατρικής, 
Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, εφόσον επιτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις των αντίστοιχων 
τµηµάτων. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του οπτικού απαιτεί ακρίβεια, προσοχή, υπευθυνότητα και καλή 
γνώση του αντικειµένου, κρίση και αντίληψη της περίπτωσης που αναλαµβάνει. Η επιδεξιότητα 
στα δάχτυλα είναι απαραίτητη, προκειµένου να χειρίζεται λεπτά εργαλεία και να εφαρµόζει 
γυαλιά ή φακούς επαφής. Το αίσθηµα τάξης και η καλαισθησία είναι επίσης επιθυµητά 
προσόντα για τον επαγγελµατία. Ακόµα, στις περιπτώσεις που ο οπτικός διατηρεί δικό του 
κατάστηµα, επειδή έρχεται σε επαφή µε πολύ κόσµο καθηµερινά, χρειάζεται να έχει υποµονή, 
επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση φιλικής εξυπηρέτησης. Απαραίτητο στην περίπτωση 
αυτή είναι ακόµα, να διαθέτει γνώσεις και εµπειρία προώθησης πωλήσεων και δηµοσίων 
σχέσεων, ώστε η επιχείρησή του να είναι ανταγωνιστική στην αγορά. 
 
Μέλλον: Ο οπτικός προσφέρει υπηρεσίες άµεσης ανάγκης και το επάγγελµα έχει περιθώρια 
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γυαλιά ή φακούς επαφής. Το αίσθηµα τάξης και η καλαισθησία είναι επίσης επιθυµητά 
προσόντα για τον επαγγελµατία. Ακόµα, στις περιπτώσεις που ο οπτικός διατηρεί δικό του 
κατάστηµα, επειδή έρχεται σε επαφή µε πολύ κόσµο καθηµερινά, χρειάζεται να έχει υποµονή, 
επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση φιλικής εξυπηρέτησης. Απαραίτητο στην περίπτωση 
αυτή είναι ακόµα, να διαθέτει γνώσεις και εµπειρία προώθησης πωλήσεων και δηµοσίων 
σχέσεων, ώστε η επιχείρησή του να είναι ανταγωνιστική στην αγορά. 
 
Μέλλον: Ο οπτικός προσφέρει υπηρεσίες άµεσης ανάγκης και το επάγγελµα έχει περιθώρια 
ανάπτυξης, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ακόµα κορεσµός. Υπάρχουν καλές προοπτικές 
απασχόλησης µε ικανοποιητικά εισοδήµατα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο οπτικός µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
διατηρώντας δικό του κατάστηµα πώλησης οπτικών ειδών, ή ως υπάλληλος σε καταστήµατα, 
εργαστήρια ή βιοµηχανίες οπτικών ειδών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο οπτικός εργάζεται ατοµικά, όρθιος ή καθιστός, ανάλογα µε τη 
συγκεκριµένη εργασία που εκτελεί. Εργάζεται εντός καταστήµατος, εργαστηρίου ή 
βιοµηχανίας, µε καλές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας, σε 
ωράρια που καθορίζονται από το χώρο απασχόλησής του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Συλλογικός φορέας του επαγγέλµατος είναι η Πανελλήνια 
Ένωση Οπτικών. 
 
Γενικά σχόλια: Ιδιαίτερη ακρίβεια στις µετρήσεις, λεπτότητα και επιδεξιότητα χαρακτηρίζουν 
τον επαγγελµατία οπτικό.  
Το επάγγελµα του οπτικού ασκείται σε αρκετά καλές συνθήκες εργασίας. Ο οπτικός συνδυάζει 
θεωρητικές µε τεχνικές γνώσεις και εξυπηρετεί άµεσες ανάγκες του ανθρώπου. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οργανοποιός 

 
Ορισµός: Ο οργανοποιός ασχολείται µε την κατασκευή µουσικών οργάνων.  
 
Περιγραφή: Ο οργανοποιός αναλαµβάνει να κατασκευάσει, να επισκευάσει, ή και τέλος να 
βελτιώσει την επίδοση ενός µουσικού οργάνου.  
Σε περίπτωση που ο οργανοποιός ασχολείται και µε το εµπόριο των µουσικών οργάνων, 
συνεργάζεται µε τους προµηθευτές, διαχειρίζεται το εµπορικό κατάστηµα και ασχολείται µε την 
πώληση των µουσικών οργάνων. 
Στη δουλειά του ο οργανοποιός χρησιµοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως κύλινδρο, στράντζα, 
δράπανο, τροχό, πιστόλι βερνικιού, κατσαβίδια, σφυριά, τρυπάνι και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο οργανοποιός απαιτείται να έχει γνώσεις µουσικής και γνώσεις σχετικά µε την 
κατασκευή των µουσικών οργάνων. Σπουδές ανάλογες παρέχονται από το αντίστοιχο τµήµα 
Κατασκευής Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Επίσης, γνώσεις µουσικής παρέχονται από 
ιδιωτικά ή κρατικά ωδεία, ενώ γνώσεις κατασκευής µπορούν να αποκτηθούν σε Ι.Ε.Κ. ή και 
δίπλα σε κάποιον τεχνίτη. 
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Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο οργανοποιός απαιτείται να έχει γνώσεις µουσικής και γνώσεις σχετικά µε την 
κατασκευή των µουσικών οργάνων. Σπουδές ανάλογες παρέχονται από το αντίστοιχο τµήµα 
Κατασκευής Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Επίσης, γνώσεις µουσικής παρέχονται από 
ιδιωτικά ή κρατικά ωδεία, ενώ γνώσεις κατασκευής µπορούν να αποκτηθούν σε Ι.Ε.Κ. ή και 
δίπλα σε κάποιον τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του οργανοποιού απαιτεί οργάνωση, υποµονή, ιδιαίτερη προσοχή 
και ακρίβεια. Ο οργανοποιός έχει αγάπη προς τη µουσική, διαθέτει επιδεξιότητα στα δάκτυλα 
κλίση στις κατασκευές και καλαισθησία. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του οργανοποιού δεν έχει µεγάλη ζήτηση καθώς η αγορά για µουσικά 
όργανα είναι περιορισµένη. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο οργανοποιός µπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
παραγωγής µουσικών οργάνων, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας ή έµπορος, διατηρώντας δικό 
του κατάστηµα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του οργανοποιού είναι χειρωνακτική, αλλά και 
δηµιουργική. Είναι εργασία ηµερήσια και δεν απαιτεί ταξίδια ή µετακινήσεις, εκτός από την 
περίπτωση που ο επαγγελµατίας ασχολείται και µε το εµπόριο των µουσικών οργάνων οπότε 
κάνει περιοδείες σε διάφορες πόλεις. 
Ο οργανοποιός στο χώρο του εργαστηρίου µπορεί να εργάζεται οµαδικά ή ατοµικά.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η δηµιουργική διάθεση, το κέφι και το µεράκι, ο άψογος σχεδιασµός και η 
προσεκτική κατασκευή, κάνουν τον επαγγελµατία οργανοποιό, να δηµιουργεί αληθινά έργα 
τέχνης που φέρουν την προσωπική του σφραγίδα. 
Ο οργανοποιός επιλέγει καλή ποιότητα υλικών, δίνει σηµασία στη λεπτοµέρεια, προχωρά µε 
ακρίβεια στην κατασκευή και στις ρυθµίσεις προκειµένου το όργανο να µπορεί να αποδώσει 
στο µέγιστο την καλύτερη ποιότητα την καλύτερη ποιότητα ήχου. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οργανωτής συνεδρίων, εκθέσεων και 
εκδηλώσεων 

 
Ορισµός: Ο οργανωτής συνεδρίων ασχολείται µε την οργάνωση και την πραγµατοποίηση 
συνεδρίων που σχεδιάζουν επιστηµονικοί, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί, επαγγελµατικοί 
σύλλογοι, ή άλλοι φορείς και οµάδες.  
 
Περιγραφή: Ο οργανωτής συνεδρίων είναι υπεύθυνος για όλα τα στάδια προετοιµασίας ενός 
συνεδρίου και φροντίζει για την πλήρη οργάνωση και πραγµατοποίησή του. Αρχικά, έρχεται σε 
επαφή µε το φορέα που οργανώνει το συνέδριο, ώστε να αποσαφηνιστούν οι στόχοι και ο 
τρόπος πραγµατοποίησης του συνεδρίου. Καταρτίζει το προσχέδιο οργάνωσης του συνεδρίου 
και το παρουσιάζει µαζί µε τα οικονοµικά στοιχεία στον ενδιαφερόµενο για να πάρει την τελική 
έγκριση. Διαµορφώνει µαζί µε τους υπεύθυνους του φορέα το τελικό πρόγραµµα. 
Αναλαµβάνει τη διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή του συνεδρίου µε καταχωρήσεις σε 
περιοδικά και εφηµερίδες, επιστολές, προσκλήσεις, φροντίζει για το χώρο διεξαγωγής του 
συνεδρίου και τις προσαρµογές του. Καταρτίζει τον κατάλογο µε τα υλικά που πρόκειται να 
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Περιγραφή: Ο οργανωτής συνεδρίων είναι υπεύθυνος για όλα τα στάδια προετοιµασίας ενός 
συνεδρίου και φροντίζει για την πλήρη οργάνωση και πραγµατοποίησή του. Αρχικά, έρχεται σε 
επαφή µε το φορέα που οργανώνει το συνέδριο, ώστε να αποσαφηνιστούν οι στόχοι και ο 
τρόπος πραγµατοποίησης του συνεδρίου. Καταρτίζει το προσχέδιο οργάνωσης του συνεδρίου 
και το παρουσιάζει µαζί µε τα οικονοµικά στοιχεία στον ενδιαφερόµενο για να πάρει την τελική 
έγκριση. Διαµορφώνει µαζί µε τους υπεύθυνους του φορέα το τελικό πρόγραµµα. 
Αναλαµβάνει τη διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή του συνεδρίου µε καταχωρήσεις σε 
περιοδικά και εφηµερίδες, επιστολές, προσκλήσεις, φροντίζει για το χώρο διεξαγωγής του 
συνεδρίου και τις προσαρµογές του. Καταρτίζει τον κατάλογο µε τα υλικά που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν, τα παραγγέλνει και ελέγχει την τοποθέτησή τους στο χώρο του συνεδρίου. 
Κάνει συµφωνία για µικροφωνικές εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις των συνέδρων.  
Ακόµα, είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των δελτίων συµµετοχής των ατόµων που θέλουν 
να παρακολουθήσουν. Επίσης, φροντίζει για τη διαµονή των συνέδρων σε ξενοδοχεία και για 
την ψυχαγωγία τους (εκδροµές, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους), εφόσον αυτό 
προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του συνεδρίου.  
Ο οργανωτής συνεδρίων προσλαµβάνει µεταφραστές, αν το συνέδριο διεξάγεται σε διάφορες 
γλώσσες. 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 του συνεδρίου. 
Απαραίτητα µέσα για τον οργανωτή συνεδρίων είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνα, 
fax, φωτοτυπικό µηχάνηµα και εξοπλισµός γραφείου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο οργανωτής συνεδρίων µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα τµήµατα 
Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι.. Επίσης, γνώσεις και κατάρτιση στη διαχείριση 
συνεδριακών εκδηλώσεων µπορούν να αποκτηθούν από ανάλογες ειδικότητες των δηµοσίων 
ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Η δουλειά του οργανωτή συνεδρίων 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, να διαθέτει ευχέρεια στο λόγο, κοινωνική επιδεξιότητα, συνέπεια, διάθεση 
εξυπηρέτησης. Οι οργανωτικές ικανότητες και η ικανότητα συνεργασίας θεωρούνται επίσης 
απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλµατος, καθώς και η σωµατική αντοχή, επειδή 
χρειάζεται να µετακινείται συχνά στους συνεργαζόµενους φορείς και 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. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης του οργανωτή συνεδρίων είναι καλές, 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. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: 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. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του οργανωτή συνεδρίων χαρακτηρίζεται από 
υψηλά ποσοστά ευθύνης και άγχους, καθώς είναι υπεύθυνος τόσο για την οµαλή διεξαγωγή 
του συνεδρίου, όσο και για την εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού συνέδρων. Η εργασία του 
γίνεται κυρίως σε γραφεία, αλλά απαιτούνται συχνές µετακινήσεις στους χώρους διεξαγωγής 
των συνεδρίων και για επαφές µε τους ενδιαφερόµενους φορείς. Συνήθως συνεργάζεται µε 
πολύ κόσµο, πελάτες και προσωπικό, σε ακατάστατα ωράρια που εξαρτώνται από τις ανάγκες 
και το µέγεθος της δουλειάς που αναλαµβάνει. 
Ο οργανωτής συνεδρίων όταν εργάζεται στο γραφείου του, χρειάζεται ίσως να περνά πολλές 
ώρες µπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που µπορεί να είναι κουραστικό. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδρίων εργάζεται πολλές ώρες σε συνθήκες 
έντασης, ορθοστασίας και σωµατικής κόπωσης.  
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του συνεδρίου, όσο και για την εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού συνέδρων. Η εργασία του 
γίνεται κυρίως σε γραφεία, αλλά απαιτούνται συχνές µετακινήσεις στους χώρους διεξαγωγής 
των συνεδρίων και για επαφές µε τους ενδιαφερόµενους φορείς. Συνήθως συνεργάζεται µε 
πολύ κόσµο, πελάτες και προσωπικό, σε ακατάστατα ωράρια που εξαρτώνται από τις ανάγκες 
και το µέγεθος της δουλειάς που αναλαµβάνει. 
Ο οργανωτής συνεδρίων όταν εργάζεται στο γραφείου του, χρειάζεται ίσως να περνά πολλές 
ώρες µπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που µπορεί να είναι κουραστικό. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδρίων εργάζεται πολλές ώρες σε συνθήκες 
έντασης, ορθοστασίας και σωµατικής κόπωσης.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο οργανωτής συνεδρίων εντάσσεται στο Σύνδεσµο Ελλήνων 
Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων.  
 
Γενικά σχόλια: Η οργάνωση συνεδρίων είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον επάγγελµα και µπορεί 
να ασκηθεί από άτοµα που εργάζονται µε σύστηµα και µέθοδο, διαθέτουν δυναµισµό και 
οργανωτικές-συντονιστικές ικανότητες. 
Οι οργανωτές συνεδρίων χρειάζεται να διαθέτουν άνεση στις επικοινωνίες και στις δηµόσιες 
σχέσεις, να τους αρέσει η επαφή µε τον κόσµο και να είναι πρόθυµοι στο να εξυπηρετούν 
µεγάλες οµάδες ανθρώπων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής 
(Παραγωγός) 

 
Ορισµός: Ο παραγωγός ασχολείται µε την οργάνωση και το συντονισµό των δραστηριοτήτων 
που απαιτούνται για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου.  
 
Περιγραφή: Ο παραγωγός έχει την ευθύνη της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου 
όπως θεατρικού έργου, κινηµατογραφικής ταινίας, τηλεοπτικού προγράµµατος, δίσκου 
µουσικής, ιστοσελίδας, κινούµενου σχεδίου. Είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και την 
οργάνωση της οµάδας παραγωγής που αποτελείται από διάφορες ειδικότητες όπως 
σκηνοθέτες, ηχολήπτες, ηθοποιούς, βοηθούς παραγωγής, ενδυµατολόγους, µακιγιέρ και 
άλλους. 
Ο παραγωγός αρχικά επικοινωνεί µε το καλλιτεχνικό προσωπικό που προβλέπεται να 
συµµετάσχει στη συγκεκριµένη παραγωγή, κλείνει συµφωνίες και στη συνέχεια οργανώνει και 
συντονίζει το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην παραγωγή του 
έργου. 
Επίσης, βρίσκει λύσεις για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στη διάρκεια της παραγωγής 
και εφόσον είναι ανεξάρτητος επιχειρηµατίας, έχει την οικονοµική διαχείριση της παραγωγής. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στην περίπτωση που ο παραγωγός εργάζεται ως ελεύθερος 
επιχειρηµατίας παραγωγός απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος που χορηγείται από την 
Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Νόµος 2328/95). 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Το µεγαλύτερο προσόν για την ανάληψη καθηκόντων στο επάγγελµα αυτό 
θεωρείται η προϋπηρεσία στο χώρο, για αυτό υψηλές θέσεις διεκδικούνται µετά από 5�7 
χρόνια διαρκούς απασχόλησης. Σπουδές στα οικονοµικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων καθώς 
και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρούνται πολύ καλά προσόντα. 
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Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Το µεγαλύτερο προσόν για την ανάληψη καθηκόντων στο επάγγελµα αυτό 
θεωρείται η προϋπηρεσία στο χώρο, για αυτό υψηλές θέσεις διεκδικούνται µετά από 5�7 
χρόνια διαρκούς απασχόλησης. Σπουδές στα οικονοµικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων καθώς 
και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρούνται πολύ καλά προσόντα. 
 
Σπουδαιότητα: Ο παραγωγός πρέπει να είναι ευέλικτος, ευρηµατικός, παρατηρητικός, 
δραστήριος και ζωντανός, να έχει πρωτότυπη σκέψη, αποφασιστικότητα και καλλιτεχνική 
ευαισθησία. Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο ικανότητας επικοινωνίας µε 
άλλα άτοµα, διοικητική ικανότητα, έφεση στις δηµόσιες σχέσεις και φαντασία.  
 
Μέλλον: Οι έµπειροι επαγγελµατίες παραγωγοί είναι περιζήτητοι και αµείβονται πολύ καλά. Οι 
θέσεις απασχόλησης πάντως δεν είναι πολλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Παραγωγός µπορεί να εργαστεί ως µισθωτός σε ιδιωτικές ή 
δηµόσιες εταιρείες, όπως τηλεοπτικούς σταθµούς, εταιρείες παραγωγής κινηµατογραφικών 
ταινιών, διαφηµιστικές εταιρείες, ή ως ελεύθερος επιχειρηµατίας παραγωγός, ιδρύοντας δική 
του εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο παραγωγός δεν έχει συγκεκριµένο ωράριο εργασίας. Η 
εργασία του έχει αρκετό άγχος, είναι πολύπλοκη και απαιτητική, αλλά συγχρόνως δηµιουργική 
µε πολλές ευθύνες και κίνηση. Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της οργάνωσης της 
παραγωγής, ο παραγωγός εργάζεται σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου ατοµικά ή 
οµαδικά. Κατά το στάδιο υλοποίησης της παραγωγής εργάζεται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
χώρους ανάλογα µε τις απαιτήσεις της παραγωγής. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο κώδικας δεοντολογίας για τη συγκεκριµένη επαγγελµατική 
ειδικότητα καθορίζεται από το Σύνδεσµο Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών 
Έργων. 
 
Γενικά σχόλια: Το έργο του παραγωγού είναι πολυδιάστατο δεδοµένου ότι ελέγχει, επιβλέπει, 
διοικεί και δίνει λύση σε κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής 
ενός οπτικοακουστικού έργου. 
 
Το µεγαλύτερο προσόν για την ανάληψη καθηκόντων στο επάγγελµα αυτό θεωρείται η 
εξάσκηση και η πείρα που αποκτώνται µε την προϋπηρεσία. Για αυτό υψηλές θέσεις 
διεκδικούνται µετά από 5-7 χρόνια διαρκούς απασχόλησης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Παραγωγός προϊόντων αλευρόµυλων, 
παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου 

 
Ορισµός: Ο παραγωγός προϊόντων αλευρόµυλων, αµύλου και προϊόντων αµύλου, είναι 
υπεύθυνος για την επεξεργασία του σιταριού και την παραγωγή προϊόντων αµύλου.  
 
Περιγραφή: Για την παραγωγή αµύλου και προϊόντων αµύλου απαιτείται µια σειρά εργασιών, 
τις οποίες αναλαµβάνουν ειδικευµένοι εργάτες. Αρχικά, οι εργάτες παραλαµβάνουν την πρώτη 
ύλη από τον παραγωγό σίτου και φροντίζουν να καθαριστεί το σιτάρι σε ειδικά καθαριστήρια, 
να γίνει διαχωρισµός υλικών και κατόπιν να γίνει η επεξεργασία του σιταριού στον 
κυλινδρόµυλο. Επίσης, παρακολουθούν τους ηλεκτρονικούς πίνακες για να βεβαιώνονται ότι 
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Ορισµός: Ο παραγωγός προϊόντων αλευρόµυλων, αµύλου και προϊόντων αµύλου, είναι 
υπεύθυνος για την επεξεργασία του σιταριού και την παραγωγή προϊόντων αµύλου.  
 
Περιγραφή: Για την παραγωγή αµύλου και προϊόντων αµύλου απαιτείται µια σειρά εργασιών, 
τις οποίες αναλαµβάνουν ειδικευµένοι εργάτες. Αρχικά, οι εργάτες παραλαµβάνουν την πρώτη 
ύλη από τον παραγωγό σίτου και φροντίζουν να καθαριστεί το σιτάρι σε ειδικά καθαριστήρια, 
να γίνει διαχωρισµός υλικών και κατόπιν να γίνει η επεξεργασία του σιταριού στον 
κυλινδρόµυλο. Επίσης, παρακολουθούν τους ηλεκτρονικούς πίνακες για να βεβαιώνονται ότι 
λειτουργούν σωστά και ότι οι διαδικασίες προχωρούν οµαλά. Σε συνεργασία µε το χηµικό, 
αποφασίζουν την επιθυµητή ποιότητα του αλευριού. Όταν το αλεύρι είναι έτοιµο, φροντίζουν 
για την τοποθέτησή του σε σάκους. 
Στο πλαίσιο της εργασίας του ο παραγωγός αµύλου και προϊόντων αµύλου χρησιµοποιεί 
ειδικά ηλεκτρονικά µηχανήµατα, όπως κυλινδρόµυλο και µηχανές διαχωρισµού υλικών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να ανοίξει δική του επιχείρηση ο παραγωγός αµύλου και 
προϊόντων αµύλου χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Υπουργείο Βιοµηχανίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την ενασχόληση µε το επάγγελµα δεν απαιτούνται συγκεκριµένες σπουδές. 
Ο παραγωγός αµύλου και προϊόντων αµύλου µαθαίνει τη δουλειά κοντά σε έµπειρους 
επαγγελµατίες.  
 
Σπουδαιότητα: Ο παραγωγός αµύλου και προϊόντων αµύλου είναι απαραίτητο να διαθέτει 
ικανότητα αντίληψης χώρου, µηχανική και υπολογιστική ικανότητα. Χρειάζεται, επίσης, να είναι 
επιδέξιος κατά το χειρισµό των ηλεκτρονικών µηχανηµάτων. Ακόµα, ο παραγωγός αµύλου και 
προϊόντων αµύλου χρειάζεται να έχει οργανωµένη σκέψη, κοινωνική δεξιότητα και ηγετικές 
ικανότητες, αν είναι προϊστάµενος παραγωγής, καθώς επίσης να είναι ευσυνείδητος, 
επινοητικός, δυναµικός και να µπορεί να εργάζεται µε συνέπεια και ηρεµία. 
 
Μέλλον: Τα προϊόντα αµύλου καλύπτουν βασικές ανάγκες διατροφής, για το λόγο αυτό οι 
ειδικευµένοι τεχνίτες δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα για την ένταξή τους στο επάγγελµα. 
Οι παραγωγοί αµύλου και προϊόντων αµύλου λαµβάνουν επιδόµατα που προβλέπονται από 
τη συλλογική σύµβαση εργασίας των µυλεργατών και οι αµοιβές µπορούν να χαρακτηριστούν 
ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί σε βιοµηχανίες παραγωγής αλεύρων-
σιµιγδαλιών και γενικά σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων αµύλου. Επίσης, µπορεί να 
ανοίξει τη δική του επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο παραγωγός αµύλου και προϊόντων αµύλου συνεργάζεται µε 
τους άλλους εργάτες του εργοστασίου. Η εργασία του απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες που 
αφορούν τη χρήση µηχανηµάτων και οι οποίες µαθαίνονται εµπειρικά. Το ωράριο εργασίας 
του είναι το τυπικό οχτάωρο, το οποίο, όµως, επιβαρύνεται πολλές φορές µε υπερωριακή 
απασχόληση. Η βιοµηχανία παραγωγής αλεύρων έχει εξελιχθεί ηλεκτρονικά-τεχνολογικά τα 
τελευταία χρόνια, σε βαθµό που οι εργαζόµενοι δεν χειρίζονται πια εργαλεία, αλλά 
παρακολουθούν τους ηλεκτρονικούς πίνακες και ελέγχουν την οµαλή λειτουργία των µηχανών.  
Ο παραγωγός αµύλου και προϊόντων αµύλου εργάζεται µέσα στον κλειστό χώρο του 
εργοστασίου, όπου ο θόρυβος είναι έντονος. Όταν χειρίζεται µηχανήµατα, υπάρχουν κίνδυνοι 
ατυχήµατος και για το λόγο αυτό χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Αν είναι υπάλληλος, εγγράφεται στην Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών. 
 
Γενικά σχόλια: Τα προϊόντα που παράγει ο παραγωγός αλευρόµυλων καλύπτουν βασικές 
ανάγκες διατροφής του ανθρώπου. Ο επαγγελµατίας αυτός χρειάζεται να είναι συνεπής, 
δυναµικός και επιδέξιος κατά τη χρήση των µηχανηµάτων. 
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Γενικά σχόλια: Τα προϊόντα που παράγει ο παραγωγός αλευρόµυλων καλύπτουν βασικές 
ανάγκες διατροφής του ανθρώπου. Ο επαγγελµατίας αυτός χρειάζεται να είναι συνεπής, 
δυναµικός και επιδέξιος κατά τη χρήση των µηχανηµάτων. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πατωµατζής (Επαγγέλµατα Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που εργάζονται για 
την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών συγκροτηµάτων και άλλων 
οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές και 
επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται από διάφορες 
δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, υπουργεία, 
οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, βιοµηχανίες, στην 
οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Συγκεκριµένα, ο πατωµατζής τοποθετεί ξύλινα πατώµατα καρφωτά ή κολλητά, ή επισκευάζει 
τα παλιά. Για να προχωρήσει στην τοποθέτηση ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία: 
παίρνει τα µέτρα του χώρου που πρόκειται να επιστρωθεί, παραγγέλνει τα ξύλα στις ανάλογες 
διαστάσεις, διαµορφώνει τη βάση µε ξύλινες δοκούς και καρφώνει πάνω σε αυτές το 
ψευδοπάτωµα (σανίδωµα). Στη συνέχεια, πάνω στο ψευδοπάτωµα µε φορά κάθετη σε αυτό, 
τοποθετεί ξύλινες λουρίδες ή πανό (παρκέτα) για τη δηµιουργία ανθεκτικής και καλαίσθητης 
επιφάνειας. 
Όταν η τοποθέτηση ολοκληρωθεί, ο τεχνίτης επιστρώνει το πάτωµα µε ειδικό βερνίκι και 
γυαλίζει την επιφάνεια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική σχολή όπου 
θα µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τοµέα αυτό 
καλύπτονται µε σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον 
ΟΑΕΔ. 
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες 
αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς 
και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται 
ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και 
συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραµµατισµός 
όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 
κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη 
αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω 
ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών 
και επαγγελµατικών χώρων. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν 
να εξελιχθούν επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των 
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Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραµµατισµός 
όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 
κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη 
αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω 
ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών 
και επαγγελµατικών χώρων. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν 
να εξελιχθούν επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των 
συνεργατών τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη διακύµανση 
ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από εµπειρικούς 
τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων, 
µαθητευόµενων εργατών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις εργασίες 
οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται 
σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδοµή, σκαλωσιές, 
εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές 
χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά 
σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλµατα αυτά 
είναι το Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι τεχνίτες 
µετρούν, υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν χρειάζεται ή το 
απαιτεί η φύση του έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-
επαγγελµατία, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους 
πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους 
αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η ακρίβεια στην 
κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται από τους πελάτες και 
µπορούν να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντολόγος 

 
Ορισµός: Ο περιβαλλοντολόγος µελετάει τα προβλήµατα του περιβάλλοντος αναζητώντας 
τρόπους για αποτελεσµατική αντιµετώπιση τους.  
 
Περιγραφή: Ο περιβαλλοντολόγος ερµηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και 
διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συµβάλλει στη 
λύση τους λαµβάνοντας υπόψη του την πολυµέρεια και συνολικότητά τους. 
Ειδικότερα, ο περιβαλλοντολόγος µελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις 
σχέσεις µεταξύ των εµβίων όντων και των οικοσυστηµάτων καθώς και τις σχέσεις του φυσικού 
περιβάλλοντος µε την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόµη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη 
σωστή διαχείριση των οικοσυστηµάτων, δηλαδή µια διαχείριση που να αποτρέπει την 
καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη 
διατήρησή τους. 
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διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συµβάλλει στη 
λύση τους λαµβάνοντας υπόψη του την πολυµέρεια και συνολικότητά τους. 
Ειδικότερα, ο περιβαλλοντολόγος µελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις 
σχέσεις µεταξύ των εµβίων όντων και των οικοσυστηµάτων καθώς και τις σχέσεις του φυσικού 
περιβάλλοντος µε την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόµη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη 
σωστή διαχείριση των οικοσυστηµάτων, δηλαδή µια διαχείριση που να αποτρέπει την 
καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη 
διατήρησή τους. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την ειδικότητα αυτή δεν απαιτείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο περιβαλλοντολόγος είναι απόφοιτος των πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος. Επίσης, σπουδές που έχουν σχέση µε την τεχνολογία του περιβάλλοντος 
µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στα ΤΕΙ. 
 
Σπουδαιότητα: Απαιτούµενα προσόντα για τον περιβαλλοντολόγο θεωρούνται η αγάπη για το 
περιβάλλον και την έρευνα, η ευρύτητα πνεύµατος και η σφαιρική αντίληψη των πραγµάτων. Ο 
περιβαλλοντολόγος οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς τα νέα δεδοµένα της επιστήµης του, 
καθώς και τα νέα προβλήµατα που δηµιουργούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες 
έχουν συχνά απρόβλεπτες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Ακόµα, στα προσόντα του επαγγελµατία συµπεριλαµβάνονται η ικανότητα να πείθει µε τα 
επιχειρήµατα και τις εναλλακτικές προτάσεις του τόσο το κοινό, όσο και τους παράγοντες της 
δηµόσιας ζωής για την κρισιµότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και για την ανάγκη 
µιας από κοινού αντιµετώπισής τους. Απαραίτητη επίσης είναι η ικανότητα συνεργασίας µε 
άλλους επιστήµονες του χώρου. 

 
Μέλλον: Το επάγγελµα του περιβαλλοντολόγου έχει δυναµική προοπτική στα πλαίσια της 
αυξανόµενης κοινωνικής ευαισθησίας και αναγκαιότητας για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Οι αµοιβές των επαγγελµατιών είναι ικανοποιητικές. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο περιβαλλοντολόγος µπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του 
δηµοσίου, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που η αρµοδιότητά τους αναφέρεται στο περιβάλλον. 
Επίσης, µπορεί να εργαστεί σε διάφορες επιχειρήσεις και βιοµηχανίες, στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, ή να ακολουθήσει πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο περιβαλλοντολόγος εργάζεται συνήθως σε γραφείο. Συχνά 
όµως η ανάγκη διερεύνησης και µελέτης ενός συγκεκριµένου προβλήµατος τον υποχρεώνει να 
εργαστεί στο ύπαιθρο κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες. Το ωράριο εργασίας του 
εξαρτάται από το φορέα απασχόλησής του, καθώς και από τις ανάγκες του έργου που 
αναλαµβάνει κάθε φορά. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο περιβαλλοντολόγος χρειάζεται να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για 
θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης καλή αντίληψη και 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών καταστάσεων. 
Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι ένα προσόν που απαιτείται ιδιαίτερα για την άσκηση του 
επαγγέλµατος, µια και ο περιβαλλοντολόγος χρειάζεται να ενηµερώνει και αρκετές φορές να 
πείθει τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα που χρειάζονται την επέµβασή τους. 
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επαγγέλµατος, µια και ο περιβαλλοντολόγος χρειάζεται να ενηµερώνει και αρκετές φορές να 
πείθει τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα που χρειάζονται την επέµβασή τους. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πιλοποιός 

 
Ορισµός: Ο Κατασκευαστής Ειδών Ενδυµασίας, εργάζεται ως µισθωτός σε επιχειρήσεις 
κατασκευής ειδών ενδυµασίας ή διατηρεί δική του βιοτεχνία.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο πιλοποιός αγοράζει την πρώτη ύλη και την επεξεργάζεται 
ανάλογα µε τη φόρµα που επιθυµεί να της δώσει. Κατασκευάζει τα καπέλα διπλώνοντας, 
σκεπάζοντας µε ύφασµα, καρφιτσώνοντας και ράβοντας το σκελετό του καπέλου. Προσθέτει 
τα ήδη ραµµένα µέρη του καπέλου σε ηµιτελή σώµατα καπέλων. Διακοσµεί τα καπέλα µε 
στολίδια όπως φτερά, ψεύτικα λουλούδια, κορδέλες, διπλωµένα µέρη υφάσµατος. 
Επιδιορθώνει ή αλλάζει τα καπέλα προσθέτοντας και αφαιρώντας διακοσµητικά στοιχεία ή 
τροποποιώντας το σχήµα τους µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. Επεξεργάζεται διάφορα 
υφάσµατα και υλικά όπως ψάθες, δέρµα, µετάξι και διακοσµητικά είδη. Τέλος, µπορεί και να 
εµπορεύεται τα καπέλα που κατασκευάζει. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχολές για την εκµάθηση της πιλοποιίας. Ο 
πιλοποιός µπορεί να µάθει την τέχνη ως βοηθός κάποιου έµπειρου επαγγελµατία. Γνώσεις 
γύρω από το χώρο της µόδας και τις εξελίξεις της του είναι ιδιαίτερα χρήσιµες. 
 
Σπουδαιότητα: Ένας πιλοποιός χρειάζεται να διαθέτει καλαισθησία, γούστο, επινοητικότητα 
και φαντασία. Στη δουλειά του απαιτείται υψηλό αισθητικό κριτήριο, ικανότητα στο συνδυασµό 
υλικών, χρωµάτων-σχηµάτων και στην επιλογή και έλεγχο της πρώτης ύλης. Απαραίτητη 
ακόµη, είναι η επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και στον χειρισµό των ειδικών µηχανών 
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή καπέλων.  
Ο πιλοποιός ως σχεδιαστής, κατασκευαστής ή και έµπορος καπέλων χρειάζεται να είναι 
συνεχώς ενήµερος για τις τάσεις της µόδας και της αγοράς, καθώς και να διατηρεί καλές 
δηµόσιες σχέσεις µε προµηθευτές και πελάτες. 
 
Μέλλον: Η χρήση καπέλων συνδέεται άµεσα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες και µε τις 
ενδυµατολογικές συνήθειες µιας κοινωνίας. Στη χώρα µας, σήµερα, η τέχνη του πιλοποιού έχει 
σε µεγάλο βαθµό αντικατασταθεί από διαδικασίες µαζικής παραγωγής καπέλων. Οι αποδοχές 
του πιλοποιού είναι ανάλογες µε τη ζήτηση των καπέλων που κατασκευάζει. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο πιλοποιός µπορεί να εργαστεί σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες 
καπέλων ως µισθωτός, ή να ανοίξει δικό του κατάστηµα 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο πιλοποιός εργάζεται σε κλειστό χώρο, καθιστός και σκυφτός 
και χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό. Για τη δουλειά του χρησιµοποιεί γαζωτική µηχανή, πρέσα, 
φόρµες, φορµαριστική µηχανή.  
Αν εκτός από κατασκευαστής είναι και έµπορος, απασχολείται σε συνθήκες και ωράριο 
καταστηµάτων. 
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καπέλων ως µισθωτός, ή να ανοίξει δικό του κατάστηµα 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο πιλοποιός εργάζεται σε κλειστό χώρο, καθιστός και σκυφτός 
και χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό. Για τη δουλειά του χρησιµοποιεί γαζωτική µηχανή, πρέσα, 
φόρµες, φορµαριστική µηχανή.  
Αν εκτός από κατασκευαστής είναι και έµπορος, απασχολείται σε συνθήκες και ωράριο 
καταστηµάτων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Δεν υπάρχει συλλογικός φορέας που να εκπροσωπεί το 
επάγγελµα. 
 
Γενικά σχόλια: Το καπέλο, πάντοτε διαχρονικό, αποτελεί συµπλήρωµα της ενδυµασίας µας 
και βγαίνει µε δεξιοτεχνία από τα χέρια του πιλοποιού, ένα από τα λίγα παραδοσιακά 
επαγγέλµατα που έχουν αποµείνει!  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πιλότος 

 
Ορισµός: Ο πιλότος αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση µικρών ή µεγάλων αεροσκαφών και 
ελικοπτέρων της πολεµικής ή πολιτικής αεροπορίας.  
 
Περιγραφή: Αποστολή των πιλότων πολιτικής αεροπορίας, είναι η γρήγορη και ασφαλής 
µεταφορά επιβατών και φορτίων ή εκτέλεση ειδικής αποστολής, σε διάφορους εθνικούς ή 
διεθνείς προορισµούς. Ο πιλότος παρουσιάζεται στην υπηρεσία του αρκετή ώρα πριν την 
απογείωση του αεροσκάφους. Προετοιµάζει τo σχέδιο πτήσης στην Επιµελητεία Πτήσεων και 
ελέγχει τις καιρικές συνθήκες στις περιοχές διαδροµής και προορισµού. Μέσα στο αεροσκάφος 
ελέγχει την τεχνική του κατάσταση και την άψογη λειτουργία των κινητήρων και όλων των 
οργάνων πλοήγησης. Μετά την επιβίβαση των επιβατών απογειώνει το αεροσκάφος. Εκτελεί 
το καθορισµένο δροµολόγιο και προσγειώνει το αεροσκάφος στον τόπο προορισµού. 
Οι πιλότοι της πολεµικής αεροπορίας έχουν τα ίδια καθήκοντα µε τους υπόλοιπους αλλά 
εκπαιδεύονται και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και πραγµατοποιούν διαρκώς ασκήσεις 
ικανότητας ή πολεµικής ετοιµότητας, ιδιαίτερα οι πιλότοι βοµβαρδιστικών ή σκαφών 
αναγνώρισης και αναχαίτισης. 
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούν, είναι τα αεροσκάφη και τα διάφορα όργανα και 
αεροβοηθήµατα που βρίσκονται µέσα στον θάλαµο διακυβέρνησης του αεροσκάφους, όπως 
ραντάρ, οθόνες απεικόνισης στοιχείων, συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας και άλλα. Οι πιλότοι 
της πολεµικής αεροπορίας έχουν εκτός από το αλεξίπτωτο, ειδικό προσωπικό εξοπλισµό και 
ειδικές φόρµες πτήσης. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς πιλότος, πρέπει να έχει φοιτήσει σε κάποια σχολή 
επαγγελµατιών χειριστών, αφού περάσει πρώτα από ειδικές ιατρικές εξετάσεις, που 
πιστοποιούν ότι είναι κατάλληλος από σωµατική άποψη για το επάγγελµα αυτό. Στη συνέχεια, 
πρέπει να πάρει µε τη σειρά τα εξής πτυχία: Μονοκινητήριου (Private) � Πτήσης δια οργάνων 
(Instrument Follow to Rule) � Επαγγελµατικό (Commercial) � Δικινητήριου (Multi engine) � 
Ελληνικό Πτυχίο Β' τάξεως και Α' τάξεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).  
Στην Ελλάδα, λειτουργεί η Σχολή Επαγγελµατιών Χειριστών Ολυµπιακής Αεροπορίας 
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Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς πιλότος, πρέπει να έχει φοιτήσει σε κάποια σχολή 
επαγγελµατιών χειριστών, αφού περάσει πρώτα από ειδικές ιατρικές εξετάσεις, που 
πιστοποιούν ότι είναι κατάλληλος από σωµατική άποψη για το επάγγελµα αυτό. Στη συνέχεια, 
πρέπει να πάρει µε τη σειρά τα εξής πτυχία: Μονοκινητήριου (Private) � Πτήσης δια οργάνων 
(Instrument Follow to Rule) � Επαγγελµατικό (Commercial) � Δικινητήριου (Multi engine) � 
Ελληνικό Πτυχίο Β' τάξεως και Α' τάξεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).  
Στην Ελλάδα, λειτουργεί η Σχολή Επαγγελµατιών Χειριστών Ολυµπιακής Αεροπορίας 
(Σ.Ε.Χ.Ο.Α), ενώ πολλές άλλες σχολές που µπορεί να σπουδάσει κανείς βρίσκονται στην 
Αµερική, την Αγγλία, τη Γερµανία και αλλού. 
Οι πιλότοι της πολεµικής αεροπορίας εκπαιδεύονται στη στρατιωτική Σχολή Ικάρων, τόσο για 
την πλοήγηση των αεροσκαφών, όσο και σε άλλα στρατιωτικά καθήκοντα και στη χρήση 
όπλων. Η εκπαίδευση των πιλότων αυτών είναι διαρκής και καθηµερινή.  
Υποχρεωτική είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσιµη η γνώση και άλλων ξένων 
γλωσσών.  
 
Σπουδαιότητα: Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τον πιλότο, είναι η 
υπευθυνότητα, η πειθαρχία, η συνέπεια, η εγρήγορση, η ετοιµότητα, η ψυχραιµία, η 
ψυχοσυναισθηµατική σταθερότητα, το θάρρος και η αποφασιστικότητα. Ακόµη, ο πιλότος 
πρέπει να είναι υγιής, να διαθέτει πολύ καλή υπολογιστική ικανότητα και αντίληψη του χώρου, 
χρόνου και αποστάσεων και ταχύτατα αντανακλαστικά. 
 
Μέλλον: Τόσο στην πολιτική όσο και στην πολεµική αεροπορία, η ζήτηση για νέους χειριστές 
αεροσκαφών είναι υψηλή, καθώς δεν υπάρχει µεγάλη προσφορά στελεχών για ένα επάγγελµα 
µε απαιτητικές σπουδές και δύσκολες συνθήκες εργασίας. 
Οι απολαβές είναι υψηλές, ενώ απολαµβάνουν και ορισµένα άλλα προνόµια, όπως δωρεάν 
εισιτήρια, δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσµο µε ειδικά προγράµµατα που εφαρµόζουν οι 
αεροπορικές εταιρίες, επιδόµατα, εκτός έδρας αποζηµίωση και άλλα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι χειριστές αεροσκαφών µπορούν να εργαστούν σε πολιτικές 
αεροπορικές εταιρείες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί κανείς στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία είναι να έχει πάρει το ελληνικό πτυχίο Β΄ τάξεως της Υ.Π.Α. και να έχει στο 
ενεργητικό του περίπου 250 ώρες πτήσης. Επίσης, µπορούν να προσληφθούν από εταιρίες 
που διαθέτουν επιβατικά ή µεταφορικά αεροσκάφη σε όλο τον κόσµο, από οργανισµούς που 
διαθέτουν αεροπορικά µέσα για την εκτέλεση των αποστολών τους, όπως τα Ηνωµένα Έθνη, 
ενώ µπορούν να απασχοληθούν και ως πιλότοι ιδιωτικών αεροσκαφών. 
Οι πιλότοι πολεµικών αεροσκαφών, εργάζονται υποχρεωτικά µετά την αποφοίτησή τους από 
τη Σχολή Ικάρων στην Πολεµική Αεροπορία, αλλά µπορούν µετά τη συµπλήρωση της 
υποχρεωτικής θητείας ή τη συνταξιοδότηση να εργαστούν και στην πολιτική αεροπορία ή 
αεροπλοΐα.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα είναι πολύ δύσκολο και έχει µεγάλες απαιτήσεις. 
Η ευθύνη που έχει ο πιλότος για να φέρει σε πέρας την αποστολή του µε ασφάλεια, είναι πολύ 
µεγάλη. Για το λόγο αυτό, ο πιλότος βρίσκεται σε συνεχή ένταση καθώς και σωµατική και 
πνευµατική εγρήγορση. Εργάζεται πάντα µέσα σε κλειστό χώρο, στο πιλοτήριο (cockpit) του 
αεροσκάφους. Το ωράριο εργασίας του δεν είναι συγκεκριµένο και δεν έχει σταθερές ηµέρες 
αργίας. Οι ιπτάµενοι της πολεµικής αεροπορίας έχουν επιπρόσθετα δύσκολες βάρδιες και 
εξασκούνται στο χειρισµό των όπλων ή των εκρηκτικών που µεταφέρουν. 
Το επάγγελµα, ιδιαίτερα για τους πιλότους της πολεµικής αεροπορίας, είναι επικίνδυνο παρά 
την µεγάλη πρόοδο της αεροναυπηγικής. Επίσης οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη 
διάρκεια της πτήσης, όπως η ατµοσφαιρική πίεση της καµπίνας, οι αυξοµειώσεις ύψους και 
θερµοκρασίας, οι συνεχείς κλιµατικές αλλαγές και οι διαφορές στην ώρα (ιδιαίτερα στις πτήσεις 
των µεγάλων αποστάσεων), µπορεί να επιβαρύνουν την υγεία τους. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η αίσθηση της κατάκτησης των αιθέρων, είναι κάτι που ενδιαφέρει και 
προσελκύει πολλά άτοµα από τη νεαρή τους ηλικία ακόµη. Είναι ένα επάγγελµα µε αίγλη, που 
προσφέρει τη δυνατότητα στον πιλότο να ταξιδεύει πολύ, να αµείβεται πολύ καλά και να 
απολαµβάνει ορισµένες ειδικές παροχές.  
Το επάγγελµα του πιλότου έχει υψηλές απαιτήσεις, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αυτοκυριαρχία 
και αποφασιστικότητα, δυναµισµό, ευστροφία, διαύγεια πνεύµατος και γρήγορα 
αντανακλαστικά. 
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προσφέρει τη δυνατότητα στον πιλότο να ταξιδεύει πολύ, να αµείβεται πολύ καλά και να 
απολαµβάνει ορισµένες ειδικές παροχές.  
Το επάγγελµα του πιλότου έχει υψηλές απαιτήσεις, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αυτοκυριαρχία 
και αποφασιστικότητα, δυναµισµό, ευστροφία, διαύγεια πνεύµατος και γρήγορα 
αντανακλαστικά. 
 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πλακάς (Επαγγέλµατα Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που εργάζονται για 
την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών συγκροτηµάτων και άλλων 
οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές και 
επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται από διάφορες 
δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, υπουργεία, 
οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, βιοµηχανίες, στην 
οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Ειδικότερα ο πλακάς τοποθετεί πλακάκια ή πλάκες στις επιφάνειες των δωµατίων, του 
λουτρού, της κουζίνας, της βεράντας ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο χρειαστεί. 
Για τη συγκεκριµένη εργασία προετοιµάζει την επιφάνεια που θα δεχτεί την πλακόστρωση 
(τοίχο ή δάπεδο), εξοµαλύνει τυχόν κοιλότητες και προεξοχές της επιφάνειας και µε µεγάλη 
προσοχή και σχολαστικότητα της δίνει τις κατάλληλες κλίσεις (αλφαδιές) µε τη βοήθεια της 
αεροστάθµης (αλφαδιού). 
Βρέχει τα πλακάκια και στην πίσω επιφάνειά τους τοποθετεί κονίαµα ή ειδική κόλλα και, αφού 
τοποθετήσει κάθε πλακάκι στη θέση που πρέπει, το χτυπάει ελαφρά να σταθεροποιηθεί και 
ευθυγραµµίζει τις σειρές χρησιµοποιώντας αλφάδι. Κόβει τα πλακάκια στο σχήµα που 
χρειάζεται για την επικάλυψη γωνιών ή την τοποθέτησή τους γύρω από δοµικά στοιχεία 
(κολώνες) και σταθερά αντικείµενα (βρύσες, σαπουνοθήκες) και τέλος, καλύπτει τις ενώσεις 
αυτών µε ειδικό στόκο (αρµόστοκο). 
Στις επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες, χρησιµοποιεί πάντοτε την ίδια τεχνική τοποθέτησης, 
αλλά για συγκολλητική ύλη χρησιµοποιεί µόνο τσιµεντοκονίαµα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες 
αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς 
και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται 
ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και 
συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες 
αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς 
και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται 
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και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται 
ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και 
συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι τεχνίτες 
αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς 
και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια σωστή κατασκευή. Χρειάζεται 
ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και 
συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραµµατισµός 
όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 
κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη 
αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω 
ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών 
και επαγγελµατικών χώρων. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν 
να εξελιχθούν επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των 
συνεργατών τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη διακύµανση 
ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από εµπειρικούς 
τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων, 
µαθητευόµενων εργατών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις εργασίες 
οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά εργάζονται 
σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδοµή, σκαλωσιές, 
εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές 
χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά 
σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλµατα αυτά 
είναι το Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι τεχνίτες 
µετρούν, υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν χρειάζεται ή το 
απαιτεί η φύση του έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-
επαγγελµατία, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους 
πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους 
αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η ακρίβεια στην 
κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται από τους πελάτες και 
µπορούν να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πλανόδιος πωλητής 

 
Ορισµός: Ο πλανόδιος µικροπωλητής ασχολείται µε την πώληση προϊόντων µικρής αξίας σε 
ανοικτούς χώρους.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πλανόδιος πωλητής 

 
Ορισµός: Ο πλανόδιος µικροπωλητής ασχολείται µε την πώληση προϊόντων µικρής αξίας σε 
ανοικτούς χώρους.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο επαγγελµατίας µικροπωλητής αφού προµηθευτεί από τον τόπο 
"παραγωγής" τους τα προς πώληση προϊόντα, τα εκθέτει σε ειδικά διαµορφωµένους πάγκους 
και επιδιώκει την πώλησή τους. Επίσης, φροντίζει για την αποθήκευση των προϊόντων που 
µένουν απούλητα. 
Γίνεται σαφές ότι ο πλανόδιος µικροπωλητής θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό 
για τη διάθεση των προϊόντων του (ειδικός πάγκος, λάµπες µε ηλεκτρογεννήτριες κ.λπ.). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Βασική προϋπόθεση, όµως, για τη νόµιµη άσκηση του 
επαγγέλµατος είναι η αγορά της αντίστοιχης άδειας από τους κατά τόπους δήµους. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, αλλά κάποια στοιχειώδης γνώση της αγοράς. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργατικότητα, η προθυµία, η εγκαρδιότητα, η κοινωνική δεξιότητα, η 
υποµονή και η επιµονή, είναι χαρακτηριστικά που χρειάζεται να διαθέτει απαραίτητα ο 
επαγγελµατίας µικροπωλητής. Ακόµη, χρειάζεται να είναι γρήγορος και επιδέξιος στη δουλειά 
του, να έχει καλούς τρόπους, διαπραγµατευτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα 
αντίληψης του χώρου και καλαισθησία. 
 
Μέλλον: Η µεταβολή των δοµών του εµπορίου και η εξάπλωση των πολυκαταστηµάτων 
περιορίζουν τις δυνατότητες δράσης των µικροπωλητών. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης:  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο πλανόδιος µικροπωλητής εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, 
χωρίς συγκεκριµένο ωράριο, ακόµη και κατά τις ηµέρες των εορτών και των αργιών, ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας. 
Πρόκειται για κουραστικό επάγγελµα, αφού απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας και εργασία 
κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες πολλές φορές. Εξάλλου, υπάρχουν περιπτώσεις 
µικροπωλητών, οι οποίοι, µην έχοντας εξασφαλίσει άδεια για την πώληση των προϊόντων 
τους, εργάζονται παράνοµα σε συνθήκες µεγάλου άγχους. Επιπλέον, οι µετακινήσεις και τα 
ταξίδια είναι συχνά.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο επαγγελµατίας µικροπωλητής χρειάζεται να είναι δραστήριος, γρήγορος, 
εργατικός, να διαθέτει καλούς τρόπους, διαπραγµατευτική ικανότητα και κοινωνική δεξιότητα, 
προκειµένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλµατος και να µπορέσει να διαθέσει 
τα προϊόντα του. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πλέκτης (ʼλλα Επαγγέλµατα 
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Υποδησης) 

 
Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και προετοιµασία για 
πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών.  
 
Περιγραφή: Ο πλέκτης χειρίζεται κυρίως αυτόµατες µηχανές πλέξης υφασµάτων και έχει την 
ευθύνη για τη σωστή λειτουργία τους και για την επιδιόρθωση µικρών βλαβών. Επίσης, ελέγχει 
τα προϊόντα που παράγονται και φροντίζει για την επιδιόρθωση µικροελαττωµάτων.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν απαιτείται 
αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί µπορούν να ειδικευτούν σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε 
σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρµατος του ΕΟΜΜΕΧ ή να µάθουν 
εµπειρικά την  
τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  
 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, υποµονή και 
σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς υπεύθυνοι και 
προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. Απαραίτητα στοιχεία 
για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, η επιδεξιότητα στο χειρισµό 
εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η 
ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η µαζική, 
όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες έχει δηµιουργήσει 
κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να 
αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την ειδικότητά 
τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια παραγωγής ενδυµάτων, 
κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν 
δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό 
άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής χρησιµοποιούν εργαλεία και 
µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους χώρους αυτούς 
υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, χνούδι από τα 
υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα οποία, 
όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να φτάσουν στα χέρια 
του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα είδη. 
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υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα οποία, 
όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να φτάσουν στα χέρια 
του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα είδη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής (Skipper) 

 
Ορισµός: Ο πλοηγός σκαφών αναψυχής είναι κυβερνήτης µικρού ιστιοπλοϊκού ή και 
µηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, που ενοικιάζεται µε την ηµέρα, κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες.  
 
Περιγραφή: Ο πλοηγός σκαφών αναψυχής έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση µικρού 
τουριστικού σκάφους αναψυχής. Πρόκειται για ένα επάγγελµα εποχιακό, µε µεγάλη ζήτηση 
τους καλοκαιρινούς µήνες χωρίς σίγουρη καθηµερινή απασχόληση. 
Στις δραστηριότητές του περιλαµβάνονται η παραλαβή του σκάφους, ο έλεγχος της 
κατάστασης και του εξοπλισµού του, η προµήθεια νερού, τροφίµων και άλλων αναλωσίµων και 
η πλοήγηση του σκάφους σε παραλίες και λιµάνια ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις 
προτιµήσεις των ενοικιαστών του ή η µεταφορά των σκαφών από λιµάνι σε λιµάνι για την 
επιβίβαση τουριστών και η φροντίδα για την άνετη και ασφαλή µεταφορά τους. 
Γενικότερα, οι αρµοδιότητες και δραστηριότητες του πλοηγού κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 
εξαρτώνται από τη συµφωνία που έχει κάνει µε τους πελάτες.  
Ο επαγγελµατίας πλοηγός σκαφών αναψυχής χρησιµοποιεί ναυτικούς χάρτες και βιβλία-
πιλότους για κάθε περιοχή, ναυτιλιακά όργανα για τη χάραξη πορείας και φορητό ασύρµατο. 
Σε περίπτωση ατυχήµατος χρησιµοποιεί φαρµακευτικό υλικό για να παράσχει τις πρώτες 
βοήθειες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του πλοηγού σκαφών αναψυχής είναι 
απαραίτητο να έχει δίπλωµα κυβερνήτη σκάφους, καθώς και γνώσεις σχετικά µε τη ναυτιλία, 
τη θάλασσα, τους ναυτικούς χάρτες και τη µορφολογία των νησιών και του βυθού.  
Εκτός από τις Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού υπάρχουν και Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικών 
Οµίλων που παρέχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και το ανάλογο δίπλωµα για την πλοήγηση 
σκαφών αναψυχής.  
 
Σπουδαιότητα: Ο πλοηγός σκαφών αναψυχής χρειάζεται να διαθέτει προθυµία, κοινωνική 
δεξιότητα, επινοητικότητα, δυναµισµό, συνέπεια, αυτάρκεια και αγάπη για τη θάλασσα και τα 
ταξίδια. Απαραίτητο είναι να βρίσκεται σε καλή φυσική και σωµατική κατάσταση, να διαθέτει 
ψυχραιµία και αντοχή, καθώς και υποµονή και συγκαταβατικότητα. 
Ακόµα, χρειάζεται να είναι επιδέξιος κατά το χειρισµό των µηχανών και του εξοπλισµού του 
σκάφους, να διαθέτει ικανότητες για την αντιµετώπιση ειδικών µηχανικών προβληµάτων και 
γρήγορα αντανακλαστικά. Επιθυµητή, επίσης, θεωρείται η γνώση µιας τουλάχιστον ξένης 
γλώσσας, προκειµένου για την επικοινωνία µε τους ξένους τουρίστες που επιβαίνουν στο 
σκάφος. 
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δεξιότητα, επινοητικότητα, δυναµισµό, συνέπεια, αυτάρκεια και αγάπη για τη θάλασσα και τα 
ταξίδια. Απαραίτητο είναι να βρίσκεται σε καλή φυσική και σωµατική κατάσταση, να διαθέτει 
ψυχραιµία και αντοχή, καθώς και υποµονή και συγκαταβατικότητα. 
Ακόµα, χρειάζεται να είναι επιδέξιος κατά το χειρισµό των µηχανών και του εξοπλισµού του 
σκάφους, να διαθέτει ικανότητες για την αντιµετώπιση ειδικών µηχανικών προβληµάτων και 
γρήγορα αντανακλαστικά. Επιθυµητή, επίσης, θεωρείται η γνώση µιας τουλάχιστον ξένης 
γλώσσας, προκειµένου για την επικοινωνία µε τους ξένους τουρίστες που επιβαίνουν στο 
σκάφος. 
 
Μέλλον: Όσο η έλευση τουριστών στη χώρα µας µεγαλώνει, τόσο αυξάνεται η ζήτηση του 
επαγγέλµατος. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, Η ζήτηση των ιστιοπλοϊκών και µικρών 
σκαφών αναψυχής συνεχώς αυξάνεται.  
Η αγορά εργασίας για τους πλοηγούς σκαφών αναψυχής εµφανίζεται διευρυµένη και οι 
αποδοχές τους κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Πρέπει να σηµειωθεί, όµως, ότι το επάγγελµα 
χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη προϋπηρεσίας. Παρ' όλα αυτά, για την ασφαλή άσκηση του επαγγέλµατος η εµπειρία 
παίζει σηµαντικό ρόλο. Ο πλοηγός σκαφών αναψυχής ασχολείται κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο µε την πλοήγηση των σκαφών ενώ κατά τη χειµερινή περίοδο µε τη συντήρησή τους. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο πλοηγός σκαφών αναψυχής εργάζεται πάνω στο σκάφος, είτε 
µόνος κατά τις µεταφορές σκαφών είτε µε πελάτες. Το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό και 
εξαρτάται ακόµα και από τις καιρικές συνθήκες. Το επάγγελµα αυτό απαιτεί χειρωνακτικές 
δεξιότητες τόσο κατά τον ελλιµενισµό, όσο και κατά την πλεύση για το χειρισµό των πανιών. Οι 
πλοηγοί σκαφών αναψυχής αντιµετωπίζουν αρκετές φορές προβλήµατα υγείας, κυρίως λόγω 
της υγρασίας της θάλασσας.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο πλοηγός σκαφών αναψυχής έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση µικρών 
σκαφών και την ασφαλή µεταφορά τουριστών.  
Το επάγγελµα απαιτεί κοινωνική δεξιότητα, αγάπη για τη θάλασσα και προθυµία για την 
εξυπηρέτηση των επιβατών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πλοίαρχος 

 
Ορισµός: Ο πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης των εµπορικών ή ακτοπλοϊκών σκαφών και 
ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 
ασφάλεια του πλοίου, του πληρώµατος, του φορτίου και των επιβατών.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο πλοίαρχος χαράζει την πορεία του πλοίου και παρακολουθεί την 
ταχύτητά του µε τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ναυσιπλοίας και χαρτών και 
κάνει τους απαραίτητους ελιγµούς για την οµαλή προσέγγιση ή την αποµάκρυνση του πλοίου 
από την προβλήτα του λιµανιού. Επιπλέον, έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασµό του 
πλοίου, κρατάει το ηµερολόγιο του πλοίου και κάνει τον αναγκαίο προγραµµατισµό. 
Κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλων των µελών του πληρώµατος παρακολουθώντας 
ταυτόχρονα τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής 
βοήθειας σε µέλη του πληρώµατος ή σε επιβάτες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν 
εργάζεται σε εµπορικό πλοίο, προετοιµάζει το σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, 
επιβλέπει τις αντίστοιχες διαδικασίες και φροντίζει για την ασφάλεια των εµπορευµάτων. 
Παράλληλα, κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις µε τις λιµενικές αρχές και τους φορτωτές, 
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κάνει τους απαραίτητους ελιγµούς για την οµαλή προσέγγιση ή την αποµάκρυνση του πλοίου 
από την προβλήτα του λιµανιού. Επιπλέον, έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασµό του 
πλοίου, κρατάει το ηµερολόγιο του πλοίου και κάνει τον αναγκαίο προγραµµατισµό. 
Κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλων των µελών του πληρώµατος παρακολουθώντας 
ταυτόχρονα τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής 
βοήθειας σε µέλη του πληρώµατος ή σε επιβάτες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν 
εργάζεται σε εµπορικό πλοίο, προετοιµάζει το σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, 
επιβλέπει τις αντίστοιχες διαδικασίες και φροντίζει για την ασφάλεια των εµπορευµάτων. 
Παράλληλα, κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις µε τις λιµενικές αρχές και τους φορτωτές, 
καθώς και τις διαπραγµατεύσεις µε τους παραλήπτες του φορτίου που µεταφέρει.  
Στη διάρκεια του ταξιδιού έχει απόλυτη εξουσία όσον αφορά στη διοίκηση αλλά και σε νοµικά 
θέµατα. Για παράδειγµα, µπορεί να διατάξει ακόµα και την κράτηση επιβατών που 
παραβαίνουν το νόµο, να αποφασίσει την απόρριψη εµπορευµάτων ή την εγκατάλειψη του 
πλοίου σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή του πληρώµατος ή των επιβατών.  
Είναι υπεύθυνος για την πληρωµή των µισθών του πληρώµατος, καθώς και για τη σύνταξη 
αναφορών και εκθέσεων που απαιτούνται από τις αρχές ή τη ναυτιλιακή επιχείρηση. Για τη 
διεκπεραίωση πολλών από αυτά τα καθήκοντά του συνεργάζεται µε τους άλλους αξιωµατικούς 
του πλοίου. 
Γενικά, ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της πορείας του πλοίου και τους ελιγµούς 
προσέγγισης στα λιµάνια. Έχει ευθύνη για την επιλογή και το συντονισµό των αρµοδιοτήτων 
του πληρώµατος, την τήρηση της τάξης, τον έλεγχο καταλληλότητας και την καλή λειτουργία 
και ασφάλεια του πλοίου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλµατος είναι η κατοχή 
πτυχίου ειδικότητας Πλοιάρχου από τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες 
λειτουργούν σε πολλές πόλεις της χώρας και είναι Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Η φοίτηση 
είναι τριετής και κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εκτελούν και ταξίδια ως δόκιµοι. Οι 
φοιτητές αποφοιτούν µε το βαθµό του ανθυποπλοιάρχου και προκειµένου να φτάσουν στο 
βαθµό του πλοιάρχου απαιτούνται 84 µήνες θαλάσσιας υπηρεσίας. Στη διάρκεια των µηνών 
αυτών οι αποφοιτήσαντες παρακολουθούν ειδικά 6µηνα προγράµµατα και υποβάλλονται σε 
γραπτές εξετάσεις. 
Η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για την εξάσκηση του 
επαγγέλµατος, ενώ γνώση και δεύτερης γλώσσας θεωρείται σηµαντικό προσόν.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του πλοιάρχου απαιτεί υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και 
κριτική σκέψη. Ο πλοίαρχος πρέπει να είναι τολµηρός, εύστροφος, ανεξάρτητος, να έχει 
συναισθηµατική ωριµότητα και καλή υγεία. Πολύ σηµαντικό, εξάλλου, είναι να έχει διοικητικές 
και οργανωτικές δεξιότητες, αφού είναι απαραίτητο να χειρίζεται πολλά θέµατα ταυτόχρονα και 
να διοικεί ικανοποιητικά το σύνολο του πληρώµατος, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 
συνήθως είναι ανοµοιογενές, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες αποµόνωσης που επιβάλλει το 
θαλάσσιο ταξίδι. Ακόµη, οφείλει να είναι δίκαιος και αµερόληπτος, να διαθέτει ευαισθησία και 
ενδιαφέρον για τα µέλη του πληρώµατος και τις συνθήκες διαβίωσής τους στο πλοίο και να 
εµπνέει σεβασµό. 
Το επάγγελµα επιλέγουν, κυρίως, άνθρωποι αυτάρκεις, που αγαπούν τη θάλασσα, τα ταξίδια 
και αψηφούν τους κινδύνους.  
Σήµερα, τα πλοία είναι αυτοµατοποιηµένα και για το λόγο αυτό για την ενασχόληση µε το 
επάγγελµα απαιτούνται γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων πολύ 
εξειδικευµένων ηλεκτρονικών µηχανηµάτων. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η γνώση ξένων 
γλωσσών.  
 
Μέλλον: Η σταθερή ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και των θαλασσίων µεταφορών δηµιουργούν 
θετικές προοπτικές απασχόλησης για εξειδικευµένα στελέχη, ενώ η αποφοίτηση από τις 
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακολουθεί ελεγχόµενους ρυθµούς.  
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Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακολουθεί ελεγχόµενους ρυθµούς.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι πλοίαρχοι απασχολούνται σε ναυτιλιακές εταιρίες. Μετά από 
αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας µπορούν να αναλάβουν διάφορες θέσεις στα ναυτιλιακά 
γραφεία και έτσι να σταµατήσουν να ταξιδεύουν.  
Αρκετοί πλοίαρχοι εργάζονται ως καπετάνιοι σκαφών αναψυχής ή δηµιουργούν εταιρίες 
ενοικιάσεως τέτοιων σκαφών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για ό,τι συµβαίνει στο πλοίο που 
κυβερνά, πράγµα που συνεπάγεται αυξηµένες ευθύνες. Εξάλλου, και οι συνθήκες εργασίας 
του πλοιάρχου είναι ιδιαίτερες. Από τη φύση του το επάγγελµα απαιτεί παραµονή για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα µακριά από το σπίτι και τα συγγενικά πρόσωπα. Επίσης, η σύσταση του 
πληρώµατος ενός πλοίου είναι πολλές φορές ανοµοιογενής, αφού αποτελείται από άτοµα 
διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν µιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν διαφορετικές συνήθειες 
και αξίες, µε αποτέλεσµα την πιθανότητα δηµιουργίας προβληµάτων στην καθηµερινή 
συµβίωση, γεγονός που ο πλοίαρχος καλείται να αντιµετωπίσει και να διευθετήσει. Ακόµα, στη 
διάρκεια του ταξιδιού οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις κακοκαιρίας, είναι πολλοί. Τέλος, σε έκτακτες περιστάσεις, ο πλοίαρχος µπορεί 
να χρειαστεί να εργάζεται για πολλές ηµέρες χωρίς διακοπή. 
Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα καλές. Ειδικότερα οι αξιωµατικοί 
έχουν τις δικές τους καµπίνες, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισµένες, ενώ οι κοινόχρηστοι 
χώροι διαθέτουν τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας κ.λπ.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο πλοίαρχος χρειάζεται να διαθέτει συνέπεια, υπευθυνότητα, αίσθηµα 
δικαιοσύνης και να αποπνέει κύρος, εµπιστοσύνη και σεβασµό τόσο στο πλήρωµα, όσο και 
στους επιβάτες. 
Ο πλοίαρχος είναι απαραίτητο να διαθέτει ηγετικές δεξιότητες, προκειµένου να επιτυγχάνει τη 
διευθέτηση των όποιων προβληµάτων δηµιουργούνται και τη διευκόλυνση της συνεργασίας 
των µελών του πληρώµατος. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο Πολιτικός Μηχανικός σχεδιάζει, µελετά και επιβλέπει την κατασκευή των τεχνικών 
έργων, δηλαδή των κτιρίων, των δρόµων, γεφυρών, λιµανιών, αεροδροµίων.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο Πολιτικός-Μηχανικός ασχολείται µε την έρευνα του εδάφους όπου 
πρόκειται να θεµελιωθεί το τεχνικό έργο. Σχεδιάζει και υπολογίζει το µέγεθος και τον τρόπο 
κατασκευής του έργου, επιλέγει τα υλικά κατασκευής του έργου και υπολογίζει τις ποσότητές 
τους, παρουσιάζει τη µελέτη του µε σχέδια και τεύχη υπολογισµών στους πελάτες και στις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για να πάρει την άδεια κατασκευής και τέλος, επιβλέπει την 
κατασκευή του έργου µέχρι την παράδοση του. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως Πολιτικός Μηχανικός, πρέπει να έχει 
αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ µετά από ανάλογες εξετάσεις. Οι 
απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.-Τ.Ε.Ε. δεν έχουν ειδική επαγγελµατική κατοχύρωση. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως Πολιτικός Μηχανικός, πρέπει να έχει 
αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ µετά από ανάλογες εξετάσεις. Οι 
απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.-Τ.Ε.Ε. δεν έχουν ειδική επαγγελµατική κατοχύρωση. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο Πολιτικός Μηχανικός σπουδάζει στα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών των 
Πολυτεχνικών Σχολών. Υποµηχανικοί - Βοηθοί Πολιτικοί Μηχανικοί, µπορούν να γίνουν όσοι 
σπουδάζουν σε ανάλογες ειδικότητες των Τ.Ε.Ι., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (για την εκπαίδευση), καθώς και 
σε Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο Πολιτικός Μηχανικός χαρακτηρίζεται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, 
πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισµού και 
επιλογής µεταξύ εναλλακτικών λύσεων, µαθηµατική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη 
χρήση πινάκων και κανονισµών, εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και µε την 
αγορά εργασίας στον τοµέα των δοµικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών 
εφαρµογών. 
Χρειάζονται επίσης ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις 
δραστηριότητες των επιβλέψεων των έργων. Ο Εργολάβος Πολιτικός Μηχανικός πρέπει να 
διαθέτει επιπλέον και επιχειρηµατική ικανότητα. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση µε τα κτιριακά έργα βρίσκεται σε 
στασιµότητα τα τελευταία χρόνια. Έχουν διαµορφωθεί όµως τρεις ειδικότητες µέσα στις 
βασικές σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού: Δοµοστατικών, Υδραυλικών και Έργων 
Οδοποιίας, που διευρύνουν το επαγγελµατικό του πεδίο. Οι αµοιβές των επαγγελµατιών 
αυτών, ποικίλλουν. Ο δηµόσιος υπάλληλος ξεκινά συνήθως από το βασικό µισθό που 
αναλογεί στις σπουδές του, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί 
να έχουν µεγάλες διακυµάνσεις στις αποδοχές τους και να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα µετά 
από µερικά χρόνια επιτυχούς καριέρας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Πολιτικός Μηχανικός µπορεί να εργαστεί στο δηµόσιο, στις 
τεχνικές υπηρεσίες Νοµαρχιών και Δήµων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ανοίξει δικό του 
γραφείο. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας ασχολείται µε τη µελέτη και κατασκευή κτιρίων ή άλλων 
µεγάλων τεχνικών έργων. Μπορεί να διδάξει ως καθηγητής σε Τεχνικές Σχολές και Τεχνικά 
Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, αφού αποκτήσει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής 
της ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο Πολιτικός Μηχανικός εργάζεται συνήθως σε ιδιωτικό γραφείο, 
στην τεχνική εταιρία του ιδιωτικού τοµέα ή στην τεχνική υπηρεσία του δηµοσίου, όπου 
υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας. Αναλώνει πολλές ώρες εργασίας µπροστά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και αρκετές ώρες επίβλεψης στο ύπαιθρο, που είναι συνήθως 
κουραστικές και απαιτούν επικοινωνία και συνδιαλλαγή µε άτοµα πολλών άλλων ειδικοτήτων.  
Αν είναι και εργολάβος, χρειάζεται να έρχεται σε επαφή µε πελάτες και να «κλείνει δουλειές». 
Οι επαφές αυτές καθώς και οι επιβλέψεις µπορεί να µην έχουν συγκεκριµένο ωράριο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο πολιτικός µηχανικός γράφεται στο ΤΕΕ. Ο βοηθός 
πολιτικού µηχανικού, απόφοιτος Τ.Ε.Ι. γράφεται στο ΕΕΤΕΜ. 
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό 
ευθύνης και αποτελεί τη βάση για να γίνει σωστά και µε επιτυχία µια κατασκευή, ένα έργο, είτε 
είναι µικρό είτε µεγάλο. 
Σήµερα, η χρήση ειδικών δοµικών προγραµµάτων µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών υψηλής 
τεχνολογίας, έχει διευκολύνει πολύ το έργο του Πολιτικού Μηχανικού ως προς την ταχύτητα 
και την ακρίβεια των µετρήσεων και υπολογισµών. 
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και την ακρίβεια των µετρήσεων και υπολογισµών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Προγραµµατιστής συστηµάτων και 
εφαρµογών Η/Υ 

 
Ορισµός: Ο προγραµµατιστής H/Y σχεδιάζει προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Μετατρέπει τη λύση του αναλυτή σε λεπτοµερή λογικά διαγράµµατα & κωδικοποιεί τα 
προγράµµατα στην επιλεγµένη γλώσσα προγραµµατισµού, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιµα 
απο τον Η/Υ.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, λαµβάνει πληροφορίες για ένα πρόβληµα, το αναλύει, σχηµατίζει το 
λογικό διάγραµµα και κατασκευάζει το ανάλογο πρόγραµµα Η/Υ, το οποίο µπορεί να είναι ένα 
ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα λογιστικό σύστηµα, ή ένας κειµενογράφος. Ουσιαστικά, προσαρµόζει 
τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ανάγκες του χρήστη. 
Ασχολείται επίσης µε τη µελέτη και εφαρµογή νέων συστηµάτων, ή µε τη βελτίωση και 
προώθηση γνωστών εφαρµογών και ελέγχει τα προγράµµατα για να βεβαιωθεί ότι τα 
αποτελέσµατα ταιριάζουν µε την πραγµατικότητα και να διορθώσει τα πιθανά λάθη. Όταν το 
πρόγραµµα τελειοποιηθεί, ο προγραµµατιστής ηλεκτρονικού υπολογιστή, συντάσσει ένα 
"φάκελο προγράµµατος" που περιλαµβάνει όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του 
προγράµµατος και γραπτές οδηγίες για το χειριστή του Η/Υ. Επίσης, όταν ορισµένα από τα 
δεδοµένα του προβλήµατος αλλάξουν, ο προγραµµατιστής πρέπει να αναπροσαρµόσει το 
πρόγραµµα και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. 
Η δουλειά του προγραµµατιστή Η/Υ εξαρτάται άµεσα από τον αναλυτή, που έχει µελετήσει το 
πρόβληµα και έχει προσδιορίσει τη µέθοδο µε την οποία θα λυθεί. Έτσι συνεργάζεται µαζί του 
για να καταρτίσει το πρόγραµµα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο προγραµµατιστής Η/Υ µπορεί να έχει σπουδάσει στα τµήµατα πληροφορικής 
των Τ.Ε.Ι., ή µπορεί να έχει αποκτήσει σχετικές γνώσεις βοηθού προγραµµατιστή σε δηµόσια 
και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Ειδικά σεµινάρια ταχύρυθµης επιµόρφωσης, προσφέρονται και από 
εξειδικευµένες ιδιωτικές εταιρίες.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί ερευνητικό πνεύµα, ευστροφία, ικανότητα λογικών 
υπολογισµών, υποµονή και ακρίβεια. Η µεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτοµέρεια 
είναι ουσιώδεις. Σηµαντικά προσόντα επίσης για έναν προγραµµατιστή, θεωρούνται η 
ικανότητα επαγωγικού συλλογισµού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη. Ταυτόχρονα, χρειάζεται 
να διαθέτει δηµιουργική φαντασία, να έχει ευχέρεια στη χρήση αριθµών και φυσικά, µεγάλη 
δεξιότητα στο χειρισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Ο προγραµµατιστής έρχεται συχνά σε επαφή µε πελάτες ή χρήστες υπολογιστών και 
εποµένως πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µαζί τους αποτελεσµατικά. Επίσης, χρειάζεται να 
έχει διδακτική ικανότητα για να εξηγεί τα θέµατα της πληροφορικής στους µη ειδικούς µε 
αναλυτικό και κατανοητό τρόπο. Στην περίπτωση που είναι µέλος οµάδας για την 
πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου, πρέπει να είναι συνεργάσιµος και να µπορεί να 
αξιοποιεί τη γνώµη των άλλων. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του προγραµµατιστή έχει θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, 
καθώς οι εφαρµογές των υπολογιστών αφορούν όλο και περισσότερους τοµείς της ζωής µας. 
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Ο προγραµµατιστής έρχεται συχνά σε επαφή µε πελάτες ή χρήστες υπολογιστών και 
εποµένως πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µαζί τους αποτελεσµατικά. Επίσης, χρειάζεται να 
έχει διδακτική ικανότητα για να εξηγεί τα θέµατα της πληροφορικής στους µη ειδικούς µε 
αναλυτικό και κατανοητό τρόπο. Στην περίπτωση που είναι µέλος οµάδας για την 
πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου, πρέπει να είναι συνεργάσιµος και να µπορεί να 
αξιοποιεί τη γνώµη των άλλων. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του προγραµµατιστή έχει θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, 
καθώς οι εφαρµογές των υπολογιστών αφορούν όλο και περισσότερους τοµείς της ζωής µας. 
Ταυτόχρονα, αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς η προσφορά προγραµµατιστών Η/Υ στην 
αγορά εργασίας, καλύπτοντας τις ανάγκες στις µεγάλες πόλεις αλλά αφήνοντας πολλά κενά 
στην περιφέρεια. 
Οι αµοιβές του επαγγελµατία, είναι ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την ειδικότητα του προγραµµατιστή, δεν απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος. Οι προγραµµατιστές µπορούν να αναζητήσουν απασχόληση ως 
υπάλληλοι σε όλες τις υπηρεσίες του δηµοσίου, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, 
αντιπροσωπείες, καταστήµατα, οργανισµούς, εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα πληροφορικής 
ή χρησιµοποιούν τέτοια συστήµατα, όπως τα κέντρα πληροφορικής, οι εταιρίες 
µηχανογραφικών εφαρµογών, τα µηχανογραφικά κέντρα τραπεζών, οργανισµών, υπουργείων, 
πανεπιστηµίων. Μπορούν ακόµα να εργαστούν ως καθηγητές πληροφορικής στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στη σχολή ΣΕΛΕΤΕ, καθώς και ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, στο σχεδιασµό και στην προµήθεια προγραµµάτων σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση ζητήσει τις υπηρεσίες τους. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο προγραµµατιστής Η/Υ εργάζεται σε συνθήκες γραφείου και 
σχεδιαστηρίου, χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χώρος εργασίας είναι 
συνήθως άνετος, ωστόσο η πολύωρη άσκηση του προγραµµατιστή 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.  
Πολλές φορές απαιτείται από τον προγραµµατιστή να επισκεφτεί και άλλα τµήµατα της 
εταιρίας στην οποία εργάζεται, ή να επισκεφτεί τους πελάτες στο δικό τους εργασιακό χώρο. 
Η εργασία του προγραµµατιστή είναι αρκετά πολύπλοκη, απαιτεί µεγάλη πνευµατική 
προσπάθεια, συνεχή προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση και ο επαγγελµατίας συνήθως, δεν 
ακολουθεί τα τυπικά ωράρια εργασίας. Σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας, ή δηµιουργίας 
πολύπλοκων προγραµµάτων, µπορεί να εργάζεται όλη την ηµέρα και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας ακόµη, προκειµένου να ετοιµάσει και να δοκιµάσει τα προγράµµατα που δηµιουργεί. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Απαραίτητα προσόντα για το επάγγελµα, θεωρούνται η µεγάλη δεξιότητα στη 
χρήση Η/Υ και γνώση ανάλογων λογισµικών, η υποµονή, η αναλυτική ικανότητα σκέψης, 
καθώς και η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Ο προγραµµατιστής, περνά πολλές ώρες απόλυτα συγκεντρωµένος µπροστά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά τη φάση δηµιουργίας και ελέγχου των προγραµµάτων, που αυτό 
µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την αποµόνωσή του από το γύρω περιβάλλον του (εργασιακό 
ή οικογενειακό). 
Ο προγραµµατιστής, διαρκώς πρέπει να ενηµερώνεται και να εκπαιδεύεται πάνω στις νέες 
γλώσσες προγραµµατισµού και στη τεχνολογία των Η/Υ που συνεχώς εξελίσσεται. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Προπονητής αθλήµατος 

 
Ορισµός: Ο προπονητής αναλαµβάνει την προετοιµασία αθλητών και γενι-κότερα 
αθλουµένων, ατοµικά ή σε οµάδα, και φροντίζει για την καλή φυσική τους κατάσταση, ώστε να 
έχουν την καλύτερη δυνα-τή απόδοση κατά τη διεξαγωγή αγώνων.  
 
Περιγραφή: Ανάλογα µε το άθληµα και την ηλικία των αθλητών και των αθλουµένων που έχει 
αναλάβει ο προπονητής, επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις και διαµορφώνει το αντίστοιχο 
πρόγραµµα. Στόχος του προπονητή είναι να προετοιµάσει κατάλληλα τους αθλητές και τους 
αθλουµένους, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις αγώνων και 
αναµετρήσεων. Ακόµη, είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία της συγκεκριµένης τακτικής για 
κάθε αγώνα και την πρακτική εφαρµογή της κατά τη διεξαγωγή του. Στο πλαίσιο αυτό 
συγκεντρώνει στοιχεία για τους µελλοντικούς αντιπάλους, προκειµένου η οµάδα του ή ο 
συγκεκριµένος αθλητής που έχει αναλάβει να είναι σε θέση να τους αντιµετωπίσει. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα συµβουλεύει και ενισχύει τους αθλητές, παρεµβαίνει σε 
περιπτώσεις λανθασµένων ενεργειών και τροποποιεί, αν χρειαστεί, την ακολουθούµενη 
τακτική. Μετά το τέλος του αγώνα αναλύει µαζί µε τους αθλητές την απόδοσή τους, επισηµαίνει 
τα θετικά σηµεία και καταστρώνει στρατηγικές βελτίωσης των αρνητικών. 
Αν είναι προπονητής σε οµαδικό άθληµα, έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης αλλαγών για 
την ανανέωση του δυναµικού της οµάδας προκειµένου για την καλύτερη απόδοσή της.  
Ο εξοπλισµός του προπονητή περιλαµβάνει αθλητική φόρµα ή φόρµα κολύµβησης αν 
πρόκειται για θαλάσσια αθλήµατα, σφυρίχτρα, χρονόµετρα και βέβαια εξειδικευµένα για κάθε 
άθληµα εξαρτήµατα, όπως για παράδειγµα µπάλες, ρακέτες, εµπόδια, κορδέλες, κορίνες κ.ά. 
Με την τεράστια προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων σήµερα και την αναγνώριση της 
σπουδαιότητας του αθλητισµού για την οµαλή ανάπτυξη του ανθρώπου, το έργο του 
προπονητή αποκτά ιδιαίτερη αξία. Η τηλεόραση και γενικότερα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
έχουν συµβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη του επαγγέλµατος, ιδιαίτερα όσον αφορά στα 
δηµοφιλή αθλήµατα, όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ και τελευταία ο στίβος και η 
γυµναστική. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να µπορέσει κάποιος να ασκήσει το επάγγελµα του προπονητή 
είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Η άδεια χορηγείται από τη Γ.Γ.Α., εφόσον 
ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή προηγούµενη εµπειρία στο συγκεκριµένο άθληµα µε το 
οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ή έχει παρακολουθήσει σεµινάρια προπονητικής που 
διοργανώνει η Γ.Γ.Α.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµικά µε τον Ν. 2725/99 περί 
αθλητισµού.  
 
Εκπαίδευση: Για την ενασχόληση µε το επάγγελµα του προπονητή απαιτείται πτυχίο του 
τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) των ΑΕΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
δίνεται δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν κατεύθυνση ανάλογα µε το άθληµα µε το 
οποίο θέλουν να ασχοληθούν. Αθλητές που δεν έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ µπορούν να γίνουν 
προπονητές παρακολουθώντας ολιγοήµερα σεµινάρια στη Σχολή Προπονητών της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Γνώσεις προπονητικής για συγκεκριµένα αθλήµατα µπορεί 
κάποιος να αποκτήσει φοιτώντας σε ανάλογα τµήµατα των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης. 
 
Σπουδαιότητα: Η σχέση του προπονητή µε τους αθλητές απαιτεί αµοιβαία ηθική δέσµευση 
και αφοσίωση. Ο προπονητής, εκτός από δάσκαλος, οφείλει ταυτόχρονα να έχει ηγετικές 
δεξιότητες, ικανότητα να δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους αθλητές, να εµπνέει 
σεβασµό και γενικότερα να φροντίζει για τη δηµιουργία και τη διατήρηση κλίµατος 
επικοινωνίας. Στοιχεία που πρέπει, επίσης, να τον διακρίνουν είναι ο ενθουσιασµός, ο 
δυναµισµός και η αποφασιστικότητα, όπως και η ικανότητα σε κάθε στιγµή να διατηρεί την 
ψυχραιµία και την αυτοκυριαρχία του. Τόσο ο ίδιος όσο και οι αθλητές του, οφείλουν να 
λειτουργούν στα αθλητικά πλαίσια που επιβάλουν οι άγραφοι κανόνες δεοντολογίας που έχουν 
καθιερωθεί διεθνώς µε τον αγγλικό όρο 'fairplay'.  
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Σπουδαιότητα: Η σχέση του προπονητή µε τους αθλητές απαιτεί αµοιβαία ηθική δέσµευση 
και αφοσίωση. Ο προπονητής, εκτός από δάσκαλος, οφείλει ταυτόχρονα να έχει ηγετικές 
δεξιότητες, ικανότητα να δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους αθλητές, να εµπνέει 
σεβασµό και γενικότερα να φροντίζει για τη δηµιουργία και τη διατήρηση κλίµατος 
επικοινωνίας. Στοιχεία που πρέπει, επίσης, να τον διακρίνουν είναι ο ενθουσιασµός, ο 
δυναµισµός και η αποφασιστικότητα, όπως και η ικανότητα σε κάθε στιγµή να διατηρεί την 
ψυχραιµία και την αυτοκυριαρχία του. Τόσο ο ίδιος όσο και οι αθλητές του, οφείλουν να 
λειτουργούν στα αθλητικά πλαίσια που επιβάλουν οι άγραφοι κανόνες δεοντολογίας που έχουν 
καθιερωθεί διεθνώς µε τον αγγλικό όρο 'fairplay'.  
Σηµαντικό, ουσιαστικό, αλλά και δύσκολο κοµµάτι της δουλειάς του προπονητή αποτελεί η 
ψυχολογική προετοιµασία για την αντιµετώπιση κάθε αντιπάλου, πράγµα που απαιτεί να 
διαθέτει ο ίδιος συναισθηµατική ωριµότητα και ισορροπία. Τέλος, η εντιµότητα, η ηθική 
ακεραιότητα, η ικανότητα στη µετάδοση γνώσεων, οι δεξιότητες επικοινωνίας και τα µεγάλα 
ψυχικά αποθέµατα αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
προπονητή. Όπως γίνεται κατανοητό, η άριστη φυσική κατάσταση είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ενασχόληση µε το επάγγελµα. 
 
Μέλλον: Οι δυνατότητες απασχόλησης των προπονητών βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε 
το άθληµα στο οποίο ειδικεύονται, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει εάν αυτό είναι ατοµικό ή 
οµαδικό. Για τους προπονητές οµαδικών αθληµάτων οι δυνατότητες απασχόλησης είναι 
περισσότερες. Γενικότερα, οι προοπτικές για το επάγγελµα του προπονητή είναι θετικές, 
καθώς όλο και περισσότερο παρατηρείται µια στροφή του ενδιαφέροντος προς τον ενεργό 
αθλητισµό. 
Οι αποδοχές των προπονητών ποικίλλουν και µπορεί να είναι πολύ υψηλές ανάλογα µε την 
οµάδα, το σύλλογο ή το φορέα στον οποίο απασχολείται. Εκτός από τις σταθερές αµοιβές, 
υπάρχουν τα λεγόµενα "πριµ επιτυχιών" που καθορίζονται ανάλογα µε τις νίκες που 
επιτυγχάνει η οµάδα. Η επαγγελµατική άνοδος είναι δύσκολη για έναν προπονητή. Για να 
καταξιωθεί κάποιος στο χώρο, απαιτείται τις περισσότερες φορές πολύχρονη εργασία, 
αφοσίωση στο έργο του και επίτευξη καλών επιδόσεων από τον αθλητή ή την οµάδα που έχει 
αναλάβει. Οι καλοί προπονητές διατηρούν για πολλά χρόνια τις θέσεις τους. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο προπονητής µπορεί να απασχοληθεί σε διάφορους αθλητικούς 
συλλόγους ή ως προσωπικός προπονητής αθλητών, σε εθνικές οµάδες και σε οµάδες 
ιδρυµάτων, φορέων ή σχολείων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του προπονητή συνδέεται µε έντονα 
συναισθήµατα, είτε χαράς και ηθικής ικανοποίησης σε περίπτωση επιτυχίας είτε λύπης σε 
περίπτωση ήττας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η ένταση και το άγχος, τόσο κατά την 
προετοιµασία όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι µεγάλα. Οι προπονήσεις και οι αγώνες 
γίνονται την ηµέρα ή και το βράδυ. Εξάλλου, οι µετακινήσεις για τον προπονητή είναι συχνές 
και ανάλογα µε το αγωνιστικό επίπεδο που έχει αναλάβει και τις υποχρεώσεις της οµάδας ή 
του αθλητή, µπορεί να είναι σε επίπεδο τοπικό, εθνικό ή διεθνές. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί 
ότι ο προπονητής µπορεί να µετακινείται από τη µια οµάδα στην άλλη, κάτι που παρατηρείται 
κατά κύριο λόγο στα πολύ υψηλά επίπεδα της προπονητικής.  
Οι χώροι εργασίας του προπονητή, ανάλογα µε το άθληµα µπορεί να είναι ανοιχτοί, όπως για 
παράδειγµα τα γήπεδα ποδοσφαίρου, ή κλειστοί, όπως για παράδειγµα τα γυµναστήρια άρσης 
βαρών. Η προπόνηση πολλές φορές δεν πραγµατοποιείται στο χώρο που διεξάγεται ο 
αγώνας, αλλά σε βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι συνθήκες εργασίας του προπονητή καθώς και 
τα αποτελέσµατα που µπορεί να επιτύχει είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του φορέα για τον οποίο εργάζεται. Εξάλλου, όσον αφορά στα αποτελέσµατα 
των προσπαθειών του εξαρτώνται και από τους αθλητές τους οποίους έχει αναλάβει να 
προετοιµάσει.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το Καταστατικό του Συνδέσµου Προπονητών και οι 
κανονισµοί προπονητών των διαφόρων αθληµάτων προσδιορίζουν τον δεοντολογικό κώδικα 
που κατά περίπτωση εφαρµόζεται. 
 
Γενικά σχόλια: v Ο προπονητής είναι απαραίτητο να διακρίνεται από διορατικότητα, 
σοβαρότητα και επαγγελµατισµό, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει υπεύθυνα την εξέλιξη της 
πορείας του αθλητή στο αγώνισµα που έχει επιλέξει και να συµβάλλει στην ολοκλήρωση της 
ατοµικής και αθλητικής του προσωπικότητας. 
v Δυναµισµός, µαχητικότητα, επιµονή και µεγάλη ψυχική αντοχή είναι απαραίτητο να 
χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία προπονητή. 
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Γενικά σχόλια: v Ο προπονητής είναι απαραίτητο να διακρίνεται από διορατικότητα, 
σοβαρότητα και επαγγελµατισµό, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει υπεύθυνα την εξέλιξη της 
πορείας του αθλητή στο αγώνισµα που έχει επιλέξει και να συµβάλλει στην ολοκλήρωση της 
ατοµικής και αθλητικής του προσωπικότητας. 
v Δυναµισµός, µαχητικότητα, επιµονή και µεγάλη ψυχική αντοχή είναι απαραίτητο να 
χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία προπονητή. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Πυροσβέστης 

 
Ορισµός: Ο πυροσβέστης ανήκει στην ειδική υπηρεσία αµέσου δράσεως για την κατάσβεση 
πυρκαγιών, τον απεγκλωβισµό ατόµων ή την αντιµετώπιση πληµµύρων και φυσικών 
καταστροφών.  
 
Περιγραφή: Κύριο έργο του πυροσβέστη είναι η φροντίδα για την ασφάλεια και την προστασία 
της ζωής των πολιτών, η κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση, οικήµατα ή πλοία, η αντιµετώπιση 
θεοµηνιών, ο απεγκλωβισµός ατόµων και ο καθαρισµός δρόµων µετά από τροχαία ατυχήµατα. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις τα πυροσβεστικά οχήµατα χρησιµοποιούνται για την καταστολή 
βίαιων επεισοδίων σε συνεργασία µε την αστυνοµία.  
Όταν δεν υπάρχει κάποιo περιστατικό στο οποίο χρειάζεται να παρέµβουν, οι πυροσβέστες 
παραµένουν µε βάρδιες υπηρεσίας µέσα στους θαλάµους ενός πυροσβεστικού σταθµού, 
ασχολούνται µε τη συντήρηση των οχηµάτων και του εξοπλισµού τους και εκπαιδεύονται στη 
χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισµού και σε τεχνικές κατάσβεσης.  
Μόλις ο σταθµός δεχτεί σήµα για κάποιο περιστατικό, αµέσως οι πυροσβέστες φορούν τις 
ειδικές προστατευτικές φόρµες και τα κράνη, επιβιβάζονται στα οχήµατά τους και 
κατευθύνονται στον τόπο του συµβάντος. Εκεί, ανάλογα µε την περίπτωση χρησιµοποιούν 
νερό ή χηµικές ουσίες και προσπαθούν να σβήσουν την εστία της φωτιάς και να εµποδίσουν 
την επέκτασή της. Απεγκλωβίζουν άτοµα που πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί µε γερανούς ή 
ανοίγουν εξόδους διαφυγής γι' αυτά, προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυµατισµένους 
και φροντίζουν για την άµεση µεταφορά τους στα νοσοκοµεία. Επίσης, φροντίζουν να 
αποµακρύνουν άτοµα ή υλικά αγαθά από τον τόπο της καταστροφής. Εξάλλου, σε 
περιπτώσεις σεισµών σπεύδουν να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι παγιδευµένοι σε ερείπια 
κτιρίων ή ακόµη βοηθούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε αυτοκίνητα κ.λπ.  
Τα υλικά µέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους είναι πυροσβεστικά υδροφόρα οχήµατα για 
κατασβέσεις πυρκαγιών, κλιµακοφόρα και βραχιονοφόρα για διασώσεις, πυροσβεστικά 
πλοιάρια, βάρκες διάσωσης, προστατευτικές στολές, κράνη, βαριά εργαλεία, ηλεκτρικά 
πριόνια, τσεκούρια και ειδικό εξοπλισµό, όπως συσκευές ανάνηψης, αναπνευστικές συσκευές 
και εντοπισµού επιζώντων ατόµων µέσα σε ερείπια. 
Οι πυροσβέστες µπορούν να εξειδικευτούν στην κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση ως 
δασοπυροσβέστες, στην κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια και στην κατάσβεση πυρκαγιών σε 
πλοία. Επίσης, υπάρχουν τα ειδικά σώµατα άµεσης επέµβασης, όπως οι οµάδες της Ε.Μ.Α.Κ. 
που επεµβαίνουν σε περιπτώσεις καταστροφών µεγάλης κλίµακας από σεισµούς, πληµµύρες, 
πυρκαγιές διυλιστηρίων κ.λπ. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Προκειµένου να γίνει κάποιος πυροσβέστης είναι απαραίτητο να φοιτήσει στη 
Σχολή Δοκίµων Πυροσβεστών, στην οποία για να εισαχθεί πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα και προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, επαγγελµατική άδεια οδήγησης, 
απολυτήριο στρατού, άριστη υγεία) σύµφωνα µε τον κανονισµό κατάταξης του πυροσβεστικού 
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Προκειµένου να γίνει κάποιος πυροσβέστης είναι απαραίτητο να φοιτήσει στη 
Σχολή Δοκίµων Πυροσβεστών, στην οποία για να εισαχθεί πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα και προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, επαγγελµατική άδεια οδήγησης, 
απολυτήριο στρατού, άριστη υγεία) σύµφωνα µε τον κανονισµό κατάταξης του πυροσβεστικού 
σώµατος.  
Για να γίνει κάποιος αξιωµατικός του πυροσβεστικού σώµατος, πρέπει να συµµετάσχει στις 
πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής 
Ακαδηµίας. Το 50% των εισαγοµένων στη σχολή Αξιωµατικών καλύπτεται από 
αρχιπυροσβέστες. Το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από ιδιώτες πτυχιούχους Α.Ε.Ι., κυρίως 
θετικών ή φυσικών επιστηµών (µηχανολόγους, δασολόγους, χηµικούς µηχανικούς). 
 
Σπουδαιότητα: Εξαιτίας της φύσης της, η εργασία του πυροσβέστη απαιτεί τόλµη, ανδρεία, 
αυταπάρνηση, ψυχραιµία, δυναµισµό, ταχύτητα αντίδρασης, επιδεξιότητα στο χειρισµό 
µηχανηµάτων, ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα και ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών. Επίσης, οι πυροσβέστες χρειάζεται να διαθέτουν ικανότητα αντίληψης του 
χώρου, διοικητικές ικανότητες, καλή φυσική κατάσταση, άριστη σωµατική και ψυχική υγεία και 
κοινωνική ευαισθησία.  
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του πυροσβέστη αποτελεί λειτούργηµα και η συνεισφορά του στην 
κοινωνία είναι πολύ σηµαντική. Έτσι, η ζήτηση για πυροσβέστες είναι σταθερή και εποχιακά 
αυξανόµενη. Συνήθως, τους καλοκαιρινούς µήνες προσλαµβάνονται εποχιακοί 
δασοπυροσβέστες. Για τις θέσεις των αξιωµατικών υπάρχει µεγαλύτερος ανταγωνισµός 
µεταξύ υποψηφίων. Όσοι, όµως, αποφοιτούν από τις ανάλογες σχολές προσλαµβάνονται στο 
Σώµα. 
Οι πυροσβέστες που εργάζονται τόσο στον επιχειρησιακό τοµέα όσο και στο διοικητικό συχνά 
µετακινούνται αλλά µετατίθενται. Οι αµοιβές τους είναι ικανοποιητικές και υπάρχουν αυξήσεις 
και βαθµολογική εξέλιξη ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Αφού αποφοιτήσει από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, ο 
πυροσβέστης τοποθετείται σε ενεργή υπηρεσία στους πυροσβεστικούς σταθµούς και µετά την 
παρέλευση διετίας συντάσσεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης για τη µονιµοποίησή του. 
Οι πυροσβέστες διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, το οποίο ανήκει στα Σώµατα 
Ασφαλείας, και είναι µόνιµοι υπάλληλοι του δηµοσίου. Υπάρχει, όµως, και η δυνατότητα 
ένταξης σε άλλους δηµόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο 
Γεωργίας και η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του πυροσβέστη είναι δύσκολο, κοπιαστικό και 
απαιτητικό. Οι πυροσβέστες εργάζονται κάτω από συνθήκες έντασης και άγχους και πολλές 
φορές ριψοκινδυνεύουν ακόµα και την ίδια τους τη ζωή. Οι συνθήκες εργασίας τους 
θεωρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές, καθώς στους χώρους που επεµβαίνουν υπάρχουν 
δυνατές φλόγες, καπνοί, υψηλές θερµοκρασίες, αναθυµιάσεις χηµικών, συντρίµµια κ.λπ., µε 
αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να τραυµατιστούν, να πάθουν κάποιο έγκαυµα και γενικότερα να 
θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους. 
Οι πυροσβέστες εργάζονται όλο το χρόνο, ακόµη και τις αργίες, µε κυκλικές βάρδιες. Κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες η εργασία τους γίνεται ιδιαίτερα κουραστική και δύσκολη, αφού την 
περίοδο αυτή οι πυρκαγιές είναι συχνές. Οι πυροσβέστες εργάζονται πάντοτε οµαδικά και 
πρέπει ανά πάσα στιγµή να βρίσκονται σε ετοιµότητα να παρέµβουν για την αντιµετώπιση των 
καταστάσεων που προκύπτουν. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο πυροσβέστης βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραµµή, έτοιµος να 
προστατεύσει τον πολίτη και την περιουσία του ή την περιουσία του κράτους, από φωτιά, 
πληµµύρες κ.λπ. και προσφέρει τις υπηρεσίες του πολλές φορές µε αυταπάρνηση και 
αυτοθυσία, έχοντας πλήρη συνείδηση της σηµασίας του ρόλου του.  
Η ετοιµότητα, η τόλµη, η ψυχραιµία και η αποφασιστικότητα είναι σηµαντικά προσόντα για τον 
επαγγελµατία πυροσβέστη. 
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προστατεύσει τον πολίτη και την περιουσία του ή την περιουσία του κράτους, από φωτιά, 
πληµµύρες κ.λπ. και προσφέρει τις υπηρεσίες του πολλές φορές µε αυταπάρνηση και 
αυτοθυσία, έχοντας πλήρη συνείδηση της σηµασίας του ρόλου του.  
Η ετοιµότητα, η τόλµη, η ψυχραιµία και η αποφασιστικότητα είναι σηµαντικά προσόντα για τον 
επαγγελµατία πυροσβέστη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ράφτης 

 
Ορισµός: Ο ράφτης κατασκευάζει χειροποίητα ρούχα, µε βάση κάποιο σχέδιο και σύµφωνα µε 
την επιθυµία του πελάτη.  
 
Περιγραφή: Ο ράφτης αρχικά συζητά µε τον πελάτη για το σχέδιο, συµφωνεί την τιµή και 
καθορίζει τον χρόνο παράδοσης του ενδύµατος. Συχνά, δίνει τη γνώµη του για το σχέδιο που 
ταιριάζει στον τύπο του κάθε πελάτη, παίρνει τα µέτρα του σώµατος και σύµφωνα µε τα µέτρα 
αυτά, κατασκευάζει ένα πρότυπο σχέδιο από χαρτί και κόβει το ύφασµα.  
Στη συνέχεια συναρµολογεί τα κοµµάτια του υφάσµατος, τα τρυπώνει και κάνει πρόβες για να 
διορθώσει τις ατέλειες ή ελαττώµατα που τυχόν υπάρχουν. Ράβει το ύφασµα στην τελική του 
µορφή και τέλος, σιδερώνει το έτοιµο ρούχο. Πολλές φορές χρειάζεται να αντιγράψει κάποιο 
σχέδιο, να το µεγεθύνει ή να το σµικρύνει στα µέτρα που χρειάζεται.  
Βασικά εργαλεία για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι η ραπτοµηχανή, το ηλεκτρικό σίδερο, 
το ψαλίδι, οι καρφίτσες, βελόνες και κλωστές, ο πάγκος κοπής, σχεδιασµού και σιδερώµατος 
του υφάσµατος. 
Όταν για την κατασκευή των ενδυµάτων εργάζονται πολλά άτοµα, τότε το καθένα εκτελεί ένα 
µέρος της εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ραφής του ενδύµατος. Ειδικεύεται 
δηλαδή, άλλος στο κόψιµο, άλλος στη συναρµολόγηση των κοµµατιών, άλλος στο γάζωµα στη 
ραπτοµηχανή, φορεµάτων, πουκαµίσων, σακακιών ή παντελονιών.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως ελεύθερος επαγγελµατίας απαιτείται 
άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ράφτης µπορεί να είναι απόφοιτος των Σχολών Μαθητείας ή Ταχύρρυθµης 
Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. Μπορεί επίσης να σπουδάσει σε διάφορα Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών ή να αποκτήσει εµπειρία κοντά σε ειδικευµένο τεχνίτη, αν εργάζεται ιδιωτικά.  
 
Σπουδαιότητα: Η δεξιοτεχνία στη λεπτή χειρωνακτική εργασία, η ικανότητα να εργάζεται µε 
προσοχή, ακρίβεια και µέθοδο, είναι απαραίτητα προσόντα για το ράφτη. Επιπλέον, χρειάζεται 
να διαθέτει υποµονή, δηµιουργικότητα, ευελιξία, υπολογιστική ικανότητα, σωστή αντίληψη των 
µορφών και των σχηµάτων και να µην έχει αλλεργική ευαισθησία στο χνούδι και το ύφασµα. 
Επίσης, ο ράφτης χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική ευαισθησία, καλό γούστο και πνεύµα 
συνεργασίας, καθώς συχνά δουλεύει ως µέλος µιας οµάδας. Επίσης, οφείλει να ενηµερώνεται 
συνεχώς για τις νέες τάσεις και τις απαιτήσεις της µόδας. Η ευγένεια και η κοινωνικότητα 
απέναντι στον πελάτη ανήκουν στις επαγγελµατικές υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα όταν εργάζεται 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
 
Μέλλον: Η βιοµηχανία του έτοιµου και του εισαγόµενου ενδύµατος έχει υποσκελίσει τη 
βιοτεχνική και ατοµική παραγωγή, µε αποτέλεσµα το επάγγελµα - ιδιαίτερα µε την 
παραδοσιακή του µορφή - να περνάει κρίση. Οι τεχνίτες µπορούν ευκολότερα να αναζητήσουν 
και να βρουν εργασία στις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες ετοίµων ενδυµάτων. 
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συνεργασίας, καθώς συχνά δουλεύει ως µέλος µιας οµάδας. Επίσης, οφείλει να ενηµερώνεται 
συνεχώς για τις νέες τάσεις και τις απαιτήσεις της µόδας. Η ευγένεια και η κοινωνικότητα 
απέναντι στον πελάτη ανήκουν στις επαγγελµατικές υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα όταν εργάζεται 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
 
Μέλλον: Η βιοµηχανία του έτοιµου και του εισαγόµενου ενδύµατος έχει υποσκελίσει τη 
βιοτεχνική και ατοµική παραγωγή, µε αποτέλεσµα το επάγγελµα - ιδιαίτερα µε την 
παραδοσιακή του µορφή - να περνάει κρίση. Οι τεχνίτες µπορούν ευκολότερα να αναζητήσουν 
και να βρουν εργασία στις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες ετοίµων ενδυµάτων. 
Οι µηνιαίες οικονοµικές αποδοχές του ράφτη, συναρτώνται µε την προσωπική δράση και τα 
προσόντα του επαγγελµατία. Σε γενικές γραµµές όµως θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ράφτης µπορεί να απασχοληθεί σε νοσοκοµεία, σε 
στρατιωτικές υπηρεσίες, ή ως ειδικευµένος τεχνίτης σε βιοµηχανίες ή σε βιοτεχνίες έτοιµων 
ενδυµάτων. 
Ο ράφτης έτοιµων ενδυµάτων µπορεί να εργάζεται σε βιοτεχνία ή βιοµηχανία, όπου τα ρούχα 
κόβονται όλα πάνω σε ένα ορισµένο πρότυπο, ράβονται πανοµοιότυπα και ξεχωρίζουν κατά 
µέγεθος µε τα νούµερα. Ακόµη, µπορεί να εξειδικευτεί στο ράψιµο κάποιου είδους ενδύµατος 
όπως σε ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, φασόν, ενδυµασία κληρικών και ιερά άµφια, 
στρατιωτικές, εθνικές ή τοπικές ενδυµασίες και άλλα. 
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, µπορεί να ανοίξει δικό του εργαστήριο κοπτικής - ραπτικής, 
εργαστήριο υψηλής µόδας. Μπορεί να εργάζεται στο σπίτι παίρνοντας δουλειά µε το κοµµάτι 
(φασόν), ή να ασχοληθεί µε την παραγωγή ενδυµάτων κατά παραγγελία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ράφτης συχνά έχει άγχος προκειµένου να ικανοποιήσει τον 
πελάτη και να παραδώσει την παραγγελία µέσα στο διάστηµα που έχει συµφωνήσει µαζί του. 
Η εργασία είναι χειρωνακτική και αρκετά κουραστική, καθώς ο ράφτης τον περισσότερο χρόνο 
εργάζεται σκυµµένος επάνω από το ύφασµα που ράβει, ή στη µηχανή που γαζώνει. Επίσης, η 
στάση του σώµατος προκαλεί συχνά προβλήµατα στη σπονδυλική στήλη, ενώ "επίπονη" είναι 
η εργασία και για την όραση.  
Ο ράφτης εργάζεται µέσα σε κλειστό χώρο, σε ένα εργαστήριο µόνος ή µε βοηθούς, ή σε 
µεγάλη αίθουσα παραγωγής έτοιµων ενδυµάτων µε πολλούς συναδέλφους του. Το 
περιβάλλον εργασίας είναι θορυβώδες όταν λειτουργούν πολλές µηχανές αλλά και ανθυγιεινό, 
γιατί το χνούδι από τα διάφορα υφάσµατα και τις κλωστές, µπορεί να προκαλέσει στους 
εργαζόµενους αλλεργικές αντιδράσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ωράριο 
απασχόλησης δεν είναι συγκεκριµένο και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, θεωρείται ως απαραίτητο προσόν για 
τον ράφτη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνδιαλλαγής µε τον πελάτη.  
Ο επαγγελµατίας εργάζεται σύµφωνα µε τις επιθυµίες του πελάτη του, αλλά πρέπει να είναι σε 
θέση να προτείνει και να τον πείθει αν χρειαστεί για το στυλ που θα ακολουθήσει, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου ατόµου. 
Η δηµιουργική φαντασία, η επινοητικότητα, η προσοχή, η σηµασία στη λεπτοµέρεια κατά την 
δηµιουργία των ενδυµάτων, είναι στοιχεία που διακρίνουν και µπορούν να αναδείξουν έναν 
καλό επαγγελµατία ράφτη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σεναριογράφος 

 
Ορισµός: Είναι αυτός που συγγράφει ή διασκευάζει την υπόθεση ενός θεατρικού, 
κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, περιγράφοντας όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες της 
δράσης.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σεναριογράφος 

 
Ορισµός: Είναι αυτός που συγγράφει ή διασκευάζει την υπόθεση ενός θεατρικού, 
κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, περιγράφοντας όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες της 
δράσης.  
 
Περιγραφή: Στόχος του σεναριογράφου είναι να αποδώσει µε τον καλύτερο τρόπο την εξέλιξη 
µιας ιστορίας που προορίζεται να αποτελέσει τον κορµό ενός θεατρικού έργου ή µιας 
κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας. Η ιστορία αυτή µπορεί να βασίζεται σε πραγµατικά 
γεγονότα ή να περιέχεται σε κάποιο βιβλίο. Ακόµα µπορεί να έχει γραφεί αποκλειστικά για να 
αποτελέσει σενάριο µετά από συγκεκριµένο διαγωνισµό, ή ως παραγγελία ενός οργανισµού, ή 
για λογαριασµό κάποιου παραγωγού ταινιών ή θεατρικών έργων. 
Ειδικότερα, ο σεναριογράφος επιλέγει το θέµα για το σενάριο, ερευνά το περιβάλλον της 
ιστορίας, τη χρονική περίοδο, τη γλώσσα και τους χαρακτήρες, ώστε να δώσει αληθοφάνεια 
στην πλοκή, συντάσσει το σενάριο, συνεργάζεται µε τον παραγωγό κάνοντας αλλαγές και 
προσαρµογές στο σενάριο και τέλος, παρακολουθεί την παραγωγή του έργου για να βοηθήσει 
στην καλύτερη απόδοση του σεναρίου.  
Τα µέσα που χρησιµοποιεί στη δουλειά του είναι η γραφοµηχανή ή ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής που χρησιµοποιεί για να µορφοποιήσει το σενάριο, το τηλέφωνο, το διαδίκτυο, τα 
βιβλία και διάφορα έντυπα για συγκέντρωση πληροφοριών και υλικού.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Με το επάγγελµα ασχολούνται συνήθως άτοµα µε ευρύτερη γενική παιδεία, 
κοινωνική µόρφωση και καλλιέργεια, που έχουν έφεση στη συγγραφή κειµένων, ή προσωπική 
µακρόχρονη ενασχόληση µε το γράψιµο σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Σχετικές όµως γνώσεις για 
την άσκηση του επαγγέλµατος, µπορούν να αποκτηθούν σε Σχολές Κοινωνικών Επιστηµών, 
Καλών Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικής, Φιλοσοφικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Επίσης, 
στην ειδικότητα του σεναριογράφου µπορεί κάποιος να καταρτιστεί στα ΙΕΚ.  
 
Σπουδαιότητα: Ο σεναριογράφος διακρίνεται από ενθουσιασµό, δυναµισµό, ευαισθησία, 
επινοητικότητα, δηµιουργικό και ανήσυχο πνεύµα, σχεδιαστικές, οργανωτικές, διασκευαστικές 
και γλωσσικές ικανότητες. Απαραίτητο προσόν θεωρείται η ευχέρεια στο γραπτό λόγο, καθώς 
και η µεγάλη φαντασία. Ιδιαίτερες ικανότητες όπως, ικανότητα επικοινωνίας µε τους 
ανθρώπους, συνεργασίας, επινόησης, ανακάλυψης και εύρεσης στοιχείων που θα του δώσουν 
έναυσµα για συγγραφή ή θα συµπληρώσουν το σενάριό του, είναι επιθυµητές και συµβάλλουν 
στην επαγγελµατική του εξέλιξη. Παράλληλα, ο σεναριογράφος χρειάζεται να έχει αναπτυγµένο 
αισθητήριο για τις επιθυµίες και ανάγκες του κοινού και ικανότητα µετάδοσης ενός µηνύµατος 
µε απλό, κατανοητό, πρωτότυπο και εύστοχο τρόπο. Απαραίτητη ακόµα θεωρείται η 
κατανόηση της λειτουργίας των οπτικοακουστικών µέσων, καθώς και η δεξιότητα στη γραφή, 
στη χρήση της γραφοµηχανής ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Μέλλον: Για το επάγγελµα αυτό απαιτούνται αυξηµένα προσόντα και δεξιότητες. Δεν είναι 
πολλοί αυτοί που τα διαθέτουν, µε αποτέλεσµα να έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, 
ικανοποιητικές συνολικά αποδοχές και κοινωνική προβολή.  
Οι αποδοχές τους, κυµαίνονται ανάλογα µε την αναγνώριση και το γόητρο που 
απολαµβάνουν. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σεναριογράφος συνήθως είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, ο 
οποίος συνεργάζεται ή συµµετέχει σε οµάδες θεατρικής, κινηµατογραφικής, τηλεοπτικής, 
ραδιοφωνικής και διαφηµιστικής παραγωγής, ή συγγραφής και παραγωγής κινούµενων 
σχεδίων.  
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οποίος συνεργάζεται ή συµµετέχει σε οµάδες θεατρικής, κινηµατογραφικής, τηλεοπτικής, 
ραδιοφωνικής και διαφηµιστικής παραγωγής, ή συγγραφής και παραγωγής κινούµενων 
σχεδίων.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σεναριογράφος εργάζεται συνήθως µόνος του στο γραφείο, ή 
στον προσωπικό του χώρο, µε ωράριο που καθορίζει ο ίδιος βάσει της προσωπικής του 
έµπνευσης και διάθεσης. Μπορεί όµως να χρειαστεί να εργασθεί κάτω από πίεση χρόνου µε 
πολύ εντατικούς ρυθµούς και µε ακανόνιστο ωράριο, στην περίπτωση που αναλαµβάνει τη 
συγγραφή ενός έργου µετά από παραγγελία που έχει συγκεκριµένη προθεσµία παράδοσης. 
Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου, µπορεί να χρειασθεί να κάνει ορισµένες 
µετακινήσεις που αφορούν την έρευνα των πηγών, τη µελέτη των συνθηκών, ή την παρουσία 
του στους χώρους γυρισµάτων της ταινίας. 
Κατά τη συγγραφή του σεναρίου, η εργασία µπορεί να είναι ατοµική ή οµαδική, εφόσον η 
συγγραφή γίνεται από οµάδα σεναριογράφων. Παράλληλα, κατά το γύρισµα της ταινίας ή τις 
πρόβες του έργου, ο σεναριογράφος χρειάζεται να συνεργάζεται στενά µε την οµάδα 
παραγωγής και το σκηνοθέτη. 
Το επάγγελµα απαιτεί προσπάθεια, αλλά συγχρόνως παρέχει ικανοποίηση, όταν τελικά το 
έργο που θα παιχθεί στην τηλεόραση, στις κινηµατογραφικές αίθουσες ή στις θεατρικές 
σκηνές, τύχει µεγάλης απήχησης και αναγνώρισης από το κοινό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο σεναριογράφος παίρνει µια ιστορία και µελετά το περιβάλλον, τη γλώσσα 
και τις ιδιαίτερες συνθήκες µέσα στις οποίες εξελίσσεται, ώστε να αποδώσει µε το καλύτερο 
δυνατό τρόπο το σενάριο. 
Η συγγραφή ενός σεναρίου απαιτεί δηµιουργικό πνεύµα, επινοητικότητα και πολύ άνεση στο 
γραπτό λόγο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σερβιτόρος 

 
Ορισµός: Ο σερβιτόρος ασχολείται µε το σερβίρισµα και την περιποίηση των πελατών σε 
εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία ή άλλα καταστήµατα διασκέδασης.  
 
Περιγραφή: Ο σερβιτόρος βοηθά τον πελάτη στην επιλογή των φαγητών και των ποτών που 
περιέχονται στον τιµοκατάλογο του καταστήµατος. Στη συνέχεια, παίρνει την παραγγελία και 
τη µεταφέρει στο µάγειρα ή στο προσωπικό που ετοιµάζει τα ορεκτικά, τις σαλάτες, το κύριο 
φαγητό ή τα ποτά. Κατόπιν τα σερβίρει, ελέγχει µήπως υπάρχουν ελλείψεις στο τραπέζι, 
παρακολουθεί συνέχεια τις ανάγκες που έχει ο πελάτης και φροντίζει για την είσπραξη του 
λογαριασµού.  
Ο σερβιτόρος που έχει καθήκοντα βοηθού στρώνει και ετοιµάζει το τραπέζι, φέρνει τα 
σερβίτσια (ποτήρια, πιρούνια, µαχαίρια), σερβίρει το ψωµί και τα ποτά.  
Όταν εργάζεται ως αρχισερβιτόρος, υποδέχεται µε ευγένεια τον πελάτη στην αίθουσα του 
εστιατορίου, τον βοηθάει να βρει διαθέσιµο τραπέζι ή τον οδηγεί στο τραπέζι που έχει 
κρατηθεί. Επίσης, φροντίζει να εξυπηρετηθεί γρήγορα ο πελάτης και γενικά ελέγχει και 
συντονίζει το όλο σερβίρισµα ώστε ο πελάτης να µείνει ικανοποιηµένος. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως σερβιτόρος, δεν απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει ειδική νοµοθετική κατοχύρωση για τους 
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συντονίζει το όλο σερβίρισµα ώστε ο πελάτης να µείνει ικανοποιηµένος. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως σερβιτόρος, δεν απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Δεν υπάρχει ειδική νοµοθετική κατοχύρωση για τους 
επαγγελµατίες του κλάδου.  
 
Εκπαίδευση: Ο σερβιτόρος µπορεί να έχει σπουδάσει στις Σχολές Τουριστικών 
Επαγγελµάτων, στις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων του ΕΟΤ, ή 
µπορεί να αποκτήσει πρόσθετη κατάρτιση από σχετικά προγράµµατα.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί µεγάλη υποµονή και ο σερβιτόρος χρειάζεται να είναι 
ευγενικός, κοινωνικός, εξυπηρετικός, αξιοπρεπής και διακριτικός. Απαραίτητο είναι να 
φροντίζει την ατοµική του καθαριότητα, να δείχνει ευαισθησία σε θέµατα υγιεινής του χώρου, 
να έχει καλή και ευχάριστη εµφάνιση και να αντέχει την ορθοστασία. Επιπλέον, χρειάζεται να 
διαθέτει ικανότητα αντίληψης χώρου, ευχέρεια επικοινωνίας, καθώς και επιδεξιότητα και 
ταχύτητα στις κινήσεις του, ενώ οφείλει να είναι συνεπής και να έχει αίσθηµα ευθύνης, ώστε να 
προσφέρει στον πελάτη υπηρεσίες επιπέδου. Απαραίτητη για απασχόληση σε τουριστικές 
περιοχές, θεωρείται η γνώση µιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την τουριστική 
κίνηση και τη λειτουργία ή αύξηση των χώρων αναψυχής.  
Οι αποδοχές του είναι σχετικά καλές, ανάλογες µε την προϋπηρεσία και τα προσόντα του, ενώ 
προσαυξάνονται µε τα φιλοδωρήµατα που παίρνει από τους πελάτες που εξυπηρετεί.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σερβιτόρος µπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
σε εστιατόρια, επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια, ζαχαροπλαστεία, κυλικεία, κέντρα 
διασκέδασης και αναψυχής, σε δεξιώσεις ή άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος είναι η κούραση, το άγχος και 
η ένταση, ιδιαίτερα σε ώρες αιχµής, όταν απαιτείται εξυπηρέτηση πολλών πελατών 
ταυτόχρονα. Ο σερβιτόρος είναι υποχρεωµένος να παραµένει όρθιος για αρκετές ώρες και να 
κινείται συνεχώς, πολλές φορές µάλιστα σερβίροντας τις παραγγελίες µέσα σε συνωστισµό και 
αντιµετωπίζοντας τις ιδιοτροπίες ή την ανυποµονησία των πελατών. Μετακινήσεις στο 
επάγγελµα απαιτούνται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, για όσους απασχολούνται 
εποχιακά σε τουριστικές περιοχές.  
Ο σερβιτόρος εργάζεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους (αίθουσα, 
κήπος, παραλία). Δουλεύει κυρίως ατοµικά, για την εξυπηρέτηση των πελατών, όµως 
συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό για την προετοιµασία των παραγγελιών. Εργάζεται 
µε συγκεκριµένο ωράριο που περιλαµβάνει βάρδιες, υπερωρίες όταν υπάρχει φόρτος 
εργασίας, ενώ µπορεί να γίνει περισσότερο εντατικό τις γιορτές και αργίες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο σερβιτόρος, πρέπει να έχει υποµονή, ευγένεια, προθυµία, να είναι 
διακριτικός, να αγαπά την τάξη και την καθαριότητα και να παρέχει υψηλές υπηρεσίες για να 
ευχαριστεί και να ικανοποιεί τους πελάτες του, συµβάλλοντας παράλληλα και στη καλή φήµη 
του χώρου όπου εργάζεται. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σερβιτόρος ποτών - Μπάρµαν 

 
Ορισµός: Εργάζεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους διασκέδασης, όπου 
προετοιµάζει και σερβίρει κατά παραγγελία στους πελάτες του αλκοολούχα και µη 
αλκοολούχα ποτά.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο σερβιτόρος παίρνει την παραγγελία του πελάτη, 
προετοιµάζει το ποτό σκέτο, µε πάγο, ή µε ανάµιξη αλκοολούχων ποτών, 
αναψυκτικών, χυµών, σόδας και άλλων υλικών και φροντίζει ώστε αυτό να φαίνεται 
ελκυστικό. Επίσης, ετοιµάζει καφέδες διαφόρων τύπων και άλλα ροφήµατα. 
Φροντίζει για το σερβίρισµα των ποτών και εισπράττει το λογαριασµό από τους 
πελάτες. Προετοιµάζει επίσης ξηρούς καρπούς ή ορεκτικά, όπως κρύα πιάτα τυριών, 
αλλαντικών ή φρούτων, για να συνοδεύσει το σερβίρισµα των ποτών. Τακτοποιεί τα 
µπουκάλια και τα ποτήρια, παραγγέλνει και αποθηκεύει τα υλικά που χρησιµοποιεί, 
επικοινωνεί µε τους πελάτες δηµιουργώντας φιλική ατµόσφαιρα και συχνά φροντίζει 
για τη µουσική στο χώρο διασκέδασης. 
Στην εργασία του χρησιµοποιεί µηχανές παρασκευής καφέ, µηχανή για σερβίρισµα 
µπύρας και διάφορα άλλα εργαλεία για άνοιγµα φιαλών ή για ανάµιξη ποτών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Μπορεί κάποιος να γίνει σερβιτόρος ποτών αφού εκπαιδευτεί στις 
Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων. ʼτοµα χωρίς ειδική εκπαίδευση µπορούν να 
ασκήσουν το επάγγελµα αποκτώντας εµπειρία στην πράξη. 
 
Σπουδαιότητα: Ο σερβιτόρος χρειάζεται να είναι εξυπηρετικός, ευγενικός, διακριτικός, 
επινοητικός, δυναµικός και να έχει κοινωνική επιδεξιότητα. Επίσης, προσόντα για το 
επάγγελµα θεωρούνται από τον επαγγελµατία το να διαθέτει ενθουσιασµό, κέφι και 
εγκαρδιότητα, αλλά και ευελιξία ή ψυχραιµία, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Ακόµη, 
απαιτείται να έχει δεξιοτεχνία και ταχύτητα στις κινήσεις των χεριών, ευκινησία και 
αντοχή αλλά και καλή γνώση των ποτών και των συστατικών τους προκειµένου να τα 
ταιριάζει κατάλληλα κατά την παρασκευή των διαφόρων κοκτέιλς.  
Επιπρόσθετα, επειδή ο σερβιτόρος είναι ο µόνος που έρχεται σε άµεση επικοινωνία µε 
τους πελάτες της επιχείρησης που εργάζεται, οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και 
συνεπής, γιατί από την συµπεριφορά του και την ποιότητα των υπηρεσιών του, 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και η πορεία, ή η φήµη της επιχείρησης αυτής. 
Επίσης, ο σερβιτόρος είναι απαραίτητο να γνωρίζει µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, 
εφόσον εργάζεται σε ξενοδοχεία και τουριστικά κέντρα. 
 
Μέλλον: Ο σύγχρονος και µοντέρνος τρόπος διασκέδασης των νέων σήµερα, έχει 
καθιερώσει τους χώρους που προσφέρουν ψυχαγωγία µε ποτό και µουσική. Τα κέντρα 
αυτά αναπτύσσονται συνέχεια, τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στις µεγάλες 
επαρχιακές πόλεις, αλλά πολύ περισσότερο στις τουριστικές περιοχές της χώρας 
(νησιά, παραλιακές περιοχές, ορεινά θέρετρα) τις τουριστικές περιόδους. Πολλοί νέοι 
δραστηριοποιούνται στο επάγγελµα, είτε για συµπληρωµατική απασχόληση τις 
βραδινές ώρες, είτε συνδυάζοντας παράλληλα τις διακοπές τους µε δουλειά. 
Η ειδικότητα του σερβιτόρου ποτών παρουσιάζει ζήτηση στην αγορά εργασίας λόγω 
της συνεχούς ανάπτυξης του τουρισµού και της αύξησης των χώρων διασκέδασης. 
Οι αποδοχές του σερβιτόρου είναι µέτριες, αλλά αυξάνονται µε τα φιλοδωρήµατα 
πελατών. 
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αυτά αναπτύσσονται συνέχεια, τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στις µεγάλες 
επαρχιακές πόλεις, αλλά πολύ περισσότερο στις τουριστικές περιοχές της χώρας 
(νησιά, παραλιακές περιοχές, ορεινά θέρετρα) τις τουριστικές περιόδους. Πολλοί νέοι 
δραστηριοποιούνται στο επάγγελµα, είτε για συµπληρωµατική απασχόληση τις 
βραδινές ώρες, είτε συνδυάζοντας παράλληλα τις διακοπές τους µε δουλειά. 
Η ειδικότητα του σερβιτόρου ποτών παρουσιάζει ζήτηση στην αγορά εργασίας λόγω 
της συνεχούς ανάπτυξης του τουρισµού και της αύξησης των χώρων διασκέδασης. 
Οι αποδοχές του σερβιτόρου είναι µέτριες, αλλά αυξάνονται µε τα φιλοδωρήµατα 
πελατών. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί ως µισθωτός σε κέντρα 
διασκέδασης, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και ως επιχειρηµατίας διατηρώντας 
δικό του κατάστηµα. Το επάγγελµα κατά κύριο λόγο θεωρείται εποχιακό και η ζήτηση 
ποικίλλει ανάλογα µε την εποχή του έτους. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σερβιτόρος ποτών µπορεί να εργάζεται σε χώρους 
διασκέδασης, σε ξενοδοχεία ή σε εστιατόρια και λέσχες. Η δουλειά του είναι 
χειρωνακτική και κοπιαστική καθώς περιλαµβάνει πολύωρη και συνεχή ορθοστασία. 
Απασχολείται συνήθως όλες τις ώρες της ηµέρας και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες και 
πιο εντατικά τις γιορτές και αργίες. Εργάζεται κυρίως ατοµικά, αλλά και οµαδικά, σε 
συνεργασία µε άλλους σερβιτόρους ποτών ή φαγητών και έρχεται συνεχώς σε άµεση 
επικοινωνία µε πελάτες διαφόρων χαρακτήρων.  
Εργάζεται µε κανονικό ωράριο, αλλά µερικές φορές αναγκάζεται να κάνει και 
υπερωρίες. Ο χώρος εργασίας του είναι αρκετά περιορισµένος, µια και δουλεύει τις 
περισσότερες ώρες πίσω από τον πάγκο του µπαρ, ετοιµάζοντας τα ποτά και τα 
συνοδευτικά τους. Οι γενικότερες συνθήκες περιβάλλοντος εξαρτώνται από τη µορφή 
και τον εξοπλισµό του χώρου όπου εργάζεται. Μπορεί να εργάζεται στο µπαρ ενός 
µεγάλου ξενοδοχείου ή µεγάλης καφετέριας και να έχει ένα άνετο και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας, ή στο µπαρ ενός κλαµπ, µιας µπυραρίας και να δουλεύει σε 
πολύ περιορισµένο χώρο ή σε λιτό περιβάλλον, όπου η ατµόσφαιρα µπορεί να είναι 
αποπνικτική από τα τσιγάρα, ή να υπάρχει πολύ έντονος θόρυβος από µουσική και 
οµιλίες, καθώς και χαµηλός, ανεπαρκής φωτισµός. Τα καλοκαίρια µπορεί να εργάζεται 
σε ανοιχτούς, υπαίθριους χώρους. Αρκετοί εργοδότες απαιτούν να φοράει στολή ή 
ρούχα εντυπωσιακά και ελκυστικά, ανάλογα µε τη µόδα ή το χώρο. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο σερβιτόρος εγγράφεται στην Οµοσπονδία 
Επισιτιστικών Επαγγελµάτων 
 
Γενικά σχόλια: Ο σερβιτόρος χρειάζεται να προσέχει την εµφάνισή του, τους τρόπους 
του και τη συµπεριφορά του, µια και βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο προσοχής των 
πελατών του.  
Λόγω της αµεσότητάς του µε τον κόσµο και της ιδιαιτερότητας της θέσης του, 
χρειάζεται να έχει επικοινωνιακή ευχέρεια, να είναι φιλικός, ευχάριστος, πρόθυµος να 
εξυπηρετεί και να ακούει τους πελάτες, αλλά και διακριτικός και ήρεµος, όταν 
χρειάζεται.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σιδεράς - Σιδηρουργός 

 
Ορισµός: Ο σιδηρουργός ασχολείται µε την κατασκευή, συναρµολόγηση και 
τοποθέτηση εξαρτηµάτων από σίδηρο και γενικά µε σιδηροκατασκευές.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο σιδηρουργός κατασκευάζει, κόβει, συναρµολογεί και 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σιδεράς - Σιδηρουργός 

 
Ορισµός: Ο σιδηρουργός ασχολείται µε την κατασκευή, συναρµολόγηση και 
τοποθέτηση εξαρτηµάτων από σίδηρο και γενικά µε σιδηροκατασκευές.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο σιδηρουργός κατασκευάζει, κόβει, συναρµολογεί και 
τοποθετεί σιδερένιες πόρτες, παράθυρα και κάγκελα σε κατοικίες και άλλα κτίρια, 
ειδικές προστατευτικές κατασκευές σιδήρου, σκυροδέµατα για ενισχύσεις ή κατασκευές 
σκελετών κτιρίων, κατ' εντολή των πελατών του. 
Ο απαραίτητος εξοπλισµός του σιδηρουργού περιλαµβάνει κόφτη, 
ηλεκτροσυγκόλληση, τροχό σιδήρου, µέτρο, γωνίες 90ο, ειδική φόρµα και 
προστατευτικά γυαλιά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Τεχνικές γνώσεις σιδηρουργίας προσφέρονται από τεχνικές σχολές και 
τον Ο.Α.Ε.Δ., δεν είναι όµως απαραίτητες. Η µαθητεία δίπλα σε έναν έµπειρο τεχνίτη 
επιτρέπει στους νέους εργαζόµενους να ασκήσουν αργότερα το επάγγελµα αυτό 
αυτόνοµα.  
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητη είναι η µηχανική και υπολογιστική ικανότητα, η ορθή 
αντίληψη του χώρου και η επιδεξιότητα στο χειρισµό των κατάλληλων εργαλείων και 
µηχανών. Η ικανότητα για επικοινωνία και συνεργασία είναι σηµαντική. Η εργασία 
απαιτεί επίσης σχεδιαστική ικανότητα, αισθητική αντίληψη, ορθή χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού και εργαλείων καθώς και κάποια σχετική σωµατική δύναµη. 
 
Μέλλον: Οι σιδηροκατασκευές έχουν ευρεία εφαρµογή στο χώρο των κατασκευών-
επισκευών. Υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει επαρκής ζήτηση τεχνιτών 
σιδηρουργών στην αγορά εργασίας.  
Οι αµοιβές στο επάγγελµα είναι ικανοποιητικές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σιδηρουργός µπορεί να εργαστεί σε τεχνικά τµήµατα 
ΔΕΚΟ (ΟΑΣ - ΗΛΠΑΠ - ΟΣΕ - ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - ΕΑΒ - Ο.Α. - ΕΒΟ), εργοτάξια και 
τεχνικά τµήµατα εργοστασιακών µονάδων, τεχνικές υπηρεσίες των Ενόπλων 
Δυνάµεων, σιδηρουργεία και ως ελεύθερος επαγγελµατίας-βιοτέχνης. Ο έµπειρος 
σιδηρουργός µπορεί να ανοίξει δικό του σιδηρουργείο για το οποίο δεν απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σιδηρουργός εργάζεται σε ανοιχτούς ή κλειστούς 
χώρους ανάλογα µε το συγκεκριµένο έργο. Εργάζεται κυρίως οµαδικά και µόνο όταν το 
επιτρέπει το µέγεθος της εργασίας µόνος του. Οι µετακινήσεις του στον τόπο του 
έργου ή στην κατοικία του πελάτη είναι απαραίτητες. Η εργασία του είναι βαριά 
χειρωνακτική και ανθυγιεινή. Όταν ο σιδηρουργός εργάζεται σε ανοιχτό χώρο είναι 
πιθανό να παρεµποδίζεται από τις καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της εργασίας 
του είναι απαραίτητο να παίρνει µέτρα ατοµικής ασφάλειας και πυρασφάλειας. 
Εργάζεται σύµφωνα µε το ωράριο του φορέα απασχόλησής του, ή τις απαιτήσεις των 
έργων που έχει αναλάβει. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
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Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Απαραίτητο στο χώρο της κατοικίας, από την αρχική κατασκευή έως 
τον εσωτερικό και εξωτερικό εξοπλισµό του, είναι το επάγγελµα του σιδηρουργού. 
Ο σιδηρουργός, εκτός από επιδεξιότητα στη δουλειά του χρειάζεται να έχει και 
ικανότητα συνδιαλλαγής και επικοινωνίας, αφού έρχεται σε συνεχή επαφή µε τους 
συνεργάτες και τους πελάτες του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σιδερωτής (ʼλλα Επαγγέλµατα 
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Υποδησης) 

 
Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και 
προετοιµασία για πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων 
ειδών.  
 
Περιγραφή: O σιδερωτής σιδερώνει τα ρούχα που έχει κατασκευάσει ο ράφτης, ώστε 
να είναι έτοιµα για τη διάθεσή τους στην αγορά κ.λπ. Ανάλογα µε το είδος του 
ενδύµατος (υποκάµισο, παντελόνι, σακάκι κ.λπ.), χρησιµοποιεί διαφορετικά 
ατµοσίδερα, πρέσες, πάγκους κ.λπ. Σιδερώνει µε προσοχή τα επιµέρους τµήµατα του 
ρούχου και τοποθετεί ειδικά χαρτόνια κατάλληλης ποιότητας και σχεδίου, ώστε αυτό να 
διπλωθεί και να τεντωθεί σωστά. Τέλος, τοποθετεί τα ρούχα σε κουτιά ή κρεµάστρες, 
τα παραδίδει στον έµπορο χονδρικής ή λιανικής πώλησης, έτοιµα προς πώληση. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν 
απαιτείται αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί µπορούν να ειδικευτούν σε δηµόσια ή ιδιωτικά 
ΙΕΚ, σε σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρµατος του ΕΟΜΜΕΧ ή 
να µάθουν εµπειρικά την τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  
Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια. 

 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, 
υποµονή και σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς 
υπεύθυνοι και προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. 
Απαραίτητα στοιχεία για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, 
η επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η 
ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η 
µαζική, όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες 
έχει δηµιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες 
θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
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η επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η 
ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η 
µαζική, όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες 
έχει δηµιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες 
θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την 
ειδικότητά τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια 
παραγωγής ενδυµάτων, κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως 
µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) 
αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και 
ιδιωτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής χρησιµοποιούν 
εργαλεία και µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους 
χώρους αυτούς υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, 
χνούδι από τα υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα 
οποία, όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να 
φτάσουν στα χέρια του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα 
είδη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σκηνογράφος 

 
Ορισµός: Ο σκηνογράφος επιµελείται το σκηνικό διάκοσµο µιας θεατρικής 
παράστασης, ενός κινηµατογραφικού έργου ή µιας τηλεοπτικής σειράς.  
 
Περιγραφή: Ο σκηνογράφος αρχικά µελετά το έργο, προσπαθώντας να συλλάβει την 
προβληµατική του συγγραφέα ή του σεναριογράφου. Συνεργάζεται µε το σκηνοθέτη 
για να κατανοήσει την άποψη, µε την οποία προσεγγίζει το συγκεκριµένο έργο. Στη 
συνέχεια σχεδιάζει το ντεκόρ σε ένα πλατό ή µια θεατρική σκηνή, λαµβάνοντας υπόψη 
το χρώµα, τις φόρµες, την αρχιτεκτονική διαρρύθµιση του χώρου και τη 
λειτουργικότητα των αντικειµένων. Επιλέγει, υπολογίζει και παραγγέλνει τα υλικά που 
απαιτούνται. Τέλος, παρακολουθεί την κατασκευή του σκηνικού διάκοσµου και 
επιβλέπει την εγκατάστασή του, ελέγχοντας την ποιότητα των εργασιών µέχρι τις 
τελευταίες λεπτοµέρειες. 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας του χρησιµοποιεί οτιδήποτε υλικό απαιτείται για την 
δηµιουργία των σκηνικών όπως ξύλο, σίδερο, γύψο, γυαλί, ύφασµα, διακοσµητικά 
υλικά, καθώς και όργανα σχεδίου. 
Η εργασία του σκηνογράφου συµβάλλει στη σωστή παρουσίαση του έργου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Λαµβάνει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Υπουργείο 
Πολιτισµού, έπειτα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. 
δεν µπορούν να αποκτήσουν άδεια και εργάζονται ως βοηθοί.  
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τελευταίες λεπτοµέρειες. 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας του χρησιµοποιεί οτιδήποτε υλικό απαιτείται για την 
δηµιουργία των σκηνικών όπως ξύλο, σίδερο, γύψο, γυαλί, ύφασµα, διακοσµητικά 
υλικά, καθώς και όργανα σχεδίου. 
Η εργασία του σκηνογράφου συµβάλλει στη σωστή παρουσίαση του έργου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Λαµβάνει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Υπουργείο 
Πολιτισµού, έπειτα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. 
δεν µπορούν να αποκτήσουν άδεια και εργάζονται ως βοηθοί.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος σκηνογράφος χρειάζεται να σπουδάσει στις 
Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών, σε ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες από το κράτος 
και σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο σκηνογράφος απαιτείται να έχει αισθητικό κριτήριο, δηµιουργική 
φαντασία, ταλέντο στα καλλιτεχνικά και στο σχέδιο, ευελιξία και προσαρµοστικότητα 
στις διάφορες απαιτήσεις της δουλειάς και του χώρου.  
Ακόµη, ο σκηνογράφος χρειάζεται να έχει υπολογιστική ικανότητα, ικανότητα 
αντίληψης χώρου και σύλληψης ιδεών. Απαραίτητη επίσης είναι η ικανότητα 
επικοινωνίας, εφόσον συνεργάζεται µε όλους σχεδόν τους συντελεστές ενός 
θεατρικού, κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου. 
 
Μέλλον: Η αγορά εργασίας για τον επαγγελµατία σκηνογράφο είναι περιορισµένη, 
αλλά η ραγδαία ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και των νέων µορφών 
παραγωγής, όπως είναι οι διαφηµιστικές µικροταινίες, διευρύνουν σταδιακά την αγορά 
και τις δυνατότητες απασχόλησης των επαγγελµατιών. 
Οι αµοιβές του σκηνογράφου θεωρούνται ικανοποιητικές και παρουσιάζουν 
διακύµανση ανάλογα µε τη δραστηριότητα του ως επαγγελµατία, το ταλέντο και την 
εµπειρία του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σκηνογράφος µπορεί να εργαστεί στο θέατρο, τον 
κινηµατογράφο, στην τηλεόραση ως υπεύθυνος για την εικαστική επιµέλεια του έργου, 
καθώς και σε διαφηµιστικές εταιρείες. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σκηνογράφος εργάζεται συνήθως κάτω από συνθήκες 
έντασης, άγχους και χρονικής πίεσης. Εργάζεται οµαδικά, σε συνεργασία µε το 
σκηνοθέτη, τον ενδυµατολόγο, τους ηθοποιούς και το τεχνικό προσωπικό. Μετακινείται 
συνεχώς στις θεατρικές σκηνές ή στα τηλεοπτικά στούντιο, επιβλέποντας την 
εγκατάσταση των σκηνικών καθώς και σε ανοικτούς χώρους, όπου πιθανόν να 
γίνονται εξωτερικά γυρίσµατα. Η εργασία του είναι περισσότερο καλλιτεχνική, χωρίς 
συγκεκριµένο ωράριο και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας.  
Εργάζεται συνήθως σε κλειστούς χώρους (στούντιο, θεατρική σκηνή). Στα εξωτερικά 
γυρίσµατα έχει να αντιµετωπίσει τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες οι οποίες µπορεί να 
του προσθέσουν περισσότερο άγχος ή φόρτο εργασίας, λόγω πιθανής ζηµιάς ή 
καταστροφής των σκηνικών. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο σκηνογράφος εγγράφεται στην Ένωση Τεχνικών 
Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης, αλλά και στο Επιµελητήριο Εικαστικών 
Τεχνών. 
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του σκηνογράφου είναι κατάλληλο για τα άτοµα που 
έχουν κλίση στη ζωγραφική, τη διακόσµηση, τις κατασκευές και τις καλές τέχνες 
γενικότερα. Η ζωντάνια, η δηµιουργική φαντασία, η έµπνευση και το πνεύµα της 
οµαδικής εργασίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του επαγγελµατία 
σκηνογράφου.  
Σηµαντική είναι η συµβολή του σκηνογράφου για την επιτυχία µιας θεατρικής 
παράστασης, µιας τηλεοπτικής εκποµπής ή διαφήµισης. Η καλή και προσεγµένη 
δουλειά στα σκηνικά, είναι αυτή που δελεάζει αρχικά το θεατή και τον προδιαθέτει 
θετικά. 
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Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του σκηνογράφου είναι κατάλληλο για τα άτοµα που 
έχουν κλίση στη ζωγραφική, τη διακόσµηση, τις κατασκευές και τις καλές τέχνες 
γενικότερα. Η ζωντάνια, η δηµιουργική φαντασία, η έµπνευση και το πνεύµα της 
οµαδικής εργασίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του επαγγελµατία 
σκηνογράφου.  
Σηµαντική είναι η συµβολή του σκηνογράφου για την επιτυχία µιας θεατρικής 
παράστασης, µιας τηλεοπτικής εκποµπής ή διαφήµισης. Η καλή και προσεγµένη 
δουλειά στα σκηνικά, είναι αυτή που δελεάζει αρχικά το θεατή και τον προδιαθέτει 
θετικά. 
 
 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σκηνοθέτης Τηλεόρασης 

 
Ορισµός: Ο τηλεσκηνοθέτης είναι υπεύθυνος για το συντονισµό αυτών που 
συµµετέχουν και για την επιλογή των προβαλλόµενων εικόνων σε ένα τηλεοπτικό 
πρόγραµµα.  
 
Περιγραφή: Ο τηλεσκηνοθέτης αναλαµβάνει να επιλέξει τη ροή των εικόνων στα 
καθηµερινά τηλεοπτικά προγράµµατα όπως ειδήσεις, συζητήσεις, τηλεπαιγνίδια, 
σειρές και άλλα. Επιπλέον, συντονίζει το τεχνικό, καλλιτεχνικό, δηµοσιογραφικό και 
λοιπό προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνεται η συνοχή των προγραµµάτων και η 
θεαµατικότητά τους.  
Ο τηλεσκηνοθέτης, σε πρώτο στάδιο επικοινωνεί µε το προσωπικό που εµπλέκεται 
στην παραγωγή για θέµατα σχετικά µε το καλλιτεχνικό µέρος. Στη συνέχεια επιβλέπει 
την προετοιµασία της εκποµπής. Κατά τη διάρκεια του γυρίσµατος είναι αυτός που 
ρυθµίζει τις κάµερες και επιλέγει την εικόνα (πλάνο) από το κεντρικό σύστηµα 
επιλογής και σύνθεσης εικόνας (κονσόλα) και συντονίζει την οµάδα για την επίτευξη 
της καλύτερης δυνατής εικόνας. Τέλος, επιβλέπει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 
επιλογής και σύνδεσης των εικόνων (µοντάζ), εφόσον χρειάζεται, µέχρι την τελική 
παράδοση της παραγωγής. 
Τα µέσα που χρησιµοποιεί, είναι το µηχάνηµα επιλογής και σύνθεσης εικόνων 
(κονσόλα) και τα ακουστικά µέσα ενδοεπικοινωνίας. 
Ακόµα, συνεργάζεται και κατευθύνει την τεχνική και καλλιτεχνική οµάδα κάθε 
παραγωγής για την υλοποίηση τηλεοπτικών σειρών που γυρίζονται µε περισσότερες 
από µία κάµερες.  
Ανάλογα µε την ειδίκευση και την εµπειρία του, µπορεί να αναλάβει την 
τηλεσκηνοθεσία αθλητικών µεταδόσεων, προεκλογικών συγκεντρώσεων, συναυλιών ή 
άλλων γεγονότων, µε περισσότερες από µια κάµερες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος τηλεσκηνοθέτης χρειάζεται να σπουδάσει σε Ι.Ε.Κ., 
ή Σχολές Τηλεόρασης, Κινηµατογράφου και Θεάτρου, ή Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. 
Οι γνώσεις αγγλικών και φωτογραφίας θεωρούνται χρήσιµες στον επαγγελµατία 
τηλεσκηνοθέτη. 
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Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος τηλεσκηνοθέτης χρειάζεται να σπουδάσει σε Ι.Ε.Κ., 
ή Σχολές Τηλεόρασης, Κινηµατογράφου και Θεάτρου, ή Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. 
Οι γνώσεις αγγλικών και φωτογραφίας θεωρούνται χρήσιµες στον επαγγελµατία 
τηλεσκηνοθέτη. 
 
Σπουδαιότητα: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του σκηνοθέτη τηλεόρασης 
χρειάζεται να διαθέτει ευρηµατικότητα, ετοιµότητα σώµατος και πνεύµατος και καλή 
αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Απαραίτητο είναι επίσης το καλό αισθητικό 
κριτήριο, η δηµιουργική φαντασία, η ευαισθησία και η ευελιξία, αλλά και καλή γνώση 
των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούνται στη δουλειά. 
 
Μέλλον: Σήµερα, µε την ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και τον ανταγωνισµό που 
υπάρχει στο χώρο, οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται καλές, ως πολύ καλές για 
τους έµπειρους τηλεσκηνοθέτες. Οι αποδοχές για τα έµπειρα άτοµα χαρακτηρίζονται 
υψηλές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τηλεσκηνοθέτης µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας ή σε τηλεοπτικούς σταθµούς, αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες 
παραγωγής που αναλαµβάνουν την υλοποίηση τηλεταινιών. 
Βασικό προσόν για τον επαγγελµατία τηλεσκηνοθέτη θεωρείται η πρακτική άσκηση και 
η µακρόχρονη προϋπηρεσία στον κλάδο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τηλεσκηνοθέτης εργάζεται πολλές ώρες χωρίς 
προκαθορισµένο ωράριο, κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης και άγχους. Κατά το 
στάδιο του γενικού συντονισµού των εργασιών, εργάζεται σε συνθήκες γραφείου 
ατοµικά ή και οµαδικά. Κυρίως όµως κινείται κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων σε 
κλειστούς και σκοτεινούς χώρους, όπως είναι οι αίθουσες παραγωγής και 
επεξεργασίας τηλεοπτικών παραγωγών. Η πολύωρη απασχόλησή του σε κλειστούς 
και σκοτεινούς χώρους µπροστά από µια οθόνη, είναι πιθανό να δηµιουργήσει 
πονοκεφάλους και προβλήµατα στην όραση.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πίσω από τις τηλεοπτικές κάµερες, εργάζεται ένα επιτελείο ανθρώπων 
που οργανώνεται, συντονίζεται και κινείται κάτω από τις οδηγίες και εντολές του 
τηλεσκηνοθέτη προκειµένου να παρουσιαστεί το καλύτερο αποτέλεσµα.  
Η ευστροφία, η καλή αντίληψη του χώρου και του χρόνου και η ετοιµότητα είναι 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία τηλεσκηνοθέτη.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σοβατζής (Επαγγέλµατα 
Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που 
εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών 
συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών κατασκευών.  
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Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που 
εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών 
συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές 
και επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται 
από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, 
υπουργεία, οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Ειδικότερα ο σοβατζής αρχίζει την εργασία του, αφού ο χτίστης ολοκληρώσει το έργο 
του. Καλύπτει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους µε ένα ή περισσότερα 
στρώµατα διαφόρων ειδών κονιάµατος. Το σοβάτισµα γίνεται µε την προετοιµασία της 
επιφάνειας (τρίψιµο και βρέξιµο), µε την επίστρωση του κονιάµατος µε το χέρι ή µε 
ειδικό µηχάνηµα και τη λείανση της επιφάνειας. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική 
σχολή όπου θα µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον 
τοµέα αυτό καλύπτονται µε σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά 
περιόδους στον ΟΑΕΔ. 
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι 
τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και 
λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια 
σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και 
σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο 
προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές 
απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και 
έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι 
τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν 
επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών 
τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από 
εµπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός 
ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις 
εργασίες οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. 
Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο 
(οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες 
καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο 
κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα 
επαγγέλµατα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι 
τεχνίτες µετρούν, υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν 
χρειάζεται ή το απαιτεί η φύση του έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-
επαγγελµατία, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους 
πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους 
αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η 
ακρίβεια στην κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται 
από τους πελάτες και µπορούν να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Στυλίστας 

 
Ορισµός: Ο στυλίστας ασχολείται µε τη σκηνοθεσία µιας φωτογράφησης ή 
παρουσίασης ρούχων της µόδας, καθώς επίσης και µε την προσωπική εµφάνιση ενός 
καλλιτέχνη.  
 
Περιγραφή: Η εργασία του στυλίστα σχετίζεται µε το «στήσιµο» µιας φωτογράφησης ή 
επίδειξης.  
Συγκεκριµένα, ο στυλίστας ενηµερώνεται συνεχώς για τις νέες τάσεις της µόδας, 
αποκτά πολύ καλή γνώση της προσωπικότητας του ατόµου που θα παρουσιάσει και 
του περιοδικού για το οποίο γίνεται η φωτογράφηση, συνεργάζεται µε το µακιγιέρ και 
το φωτογράφο, σχεδιάζει µε ακρίβεια τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσει το 
«θέµα» που του έχει ζητηθεί. 
Η χρήση της φωτογραφικής µηχανής θεωρείται συνήθως απαραίτητη. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: ʼδεια άσκησης επαγγέλµατος δεν είναι απαραίτητη.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του στυλίστα παρέχεται από Ιδιωτικές Σχολές και Ι.Ε.Κ. 
Σηµαντικότερη όµως είναι η επαφή µε το αντικείµενο, η πρακτική εξάσκηση και το 
ταλέντο. Πολλοί στυλίστες προέρχονται από συναφείς τοµείς στο χώρο της µόδας.  
 
Σπουδαιότητα: Ένας στυλίστας πρέπει να είναι επινοητικός και δυναµικός. Η εργασία 
του απαιτεί ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ταλέντο και αισθητική αντίληψη, καθώς και 
πρωτοτυπία και φαντασία. Οφείλει επίσης να έχει κοινωνική επιδεξιότητα, συνέπεια και 
οργάνωση στη δουλειά του. 
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Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του στυλίστα παρέχεται από Ιδιωτικές Σχολές και Ι.Ε.Κ. 
Σηµαντικότερη όµως είναι η επαφή µε το αντικείµενο, η πρακτική εξάσκηση και το 
ταλέντο. Πολλοί στυλίστες προέρχονται από συναφείς τοµείς στο χώρο της µόδας.  
 
Σπουδαιότητα: Ένας στυλίστας πρέπει να είναι επινοητικός και δυναµικός. Η εργασία 
του απαιτεί ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ταλέντο και αισθητική αντίληψη, καθώς και 
πρωτοτυπία και φαντασία. Οφείλει επίσης να έχει κοινωνική επιδεξιότητα, συνέπεια και 
οργάνωση στη δουλειά του. 
Απαραίτητη θεωρείται η διαρκής ενηµέρωση σε θέµατα µόδας (στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό), στις νέες τάσεις και εξελίξεις, καθώς και η γνώση µιας ξένης γλώσσας. 
 
Μέλλον: Η ζήτηση για επαγγέλµατα σχετικά µε τη µόδα φαίνεται να αυξάνει και 
διαρκώς δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες για τους επαγγελµατίες του είδους. 
Οι αποδοχές είναι αρκετά ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο στυλίστας εργάζεται σε περιοδικά ή στην τηλεόραση 
συνήθως ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Γενικότερα, απασχολείται σε χώρους που 
σχετίζονται µε τη µόδα και κινείται αρκετά στον καλλιτεχνικό κύκλο. Τα τελευταία 
χρόνια οι στυλίστες αναλαµβάνουν την προσωπική εµφάνιση καλλιτεχνών (ηθοποιοί, 
τραγουδιστές), όπου επεµβαίνουν στο στυλ ντυσίµατος, κόµµωσης, µακιγιάζ κ.λπ., µε 
σκοπό να αλλάξουν ή να βελτιώσουν την εικόνα παρουσίασης του συγκεκριµένου 
προσώπου προς το κοινό. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του στυλίστα ελκύει αρκετούς νέους και 
θεωρείται ένα από τα σύγχρονα επαγγέλµατα. Η εργασία του στυλίστα δεν 
περιορίζεται στο χώρο ενός γραφείου, αλλά απαιτεί συνεχή αναζήτηση των 
κατάλληλων ρούχων ή αξεσουάρ που θα πλαισιώσουν τη φωτογράφηση, καθώς και 
των κατάλληλων χώρων. Πρόκειται για εργασία µε αρκετό άγχος, αφού οι 
φωτογραφήσεις γίνονται συνήθως σε περιορισµένο χρόνο. Το ωράριο εργασίας είναι 
άστατο και απαιτείται ορθοστασία ή συνεχής κίνηση.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο στυλίστας προσπαθεί µε δηµιουργικό τρόπο να πετύχει την 
καλύτερη προβολή του θέµατος που έχει αναλάβει. 
Ο στυλίστας είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τη µόδα, τις νέες τάσεις, όχι µόνο 
στον ενδυµατολογικό τοµέα αλλά και σε άλλους τοµείς που αφορούν την εµφάνιση του 
ανθρώπου, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Συµβολαιογράφος 

 
Ορισµός: Ο συµβολαιογράφος έχει την έννοµη δικαιοδοσία να πιστοποιεί την 
ορθότητα, πιστότητα και αυθεντικότητα ορισµένων εγγράφων και να νοµιµοποιεί τις 
σχετικές συναλλαγές µεταξύ των ανθρώπων.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο συµβολαιογράφος συντάσσει και φυλάει στο αρχείο του 
έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύονται οι νόµιµες συµφωνίες ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερα άτοµα (συµβόλαια), ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, διαθήκες και 
γενικά έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία διάφορων δικαιοπραξιών. 
Ακόµη, ο συµβολαιογράφος εκδίδει έγκυρα αντίγραφα και περιλήψεις των παραπάνω 



σελ.	  234	  

	  

Ορισµός: Ο συµβολαιογράφος έχει την έννοµη δικαιοδοσία να πιστοποιεί την 
ορθότητα, πιστότητα και αυθεντικότητα ορισµένων εγγράφων και να νοµιµοποιεί τις 
σχετικές συναλλαγές µεταξύ των ανθρώπων.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο συµβολαιογράφος συντάσσει και φυλάει στο αρχείο του 
έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύονται οι νόµιµες συµφωνίες ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερα άτοµα (συµβόλαια), ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, διαθήκες και 
γενικά έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία διάφορων δικαιοπραξιών. 
Ακόµη, ο συµβολαιογράφος εκδίδει έγκυρα αντίγραφα και περιλήψεις των παραπάνω 
εγγράφων, είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή ορισµένων νοµικών πράξεων, όπως 
πλειστηριασµών, κρατάει τα αρχεία άλλων συµβολαιογράφων που έχουν αποχωρήσει 
από το επάγγελµα, εισπράττει και αποδίδει στο δηµόσιο τους φόρους που αναλογούν 
στις δικαιοπραξίες και συµβουλεύει τους πελάτες του για την καλύτερη διεκπεραίωση 
των αγορών, πωλήσεων, µεταβιβάσεων ή συµφωνιών που επιθυµούν να 
πραγµατοποιήσουν. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για το διορισµό του σε κάποια έδρα, µετά τη διετή πρακτική 
άσκηση κοντά σε δικηγόρο, απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον επιτροπής νοµικών.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο συµβολαιογράφος είναι απόφοιτος Νοµικής Σχολής των 
Πανεπιστηµίων (βλέπε Προϋποθέσεις ʼσκησης).  
 
Σπουδαιότητα: Τα προσόντα που χρειάζονται για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι 
η υπευθυνότητα και τιµιότητα, η σωστή κρίση και η αµεροληψία. Ακόµα, η 
υποµονετικότητα, η ευγένεια, η κοινωνικότητα και η διαλλακτικότητα, θεωρούνται 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για την καθηµερινή συνδιαλλαγή του συµβολαιογράφου µε 
τους πελάτες του. Απαραίτητο είναι να µπορεί ο συµβολαιογράφος να εµπνέει 
εµπιστοσύνη στους άλλους. 
Χρειάζεται επίσης να έχει ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο κάνοντας σωστή 
χρήση της ελληνικής γλώσσας και των νοµικών όρων που χρησιµοποιεί. Χρήσιµο 
επίσης είναι να µπορεί να διαχειρίζεται το χρόνο εργασίας του αποτελεσµατικά, 
περιορίζοντας τους πελάτες στα απαραίτητα για τη σύνταξη των συµβολαίων και να 
οργανώνει και συνθέτει τις πληροφορίες του µε ακρίβεια και σαφήνεια.  
 
Μέλλον: Η ιδιότητα του συµβολαιογράφου είναι ισόβια και η αντικατάστασή του γίνεται 
µετά από την οριστική συνταξιοδότησή του. Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι 
περιορισµένες και η ένταξη νέων σε αυτό το επάγγελµα είναι δύσκολη.  

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Το επάγγελµα του συµβολαιογράφου είναι κλειστό. Όταν 
υπάρχουν κενές θέσεις σε διάφορους νοµούς, καταλαµβάνονται από τον πίνακα 
επιτυχόντων στις σχετικές εξετάσεις. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Πρόκειται για µια πνευµατική εργασία µε αρκετές 
ευθύνες, ένταση και πολλά καθήκοντα. Ο συµβολαιογράφος εργάζεται στο γραφείο του 
µε ηµερήσιο ωράριο. Ορισµένες φορές, η σύνταξη και ανάγνωση κάποιου συµβολαίου 
στους ενδιαφερόµενους µπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες. Αν κάποιος από τους 
συµβαλλόµενους δεν µπορεί να πάει στο γραφείο του συµβολαιογράφου για 
διάφορους λόγους, ο συµβολαιογράφος υποχρεώνεται να τον επισκεφθεί στο σπίτι 
του, ακόµα και νυκτερινές ώρες, όπως στην περίπτωση µιας επείγουσας διαθήκης. Με 
την ανάληψη των καθηκόντων του αναλαµβάνει και τις υποθέσεις του συναδέλφου 
που αντικαθιστά, έχοντας σε µεγάλο βαθµό εξασφαλισµένο πελατολόγιο και υψηλές 
αµοιβές. 
Ο συµβολαιογράφος έρχεται καθηµερινά σε επικοινωνία µε συνεργάτες και πελάτες. Ο 
χώρος εργασίας του είναι συνήθως άνετος και ευρύχωρος για την ευκολότερη και 
καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου, όσο και των πελατών του. 
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που αντικαθιστά, έχοντας σε µεγάλο βαθµό εξασφαλισµένο πελατολόγιο και υψηλές 
αµοιβές. 
Ο συµβολαιογράφος έρχεται καθηµερινά σε επικοινωνία µε συνεργάτες και πελάτες. Ο 
χώρος εργασίας του είναι συνήθως άνετος και ευρύχωρος για την ευκολότερη και 
καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου, όσο και των πελατών του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελµα είναι ο 
Σύλλογος Συµβολαιογράφων. 
 
Γενικά σχόλια: Ο συµβολαιογράφος είναι υποχρεωµένος να κάνει όλες τις 
δικαιοπραξίες που απαιτούνται από το νόµο, µε εχεµύθεια, αµεροληψία και µε πίστη 
προς τις αρχές του Συντάγµατος. 
Το επάγγελµα του συµβολαιογράφου είναι ένα επάγγελµα κοινωνικά αποδεκτό, 
σεβαστό, µε κύρος και µε πολύ καλές αποδοχές. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σύµβουλος επιχειρήσεων 

 
Ορισµός: Ο σύµβουλος επιχειρήσεων ερευνά τρόπους µε τους οποίους µπορεί να 
βελτιωθεί η κερδοφορία, η µετοχική αξία, η αποδοτικότητα, ή η ανταγωνιστική θέση της 
επιχείρησης του πελάτη.  
 
Περιγραφή: Ο σύµβουλος προσπαθεί να εντοπίσει προβλήµατα και να προτείνει 
λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα µε την 
περίσταση. Το εύρος των παρεχόµενων συµβουλών µπορεί να είναι περιορισµένο (για 
παράδειγµα, σε ποιους τοµείς και µε ποιους τρόπους να επεκταθεί η εκστρατεία για 
την προώθηση των πωλήσεων), ή εκτεταµένο (για παράδειγµα, αν πιθανή επέκταση 
της επιχείρησης πρέπει να γίνει µε συγχώνευση ή εξαγορά).  
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στο έργο του συµβούλου, είναι η έρευνα σε 
βάθος και ο εντοπισµός των στοιχείων που θα πρέπει να προσεχθούν και να 
αναλυθούν.  
Τυπικές δραστηριότητες κατά την εργασία του αποτελούν, η συλλογή πληροφοριών 
σχετικών µε τη βιοµηχανία, την αγορά, τον ανταγωνισµό, τις ευκαιρίες για κερδοφόρες 
επενδύσεις, δανειοδοτήσεις ή άλλες χρηµατοδοτήσεις για λογαριασµό του πελάτη, η 
επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών, η διενέργεια συνεντεύξεων - 
προσωπικών ή τηλεφωνικών - µε άτοµα που έχουν ειδικές γνώσεις πάνω σε σχετικά 
θέµατα, η προετοιµασία διαγραµµάτων, εκθέσεων, αναφορών και παρουσιάσεων και η 
συνεργασία στα πλαίσια οµάδας για τη συνολική θεώρηση της πρότασης.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος σύµβουλος επιχειρήσεων πρέπει να σπουδάσει στα 
τµήµατα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι., σε ανάλογα τµήµατα 
δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ή ακόµη σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. 
Σε αυτό το επάγγελµα βρίσκουν απασχόληση και απόφοιτοι άλλων σχολών 
οικονοµικού περιεχοµένου, αλλά και µαθηµατικών ή στατιστικής. Ένας µεταπτυχιακός 
πανεπιστηµιακός τίτλος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονοµικά, αποτελεί σηµαντικό 
εφόδιο για την είσοδο στον κλάδο και για την κατάκτηση των υψηλότερων κλιµακίων 
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Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος σύµβουλος επιχειρήσεων πρέπει να σπουδάσει στα 
τµήµατα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι., σε ανάλογα τµήµατα 
δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ή ακόµη σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. 
Σε αυτό το επάγγελµα βρίσκουν απασχόληση και απόφοιτοι άλλων σχολών 
οικονοµικού περιεχοµένου, αλλά και µαθηµατικών ή στατιστικής. Ένας µεταπτυχιακός 
πανεπιστηµιακός τίτλος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονοµικά, αποτελεί σηµαντικό 
εφόδιο για την είσοδο στον κλάδο και για την κατάκτηση των υψηλότερων κλιµακίων 
της ιεραρχίας. Οι ξένες γλώσσες και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελούν 
απαραίτητα εφόδια για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει καριέρα στο χώρο αυτό. 
 
Σπουδαιότητα: Ο σύµβουλος επιχειρήσεων χρειάζεται να είναι οργανωτικός, να 
εξετάζει σε βάθος και να µελετά προσεκτικά καταστάσεις και συνθήκες. Απαραίτητο 
είναι να διακρίνεται από ικανότητα παραγωγής ιδεών, πρωτοτυπία σκέψης και 
αµεσότητα στις αντιδράσεις του. Ακόµα, να είναι προσεκτικός ακροατής, µετρηµένος 
και ευγενικός συνοµιλητής. Πάνω από όλα όµως, πρέπει να είναι ικανός στην επίλυση 
προβληµάτων και πειστικός στην παράθεση των επιχειρηµάτων και προτάσεών του. 
Επίσης, χρειάζεται να λειτουργεί αρµονικά και εποικοδοµητικά στα πλαίσια της 
οµάδας, να έχει οργανωτικά και ηγετικά προσόντα. Τέλος, οφείλει να διαθέτει 
αυξηµένες φυσικές αντοχές, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στους έντονους ρυθµούς 
του επαγγέλµατος.  
 
Μέλλον: Η επέκταση των υπηρεσιών οικονοµικού περιεχοµένου, η πολυπλοκότητα 
της αγοράς µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και η αυξάνουσα ανταγωνιστικότητα 
τους, ευνοεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των συµβούλων επιχειρήσεων. Οι 
προοπτικές για το επάγγελµα αυτό είναι ευνοϊκές ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής 
ανάκαµψης. 
Οι αποδοχές τους σε όλα τα στάδια της καριέρας τους είναι συγκριτικά πολύ υψηλές, 
αλλά αναγκάζονται να εργαστούν πολλές ώρες ανταγωνιστικά σε βάρος της 
προσωπικής ζωής και του ελεύθερου χρόνου τους. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι σύµβουλοι επιχειρήσεων είτε είναι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, είτε αποτελούν στελέχη εταιριών 
συµβούλων. Μπορεί να εργαστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισµό του 
ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία ενός συµβούλου έχει αυξηµένη ευθύνη και 
αναπόφευκτο άγχος. Η υπερωριακή εργασία αποτελεί συχνό φαινόµενο καθώς ο 
όγκος της δουλειάς είναι συνήθως µη προβλέψιµος. Η εργασιακή εβδοµάδα ενός 
συµβούλου διαρκεί τις περισσότερες φορές πολύ περισσότερο από αυτήν ενός 
κανονικού εργαζοµένου. Είναι πολύ πιθανό ο σύµβουλος να χρειαστεί να µετακινηθεί 
σε διάφορες πόλεις ή περιοχές, ακόµα και στο εξωτερικό, για να συνεργαστεί µε 
πελάτες ή να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία. Απαιτείται ακόµα συνεργασία στα 
πλαίσια οµάδας και συνδιαλλαγές µε άλλα άτοµα ή επιχειρήσεις.  
Ο σύµβουλος εργάζεται κυρίως σε χώρους γραφείων µε ασφαλείς, υγιεινές, σύγχρονες 
και ευχάριστες συνθήκες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο σύµβουλος επιχειρήσεων, αποτελεί ένα επάγγελµα σύγχρονο για 
δυναµικούς ανθρώπους, µε διορατικότητα και πολύ καλή γνώση της αγοράς καθώς και 
των σύγχρονων προβληµάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδά 
της. 
Ο σύµβουλος επιχειρήσεων παρακολουθεί, µελετά προσεκτικά, προβλέπει, εκτιµά, 
συνυπολογίζει και προτείνει τρόπους βελτίωσης ή ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, 
σε ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση. 
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σε ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σύµβουλος σχολικού και 
επαγγελµατικού προσανατολισµού 

 
Ορισµός: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού, βοηθά κυρίως τους 
νέους, µέσα από διαδικασίες πληροφόρησης και διερεύνησης του εαυτού τους, να 
επιλέξουν σπουδές ή επάγγελµα.  
 
Περιγραφή: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού µπορεί να έχει ως 
πελάτες νέους που αποφασίζουν για σπουδές, άτοµα που χρειάζεται να 
προσδιορίσουν την επαγγελµατική τους καριέρα ή να επιλέξουν επανακατάρτιση, 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό. 
Επιπλέον, πελάτες του συµβούλου µπορεί να είναι όσοι ενδιαφέρονται να 
πληροφορηθούν για σπουδές ή την αγορά εργασίας. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη έργο του συµβούλου επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, µπορεί να είναι η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας του 
ατόµου, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την επίλυση προβληµάτων, η µετάδοση 
έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης πάνω σε εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά 
θέµατα.  
Στην περίπτωση της ενασχόλησής του µε τα άτοµα που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισµό, όπως είναι οι µετανάστες, οι αποφυλακισµένοι, τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, αλλά κυρίως οι άνεργοι ή οι γυναίκες αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, 
στόχος του είναι η βοήθεια και η στήριξή τους στη διαδικασία της επαγγελµατικής τους 
ένταξης. 
Ο σύµβουλος, χωρίς να κατευθύνει και να καθοδηγεί τον πελάτη σε ορισµένες 
σπουδές και επαγγέλµατα οφείλει να ακολουθεί τη δεοντολογία και να σεβαστεί τις 
αρχές που διέπουν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, δηλαδή, την αρχή της 
αναγνώρισης της ελεύθερης επιλογής, την αρχή της ατοµικότητας και τέλος την 
τήρηση του απορρήτου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός δεν είναι αυτόνοµη επιστήµη και 
για αυτό το λόγο, δανείζεται στοιχεία από συγγενείς επιστήµες, όπως η Ψυχολογία, η 
Παιδαγωγική (επιστήµη της αγωγής), η Κοινωνιολογία, και οι Οικονοµικές Επιστήµες. 
Έτσι, όποιος επιθυµεί να ασκήσει το επάγγελµα αυτό, φοιτά σε κάποιες από τις 
παραπάνω σχολές και στη συνέχεια κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στη Συµβουλευτική 
και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Ο σύµβουλος επαγγελµατικού 
προσανατολισµού έχει τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τον Κοινωνιολόγο ή τον 
Ψυχολόγο ανάλογα µε το βασικό του πτυχίο.  
 
Σπουδαιότητα: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού καλό είναι να 
διαθέτει αγάπη, να αποδέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου, να ενδιαφέρεται για τα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα, όπως αυτά της ανεργίας και του αποκλεισµού από 
την αγορά εργασίας. Οφείλει να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός στη συµβουλευτική 
που ασκεί, στην πληροφόρηση που παρέχει για τα ζητήµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης 
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και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Ο σύµβουλος επαγγελµατικού 
προσανατολισµού έχει τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τον Κοινωνιολόγο ή τον 
Ψυχολόγο ανάλογα µε το βασικό του πτυχίο.  
 
Σπουδαιότητα: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού καλό είναι να 
διαθέτει αγάπη, να αποδέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου, να ενδιαφέρεται για τα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα, όπως αυτά της ανεργίας και του αποκλεισµού από 
την αγορά εργασίας. Οφείλει να είναι υπεύθυνος και προσεκτικός στη συµβουλευτική 
που ασκεί, στην πληροφόρηση που παρέχει για τα ζητήµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης γενικότερα. Δεξιότητες όπως η ενεργητική ακοή, η κατανόηση, η 
εχεµύθεια, η σαφήνεια, θεωρούνται απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του συµβούλου επαγγελµατικού προσανατολισµού έχει 
ανοδική πορεία. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός αποτελεί ένα από τα µέτρα για 
την πρόληψη της ανεργίας και την ποιοτική αναβάθµιση της παιδείας στη χώρα µας. 
Για το λόγο αυτό το επάγγελµα του Συµβούλου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει ζήτηση. 
Ο µισθός του συµβούλου εξαρτάται από τον τοµέα στον οποίο απασχολείται και τη 
σύµβαση εργασίας που έχει υπογράψει. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού 
εργάζεται στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, (όπου ήδη έχει θεσµοθετηθεί 
ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός-Σ.Ε.Π), αλλά και ως υπεύθυνος σε 
φορείς ή γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε κέντρα Συµβουλευτικής της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή σε ή στα κέντρα προώθησης εργασίας (Κ.Π.Α) του Ο.Α.Ε.Δ. στα 
οποία απευθύνονται άνεργοι όλων των κατηγοριών, καθώς και άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, παλιννοστούντες και άλλοι. Επίσης, εργάζεται και ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας διατηρώντας δικό του γραφείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού 
εργάζεται κάτω από καλές συνθήκες εργασίας, σε χώρο γραφείου. Κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης είναι συγκεντρωµένος αποκλειστικά στον πελάτη του, φροντίζει να µη 
διακόπτεται από τίποτε και να υπάρχει φιλική ατµόσφαιρα. Το ωράριό του εξαρτάται 
από το επαγγελµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται. Δέχεται τους πελάτες του 
µε προγραµµατισµένα ραντεβού. Εκτός όµως από τις ώρες υποδοχής των πελατών 
του, χρειάζεται να περνά αρκετές ώρες στο γραφείο του, συγκεντρώνοντας, 
µελετώντας, κρίνοντας και επιλέγοντας πληροφορίες ανάλογα µε τη περίπτωση που 
χειρίζεται. Μπορεί και να µετακινείται έξω από το χώρο του γραφείου του, εφόσον 
χρειάζεται να συλλέξει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Η εργασία του είναι κατά 
κύριο λόγο ατοµική, συνεργάζεται όµως και µε διάφορους άλλους επιστήµονες και 
ειδικούς, όταν το απαιτεί η περίπτωση.  
Κατά την εργασία του µπορεί να χρησιµοποιεί ειδικά προσαρµοσµένα ψυχοµετρικά 
εργαλεία, τα οποία το διευκολύνουν στη διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόµου. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού βοηθάει τους νέους, 
να αντιληφθούν τις πραγµατικές τους ικανότητες, αξίες, επιθυµίες, να αξιολογήσουν 
σωστά τις πληροφορίες που δέχονται και να προβούν στις σωστές αποφάσεις που 
αφορούν την εκπαιδευτική τους και την επαγγελµατική τους πορεία. 
Η πραότητα, η υποµονή, η διακριτικότητα, η ουδετερότητα και ο σεβασµός της 
προσωπικότητας του άλλου είναι στοιχεία απαραίτητα της προσωπικότητας ενός 
Συµβούλου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Συνοδός Εδάφους 

 
Ορισµός: Συνοδεύει τους επιβάτες του αεροπλάνου από την αίθουσα αναχωρήσεων 
του αεροδροµίου ως το αεροπλάνο και από το αεροπλάνο στην αίθουσα αφίξεων.  
 
Περιγραφή: Ο συνοδός εδάφους, πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους, ελέγχει τα 
εισιτήρια και αφαιρεί τα κουπόνια από τις κάρτες επιβίβασης των επιβατών, 
πληροφορεί τους επιβάτες για θέµατα σχετικά µε τα δροµολόγια, όπως η διάρκεια 
πτήσης, αλλαγές αεροσκαφών, ενδιάµεσες στάσεις και άλλα, παραλαµβάνει τους 
επιβάτες από την πύλη της αίθουσας αναχωρήσεων και τους οδηγεί µε τα πόδια ή µε 
τα µέσα µεταφοράς στη βάση της σκάλας του αεροσκάφους, όπου τους υποδέχεται η 
αεροσυνοδός. 
Κατά την άφιξη του αεροσκάφους, παραλαµβάνει τους επιβάτες από τη βάση της 
σκάλας του αεροσκάφους και τους συνοδεύει µέχρι το τέλος του τελωνειακού ελέγχου, 
όταν πρόκειται για αφίξεις εξωτερικού ή µέχρι την αίθουσα αφίξεων, όταν πρόκειται για 
πτήσεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού και µετρά και ελέγχει 
τα κουπόνια από τις κάρτες επιβίβασης. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Σπουδές για το επάγγελµα προσφέρονται από Ι.Ε.Κ., ενώ απαραίτητα 
τυπικά προσόντα για την πρόσληψη, θεωρούνται το απολυτήριο λυκείου και η γνώση 
τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών. Παράλληλα, κάθε αεροπορική εταιρεία αναλαµβάνει 
την κατάρτιση των συνοδών εδάφους. 
 
Σπουδαιότητα: Λόγω της άµεσης και συνεχούς επαφής µε τους επιβάτες, ο συνοδός 
εδάφους χρειάζεται να διαθέτει ευχάριστη προσωπικότητα, καλούς τρόπους, καλή 
εµφάνιση και µεγάλη άνεση στις δηµόσιες σχέσεις. Η ικανότητα επικοινωνίας και καλής 
συνεργασίας µε τους πελάτες, κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Η γνώση ξένων γλωσσών 
και κυρίως της αγγλικής είναι απαραίτητη στο επάγγελµα.  
 
Μέλλον: Υπάρχουν περιορισµένες θέσεις εργασίας στο επάγγελµα και έτσι οι 
ευκαιρίες για απασχόληση είναι λίγες. Περισσότερες θέσεις απασχόλησης 
προσφέρονται εποχιακά. 
Ο συνοδός εδάφους ανήκει στο διοικητικό προσωπικό µιας αεροπορικής εταιρείας και 
αµείβεται µε µισθό και προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας τις Κυριακές και εορτές, 
καθώς και για νυκτερινή εργασία. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο συνοδός εδάφους µπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε 
αεροπορική επιχείρηση που εκτελεί δροµολόγια εσωτερικού ή εξωτερικού.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο συνοδός εδάφους εργάζεται στις αίθουσες αναµονής 
και στους χώρους του αεροδροµίου. Συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες πολύωρης 
ορθοστασίας, πίεσης, έντασης και άγχους, ιδιαίτερα σε περιόδους µε αυξηµένη 
αεροπορική κίνηση, απεργιών ή πολύωρων καθυστερήσεων. Απασχολείται µε 
συγκεκριµένο ωράριο σε βάρδιες υπηρεσίας.  
Στο χώρο του αεροδιαδρόµου εκτίθεται στις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες, ενώ 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο συνοδός εδάφους µπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε 
αεροπορική επιχείρηση που εκτελεί δροµολόγια εσωτερικού ή εξωτερικού.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο συνοδός εδάφους εργάζεται στις αίθουσες αναµονής 
και στους χώρους του αεροδροµίου. Συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες πολύωρης 
ορθοστασίας, πίεσης, έντασης και άγχους, ιδιαίτερα σε περιόδους µε αυξηµένη 
αεροπορική κίνηση, απεργιών ή πολύωρων καθυστερήσεων. Απασχολείται µε 
συγκεκριµένο ωράριο σε βάρδιες υπηρεσίας.  
Στο χώρο του αεροδιαδρόµου εκτίθεται στις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες, ενώ 
υπάρχει θόρυβος και καυσαέρια από τα αεροπλάνα και τα βοηθητικά οχήµατα 
τροφοδοσίας και γι' αυτό η εργασία θεωρείται ανθυγιεινή. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο συνοδός εδάφους χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, προθυµία, να 
έχει καλή εµφάνιση και ευχάριστη παρουσία, επικοινωνιακή άνεση, καλούς τρόπους 
συµπεριφοράς, να είναι εξυπηρετικός αλλά ετοιµόλογος και διαλλακτικός για τις 
περιπτώσεις που θα χρειαστεί να επέµβει για να λύσει διαφορές ή να δώσει εξηγήσεις. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Συντηρητής αρχαιοτήτων και 
έργων τέχνης 

 
Ορισµός: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αναλαµβάνει τη συντήρηση ή 
και αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρηµάτων, µνηµείων, εικόνων και άλλων έργων 
τέχνης.  
 
Περιγραφή: Ο συντηρητής ασχολείται µε αντικείµενα ή µνηµεία που έχουν 
αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην 
αρχική τους κατάσταση ή να επιβραδύνει τη φυσική τους φθορά. Συγκεκριµένα, 
εξετάζει προσεκτικά τη σύσταση των υλικών και τον τρόπο κατασκευής των µνηµείων 
ή αντικειµένων που αναλαµβάνει να συντηρήσει. Στη συνέχεια, διερευνά την έκταση 
της φθοράς και τα αίτια που την προκάλεσαν και αποφασίζει για τις τεχνικές-µεθόδους 
που θα χρησιµοποιήσει για τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους. Τέλος, µε τη 
βοήθεια εργαλείων ή/και τη χρήση χηµικών υλικών, προχωρά στον καθαρισµό των 
επιφανειών, στην καταπολέµηση της οξείδωσης, στην ενίσχυση των φθαρµένων 
τµηµάτων, στην ανάδειξη των χρωµάτων.  
Δίνει συµβουλές για τη συντήρηση των αντικειµένων και τις συνθήκες που πρέπει να 
επικρατούν στους χώρους όπου φυλάσσονται ή εκτίθενται (µουσεία, αίθουσες τέχνης, 
ανοιχτοί χώροι, ιδιωτικές συλλογές).  
Απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλµατος θεωρείται ο ειδικός υλικοτεχνικός 
εξοπλισµός (στερεοµικροσκόπιο, χηµικά, πάγκοι εργασίας και άλλα). Ο συντηρητής 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εκτός από τα παραπάνω, χρησιµοποιεί µικροσκόπιο, 
µεγεθυντικούς φακούς, βουρτσάκια, σφουγγάρια και διάφορα εργαλεία χειρός. Επίσης, 
χειρίζεται υλικά όπως χρώµατα και διαλυτικά χρωµάτων, κολλητικές ουσίες και υλικά 
παρόµοια µε αυτά του έργου τέχνης που συντηρεί.  
Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης µπορεί να ειδικευτεί είτε στη συντήρηση 
έργων που είναι φτιαγµένα από κάποιο συγκεκριµένο υλικό (γυαλί, πέτρα, ξύλο, 
υφάσµατα, κεραµικά), είτε σε ένα είδος έργων τέχνης (συντήρηση γλυπτών, 
αγαλµάτων, εικόνων, πινάκων). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος στο δηµόσιο τοµέα 
απαιτείται πτυχίο, ενώ για ανάληψη εργολαβιών είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης 
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µεγεθυντικούς φακούς, βουρτσάκια, σφουγγάρια και διάφορα εργαλεία χειρός. Επίσης, 
χειρίζεται υλικά όπως χρώµατα και διαλυτικά χρωµάτων, κολλητικές ουσίες και υλικά 
παρόµοια µε αυτά του έργου τέχνης που συντηρεί.  
Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης µπορεί να ειδικευτεί είτε στη συντήρηση 
έργων που είναι φτιαγµένα από κάποιο συγκεκριµένο υλικό (γυαλί, πέτρα, ξύλο, 
υφάσµατα, κεραµικά), είτε σε ένα είδος έργων τέχνης (συντήρηση γλυπτών, 
αγαλµάτων, εικόνων, πινάκων). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος στο δηµόσιο τοµέα 
απαιτείται πτυχίο, ενώ για ανάληψη εργολαβιών είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης µπορεί να έχει σπουδάσει 
στη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης των Τ.Ε.Ι. και σε αντίστοιχα τµήµατα δηµόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία ενός επαγγελµατία συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων 
τέχνης απαιτεί υποµονή και επιµονή, καλή ιστορική γνώση, κλίση στο σχέδιο, 
προσοχή, ικανότητα για λεπτές χειρωνακτικές εργασίες, ταχύτητα και ακρίβεια 
αντίληψης, φαντασία, και δηµιουργικότητα. Ακόµη, ο συντηρητής χρειάζεται να διαθέτει 
ικανότητα αντίληψης χώρου, επιδεξιότητα, καθώς και κριτική σκέψη, καλλιτεχνική 
ευαισθησία και παιδεία, εικαστική αντίληψη και αγάπη για την τέχνη. Επίσης, είναι 
καλό να ενδιαφέρεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τεχνικές συντήρησης.  
Το επάγγελµα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης είναι σύνθετο, απαιτεί 
υπευθυνότητα και συγχρόνως ιδιαίτερα λεπτή, χειρωνακτική και συχνά κουραστική 
εργασία. Στη δουλειά αυτή θεωρούνται αναπόφευκτες οι µετακινήσεις στους χώρους 
όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα και έργα τέχνης. Η εργασία του συντηρητή 
µπορεί να είναι ατοµική ή και οµαδική.  
 
Μέλλον: Οι ευκαιρίες απασχόλησης για το επάγγελµα φαίνεται να είναι αρκετά καλές, 
ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν επαρκή τεχνική κατάρτιση, εµπειρία και µεράκι για τη 
δουλειά τους.  
Οι αποδοχές τους είναι ανάλογες των προσόντων που διαθέτουν και των έργων που 
αναλαµβάνουν. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο συντηρητής εργάζεται ως µισθωτός σε υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισµού, σε πινακοθήκες, σε µουσεία, σε εργαστήρια συντήρησης 
έργων τέχνης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αρχαιολογικές εφορείες, σε µεγάλες 
ιδιωτικές συλλογές ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας στο δικό του εργαστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης συνήθως 
εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου, που είναι καθαρό, καλά φωτισµένο και 
αεριζόµενο. Αρκετές φορές όµως, εκτίθεται σε αναθυµιάσεις από τα χηµικά υλικά που 
χρησιµοποιεί για τον καθαρισµό των έργων. Όταν εργάζεται επί τόπου στους χώρους 
των ευρηµάτων, µπορεί να αντιµετωπίζει κίνδυνο ατυχήµατος από πτώση χωµάτων, 
σαθρών τοίχων και άλλων υλικών. Το ωράριο απασχόλησης συχνά καθορίζεται από 
τον όγκο του έργου που έχει αναλάβει και την πίεση του χρόνου παράδοσης.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο επαγγελµατίας συντηρητής εγγράφεται στο 
Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο.  
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Γενικά σχόλια: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης χρειάζεται να διαθέτει 
την απαραίτητη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, παράλληλα µε καλλιτεχνική 
ευαισθησία.  
Εργάζεται µε προσοχή κι υποµονή, προστατεύοντας και συντηρώντας µε 
υπευθυνότητα, επιµέλεια και φροντίδα τα έργα τέχνης και τα αντικείµενα πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σφουγγαράς 

 
Ορισµός: Το επάγγελµα του σφουγγαρά έχει ως αντικείµενο την αλιεία και την 
επεξεργασία σφουγγαριών, καθώς και την πώληση τους στην αγορά.  
 
Περιγραφή: Ο σφουγγαράς ασχολείται είτε µε τον εντοπισµό και τη συλλογή 
σφουγγαριών στο βυθό της θάλασσας, είτε µε το χειρισµό των βοηθητικών 
µηχανηµάτων από την επιφάνεια του σκάφους για παροχή βοήθειας στους 
σφουγγαράδες-δύτες. 
Οι δραστηριότητες του σφουγγαρά περιλαµβάνουν την κατάδυση και παραµονή 3-4 
ώρες σε βάθος ως 18 µέτρα για τη συλλογή σφουγγαριών, σπανιότερα την κατάδυση 
σε βάθος µεταξύ 50-60 µέτρων και παραµονή 15 λεπτών για συλλογή σφουγγαριών, 
την ανάδυση σε αργούς ρυθµούς για να επιτευχθεί αποσυµπίεση, την ταξινόµηση των 
σφουγγαριών και την αρχική επεξεργασία τους πάνω στο σκάφος. 
Τα απαραίτητα εργαλεία και οι ειδικοί εξοπλισµοί που απαιτούνται για την άσκηση του 
επαγγέλµατος είναι µηχανοκίνητο σκάφος, συνήθως καΐκι, καταδυτική στολή, µάσκα, 
σχοινιά, βαρούλκα, ραντάρ, ηχοβολιστικό, φτερά, βαρίδια, λάστιχο, µαρκούτσι, 
µηχάνηµα παραγωγής και παροχής αέρα και ξύστρα για το ξερίζωµα των 
σφουγγαριών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η λήψη διπλώµατος δύτη 
που µπορεί να αποκτηθεί από κρατικές ή ιδιωτικές σχολές δυτών, καθώς και η κατοχή 
ναυτικού φυλλαδίου. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα ασκείται από άτοµα που διαθέτουν καλή φυσική 
κατάσταση και σωµατική αντοχή. Απαραίτητη είναι η επιδεξιότητα στην επεξεργασία 
του σφουγγαριού. Βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή άσκηση του επαγγέλµατος 
είναι η πολύ καλή υγεία και η αυτοσυγκέντρωση κατά τη διάρκεια παραµονής του 
σφουγγαρά στο βυθό (αποφυγή απότοµων κινήσεων και ακαταλόγιστων ενεργειών).  
Η υπολογιστική και η µηχανική ικανότητα, καθώς και η ικανότητα αντίληψης του 
θαλάσσιου χώρου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Ανεργία για τους δύτες δεν υπάρχει. Σήµερα καταδύονται και οι καπετάνιοι, 
που συνήθως είναι και ιδιοκτήτες των σπογγαλιευτικών σκαφών. 
Τα µηνιαία οικονοµικά οφέλη από τη δουλειά του σφουγγαρά εκτιµώνται σε υψηλά 
επίπεδα. 
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σφουγγαρά στο βυθό (αποφυγή απότοµων κινήσεων και ακαταλόγιστων ενεργειών).  
Η υπολογιστική και η µηχανική ικανότητα, καθώς και η ικανότητα αντίληψης του 
θαλάσσιου χώρου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Ανεργία για τους δύτες δεν υπάρχει. Σήµερα καταδύονται και οι καπετάνιοι, 
που συνήθως είναι και ιδιοκτήτες των σπογγαλιευτικών σκαφών. 
Τα µηνιαία οικονοµικά οφέλη από τη δουλειά του σφουγγαρά εκτιµώνται σε υψηλά 
επίπεδα. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σφουγγαράς-δύτης µπορεί να απασχοληθεί σε 
σπογγαλιευτικά σκάφη, στην επεξεργασία σφουγγαριών, στην παροχή υποστήριξης σε 
άλλους δύτες, ή σε σχολές δυτών ως εκπαιδευτής.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο χώρος απασχόλησης του επαγγελµατία σφουγγαρά 
είναι οι θαλάσσιες περιοχές, καθώς και το σπογγαλιευτικό σκάφος. Θαλάσσιες 
περιοχές µε σφουγγάρια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το επάγγελµα είναι δύσκολο, 
απαιτητικό και συχνά επικίνδυνο. 
Προκαθορισµένο ωράριο εργασίας δεν υπάρχει. Συνήθως η αλιεία αρχίζει τις πρωινές 
ώρες και οι συµπληρωµατικές εργασίες γίνονται πάνω στο σκάφος. Η φύση του 
επαγγέλµατος επιβάλλει τις µετακινήσεις µέσα στο νησιωτικό σύµπλεγµα, µε στόχο την 
εξεύρεση σφουγγαριών. Το επάγγελµα ασκείται οµαδικά. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του επαγγέλµατος 
καθορίζονται από τον σπογγαλιευτικό κανονισµό και από το σωµατείο Δυτών 
Καλύµνου. 
 
Γενικά σχόλια: Ψ Ένα από τα ελληνικά παραδοσιακά επαγγέλµατα της θάλασσας 
είναι αυτό του σφουγγαρά. Με ιδιαίτερη προσοχή και επιδεξιότητα ο σφουγγαράς 
αλιεύει από το βυθό της θάλασσας το σφουγγάρι, για να το επεξεργαστεί στη συνέχεια 
µε κατάλληλο τρόπο και να το προωθήσει στην αγορά. 
Ψ Οι σφουγγαράδες απαιτείται να έχουν πολύ καλή φυσική και σωµατική κατάσταση 
και να δείχνουν προσοχή, σεβασµό προς τη φύση και υπευθυνότητα κατά την 
εκτέλεση της εργασίας τους. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σχεδιαστής επίπλου 

 
Ορισµός: Ο σχεδιαστής επίπλου ασχολείται µε το σχεδιασµό επίπλων που 
προορίζονται για κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήµατα, γραφεία ή ακόµα και για πλοία ή 
αεροπλάνα.  
 
Περιγραφή: Ο σχεδιαστής επίπλου σχεδιάζει έπιπλα χρησιµοποιώντας έτοιµες 
φόρµες, ή συνθέτει τις δικές του πρωτότυπες δηµιουργίες ως προς τα σχέδια, τα 
χρώµατα και τα υλικά. Προσπαθεί να συνδυάσει τη δηµιουργικότητα µε την τεχνική 
γνώση, ώστε να παράγει σχέδια επίπλων για συγκεκριµένη χρήση, που να 
διακρίνονται για τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία τους. 
Ο επαγγελµατίας σχεδιαστής επίπλου σε πρώτη φάση συλλαµβάνει ένα πρωτότυπο 
σχέδιο επίπλου και στη συνέχεια το αποτυπώνει στο χαρτί ή στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Στην περίπτωση που εργάζεται κατά παραγγελία, ενηµερώνεται από τον 
πελάτη για το είδος των επίπλων που επιθυµεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στον 
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Περιγραφή: Ο σχεδιαστής επίπλου σχεδιάζει έπιπλα χρησιµοποιώντας έτοιµες 
φόρµες, ή συνθέτει τις δικές του πρωτότυπες δηµιουργίες ως προς τα σχέδια, τα 
χρώµατα και τα υλικά. Προσπαθεί να συνδυάσει τη δηµιουργικότητα µε την τεχνική 
γνώση, ώστε να παράγει σχέδια επίπλων για συγκεκριµένη χρήση, που να 
διακρίνονται για τη λειτουργικότητα και την καλαισθησία τους. 
Ο επαγγελµατίας σχεδιαστής επίπλου σε πρώτη φάση συλλαµβάνει ένα πρωτότυπο 
σχέδιο επίπλου και στη συνέχεια το αποτυπώνει στο χαρτί ή στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Στην περίπτωση που εργάζεται κατά παραγγελία, ενηµερώνεται από τον 
πελάτη για το είδος των επίπλων που επιθυµεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στον 
πελάτη τα πρώτα σχέδια σε χαρτί ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίρνοντας ή 
τροποποιώντας ιδέες και σχήµατα από διάφορα περιοδικά, µουσεία, βιτρίνες ή 
εκθέσεις ή και δηµιουργώντας δικές του πρωτότυπες συνθέσεις. Συνήθως προτείνει 
διάφορα εναλλακτικά σχέδια για να έχει ο πελάτης τη δυνατότητα να τα συγκρίνει και 
κατόπιν να αποφασίσει. Τα σχέδια συζητιούνται µε τον πελάτη και γίνονται οι 
επιθυµητές και εφικτές τροποποιήσεις µέχρι την τελική τους µορφή. 
Τέλος, παραδίδει τα σχέδια στον επιπλοποιό, στο σιδερά, ή σε άλλους τεχνίτες, 
ανάλογα µε το υλικό που προτείνει να χρησιµοποιηθεί, ώστε να ολοκληρώσουν την 
κατασκευή των επίπλων. 
Ο σχεδιαστής επίπλου είναι είτε τα όργανα σχεδίου αν εργάζεται παραδοσιακά και ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής αν έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες.  
Η δουλειά του σχεδιαστή επίπλου είναι δηµιουργική. Ο σχεδιαστής επίπλου εργάζεται 
ατοµικά, χρειάζεται όµως να έχει καλή επικοινωνία µε άλλα άτοµα, όπως τους τεχνίτες 
µε τους οποίους συνεργάζεται για την υλοποίηση των σχεδίων του και τους οποίους 
οφείλει να ενηµερώνει µε σαφήνεια για τον τρόπο κατασκευής κάθε επίπλου.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος,ούτε υπάρχει 
κάποιος συλλογικός φορέας που να εκπροσωπεί το συγκεκριµένο επάγγελµα. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο σχεδιαστής επίπλου µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα 
Τµήµατα των δηµόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ε.  
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του σχεδιαστή επίπλου χαρακτηρίζεται από υποµονή, 
δηµιουργική φαντασία, παρατηρητικότητα, ευαισθησία και διορατικότητα στην 
αντίληψη των αναγκών που δηµιουργούνται κάθε εποχή, ώστε τα προϊόντα που 
σχεδιάζει να είναι όχι µόνο καλαίσθητα, αλλά και πρωτότυπα και κυρίως λειτουργικά. 
Η σχεδιαστική ικανότητα θεωρείται απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλµατος, ενώ 
και η ικανότητα επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για να εξηγεί µε απλότητα και 
σαφήνεια τις ιδέες του στους πελάτες, στους διακοσµητές και στους επιπλοποιούς. 
Χρειάζεται να είναι επιδέξιος στις κινήσεις των χεριών, να διαθέτει αισθητική αντίληψη 
και ικανότητα να αντιλαµβάνεται γρήγορα και µε ευκολία τις οµοιότητες ή τις διαφορές 
στις µορφές και στα σχήµατα των αντικειµένων. Επίσης, πρέπει να έχει καλή αντίληψη 
του χώρου, των µορφών, των σχηµάτων και των χρωµάτων. 
 
Μέλλον: Καθώς οι ανάγκες της συγκεκριµένης αγοράς συνδέονται µε το οικονοµικό 
και βιοτικό επίπεδο µιας κοινωνίας, σήµερα σε αρκετούς τοµείς του κλάδου της 
σχεδίασης επίπλου παρουσιάζονται καλές προοπτικές απασχόλησης. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σχεδιαστής επίπλου εργάζεται σε βιοτεχνίες και 
βιοµηχανίες επίπλων, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελµατίας, δηµιουργώντας τη δική 
του επιχείρηση σχεδίασης επίπλων. 
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Συνήθως, ο σχεδιαστής επίπλου εργάζεται σε κλειστό 
χώρο, σε συνθήκες γραφείου. Επίσης, χρειάζεται να επισκέπτεται διάφορες εκθέσεις 
για ενηµέρωση γύρω από τις τελευταίες τάσεις σε σχέδια και υλικά. Ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας δεν έχει συγκεκριµένο ωράριο απασχόλησης, ενώ ως υπάλληλος 
κάποιας εταιρείας δουλεύει σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της εταιρίας αυτής. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι επαγγελµατίες είναι µέλη του Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου. 
 
Γενικά σχόλια: Ο σχεδιασµός επίπλων είναι ένα ενδιαφέρον, δηµιουργικό επάγγελµα 
που χαρακτηρίζεται από φαντασία και πρωτοτυπία και συνδυάζει αρµονικά τις τάσεις, 
τις ανάγκες της αγοράς, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα υλικά στο χώρο του 
επίπλου. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σχεδιαστής Πολυµέσων 

 
Ορισµός: Ο σχεδιαστής πολυµέσων σχεδιάζει εφαρµογές και προγράµµατα 
πολυµέσων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  
 
Περιγραφή: Ο σχεδιαστής πολυµέσων σχεδιάζει εφαρµογές πολυµέσων για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικούς δίσκους (cd-roms) και ιστοσελίδες. Συνήθως 
πρόκειται για παραγωγές µε ενηµερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόµενο, 
που παρουσιάζονται µε ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, µε την τεχνική κινούµενης 
εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες του επαγγελµατία είναι: καθορισµός σεναρίου και 
στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρµογής πολυµέσων, 
σχεδιασµός και προγραµµατισµός του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα 
παρουσιαστεί το υλικό, σχεδιασµός των γραφικών της εφαρµογής, ψηφιοποίηση του 
υλικού και προσθήκη στην εφαρµογή, καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και 
διόρθωση τυχόν σφαλµάτων. 
Τα όργανα που χρησιµοποιεί στην εργασία του ο σχεδιαστής πολυµέσων, είναι 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο εκτυπωτής, το σκάνερ, τα απαιτούµενα λογισµικά, κλπ. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτούνται γνώσεις σχετικά µε τους 
υπολογιστές και τα πολυµέσα, καθώς και σχεδιαστικές γνώσεις, που µπορούν να 
αποκτηθούν από πανεπιστηµιακά τµήµατα, από Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. 
 
Σπουδαιότητα: Σηµαντικό ρόλο στην ενασχόληση µε το επάγγελµα παίζει η 
δηµιουργική φαντασία του επαγγελµατία, που συνδυάζεται επιτυχηµένα µε τις 
απαραίτητες γνώσεις υλικού και λογισµικού πολυµέσων, καθώς και µε το αναπτυγµένο 
αισθητικό κριτήριο για τη δηµιουργία καλαίσθητων παρουσιάσεων. Απαραίτητες 
δεξιότητες για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι επίσης η οργανωτικότητα, η 
επινοητικότητα και η αναλυτική σκέψη.  
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αποκτηθούν από πανεπιστηµιακά τµήµατα, από Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. 
 
Σπουδαιότητα: Σηµαντικό ρόλο στην ενασχόληση µε το επάγγελµα παίζει η 
δηµιουργική φαντασία του επαγγελµατία, που συνδυάζεται επιτυχηµένα µε τις 
απαραίτητες γνώσεις υλικού και λογισµικού πολυµέσων, καθώς και µε το αναπτυγµένο 
αισθητικό κριτήριο για τη δηµιουργία καλαίσθητων παρουσιάσεων. Απαραίτητες 
δεξιότητες για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι επίσης η οργανωτικότητα, η 
επινοητικότητα και η αναλυτική σκέψη.  
 
Μέλλον: Σήµερα µε την τεράστια ανάπτυξη των εφαρµογών των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ο σχεδιαστής πολυµέσων ασκεί ένα σύγχρονο επάγγελµα µε αυξηµένη 
ζήτηση και πολλές ευκαιρίες καριέρας µέσα σ' ένα ευρύ επαγγελµατικό περιβάλλον. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι σχεδιαστές πολυµέσων µπορούν να απασχοληθούν 
σε διαφηµιστικές εταιρίες, σε εκδοτικές εταιρίες, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
λογισµικού του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ως προγραµµατιστές για την ανάπτυξη και 
παραγωγή λογισµικού εφαρµογών πολυµέσων, ή ακόµα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
διατηρώντας δική τους επιχείρηση ανάπτυξης και παραγωγής ανάλογων εφαρµογών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του σχεδιαστή πολυµέσων είναι δηµιουργική 
και απαιτεί τη γνώση και το χειρισµό πολλών και πολύπλοκων εφαρµογών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Η εργασία εκτελείται σε χώρο γραφείου όπου βρίσκονται τα υπολογιστικά συστήµατα. 
Όπως όλα τα επαγγέλµατα που απαιτούν πολύωρη ενασχόληση µε τους υπολογιστές, 
έτσι και η εργασία αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει κούραση στην όραση από την 
πολύωρη προσήλωση στην οθόνη. Ο σχεδιαστής πολυµέσων είναι εκτεθειµένος στην 
ακτινοβολία που εκπέµπουν οι οθόνες των υπολογιστών και γι αυτό είναι απαραίτητη η 
χρήση προστατευτικού φίλτρου.  
Δεν υπάρχει συγκεκριµένο ωράριο απασχόλησης, γιατί εξαρτάται από την 
πολυπλοκότητα του έργου και τον φόρτο εργασίας που έχει ο επαγγελµατίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγελµατία είναι η αισθητική αντίληψη, 
η δηµιουργική φαντασία και έµπνευση, καθώς και η µεγάλη δεξιότητα στη χρήση των 
απαραίτητων προγραµµάτων του Η/Υ. 
Ο σχεδιαστής πολυµέσων έχει πολύ καλή γνώση του υλικού και λογισµικού των 
πολυµέσων, καθώς και την ικανότητα διαχείρισης λογισµικού επεξεργασίας γραφικών 
και λογισµικού δικτύων. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Σχεδιαστής-σταµπαδόρος 
υποδηµάτων 

 
Ορισµός: Ο Σχεδιαστής - Σταµπαδόρος Υποδηµάτων ασχολείται µε τη σχεδίαση 
υποδηµάτων, την κατασκευή προτύπων σχεδίων και παρακολουθεί τη διαδικασία 
κατασκευής τους.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο σχεδιαστής - σταµπαδόρος υποδηµάτων, διαµορφώνει τις 
νέες τάσεις της µόδας των υποδηµάτων και έχει την ευθύνη για τη λειτουργικότητα, 
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Ορισµός: Ο Σχεδιαστής - Σταµπαδόρος Υποδηµάτων ασχολείται µε τη σχεδίαση 
υποδηµάτων, την κατασκευή προτύπων σχεδίων και παρακολουθεί τη διαδικασία 
κατασκευής τους.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο σχεδιαστής - σταµπαδόρος υποδηµάτων, διαµορφώνει τις 
νέες τάσεις της µόδας των υποδηµάτων και έχει την ευθύνη για τη λειτουργικότητα, 
κοµψότητα και άνεσή τους. 
Αρχικά, συλλαµβάνει ένα σχέδιο που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις 
του κοινού. Στη συνέχεια, το αποτυπώνει σε χαρτί, αφού πρώτα το σχεδιάσει µε το 
χέρι ή σε υπολογιστή. Ντύνει το καλαπόδι µε χαρτοταινία, σχεδιάζει το σχέδιο στο 
καλαπόδι και κάνει τις τελευταίες τροποποιήσεις. Τέλος, βγάζει τη βάση και παράγει � 
κόβει το υπόδειγµα των διαφόρων κοµµατιών του υποδήµατος. 
Παρακολουθεί τα διάφορα στάδια κατασκευής και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για να 
αποδοθεί το πρότυπο σχέδιο στο σύνολο των υποδηµάτων που θα παραχθούν. 
Μερικά από τα µέσα και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί στη δουλειά του είναι, ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, το µαχαίρι κοπής, ο διαβήτης, η µεζούρα, το σουβλί, ο 
παντογράφος, η πλάκα κοπής.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο σχεδιαστής - σταµπαδόρος υποδηµάτων, σπουδάζει στα αντίστοιχα 
τµήµατα των δηµόσιων ή ιδιωτικών ΚΕΚ, ενώ για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν 
απαιτείται άδεια. 
 
Σπουδαιότητα: Ο σχεδιαστής - σταµπαδόρος υποδηµάτων, χρειάζεται να διαθέτει 
δηµιουργική φαντασία, επινοητικότητα, συνέπεια, προσοχή στη λεπτοµέρεια και 
παρατηρητικότητα. Επίσης, πρέπει να διαθέτει υπολογιστική και σχεδιαστική ικανότητα 
και επιδεξιότητα στα χέρια.  
Για την οµαλή συνδιαλλαγή του µε τους πελάτες, οφείλει να είναι αρκετά 
επικοινωνιακός, κοινωνικός, δραστήριος και καλός στις δηµόσιες σχέσεις για να 
µπορεί να προωθεί τη δουλειά του και τις απόψεις του. 
Τέλος, προσόντα θεωρούνται η χρήση ειδικών σχεδιαστικών προγραµµάτων για 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και η γνώση µiας ξένης γλώσσας. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος, αυτή τη στιγµή είναι σχετικά 
περιορισµένες, εξαρτώνται από τη λειτουργία µεγάλων µονάδων παραγωγής 
υποδηµάτων και οι επαγγελµατίες σχεδιαστές, αντιµετωπίζουν µεγάλο ανταγωνισµό 
από τους εµπόρους εισαγόµενων. 
Οι οικονοµικές απολαβές του επαγγελµατία είναι αρκετά καλές, εξαρτώνται δε από τα 
προσόντα, το ταλέντο και την εµπειρία του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο σχεδιαστής - σταµπαδόρος υποδηµάτων, εργάζεται σε 
επιχειρήσεις κατασκευής υποδηµάτων, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρώντας 
δικό του σχεδιαστήριο ή εργαστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο σχεδιαστής - σταµπαδόρος υποδηµάτων, όταν 
σχεδιάζει και κατασκευάζει το πρωτότυπο σχέδιο του παπουτσιού, βρίσκεται σε 
κλειστό χώρο, σε συνθήκες εργαστηρίου. Εργάζεται οµαδικά ή ατοµικά, ενώ πολλές 
φορές χρειάζεται να µετακινείται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, για να 
παρακολουθήσει διάφορες εκθέσεις ειδών υποδηµατοποιίας, ή για να έρχεται σε 
επαφή µε τους εµπόρους και καταστηµατάρχες των προϊόντων αυτών.  
Ανάλογα µε το στάδιο σχεδίασης των υποδηµάτων, µπορεί να εργάζεται όρθιος ή 
καθιστός. Όταν επιβλέπει την εφαρµογή των σχεδίων του στην κατασκευή των 
υποδηµάτων, βρίσκεται σε χώρους παραγωγής, όπου οι συνθήκες µπορεί να 
προκαλέσουν ένταση ή σωµατική κόπωση. 
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παρακολουθήσει διάφορες εκθέσεις ειδών υποδηµατοποιίας, ή για να έρχεται σε 
επαφή µε τους εµπόρους και καταστηµατάρχες των προϊόντων αυτών.  
Ανάλογα µε το στάδιο σχεδίασης των υποδηµάτων, µπορεί να εργάζεται όρθιος ή 
καθιστός. Όταν επιβλέπει την εφαρµογή των σχεδίων του στην κατασκευή των 
υποδηµάτων, βρίσκεται σε χώρους παραγωγής, όπου οι συνθήκες µπορεί να 
προκαλέσουν ένταση ή σωµατική κόπωση. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Όπως και ο σχεδιαστής ενδυµάτων, ο σχεδιαστής-σταµπαδόρος 
υποδηµάτων, δηµιουργεί και διαµορφώνει τη µόδα και τις νέες τάσεις στο χώρο του 
υποδήµατος. Μετέχει σε εκθέσεις, διοργανώνει επιδείξεις και παρουσιάσεις, µε σκοπό 
να επηρεάσει θετικά τη γνώµη του αγοραστικού κοινού και να προωθήσει τα µοντέλα 
του στην αγορά.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ταξιδιωτικός Συνοδός και 
Συνοδός δρυµών 

 
Ορισµός: Ο ταξιδιωτικός συνοδός και συνοδός δρυµών ασχολείται µε την ξενάγηση 
των επισκεπτών σε αξιοθέατα, χώρους αναψυχής και εθνικούς δρυµούς.  
 
Περιγραφή: Ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες ενδιαφέρονται να θαυµάσουν από κοντά την 
πολιτιστική κληρονοµιά και τη φυσική οµορφιά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι 
πολύ σηµαντικό λοιπόν, να µπορούν να γνωρίσουν και να ενηµερωθούν για τα 
αξιοθέατα, τους χώρους αναψυχής ή τους εθνικούς δρυµούς των περιοχών που 
επισκέπτονται. Αυτή την ευθύνη έχει ο ταξιδιωτικός συνοδός και συνοδός δρυµών.  
Ειδικότερα, ο ξεναγός συναντά την οµάδα των τουριστών στην αρχή της περιοδείας, 
καλωσορίζει τους επισκέπτες και τους εξηγεί τους κανόνες ασφάλειας και τις 
διαδικασίες της ξενάγησης. Παρέχει πληροφορίες για την ιστορία των χώρων 
επίσκεψης, περιγράφει τα αξιοθέατα επισηµαίνοντας την ιδιαίτερη σηµασία τους στο 
παρελθόν και στο παρόν και λύνει τις απορίες των επισκεπτών.  
Για την εργασία του χρησιµοποιεί κιάλια, φωτογραφικές µηχανές, πυξίδα και χάρτες. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Οι απόφοιτοι πρέπει να πάρουν άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος από τον Ε.Ο.Τ.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του ταξιδιωτικού συνοδού και συνοδού δρυµών 
παρέχεται στα δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ή σε ταχύρυθµα προγράµµατα των Κ.Ε.Κ.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ταξιδιωτικός συνοδός και συνοδός δρυµών πρέπει να είναι 
κοινωνικός, ευχάριστος, ευγενικός, φιλικός, πρόθυµος να εξυπηρετήσει και να 
πληροφορήσει τους επισκέπτες που συνοδεύει. Πρέπει να γνωρίζει όλους τους καλούς 
τρόπους συµπεριφοράς, ώστε οι επισκέπτες να αισθάνονται άνετα. Ακόµη, χρειάζεται 
να γνωρίζει την ιστορία του χώρου επίσκεψης. Πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και να 
συντονίζει κοινωνικές οµάδες, έχοντας το χάρισµα της αµεσότητας στην επικοινωνία. 
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Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του ταξιδιωτικού συνοδού και συνοδού δρυµών 
παρέχεται στα δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ή σε ταχύρυθµα προγράµµατα των Κ.Ε.Κ.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ταξιδιωτικός συνοδός και συνοδός δρυµών πρέπει να είναι 
κοινωνικός, ευχάριστος, ευγενικός, φιλικός, πρόθυµος να εξυπηρετήσει και να 
πληροφορήσει τους επισκέπτες που συνοδεύει. Πρέπει να γνωρίζει όλους τους καλούς 
τρόπους συµπεριφοράς, ώστε οι επισκέπτες να αισθάνονται άνετα. Ακόµη, χρειάζεται 
να γνωρίζει την ιστορία του χώρου επίσκεψης. Πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και να 
συντονίζει κοινωνικές οµάδες, έχοντας το χάρισµα της αµεσότητας στην επικοινωνία. 
Ο ξεναγός πρέπει να διαθέτει ικανότητα αντίληψης χώρου, καλή µνήµη, υποµονή, 
καλή άρθρωση και ικανότητα να µιλάει µε σαφήνεια. Η καλή φυσική κατάσταση και η 
δυνατότητα να περπατάει για πολλές ώρες, είναι απαραίτητες για να επιτύχει στη 
δουλειά του. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας.  
 
Μέλλον: Οι µελλοντικές προοπτικές του επαγγέλµατος διαγράφονται καλές, αλλά 
εξαρτώνται από τη συνολική πορεία του τουρισµού στην Ελλάδα. Οι αµοιβές του 
επαγγελµατία θεωρούνται ικανοποιητικές.  

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ταξιδιωτικός συνοδός και συνοδός δρυµών µπορεί να 
εργαστεί σε µεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία και ως ελεύθερος επαγγελµατίας, να 
συνεργαστεί µε τουριστικά γραφεία ή µε τις υπηρεσίες του ΕΟΤ. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η απασχόληση του ταξιδιωτικού συνοδού και συνοδού 
δρυµών είναι συνήθως εποχιακή. Κατά τους µήνες της τουριστικής περιόδου ταξιδεύει 
και µιλάει για πολλές ώρες κάθε ηµέρα, ενώ εργάζεται Κυριακές και αργίες, χωρίς 
συγκεκριµένο ωράριο. Είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας και 
επαφής µε ξένους. Η εργασία οδηγεί τον ξεναγό σε ανοιχτούς χώρους που 
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, όπως φαράγγια, δάση, εθνικοί δρυµοί. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι απόφοιτοι ανήκουν στο Εµπορικό Επιµελητήριο. 
Υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Επιµελητών Ξεναγών Εθνικών Δρυµών και το 
Σωµατείο Ελλήνων Ξεναγών όπου η εγγραφή είναι προαιρετική. 
 
Γενικά σχόλια: Είναι ένα ενδιαφέρον επάγγελµα, που ασκείται από άτοµα που 
αγαπούν τα ταξίδια, τη φύση, την ιστορία και την παράδοση, που διαθέτουν άνεση στο 
λόγο και στις επαφές µε πολλά και διαφορετικά άτοµα, καθώς και το χάρισµα της 
επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ταπετσέρης 

 
Ορισµός: Ο ταπετσέρης επενδύει τοίχους ή άλλες επιφάνειες µε χαρτί, ύφασµα, ή 
πλαστικό. Ορισµένοι εξειδικεύονται σε τοποθέτηση ταπετσαρίας στα έπιπλα ή στα 
αυτοκίνητα.  
 
Περιγραφή: Ο ταπετσέρης τοίχων και άλλων επιφανειών ασχολείται µε την αφαίρεση 
της επικαλυµµένης επιφάνειας του τοίχου, την προετοιµασία και γυάλισµα του τοίχου 
πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας, την επικάλυψη του τοίχου µε κόλλα και την 
εφαρµογή της ταπετσαρίας. Ακόµη, ασχολείται µε την επιδιόρθωση ταπετσαριών. 
Ο ταπετσέρης επίπλων ή αυτοκινήτων ασχολείται µε την τοποθέτηση υφασµάτων ή 
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Ορισµός: Ο ταπετσέρης επενδύει τοίχους ή άλλες επιφάνειες µε χαρτί, ύφασµα, ή 
πλαστικό. Ορισµένοι εξειδικεύονται σε τοποθέτηση ταπετσαρίας στα έπιπλα ή στα 
αυτοκίνητα.  
 
Περιγραφή: Ο ταπετσέρης τοίχων και άλλων επιφανειών ασχολείται µε την αφαίρεση 
της επικαλυµµένης επιφάνειας του τοίχου, την προετοιµασία και γυάλισµα του τοίχου 
πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας, την επικάλυψη του τοίχου µε κόλλα και την 
εφαρµογή της ταπετσαρίας. Ακόµη, ασχολείται µε την επιδιόρθωση ταπετσαριών. 
Ο ταπετσέρης επίπλων ή αυτοκινήτων ασχολείται µε την τοποθέτηση υφασµάτων ή 
και εσωτερικών υλικών ή διακοσµητικών στα καθίσµατα και σε άλλες επιφάνειες των 
επίπλων ή αυτοκινήτων.  
Ο εξοπλισµός του ταπετσέρη περιλαµβάνει πάγκο εργασίας, µηχανή τριψίµατος, 
ψαλίδια, µαχαίρια, σπάτουλες, µέτρα, µηχανή αλείµµατος, τεντωτήρα, κόλλες και 
διαλυτικά. Ο ταπετσέρης επίπλων χρειάζεται εργαλεία επιπλοποιού και ο ταπετσιέρης 
αυτοκινήτων εργαλεία µηχανικού ή φαναρτζή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται άδεια, 
µόνο εγγραφή στο Ταµείο Επαγγελµατιών µετά από δύο χρόνια προϋπηρεσία. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι νέοι επαγγελµατίες µαθητεύουν συνήθως για µερικά χρόνια κοντά σε 
έναν έµπειρο τεχνίτη.  
 

 
Σπουδαιότητα: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα χρειάζεται να διαθέτει 
επιδεξιότητα και καλαισθησία. Θα πρέπει να είναι επινοητικός, αυτάρκης και συνεπής. 
Χρειάζεται επίσης να διαθέτει σωµατική αντοχή. Το επάγγελµα απαιτεί µηχανική 
ικανότητα καθώς και ικανότητα αντίληψης του χώρου και του όγκου. 
 
Μέλλον: Η εργασία του ταπετσέρη έχει σταθερή ζήτηση. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει 
κορεσµός στο επάγγελµα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ταπετσέρης εργάζεται σε καταστήµατα και βιοτεχνίες 
ταπετσαρίας, ή µπορεί να διατηρεί δικό του κατάστηµα πώλησης και τοποθέτησης 
ταπετσαριών, ή να αναλαµβάνει εργασίες ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εφαρµογή ταπετσαριών είναι χειρωνακτική εργασία και 
περιλαµβάνει πολλή ορθοστασία και επαφή µε ανθυγιεινά υλικά (κόλλες και διαλυτικά). 
Ο ταπετσέρης εργάζεται κυρίως οµαδικά, και ατοµικά όταν το είδος της εργασίας το 
επιτρέπει. Απαραίτητη είναι η µετακίνησή του και η µεταφορά των υλικών στο χώρο 
του πελάτη. 
Ο ταπετσέρης εργάζεται κυρίως σε κλειστό χώρο όπου γίνεται η τοποθέτηση 
ταπετσαρίας. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας δεν έχει σταθερό ωράριο. Οι τεχνίτες σε 
επιχειρήσεις εργάζονται σύµφωνα µε το ωράριο της επιχείρησης. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις απαιτούνται υπερωρίες, αν το έργο πρέπει να παραδοθεί σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ταπετσέρης επενδύει τις επιφάνειες τοίχων, επίπλων, το εσωτερικό 
των αυτοκινήτων. Οµορφαίνει και ανακαινίζει τους χώρους που ντύνει µε ταπετσαρίες 
και δηµιουργεί ένα καλαίσθητο περιβάλλον. 
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των αυτοκινήτων. Οµορφαίνει και ανακαινίζει τους χώρους που ντύνει µε ταπετσαρίες 
και δηµιουργεί ένα καλαίσθητο περιβάλλον. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ταπητουργός 

 
Ορισµός: Ο ταπητουργός κατασκευάζει, συντηρεί και επισκευάζει χαλιά ή κιλίµια.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο ταπητουργός βρίσκει και αγοράζει τα σχέδια για τα 
χαλιά, προµηθεύεται τα νήµατα, υφαίνει τα χαλιά στον αργαλειό µε συγκεκριµένο 
αριθµό κόµπων ανά ώρα. Επίσης, µπορεί να ελέγχει την πιστή αντιγραφή του σχεδίου 
και την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος. ʼλλες φορές ασχολείται µε την πώληση 
των χαλιών ή και τη συντήρηση, τον καθαρισµό και την επισκευή χαλιών και ταπήτων.  
Απαραίτητα εργαλεία για τον ταπητουργό είναι ο παραδοσιακός αργαλειός, τα χτένια, 
το στηµόνι και οι σαίτες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί ο ταπητουργός απαιτείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος και τίτλος σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να µάθει κάποιος τη δουλειά του ταπητουργού και να αποκτήσει την 
απαιτούµενη εµπειρία µπορεί να καταρτιστεί σε τµήµατα του ΟΑΕΔ ή ακόµη σε 
παραδοσιακά ταπητουργεία - σχολές ή σε σχολές του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ..  

 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας ταπητουργός πρέπει να διαθέτει υποµονή, αγάπη 
και µεράκι για το αντικείµενο της δουλειάς του. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει 
δηµιουργική φαντασία, αλλά και δυναµισµό και να έχει αναπτυγµένη κοινωνική 
επιδεξιότητα για την προβολή και πώληση του έργου του. 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται επίσης εικαστική ικανότητα και 
επιδεξιότητα στα χέρια, καθώς η δουλειά αυτή γίνεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της 
χειρωνακτικά, καθώς και υπολογιστική και γλωσσική ικανότητα. 
 
Μέλλον: Τα χειροποίητα χαλιά σήµερα αντικαθίστανται από τα νέα βιοµηχανικά 
ταπητουργικά προϊόντα. Έτσι, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για το µέλλον, καθώς 
σήµερα έχουν µείνει ελάχιστοι ενεργοί ταπητουργοί σε όλη τη χώρα.  
Οι αποδοχές των επαγγελµατιών ταπητουργών είναι ικανοποιητικές και ανάλογες µε 
την ποιότητα της δουλειάς και τον αριθµό χαλιών που τελικά θα πουλήσουν. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ταπητουργός εργάζεται σε ταπητουργεία µε 
οργανωµένη παραγωγή. Μπορεί επίσης να διατηρεί δικό του εργαστήριο µε αργαλειό 
ή να ασχολείται µε το εµπόριο των χαλιών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ταπητουργός εργάζεται οµαδικά και ατοµικά, µέσα στο 
ταπητουργείο, το οποίο ονοµάζεται και σχολή. Στην Ελλάδα, το επάγγελµα αυτό είναι 
γυναικοκρατούµενο. Η εργασία είναι χειρωνακτική και απαιτεί δύναµη στα χέρια. 
Αρκετές φορές απαιτούνται ταξίδια για την πώληση των χαλιών. 
Ο ταπητουργός εργάζεται σε καλά φωτισµένο εργαστήριο, µε αρκετό θόρυβο, σκόνη 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ταπητουργός εργάζεται σε ταπητουργεία µε 
οργανωµένη παραγωγή. Μπορεί επίσης να διατηρεί δικό του εργαστήριο µε αργαλειό 
ή να ασχολείται µε το εµπόριο των χαλιών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ταπητουργός εργάζεται οµαδικά και ατοµικά, µέσα στο 
ταπητουργείο, το οποίο ονοµάζεται και σχολή. Στην Ελλάδα, το επάγγελµα αυτό είναι 
γυναικοκρατούµενο. Η εργασία είναι χειρωνακτική και απαιτεί δύναµη στα χέρια. 
Αρκετές φορές απαιτούνται ταξίδια για την πώληση των χαλιών. 
Ο ταπητουργός εργάζεται σε καλά φωτισµένο εργαστήριο, µε αρκετό θόρυβο, σκόνη 
και χνούδι από τα νήµατα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ένα από τα ελάχιστα παραδοσιακά επαγγέλµατα που έχουν 
αποµείνει σήµερα, είναι αυτό του ταπητουργού. Ο ταπητουργός εργάζεται µε κέφι, 
µεράκι, φαντασία και αληθινή δεξιοτεχνία, για να δηµιουργήσει χαλιά, σε ορισµένες 
περιπτώσεις αληθινά έργα τέχνης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ταχυδρόµος 

 
Ορισµός: Ο ταχυδροµικός διανοµέας ασχολείται µε την ταξινόµηση και τη διανοµή της 
αλληλογραφίας.  
 
Περιγραφή: Αποστολή του ταχυδροµικού διανοµέα είναι η σωστή ταξινόµηση και η 
διανοµή της αλληλογραφίας, η οποία φτάνει στο ταχυδροµικό κατάστηµα της περιοχής 
που εργάζεται, στους παραλήπτες της.  
Οι δραστηριότητες του ταχυδροµικού διανοµέα περιλαµβάνουν την ταξινόµηση της 
αλληλογραφίας σε ειδικές θυρίδες, τον διαχωρισµό της απλής αλληλογραφίας από τη 
συστηµένη και τις επιταγές, και τέλος τη διανοµή της αλληλογραφίας στους 
παραλήπτες. 
Ο ταχυδροµικός διανοµέας τοποθετείται σε ταχυδροµικό κατάστηµα συγκεκριµένης 
περιοχής και αναλαµβάνει τη διανοµή σε ένα ορισµένο γεωγραφικό τοµέα.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του ταχυδροµικού διανοµέα 
απαιτούνται απολυτήριο λυκείου και γνώσεις αγγλικών. 
Στο ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ΕΛ.ΤΑ, γίνονται σεµινάρια για τους 
νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα.  
 
Σπουδαιότητα: Η εγκαρδιότητα, η ευσυνειδησία, η κοινωνική επιδεξιότητα, η καλή 
µνήµη, η συνέπεια, η ευγένεια και η ταχύτητα στις κινήσεις, είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά ενός καλού ταχυδροµικού διανοµέα. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ οι διορισµοί τα 
τελευταία χρόνια γίνονται µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. 
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Στο ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ΕΛ.ΤΑ, γίνονται σεµινάρια για τους 
νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα.  
 
Σπουδαιότητα: Η εγκαρδιότητα, η ευσυνειδησία, η κοινωνική επιδεξιότητα, η καλή 
µνήµη, η συνέπεια, η ευγένεια και η ταχύτητα στις κινήσεις, είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά ενός καλού ταχυδροµικού διανοµέα. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ οι διορισµοί τα 
τελευταία χρόνια γίνονται µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. 
Οι µηνιαίες αποδοχές κυµαίνονται σε µέτρια επίπεδα, ενώ παράλληλα χορηγούνται 
επιδόµατα στολής, οικογένειας, έξοδα κίνησης και επίδοµα στέγης. Ο µισθός του 
προσαυξάνεται από τα φιλοδωρήµατα που λαµβάνει κατά τη διανοµή κυρίως των 
συντάξεων, που µπορεί να τον φθάσουν σε υψηλά επίπεδα κάθε µήνα. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ταχυδροµικός διανοµέας απασχολείται στα δηµόσια 
ταχυδροµεία � ΕΛ.ΤΑ.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ταχυδροµικός διανοµέας εργάζεται εντός γραφείου 
όταν κάνει τη διαλογή της αλληλογραφίας και εκτός, όταν ασχολείται µε τη διανοµή 
στους δρόµους της περιοχής που καλύπτει. Το περπάτηµα και η ορθοστασία είναι 
µέσα στις καθηµερινές απαιτήσεις του επαγγέλµατος. Το ωράριο συνήθως είναι 
κανονικό χωρίς να περιλαµβάνει υπερωρίες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο ταχυδρόµος χρειάζεται να είναι διακριτικός, συνεπής, ευγενικός, 
φιλικός και µε καλή διάθεση.  
Βασικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι να διαθέτει συνέπεια, 
ταχύτητα και ακρίβεια στις παραδόσεις της αλληλογραφίας. 
Το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς του ταχυδροµικού διανοµέα εκτελείται στους 
δρόµους της περιοχής που καλύπτει, πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, εκτεθειµένος 
στις διάφορες καιρικές συνθήκες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός αερίων καυσίµων 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός αερίων καυσίµων ασχολείται µε την εγκατάσταση και συντήρηση 
δικτύων αερίων καυσίµων, καθώς και µε την επισκευή των συσκευών που λειτουργούν 
µε αέρια καύσιµα. 
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός αερίων καυσίµων ασχολείται µε την εγκατάσταση δικτύων 
φυσικού αερίου και υγραερίου για οικιακή, επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση, µε 
την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών καύσης, όπως λέβητες, 
καυστήρες, κουζίνες, που χρησιµοποιούνται σε σπίτια αλλά και σε χώρους µαζικής 
εστίασης (στρατώνες, νοσοκοµεία, κατασκηνώσεις), και έχει την ευθύνη για τη σωστή 
λειτουργία του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίµου κίνησης αυτοκινήτων και 
φορτηγών. 
Επίσης, ο τεχνικός αερίων καυσίµων εξηγεί στους χρήστες των συσκευών τεχνικά 
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία τους και τους ενηµερώνει για όλους τους πιθανούς 
κινδύνους που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της λανθασµένης χρήσης τους. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί συσκευές ανάλυσης καύσης, µηχανολογικό 
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φυσικού αερίου και υγραερίου για οικιακή, επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση, µε 
την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών καύσης, όπως λέβητες, 
καυστήρες, κουζίνες, που χρησιµοποιούνται σε σπίτια αλλά και σε χώρους µαζικής 
εστίασης (στρατώνες, νοσοκοµεία, κατασκηνώσεις), και έχει την ευθύνη για τη σωστή 
λειτουργία του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίµου κίνησης αυτοκινήτων και 
φορτηγών. 
Επίσης, ο τεχνικός αερίων καυσίµων εξηγεί στους χρήστες των συσκευών τεχνικά 
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία τους και τους ενηµερώνει για όλους τους πιθανούς 
κινδύνους που µπορεί να προκύψουν εξαιτίας της λανθασµένης χρήσης τους. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί συσκευές ανάλυσης καύσης, µηχανολογικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία επεξεργασίας σωλήνων, φορητές συσκευές οξυγόνου και 
ειδικά µέσα προστασίας, όπως φόρµες, µάσκες, ειδικά γυαλιά και παπούτσια. 
Οι ασφαλείς και καλά οργανωµένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου συµβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό το 
επάγγελµα του τεχνικού αερίων καυσίµων είναι πολύ σηµαντικό. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται αντίστοιχη 
άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως τεχνικός αερίων καυσίµων µπορεί κανείς να ειδικευτεί στα δηµόσια ή 
στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του τεχνικού αερίων καυσίµων απαιτεί υπευθυνότητα, 
ευσυνειδησία, συνέπεια και ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχηµάτων από 
πιθανή διαρροή αερίων. Ο τεχνικός αερίων καυσίµων χρειάζεται να διαθέτει 
υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης του χώρου, σωµατική υγεία 
και αντοχή, καθώς και επιδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις των χεριών και των δακτύλων. 
Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει κριτική και αναλυτική σκέψη, επινοητικότητα και 
κοινωνική δεξιότητα. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης των επαγγελµατιών του κλάδου εµφανίζονται 
θετικές, λόγω της ολοκλήρωσης του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου στην Ελλάδα 
και της αναµενόµενης λειτουργίας του στο άµεσο µέλλον, καθώς επίσης και εξαιτίας 
της ευρείας εφαρµογής του αερίου καύσης στον επαγγελµατικό και βιοµηχανικό τοµέα. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός αερίων καυσίµων µπορεί να εργαστεί σε 
κοινωφελείς οργανισµούς, σε βιοµηχανίες, σε εταιρίες εγκατάστασης, επισκευής και 
συντήρησης δικτύων, σε επιχειρήσεις εµπορίας, συντήρησης και επισκευής συσκευών 
καύσης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του τεχνικού αερίων καυσίµων είναι 
χειρωνακτική, απαιτεί καθηµερινά πολλές ώρες ορθοστασίας, καθώς και µετακινήσεις 
στους χώρους όπου εγκαθίστανται τα δίκτυα. Ο τεχνικός αερίων καυσίµων εργάζεται 
ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους τεχνικούς και έρχεται σε επαφή µε πολύ κόσµο. 
Δεν έχει συγκεκριµένο ωράριο εργασίας, καθώς αυτό εξαρτάται από το µέγεθος του 
έργου που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας. 
Ο τεχνικός αερίων καυσίµων δουλεύει συνήθως σε εξωτερικούς χώρους. Οι συνθήκες 
εργασίας του µπορούν να χαρακτηριστούν ανθυγιεινές, λόγω πιθανότητας εισπνοής ή 
διαρροής αερίων. Στην περίπτωση εργασίας σε αγωγούς που µεταφέρουν αέριο µε 
πίεση, οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.  
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πίεση, οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.  

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι τεχνικοί αερίων καυσίµων εγγράφονται στο 
Πανελλήνιο Σωµατείο Τεχνικών Αερίων Καυσίµων. 
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνικός αερίων καυσίµων εργάζεται µε προσοχή και υπευθυνότητα 
και χρειάζεται να διαθέτει επινοητικότητα, αντιληπτική ικανότητα και επιδεξιότητα στους 
λεπτούς χειρισµούς.  
Ο τεχνικός αερίων καυσίµων µπορεί να ασχοληθεί µε την κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση δικτύων αερίων καυσίµων και ανάλογων συσκευών και εξοπλισµού, στον 
οικιακό, επαγγελµατικό και βιοµηχανικό τοµέα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός αεροσκαφών 

 
Ορισµός:  
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός αεροσκαφών επισηµαίνει τη βλάβη στο συγκεκριµένο τµήµα 
του αεροσκάφους, υποδεικνύει τον τρόπο επισκευής της και προµηθεύεται τα 
κατάλληλα πιστοποιηµένα ανταλλακτικά. Μετά την επισκευή κάνει τους λειτουργικούς 
ελέγχους των συστηµάτων και του κινητήρα του αεροσκάφους. Επιπλέον εξασφαλίζει 
την καλή λειτουργία των αεροσκαφών, µε αποτέλεσµα όχι µόνο την ασφαλή και 
επαρκή µετακίνηση των επιβατών και των εµπορευµάτων, αλλά και την προστασία του 
περιβάλλοντος από ρύπους. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Τέλος, ο τεχνικός αεροσκαφών είναι απόφοιτος µέσων σχολών. Για να 
έχει το δικαίωµα να υπογράφει τις πτήσεις των αεροσκαφών, πρέπει να αποκτήσει 
πτυχίο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.  
 
Σπουδαιότητα: Σηµαντικά προσόντα για το επάγγελµα του τεχνικού θεωρούνται η 
προσοχή, η παρατηρητικότητα και η ικανότητα καθοδήγησης και συνεργασίας µε 
άλλους τεχνικούς για τον αποτελεσµατικότερο τρόπο επιδιόρθωσης της βλάβης. 
Στην περίπτωση που ο τεχνικός εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας απαραίτητο 
είναι να διαθέτει αυτονοµία, να µπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί µια εργασία και να 
διευθύνει το δικό του συνεργείο. Αν εργάζεται ως µέλος µιας οµάδας θα πρέπει να έχει 
ικανότητα επικοινωνίας µε τους άλλους τεχνικούς. Όταν έρχεται σε επαφή µε τους 
πελάτες θα πρέπει να διαθέτει υποµονή και δυνατότητα επικοινωνίας. 
Ακόµα, η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα και η ικανότητα αντίληψης χώρου είναι 
χαρακτηριστικά που χρειάζεται να διαθέτει ο επαγγελµατίας προκειµένου να εκτελεί 
αποτελεσµατικά την εργασία του. Η επιδεξιότητα και η σταθερότητα στις λεπτές 
κινήσεις των χεριών είναι απαραίτητη για να µπορεί να χειρίζεται τα κατάλληλα 
εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες τέλος, προϋποθέτουν υποµονή , ακρίβεια και καλή 
φυσική κατάσταση, εφόσον το επάγγελµα σε αρκετές περιπτώσεις απαιτεί 
χειρωνακτικές εργασίες.  
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ικανότητα επικοινωνίας µε τους άλλους τεχνικούς. Όταν έρχεται σε επαφή µε τους 
πελάτες θα πρέπει να διαθέτει υποµονή και δυνατότητα επικοινωνίας. 
Ακόµα, η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα και η ικανότητα αντίληψης χώρου είναι 
χαρακτηριστικά που χρειάζεται να διαθέτει ο επαγγελµατίας προκειµένου να εκτελεί 
αποτελεσµατικά την εργασία του. Η επιδεξιότητα και η σταθερότητα στις λεπτές 
κινήσεις των χεριών είναι απαραίτητη για να µπορεί να χειρίζεται τα κατάλληλα 
εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες τέλος, προϋποθέτουν υποµονή , ακρίβεια και καλή 
φυσική κατάσταση, εφόσον το επάγγελµα σε αρκετές περιπτώσεις απαιτεί 
χειρωνακτικές εργασίες.  
 
Μέλλον: Λόγω της ανόδου του επιπέδου ζωής και της γενίκευσης της χρήσης 
οχηµάτων, το επάγγελµα του τεχνικού α αεροσκαφών, παρουσιάζει καλές προοπτικές 
στην αγορά εργασίας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός αεροσκαφών µπορεί να εργαστεί στην 
Πολεµική και Πολιτική Αεροπορία, στην Αεροπορική Βιοµηχανία, σε αεροπορικές 
επιχειρήσεις και ως ελεύθερος επαγγελµατίας παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες-
ιδιοκτήτες αεροσκαφών. Δεν είναι υποχρεωµένος να ανήκει σε κάποιο σύλλογο και το 
επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Τα επαγγέλµατα αυτά είναι µερικές φορές επικίνδυνα και 
αρκετά κουραστικά. Οι τεχνικοί εργάζονται ατοµικά και οµαδικά. Η εργασία τους είναι 
ως επί το πλείστον χειρωνακτική. Μπορεί να εργάζονται όρθιοι, σκυµµένοι πάνω ή 
ξαπλωµένοι κάτω από το όχηµα ή σκάφος που επισκευάζουν. 
Εργάζονται συνήθως σε κλειστό χώρο, συνεργεία ή υπόστεγα, αλλά και σε ανοικτούς 
χώρους. Χρειάζεται να φορούν γάντια, ολόσωµη φόρµα και µερικές φορές 
προστατευτική µάσκα. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες εξαιτίας του θορύβου, 
των κινδύνων που µπορούν να παρουσιαστούν από εισπνοή των καυσαερίων από τις 
µηχανές, από τραυµατισµούς, ή από αλλεργίες σε διάφορα χηµικά και τοξικά υλικά. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Τα επαγγέλµατα αυτά απαιτούν καλή τεχνική κατάρτιση και 
επιδεξιότητα στο χειρισµό των κατάλληλων εργαλείων. 
Ο τεχνικός χρειάζεται να διαθέτει αρκετή υποµονή και επιµονή, καθώς και 
επινοητικότητα και ευελιξία για να µπορεί να αντιµετωπίσει δύσκολες περιπτώσεις 
κατά την επισκευή των οχηµάτων. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός ανελκυστήρων 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός ανελκυστήρων εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει τον 
ηλεκτρικό πίνακα χειρισµού, τα ηλεκτρικά κυκλώµατα µηχανοστασίου και φρεατίου και 
τον κινητήριο µηχανι-σµό συµβατικών ηλεκτρονικών και υδραυλικών ανελκυστήρων.  
 
Περιγραφή:  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Κάθε επαγγελµατίας για να ασκήσει το επάγγελµα πρέπει 
να έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται 
από το Υπουργείο Εργασίας. 
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ηλεκτρικό πίνακα χειρισµού, τα ηλεκτρικά κυκλώµατα µηχανοστασίου και φρεατίου και 
τον κινητήριο µηχανι-σµό συµβατικών ηλεκτρονικών και υδραυλικών ανελκυστήρων.  
 
Περιγραφή:  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Κάθε επαγγελµατίας για να ασκήσει το επάγγελµα πρέπει 
να έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται 
από το Υπουργείο Εργασίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί εκπαιδεύονται σε δηµόσια και ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. 
και σε Ι.Ε.Κ. Όµως, στους χώρους αυτούς µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα 
άτοµα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εµπειρία εργαζόµενα µαζί µε ειδικευµένους 
τεχνίτες. 
 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και να 
διαθέτουν σταθερότητα, µεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισµό κινήσεων. 
Απαραίτητα είναι, επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους, η επινοητικότητα και 
ο δυναµισµός. Επιπλέον, οι επαγγελµατίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, 
συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες 
καταστάσεις ή προκειµένου να αντιµετωπίσουν προβλήµατα τεχνικής φύσεως. 
Απαραίτητη είναι, ακόµη, η ικανότητα εκτέλεσης απλών µαθηµατικών υπολογισµών, η 
επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα αντίληψης 
χώρου, µορφών και σχηµάτων. Τέλος, οι επαγγελµατίες αυτοί απαιτείται να έχουν 
µυϊκή δύναµη, σωµατική ευλυγισία και ευκινησία. 
 
Μέλλον: Οι τεχνικοί ανελκυστήρων αντιµετωπίζουν κάποιες δυσκολίες ως προς την 
απασχόλησή τους διότι η αγορά εργασίας σήµερα εµφανίζει σηµεία κορεσµού. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός ανελκυστήρων µπορεί να εργαστεί σε εταιρίες 
που αναλαµβάνουν εγκαταστάσεις και επισκευές ανελκυστήρων ή να εργαστεί ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας ανοίγοντας δική του επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι 
χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα µηχανήµατα που χειρίζονται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυµατισµούς. Οι 
τεχνίτες αυτοί συχνά έχουν βοηθούς και συνεργάζονται µε άλλους τεχνικούς.  
Ο τεχνίτες των ειδικοτήτων αυτών είναι απαραίτητο να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας 
για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Εργάζονται τόσο σε κλειστούς, όσο και σε 
ανοικτούς χώρους. Μπορεί, ακόµα, να εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς 
θόρυβος, σκόνη ή αναθυµιάσεις. Δικαιούνται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και τα 
ένσηµα τους είναι βαρέα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι παραπάνω επαγγελµατίες εγγράφονται αντίστοιχα 
στο Σύνδεσµο Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. 
 
Γενικά σχόλια: Οι τεχνίτες αυτών των ειδικοτήτων χρειάζεται να διαθέτουν 
επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων και µηχανών, µυϊκή δύναµη, σωµατική αντοχή και 
ευκινησία, να είναι προσεκτικοί, υπεύθυνοι και συνεπείς κατά την εκτέλεση των 
εργασιών τους. 
Η εργασία των τεχνικών αυτών απαιτεί την τήρηση µε ακρίβεια των οδηγιών όσον 
αφορά στους χειρισµούς και τους υπολογισµούς, καθώς και καλή συνεργασία µε τους 
βοηθούς ή τους άλλους τεχνίτες. 



σελ.	  258	  

	  

αφορά στους χειρισµούς και τους υπολογισµούς, καθώς και καλή συνεργασία µε τους 
βοηθούς ή τους άλλους τεχνίτες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός ασφαλείας δικτύων Η/Υ 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ εφαρµόζει τεχνικές µε στόχο την 
προστασία και την ασφάλεια των αρχείων δικτύων υπολογιστών.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ ασχολείται µε την προστασία της 
µεταφοράς δεδοµένων (αρχείων) µεταξύ υπολογιστών που επικοινωνούν µέσω 
δικτύου. Ειδικότερα, εφαρµόζει τεχνικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των 
αρχείων των υπολογιστών και προτείνει τρόπους ανάπτυξης των εφαρµογών των 
εταιρειών, ώστε να περιέχουν κλειδιά ασφαλείας. 
Για τη δουλειά του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, προγράµµατα 
τεχνικής υποστήριξης δικτύων και άλλα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα για υπολογιστές. 
Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων υπολογιστών συνεργάζεται άµεσα µε τη διοίκηση της 
εταιρείας και µε τον αναλυτή συστηµάτων εφαρµογών, προκειµένου να είναι πάντα 
ενήµερος για τις ανάγκες της εταιρείας και να µπορεί να προτείνει εφαρµογές που θα 
επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των συστηµάτων. 
Ο επαγγελµατίας τεχνικός ασφάλειας δικτύων χρειάζεται να ενηµερώνεται διαρκώς, 
δεδοµένου ότι οι εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών είναι ταχύτατες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται πτυχίο τµήµατος 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. ή των Τ.Ε.Ι. Επίσης, ως τεχνικός 
ασφάλειας δικτύων Η/Υ µπορεί κανείς να ειδικευτεί στα δηµόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και 
στα Τ.Ε.Ε. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ πρέπει να είναι επινοητικός, 
οργανωτικός, συνεπής, υποµονετικός και να διαθέτει πνεύµα συνεργασίας. Επιπλέον, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση µε το επάγγελµα είναι η δεξιότητα 
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών µέσων, καθώς και η 
υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα και η ευχέρεια στην αντίληψη και αντιµετώπιση 
προβληµάτων. 
 
Μέλλον: Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος της ασφάλειας των 
πληροφοριακών δικτύων, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας εµφανίζονται ιδιαίτερα 
θετικές για τους τεχνικούς ασφάλειας δικτύων Η/Υ.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνικοί ασφάλειας δικτύων υπολογιστών µπορούν να 
απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε οποιαδήποτε εταιρεία διαθέτει µηχανογράφηση ή σε 
οποιονδήποτε οργανισµό του δηµοσίου, σε τράπεζες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα δικτύων των οργανισµών αυτών. Επίσης, µπορούν να 
εργαστούν σε εταιρείες του χώρου της µηχανογράφησης που αναπτύσσουν 
µηχανογραφικές εφαρµογές. Τέλος, µπορούν εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
δηµιουργώντας δική τους επιχείρηση. 
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πληροφοριακών δικτύων, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας εµφανίζονται ιδιαίτερα 
θετικές για τους τεχνικούς ασφάλειας δικτύων Η/Υ.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνικοί ασφάλειας δικτύων υπολογιστών µπορούν να 
απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε οποιαδήποτε εταιρεία διαθέτει µηχανογράφηση ή σε 
οποιονδήποτε οργανισµό του δηµοσίου, σε τράπεζες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα δικτύων των οργανισµών αυτών. Επίσης, µπορούν να 
εργαστούν σε εταιρείες του χώρου της µηχανογράφησης που αναπτύσσουν 
µηχανογραφικές εφαρµογές. Τέλος, µπορούν εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
δηµιουργώντας δική τους επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Πρόκειται για εργασία δύσκολη και πολύπλοκη, µε 
αρκετό άγχος και ευθύνες. Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ συνεργάζεται µε άλλα 
άτοµα που εργάζονται στον ίδιο χώρο αλλά και µε τους υπευθύνους άλλων τµηµάτων 
της εταιρείας. Εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου, σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται 
τα υπολογιστικά συστήµατα. Πρόκειται για καθιστική εργασία, που απαιτεί πολλές 
ώρες απασχόλησης µπροστά στους υπολογιστές, πράγµα που συχνά προκαλεί 
σωµατική και πνευµατική κούραση. Επίσης, η ακτινοβολία που εκπέµπουν οι 
υπολογιστές προκαλεί πολλές φορές προβλήµατα στην όραση. 
Το ωράριο απασχόλησης εξαρτάται από το φορέα απασχόλησης και τον όγκο 
εργασίας. Εξάλλου, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα στην ασφάλεια ενός 
δικτύου, το ωράριο εργασίας παρατείνεται ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του 
προβλήµατος. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνικός ασφαλείας δικτύων Η/Υ χρειάζεται να διαθέτει οξυδέρκεια 
και ευχέρεια στην αντίληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων. 
Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ είναι απαραίτητο να ενηµερώνεται και να 
εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στα προγράµµατα 
υποστήριξης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης 
και κλιµατισµού 

 
Ορισµός: O τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού τοποθετεί, συντηρεί και 
επισκευάζει συστήµατα και µηχανήµατα ψύξης, εξαερισµού και κλιµατισµού σε 
κατοικίες, γραφεία, βιοµηχανίες, νοσοκοµεία και άλλους δηµόσιους χώρους.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού, πριν αρχίσει τις 
εργασίες εγκατάστασης, µελετά τα σχέδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές των 
µηχανηµάτων και τις σχετικές οδηγίες.  
Σηµειώνει τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα, τα συνδέει µε τις 
σωληνώσεις, δοκιµάζει και ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία της όλης 
εγκατάστασης. Επίσης, κάνει περιοδική συντήρηση των µηχανηµάτων και επισκευάζει 
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί.  
Μερικά από τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και 
κλιµατισµού είναι οι σωληνοκόφτες, οι αντλίες, τα κλειδιά όλων των τύπων, οι σκάλες, 
τα όργανα µετρήσεων.  
Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού µπορεί να εξειδικευτεί στην 
εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση συγκεκριµένων συστηµάτων, συσκευών και 
µηχανηµάτων, όπως π.χ. ψυγεία, µηχανήµατα κλιµατισµού-εξαερισµού κ.λπ.  
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Σηµειώνει τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα, τα συνδέει µε τις 
σωληνώσεις, δοκιµάζει και ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία της όλης 
εγκατάστασης. Επίσης, κάνει περιοδική συντήρηση των µηχανηµάτων και επισκευάζει 
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί.  
Μερικά από τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και 
κλιµατισµού είναι οι σωληνοκόφτες, οι αντλίες, τα κλειδιά όλων των τύπων, οι σκάλες, 
τα όργανα µετρήσεων.  
Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού µπορεί να εξειδικευτεί στην 
εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση συγκεκριµένων συστηµάτων, συσκευών και 
µηχανηµάτων, όπως π.χ. ψυγεία, µηχανήµατα κλιµατισµού-εξαερισµού κ.λπ.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται 
αντίστοιχη άδεια. Νοµικοί ή τυπικοί περιορισµοί δεν υπάρχουν, όπως επίσης δεν 
υπάρχει υποχρέωση να ανήκει κανείς σε κάποιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή 
Σύλλογο.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ειδικευτεί κανείς στο επάγγελµα του τεχνικού εγκαταστάσεων 
ψύξης και κλιµατισµού µπορεί να φοιτήσει σε αντίστοιχα τµήµατα των δηµοσίων και 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ε.. Τέλος, γνώσεις σχετικά µε το επάγγελµα µπορεί να 
αποκτήσει κανείς µε µαθητεία κοντά σε πεπειραµένο επαγγελµατία.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού πρέπει να διαθέτει 
επιδεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών, ευλυγισία, καλή υγεία και 
σωµατική αντοχή. Επίσης, απαραίτητες είναι η µηχανική ικανότητα, η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου, η τεχνική αντίληψη και η παρατηρητικότητα. Τέλος, ο τεχνικός 
εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού χρειάζεται να ενηµερώνεται συνεχώς για τα νέα 
συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά και να παρακολουθεί τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στο χώρο των ψυκτικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων. 
 
Μέλλον: Η ανάγκη κλιµατισµού και εξαερισµού των εσωτερικών χώρων, οι 
κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας αλλά και η γενικότερη άνοδος της 
θερµοκρασίας στον πλανήτη διαµορφώνουν θετικές προοπτικές για τους 
επαγγελµατίες του είδους. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες ο φόρτος εργασίας είναι 
µεγάλος. Οι έµπειροι και δραστήριοι τεχνίτες δεν συναντούν κανένα πρόβληµα για 
εξεύρεση και διατήρηση εργασίας. 
Οι αποδοχές των τεχνικών εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού που εργάζονται στο 
δηµόσιο τοµέα είναι σταθερές, ενώ οι αποδοχές όσων εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα 
είναι ανάλογες των προσόντων και της εµπειρίας τους. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιµατισµού µπορεί 
να εργαστεί σε µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής ψυκτικών 
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων ως συντηρητής. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να 
φτάσει έως το βαθµό του προϊστάµενου τµήµατος. Ακόµα, µπορεί να απασχοληθεί σε 
εταιρίες εµπορίας κλιµατιστικών ή σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης 
κλιµατιστικών συσκευών ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας δηµιουργώντας το δικό του 
εργαστήριο ή επιχείρηση.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του τεχνικού εγκαταστάσεων ψύξης και 
κλιµατισµού είναι χειρωνακτική και διακρίνεται για την πολυπλοκότητά της, ενώ 
διεξάγεται σχεδόν αποκλειστικά στους χώρους εγκαταστάσεων. 
Συνήθως, συνεργάζεται µε άλλους τεχνικούς ή βοηθούς για την τοποθέτηση των 
µηχανηµάτων και των σωληνώσεων. Στη δουλειά του χρησιµοποιεί πολλά εργαλεία, 
απλά ή σύνθετα, τα οποία απαιτούν προσοχή κατά το χειρισµό τους. 
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας εργάζεται σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς 
χώρους. Οι συνθήκες εργασίας του ποικίλλουν και εξαρτώνται από το χώρο που 
εργάζεται κάθε φορά, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες. Στις επιχειρήσεις 
κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων εργάζεται σε 
περιβάλλον µε πολύ θόρυβο και υγρασία.  
Το ωράριο απασχόλησής τους εξαρτάται από το αν εργάζεται στο δηµόσιο ή στον 
ιδιωτικό τοµέα, ενώ κατά την περίοδο του καλοκαιριού εργάζεται πολύ περισσότερες 
ώρες.  
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µηχανηµάτων και των σωληνώσεων. Στη δουλειά του χρησιµοποιεί πολλά εργαλεία, 
απλά ή σύνθετα, τα οποία απαιτούν προσοχή κατά το χειρισµό τους. 
Ως ελεύθερος επαγγελµατίας εργάζεται σε εσωτερικούς αλλά και σε εξωτερικούς 
χώρους. Οι συνθήκες εργασίας του ποικίλλουν και εξαρτώνται από το χώρο που 
εργάζεται κάθε φορά, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες. Στις επιχειρήσεις 
κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων εργάζεται σε 
περιβάλλον µε πολύ θόρυβο και υγρασία.  
Το ωράριο απασχόλησής τους εξαρτάται από το αν εργάζεται στο δηµόσιο ή στον 
ιδιωτικό τοµέα, ενώ κατά την περίοδο του καλοκαιριού εργάζεται πολύ περισσότερες 
ώρες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο φόρτος εργασίας των τεχνικών εγκαταστάσεων ψύξης και 
κλιµατισµού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι µεγάλος. 
Για να ασχοληθεί κανείς µε το επάγγελµα χρειάζεται να διαθέτει επιδεξιότητα στο 
χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων, καθώς και τεχνική αντίληψη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός ελέγχου υλικών 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών ασχολείται µε τις µεθόδους χηµικής ανάλυσης 
και τη δειγµατο-ληψία υλικών, τα οποία στη συνέχεια εξετάζει στο εργαστήριο για να 
διαπιστώσει τις ι-διότητές τους.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών προτείνει εναλλακτικές επιλογές για τη 
χρησιµοποίηση υλικών στην παραγωγή και βοηθά στο να επιλεγούν τα κατάλληλα 
υλικά για κάθε χρήση, συµβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην οικονοµία της 
παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Επίσης, αξιοποιεί τις γνώσεις του σχετικά µε τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των 
διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών και επιδεικνύει την επικινδυνότητά τους 
συµβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια και στην τήρηση των συνθηκών υγιεινής του 
εργαστηρίου. 
Ειδικότερα, ο τεχνικός ελέγχου υλικών παίρνει δείγµατα του υλικού που θα ελεγχθεί, 
κάνει τις δοκιµές των υλικών, ελέγχει, προετοιµάζει και συντηρεί τον εξοπλισµό για τον 
έλεγχο των προϊόντων.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του τεχνικού ελέγχου 
υλικών δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως τεχνικός ελέγχου υλικών µπορεί κανείς να ειδικευτεί σε αντίστοιχα 
τµήµατα των δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών χρειάζεται να διαθέτει ευαισθησία για το 
περιβάλλον, υπευθυνότητα και τεχνική αντίληψη. Ακόµη, χρειάζεται να είναι 
προσεκτικός και ακριβής στο χειρισµό ειδικών οργάνων και να διαθέτει ικανότητα 
συνεργασίας µε άλλους εργαζόµενους. 
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Εκπαίδευση: Ως τεχνικός ελέγχου υλικών µπορεί κανείς να ειδικευτεί σε αντίστοιχα 
τµήµατα των δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών χρειάζεται να διαθέτει ευαισθησία για το 
περιβάλλον, υπευθυνότητα και τεχνική αντίληψη. Ακόµη, χρειάζεται να είναι 
προσεκτικός και ακριβής στο χειρισµό ειδικών οργάνων και να διαθέτει ικανότητα 
συνεργασίας µε άλλους εργαζόµενους. 
 
Μέλλον: Η αγορά εργασίας για τους τεχνικούς ελέγχου υλικών εµφανίζεται δυναµική, 
ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη την αυξανόµενη κοινωνική ευαισθησία και την 
αναγνώριση της αναγκαιότητας προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών µπορεί να εργαστεί σε 
εργαστήρια δοµικών υλικών, στο τµήµα ελέγχου ποιότητας βιοµηχανικών µονάδων, σε 
µεταλλουργίες, βιοµηχανίες τσιµέντων, χρωµάτων, κεραµικών ειδών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών εργάζεται σε εργαστηριακούς 
χώρους, όπου συνήθως τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι 
για την υγεία. Μπορεί, επίσης, να εργαστεί και σε εξωτερικούς χώρους για τη 
δειγµατοληψία υλικών, καθώς και να πραγµατοποιεί ταξίδια για τον ίδιο σκοπό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνικός ελέγχου υλικών χάρη στις εξειδικευµένες γνώσεις του 
εργάζεται µε επιστηµονικό τρόπο και βοηθά στο να χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα 
υλικά, συµβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην οικονοµία της παραγωγής και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος ασχολείται µε την παρακολούθηση, την 
επεξεργασία και την τυποποίηση του γάλακτος και των προϊόντων που προέρχονται 
από αυτό.  
 
Περιγραφή: Οι κύριες εργασίες ενός τεχνικού επεξεργασίας γάλακτος είναι η 
παραλαβή των βυτίων γάλακτος, η παστερίωση γάλακτος µέσω ειδικής θερµικής 
επεξεργασίας, η παρασκευή χαρµανιών για γάλα κατανάλωσης, γιαούρτι ή τυρί, η 
διόρθωση χαρµανιών, το πήξιµο γάλακτος για παρασκευή γιαουρτιού ή τυριών, η 
επώαση γαλακτικής µαγιάς, η οξυµέτρηση�λιποµέτρηση γάλακτος και η 
αποκορύφωση γάλακτος (παρασκευή κρέµας γάλακτος). 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιούνται ειδικά µηχανήµατα όπως 
παστεριωτές, µίξερ, δεξαµενές επώασης, ψυγεία-καταψύκτες και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιούνται ειδικά µηχανήµατα όπως 
παστεριωτές, µίξερ, δεξαµενές επώασης, ψυγεία-καταψύκτες και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του τεχνικού επεξεργασίας γάλακτος παρέχεται σε 
δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ.  

 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί ικανότητα αντίληψης χώρου, επιδεξιότητα στο 
χειρισµό µηχανηµάτων και χρειάζεται ευαισθησία και µεγάλη προσοχή στην 
καθαριότητα και υγιεινή του χώρου. Επιπλέον, ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος 
χρειάζεται να έχει φυσική αντοχή και καλή υγεία, αφού συχνά απαιτείται να εκτελέσει 
χειρωνακτικές και ανθυγιεινές εργασίες.  
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, 
καθώς δεν αναπτύσσεται δυναµικά ο κλάδος της κτηνοτροφίας, ενώ αντίστοιχα 
υπάρχει αρκετή προσφορά ειδικών. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος µπορεί να εργαστεί σε 
βιοµηχανίες, σταθµούς συλλογής ή επιχειρήσεις επεξεργασίας γάλακτος. Μπορεί 
επίσης να απασχοληθεί σε δηµόσιες υπηρεσίες ως βοηθός διαφόρων ειδικοτήτων, 
όπως δειγµατολήπτης ή βοηθός εργαστηρίου. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος εργάζεται ατοµικά ή 
οµαδικά σε κλειστούς χώρους, όπου επικρατεί πολύ θόρυβος, ζέστη και υγρασία. Το 
ωράριο είναι κυλιόµενο και σε ορισµένες περιόδους απαιτούνται υπερωρίες. 
Στη δουλειά του πολλές φορές χρειάζεται να φοράει ειδικές φόρµες, καπέλο, γάντια ή 
και µάσκα και να στέκεται πολλές ώρες όρθιος. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος φροντίζει ώστε να γίνεται µε το 
σωστό τρόπο και µε τις κατάλληλες συνθήκες, η παρασκευή του γάλακτος και των 
παραγώγων του.  
Ο τεχνικός επεξεργασίας γάλακτος εκτελεί την εργασία του µε µεγάλη προσοχή και 
χειρίζεται τα µηχανήµατα και τις συσκευές παστερίωσης µε αρκετή επιδεξιότητα. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός εργαλειοµηχανών 

 
Ορισµός:  
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός εργαλειοµηχανών χειρίζεται τις εργαλειοµηχανές, οι οποίες 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός εργαλειοµηχανών 

 
Ορισµός:  
 
Περιγραφή: Ο τεχνικός εργαλειοµηχανών χειρίζεται τις εργαλειοµηχανές, οι οποίες 
είναι ειδικά µηχανήµατα για την κατεργασία (κοπή, λείανση) άλλων µεταλλικών 
αντικειµένων, όπως ο τόρνος, η φρέζα, το τρυπάνι, ο γραναζοκόπτης, η µηχανουργική 
πλάνη και τα λειαντικά µηχανήµατα. Προετοιµάζει τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία και 
τα τοποθετεί στα µηχανήµατα και φροντίζει για τον καθαρισµό και τη συντήρηση των 
εργαλειοµηχανών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Κάθε επαγγελµατίας για να ασκήσει το επάγγελµα πρέπει 
να έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται 
από το Υπουργείο Εργασίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί εκπαιδεύονται σε δηµόσια και ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. 
και σε Ι.Ε.Κ. Όµως, στους χώρους αυτούς µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα 
άτοµα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εµπειρία εργαζόµενα µαζί µε ειδικευµένους 
τεχνίτες. 
 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και να 
διαθέτουν σταθερότητα, µεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισµό κινήσεων. 
Απαραίτητα είναι, επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους, η επινοητικότητα και 
ο δυναµισµός. Επιπλέον, οι επαγγελµατίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, 
συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες 
καταστάσεις ή προκειµένου να αντιµετωπίσουν προβλήµατα τεχνικής φύσεως. 
Απαραίτητη είναι, ακόµη, η ικανότητα εκτέλεσης απλών µαθηµατικών υπολογισµών, η 
επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα αντίληψης 
χώρου, µορφών και σχηµάτων. Τέλος, οι επαγγελµατίες αυτοί απαιτείται να έχουν 
µυϊκή δύναµη, σωµατική ευλυγισία και ευκινησία. 

 
Μέλλον: Υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας για τον τεχνικό 
εργαλειοµηχανών, στον µηχανολογικό, κατασκευαστικό ή επισκευαστικό τοµέα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός εργαλειοµηχανών µπορεί να απασχοληθεί σε 
εργοστάσια κατασκευής και συναρµολόγησης µηχανών, σε εργοστάσια κατασκευής 
εξαρτηµάτων και µηχανικών εργαλείων και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν 
µηχανήµατα ως συντηρητής. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει δικό του µηχανουργείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι 
χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα µηχανήµατα που χειρίζονται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυµατισµούς. Οι 
τεχνίτες αυτοί συχνά έχουν βοηθούς και συνεργάζονται µε άλλους τεχνικούς.  
Ο τεχνίτες των ειδικοτήτων αυτών είναι απαραίτητο να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας 
για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Εργάζονται τόσο σε κλειστούς, όσο και σε 
ανοικτούς χώρους. Μπορεί, ακόµα, να εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς 
θόρυβος, σκόνη ή αναθυµιάσεις. Δικαιούνται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και τα 
ένσηµα τους είναι βαρέα.  
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ένσηµα τους είναι βαρέα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Οι τεχνίτες αυτών των ειδικοτήτων χρειάζεται να διαθέτουν 
επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων και µηχανών, µυϊκή δύναµη, σωµατική αντοχή και 
ευκινησία, να είναι προσεκτικοί, υπεύθυνοι και συνεπείς κατά την εκτέλεση των 
εργασιών τους. 
Η εργασία των τεχνικών αυτών απαιτεί την τήρηση µε ακρίβεια των οδηγιών όσον 
αφορά στους χειρισµούς και τους υπολογισµούς, καθώς και καλή συνεργασία µε τους 
βοηθούς ή τους άλλους τεχνίτες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός ζαχαροπλαστικής 
τέχνης 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός ζαχαροπλαστικής τέχνης παρασκευάζει κάθε είδους γλυκίσµατα, 
όπως τούρτες, πάστες, παγωτά κ.ά., που διαθέτει στην αγορά για πώληση.  
 
Περιγραφή: Στην καθηµερινή του εργασία ο τεχνικός ζαχαροπλαστικής τέχνης, είναι 
υπεύθυνος για τον υπολογισµό και την παραγγελία των υλικών που απαιτούνται για 
την παρασκευή των γλυκισµάτων. Υπολογίζει τις ποσότητες των συστατικών, όπως το 
νερό, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το γάλα και τα αναµιγνύει στο ζυµωτήριο για να φτιάξει 
συγκεκριµένες ζύµες (για παντεσπάνι, κουλουράκια, κλπ.). Στη συνέχεια, χωρίζει τη 
ζύµη σε κοµµάτια ανάλογα µε το γλυκό που θέλει να φτιάξει και τα βάζει στο φούρνο 
παρακολουθώντας το ψήσιµό τους. Διακοσµεί τα γλυκά µε σοκολάτα, κρέµα, φρούτα, 
σαντιγύ ή ξηρούς καρπούς, ή ακόµα τα χρησιµοποιεί για την παρασκευή πιο σύνθετων 
προϊόντων. Όταν τα προϊόντα του είναι έτοιµα, τα εκθέτει στα ψυγεία ή σε ειδικές 
προθήκες και τα διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό, ή σε καταστήµατα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελµα, δεν απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του ζαχαροπλάστη παρέχεται στα τµήµατα 
Ζαχαροπλαστικής Τέχνης των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και στις 
αντίστοιχες Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Ως βοηθοί ζαχαροπλάστες, µπορούν να 
εκπαιδευτούν και στα αντίστοιχα τµήµατα δηµόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Ως ανειδίκευτοι 
βοηθοί, µπορούν να εργαστούν άτοµα µε πρακτική εµπειρία που είναι απαραίτητη και 
για κάθε σωστό ειδικευµένο επαγγελµατία. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ζαχαροπλάστης πρέπει να διαθέτει γνώσεις των υλικών και 
συστατικών που χρησιµοποιεί για την παρασκευή γλυκών, δεξιοτεχνία στα χέρια, 
ικανότητα υπολογισµού των υλικών και συστατικών των προϊόντων του, καθώς και 
δηµιουργική φαντασία, για να µπορεί να κάνει κατάλληλους συνδυασµούς υλικών και 
να δίνει όµορφη παρουσίαση στα γλυκά που παρασκευάζει. Χρειάζεται να είναι 
συνεπής, να έχει καλό συγχρονισµό και ικανότητα συνεργασίας, να λαµβάνει τα 
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βοηθοί, µπορούν να εργαστούν άτοµα µε πρακτική εµπειρία που είναι απαραίτητη και 
για κάθε σωστό ειδικευµένο επαγγελµατία. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ζαχαροπλάστης πρέπει να διαθέτει γνώσεις των υλικών και 
συστατικών που χρησιµοποιεί για την παρασκευή γλυκών, δεξιοτεχνία στα χέρια, 
ικανότητα υπολογισµού των υλικών και συστατικών των προϊόντων του, καθώς και 
δηµιουργική φαντασία, για να µπορεί να κάνει κατάλληλους συνδυασµούς υλικών και 
να δίνει όµορφη παρουσίαση στα γλυκά που παρασκευάζει. Χρειάζεται να είναι 
συνεπής, να έχει καλό συγχρονισµό και ικανότητα συνεργασίας, να λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα για την υγιεινή προστασία του χώρου, των υλικών και των 
εργαλείων που χειρίζεται. 
Χρειάζεται επίσης, να διαθέτει αρκετή σωµατική αντοχή και δύναµη, καθώς δουλεύει 
όρθιος αρκετές ώρες και συχνά, χρειάζεται να σηκώνει βαριά υλικά που αφορούν 
πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής. Πρέπει να είναι εξυπηρετικός, ευγενικός και φιλικός µε 
τους πελάτες του, να διαθέτει υποµονή και ευσυνειδησία και να αγαπά την 
καθαριότητα και την τάξη, καθώς τα προϊόντα είναι ευρείας κατανάλωσης και οι 
συνθήκες παραγωγής και διάθεσής τους σχετίζονται άµεσα µε τη δηµόσια υγεία. 
 
Μέλλον: Η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί ένα χώρο που απασχολεί ένα µεγάλο 
ποσοστό του συγκεκριµένου επαγγελµατικού κλάδου και έχοντας σταθερή ανάπτυξη, 
δίνει θετικές προοπτικές εξεύρεσης εργασίας στους ζαχαροπλάστες. Επιπλέον, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση γλυκών και διαφόρων παρασκευασµάτων 
ζαχαροπλαστικής είναι πάντα σταθερή και δεδοµένου ότι οι καταναλωτές επιζητούν τη 
βελτίωση της ποιότητας αλλά και της αισθητικής στον τοµέα αυτό, πιστεύουµε ότι η 
αγορά παραµένει πάντοτε ανοιχτή για άτοµα µε θεωρητικές γνώσεις, ειδικές δεξιότητες 
και πείρα στην παρασκευή εύγευστων και υγιεινών γλυκισµάτων. 
Οι οικονοµικές αποδοχές του ζαχαροπλάστη θεωρούνται ικανοποιητικές. Πολλές 
φορές σχετίζονται µε την ποιότητα της δουλειάς του, αλλά και τη φήµη και πελατεία του 
καταστήµατος ή της επιχείρησης που εργάζεται. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ζαχαροπλάστης εργάζεται ως υπάλληλος-τεχνίτης σε 
ζαχαροπλαστεία, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε εταιρείες έτοιµων γευµάτων, σε 
κρουαζιερόπλοια, ή ακόµη ως ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρώντας δική του 
επιχείρηση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του τεχνικού ζαχαροπλαστικής τέχνης απαιτεί 
ιδιαίτερες χειρωνακτικές δεξιότητες και πολλές ώρες ορθοστασίας. Ο τεχνικός δουλεύει 
σε συνεργασία µε άλλους υπαλλήλους και έρχεται σε επαφή µε πολύ κόσµο. Το 
ωράριό του είναι ιδιαίτερα κουραστικό. Στην περίοδο των εορτών εργάζεται 
καθηµερινά, Κυριακές και αργίες.  
Εργάζεται στον κλειστό χώρο του εργαστηρίου σε χώρους άνετους, καθαρούς και µε 
κατάλληλο εξοπλισµό, όπου όµως έχει να αντιµετωπίσει τη σωµατική κούραση και τις 
υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο χώρο από το ψήσιµο των γλυκών.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων εγγράφονται στο 
Σωµατείο Καταστηµαταρχών-Ζαχαροπλαστών. 
 
Γενικά σχόλια: Η ζαχαροπλαστική είναι µια τέχνη που συνδυάζει την ποιότητα µε τη 
γεύση και την αισθητική παρουσίαση. Βασίζεται πάνω σε σωστούς υπολογισµούς και 
συνδυασµούς υλικών, καθώς και στη δηµιουργική φαντασία του ζαχαροπλάστη. 
Ο ζαχαροπλάστης, προκειµένου να είναι ανταγωνιστικός, χρειάζεται να ανανεώνει τις 
γνώσεις του και να εµπλουτίζει την τέχνη του διαρκώς, να πειραµατίζεται πάνω σε νέα 
υλικά και συνδυασµούς αυτών, γι' αυτό πρέπει να ενηµερώνεται για τα νέα υλικά 
ζαχαροπλαστικής που παράγονται και κυκλοφορούν, καθώς και για ό,τι αφορά τον 
εξοπλισµό ενός σύγχρονου εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός θέρµανσης και 
υδραυλικών εγκαταστάσεων 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός θέρµανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων (θερµοϋδραυλικός) 
τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε ατµό ή 
µε ζεστό νερό σε σπίτια, εργοστάσια και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, µελετάει τα σχέδια και τις σχετικές οδηγίες, σηµειώνει τα 
σηµεία από τα οποία θα περάσουν οι σωληνώσεις, ανοίγει τρύπες στα δάπεδα και στα 
τοιχώµατα. Στη συνέχεια µετράει τους σωλήνες, τους κόβει, τους τοποθετεί και κατόπιν 
συνδέει τα διάφορα τµήµατα των σωλήνων και των εξαρτηµάτων µε συγκόλληση. 
Κάνει εγκαταστάσεις για θέρµανση, ύδρευση ή αποχέτευση. Επίσης, επισκευάζει 
παλιές εγκαταστάσεις και κάνει συντήρηση καυστήρων και λεβήτων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Κάθε επαγγελµατίας για να ασκήσει το επάγγελµα πρέπει 
να έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται 
από το Υπουργείο Εργασίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί εκπαιδεύονται σε δηµόσια και ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. 
και σε Ι.Ε.Κ. Όµως, στους χώρους αυτούς µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα 
άτοµα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εµπειρία εργαζόµενα µαζί µε ειδικευµένους 
τεχνίτες. 
 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και να 
διαθέτουν σταθερότητα, µεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισµό κινήσεων. 
Απαραίτητα είναι, επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους, η επινοητικότητα και 
ο δυναµισµός. Επιπλέον, οι επαγγελµατίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, 
συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες 
καταστάσεις ή προκειµένου να αντιµετωπίσουν προβλήµατα τεχνικής φύσεως. 
Απαραίτητη είναι, ακόµη, η ικανότητα εκτέλεσης απλών µαθηµατικών υπολογισµών, η 
επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανηµάτων και η ικανότητα αντίληψης 
χώρου, µορφών και σχηµάτων. Τέλος, οι επαγγελµατίες αυτοί απαιτείται να έχουν 
µυϊκή δύναµη, σωµατική ευλυγισία και ευκινησία. 
 
Μέλλον: Για τις ειδικότητες του τεχνικού θέρµανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων 
υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας, στον µηχανολογικό, κατασκευαστικό ή 
επισκευαστικό τοµέα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός θέρµανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων 
µπορεί να δουλέψει ή να συνεργαστεί µε οικοδοµικές ή τεχνικές εταιρίες που 
εµπορεύονται είδη θέρµανσης ή ακόµα να ανοίξει δική του επιχείρηση ή εργαστήριο.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι 
χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα µηχανήµατα που χειρίζονται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυµατισµούς. Οι 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός θέρµανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων 
µπορεί να δουλέψει ή να συνεργαστεί µε οικοδοµικές ή τεχνικές εταιρίες που 
εµπορεύονται είδη θέρµανσης ή ακόµα να ανοίξει δική του επιχείρηση ή εργαστήριο.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι 
χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα µηχανήµατα που χειρίζονται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυµατισµούς. Οι 
τεχνίτες αυτοί συχνά έχουν βοηθούς και συνεργάζονται µε άλλους τεχνικούς.  
Ο τεχνίτες των ειδικοτήτων αυτών είναι απαραίτητο να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας 
για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Εργάζονται τόσο σε κλειστούς, όσο και σε 
ανοικτούς χώρους. Μπορεί, ακόµα, να εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς 
θόρυβος, σκόνη ή αναθυµιάσεις. Δικαιούνται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και τα 
ένσηµα τους είναι βαρέα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι παραπάνω επαγγελµατίες εγγράφονται αντίστοιχα 
στο Σύνδεσµο Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερµικών και Κλιµατιστικών Έργων.  
 
Γενικά σχόλια: Οι τεχνίτες αυτών των ειδικοτήτων χρειάζεται να διαθέτουν 
επιδεξιότητα στη χρήση εργαλείων και µηχανών, µυϊκή δύναµη, σωµατική αντοχή και 
ευκινησία, να είναι προσεκτικοί, υπεύθυνοι και συνεπείς κατά την εκτέλεση των 
εργασιών τους. 
Η εργασία των τεχνικών αυτών απαιτεί την τήρηση µε ακρίβεια των οδηγιών όσον 
αφορά στους χειρισµούς και τους υπολογισµούς, καθώς και καλή συνεργασία µε τους 
βοηθούς ή τους άλλους τεχνίτες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός κοσµήµατος 
παραγωγής 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός κοσµήµατος ασχολείται µε την κατασκευή χρυσών, ασηµένιων ή 
άλλων από µέταλλα κοσµηµάτων.  
 
Περιγραφή: Οι ασχολίες και οι δραστηριότητες του επαγγελµατία αυτού για την 
παραγωγή κοσµηµάτων είναι η σχεδίαση του κοσµήµατος, η επιλογή και το κόψιµο 
µετάλλων, η κατασκευή, το ξέπλυµα και ο καθαρισµός του έτοιµου κοσµήµατος, το 
φινίρισµά του και το δέσιµο πολύτιµων πετρών, αν το κόσµηµα έχει. 
Στην περίπτωση που ο τεχνικός παραγωγής κοσµήµατος ασχολείται και µε το εµπόριο 
κοσµηµάτων, δραστηριότητές του είναι επίσης η διαχείριση και διοίκηση του 
καταστήµατος, η προµήθεια εµπορευµάτων και υλικών και το εµπόριο κοσµήµατος. 
Ο τεχνικός κοσµήµατος χρησιµοποιεί διάφορα εργαλεία όπως µοτέρ τροχίσµατος, 
χυτόπρεσσα, µπάνιο καθαρισµού κοσµήµατος, µηχάνηµα πίεσης ατµού και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνικός κοσµήµατος θεωρείται απαραίτητο να διαθέτει γνώσεις 
χρυσοχοΐας - αργυροχρυσοχοΐας. Τέτοιες γνώσεις αποκτώνται είτε από φοίτηση σε 
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Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνικός κοσµήµατος θεωρείται απαραίτητο να διαθέτει γνώσεις 
χρυσοχοΐας - αργυροχρυσοχοΐας. Τέτοιες γνώσεις αποκτώνται είτε από φοίτηση σε 
ανάλογα κρατικά ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., είτε µε πρακτική άσκηση δίπλα σε κάποιον άλλο 
τεχνίτη επαγγελµατία. 
 
Σπουδαιότητα: Τον επαγγελµατία χαρακτηρίζει η φαντασία, η επινοητικότητα, η 
υποµονή και η συνέπεια στη δουλειά του. Πρέπει επίσης να διαθέτει επιδεξιότητα µε 
τις κατασκευές και αισθητική αντίληψη. Τέλος, πρέπει να είναι λεπτολόγος και να 
διακρίνεται από καλαισθησία. 
 
Μέλλον: Υπάρχει ζήτηση για τους ανάλογους τεχνίτες, η οποία αυξάνεται µε την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού και τη δυνατότητα αγοράς κοσµηµάτων.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης:  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η κατασκευή κοσµηµάτων είναι εργασία χειρωνακτική και 
συνήθως κουραστική γιατί απαιτεί από τον επαγγελµατία να βρίσκεται πολλές ώρες 
καθισµένος και σκυµµένος στον πάγκο εργασίας του εργαστηρίου του 
χρησιµοποιώντας τα χέρια του. Δεν απαιτεί ταξίδια ή µετακινήσεις, εκτός από την 
περίπτωση που ο επαγγελµατίας ασχολείται και µε το εµπόριο των κοσµηµάτων οπότε 
κάνει περιοδείες σε διάφορες πόλεις. Η εργασία αυτή εκτελείται οµαδικά και ατοµικά 
ανάλογα µε το χώρο απασχόλησης του επαγγελµατία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
κατά την εκτέλεση της εργασίας για αποφυγή µικροατυχηµάτων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το χειροποίητο κόσµηµα - µορφή τέχνης και αισθητικής - 
δηµιουργείται από τεχνίτες που διαθέτουν καλλιτεχνική διάθεση, φαντασία και 
προσοχή στη λεπτοµέρεια.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός µαγειρικής τέχνης 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία και 
ασχολείται µε την παρασκευή όλων των φαγητών και εδεσµάτων, στο χώρο όπου 
εργάζεται.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, στο χώρο εργασίας του ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης 
φροντίζει για την υγιεινή συντήρηση των τροφίµων και των υλικών, καταρτίζει τον 
ηµερήσιο κατάλογο φαγητών, τα οποία και παρασκευάζει. Καθορίζει την ποσότητα 
που θα ετοιµάσει ώστε οι µερίδες που θα προκύψουν να είναι επαρκείς για την 
καθηµερινή ζήτηση. Ετοιµάζει διάφορα είδη εδεσµάτων (ψητά, βραστά, τηγανητά, 
γλυκά), σούπες, σάλτσες, σαλάτες και ορεκτικά. Συχνά, κάνει συνδυασµούς υλικών και 
δηµιουργεί πρωτότυπα φαγητά. 
Φροντίζει ώστε τα φαγητά που ετοιµάζει, να είναι νόστιµα και γευστικά. Ακόµα, 
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Περιγραφή: Ειδικότερα, στο χώρο εργασίας του ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης 
φροντίζει για την υγιεινή συντήρηση των τροφίµων και των υλικών, καταρτίζει τον 
ηµερήσιο κατάλογο φαγητών, τα οποία και παρασκευάζει. Καθορίζει την ποσότητα 
που θα ετοιµάσει ώστε οι µερίδες που θα προκύψουν να είναι επαρκείς για την 
καθηµερινή ζήτηση. Ετοιµάζει διάφορα είδη εδεσµάτων (ψητά, βραστά, τηγανητά, 
γλυκά), σούπες, σάλτσες, σαλάτες και ορεκτικά. Συχνά, κάνει συνδυασµούς υλικών και 
δηµιουργεί πρωτότυπα φαγητά. 
Φροντίζει ώστε τα φαγητά που ετοιµάζει, να είναι νόστιµα και γευστικά. Ακόµα, 
προσέχει την εµφάνιση και την παρουσίασή τους, ώστε να είναι ελκυστικά για τον 
πελάτη.  
Ακόµα, ελέγχει την προµήθεια των πρώτων υλών, κατανέµει τις διάφορες εργασίες στο 
προσωπικό, κατευθύνει και επιβλέπει τις εργασίες που γίνονται στην κουζίνα (πλύσιµο 
και καθάρισµα τροφίµων, καθαριότητα κουζίνας). Τέλος, παρακολουθεί τους βοηθούς 
του στην ετοιµασία των φαγητών και µερίδων. 
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιεί, είναι ο εξοπλισµός κουζίνας, κύρια και βοηθητικά 
υλικά µαγειρικής καθώς και ειδικά εργαλεία κουζίνας, που βοηθούν στην καλαίσθητη 
παρουσίαση ενός φαγητού.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης δεν χρειάζεται άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνίτης µαγειρικής τέχνης µπορεί να έχει σπουδάσει τη µαγειρική 
τέχνη στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων (Σ.Τ.Ε.), σε ιδιωτικές σχολές µαγειρικής 
και σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Ο τεχνικός που έχει µάθει τη µαγειρική τέχνη 
εµπειρικά, µπορεί να παρακολουθήσει µαθήµατα µαγειρικής σε ειδικά τµήµατα 
µετεκπαίδευσης που οργανώνει κάθε χρόνο η Σ.Τ.Ε. σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  
 
Σπουδαιότητα: Η µαγειρική αποτελεί µια ιδιαίτερη τέχνη που βασίζεται στην 
φαντασία, την επιδεξιότητα, τις καλές γνώσεις πάνω στις τροφές και τους 
συνδυασµούς τους. 
Ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης χρειάζεται να είναι δραστήριος, γρήγορος και 
προσεκτικός. Η πρωτοβουλία, η φαντασία και η καλαισθησία, απαιτούνται για τη 
δηµιουργία πρωτότυπων ή παραδοσιακών φαγητών που να διαθέτουν εκτός από καλή 
γεύση και ελκυστική παρουσίαση. Χρειάζεται ακόµα να έχει αναπτυγµένη την αίσθηση 
της γεύσης και της όσφρησης και να έχει µεράκι για τη δουλειά του. Η δεξιοτεχνία στα 
χέρια και η ευαισθησία σε θέµατα ατοµικής καθαριότητας, προστασίας των τροφών και 
καθαριότητας του χώρου και των σκευών/εργαλείων που χρησιµοποιεί, θεωρούνται 
προσόντα για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Η έντονη προτίµηση των ξένων τουριστών για τη χώρα µας, έχει ως 
αποτέλεσµα τη συνεχή δηµιουργία τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, µαγειρεία, ζαχαροπλαστεία. Επίσης, οι γρήγοροι καθηµερινοί ρυθµοί 
εργασίας και η πολύωρη απουσία από το σπίτι, έχουν επιβάλλει τη λύση του 
εστιατορίου και του έτοιµου φαγητού. Ακόµη, είναι στη φύση του ανθρώπου και 
ιδιαίτερα στη χώρα µας, να συνδυάζει τη διασκέδαση και την καλοπέραση µε το καλό 
φαγητό, µε αποτέλεσµα, τα καλά εστιατόρια και ξενοδοχεία, οι ταβέρνες και τα εξοχικά 
κέντρα που προσέχουν τη κουζίνα τους, να έχουν πάντα κίνηση και σταθερή πελατεία 
όλες τις εποχές του χρόνου. Γενικά, οι προοπτικές για τα επαγγέλµατα του κλάδου 
είναι θετικές. 
Οι αµοιβές των τεχνικών µαγειρικής τέχνης είναι ανάλογες µε τη θέση που έχουν στην 
ιεραρχία µιας επιχείρησης, καθώς και µε την επαγγελµατική εµπειρία και το µέγεθος 
της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Στο επάγγελµα αυτό υπάρχει η εξής ιεραρχία: 
Γ΄ µάγειρας, Β΄ µάγειρας, Α΄ µάγειρας, βοηθός αρχιµάγειρα, αρχιµάγειρας. 
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αµείβονται ανάλογα µε την πείρα, τη φήµη και το είδος της 
επιχείρησής τους και οι αποδοχές τους µπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. 
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της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Στο επάγγελµα αυτό υπάρχει η εξής ιεραρχία: 
Γ΄ µάγειρας, Β΄ µάγειρας, Α΄ µάγειρας, βοηθός αρχιµάγειρα, αρχιµάγειρας. 
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αµείβονται ανάλογα µε την πείρα, τη φήµη και το είδος της 
επιχείρησής τους και οι αποδοχές τους µπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
νοσοκοµεία, σχολεία, κολέγια, σε λέσχες πανεπιστηµίων, σε πλοία, σε εργοστάσια, 
ιδρύµατα, κέντρα ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις έτοιµων φαγητών. 
Μπορεί ακόµη να ανοίξει δικό του εστιατόριο, επιχείρηση έτοιµων φαγητών ή να 
ασχοληθεί µε την οργάνωση δεξιώσεων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης εργάζεται στον εσωτερικό 
χώρο των µαγειρείων, συνήθως µαζί µε άλλους εργαζόµενους και πρέπει να φοράει 
ειδική στολή. Η εργασία του είναι κουραστική, γιατί δουλεύει πολλές ώρες όρθιος, µέσα 
στα µαγειρεία-κουζίνες, όπου αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες και υπάρχουν 
έντονες µυρωδιές. 
Αρκετές φορές, είναι υποχρεωµένος να δουλεύει µε ένταση και σε γρήγορους 
ρυθµούς, όταν πρέπει να µαγειρέψει και να εξυπηρετήσει µεγάλο αριθµό πελατών 
ταυτόχρονα, ή όταν αναλαµβάνει την προετοιµασία ενός επίσηµου γεύµατος µε 
υψηλούς προσκεκληµένους και άλλες ανάλογες ιδιαίτερες περιπτώσεις. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο τεχνικός µαγειρικής τέχνης και ανήκει στο Σωµατείο 
Μαγείρων.  
 
Γενικά σχόλια: Η µαγειρική, όπως και η ζαχαροπλαστική, είναι τέχνη που ασκείται 
από άτοµα που διαθέτουν ταλέντο, µεράκι, φαντασία, οργανωτικότητα, ταχύτητα και 
επιδέξια χέρια.  
Οι µάγειροι δουλεύουν προσεκτικά και µε υποµονή, διαθέτουν πολύ καλή γνώση των 
συστατικών των υλικών, του σωστού τρόπου µαγειρέµατος κάθε τροφής και γνωρίζουν 
τους κατάλληλους συνδυασµούς των τροφών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν 
γευστικά και ευπαρουσίαστα πιάτα φαγητών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός οργάνων µέτρησης κατασκευάζει, συντηρεί και ελέγχει όργανα 
µετρήσεων, όπως θερµόµετρα, αµπερόµετρα, µανόµετρα, βολτόµετρα κ.ά.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, κατασκευάζει όργανα τα οποία µετρούν, σύµφωνα µε ειδικές 
προδιαγραφές, διάφορα µεγέθη, όπως θερµοκρασία, µάζα, πίεση, συχνότητες 
ρεύµατος, µήκος, ροπή. 
Κάνει έλεγχο και διακρίβωση στα όργανα µέτρησης, δηλαδή πιστοποιεί την καλή τους 
λειτουργία συγκρίνοντάς τα µε πρότυπα όργανα ακριβείας που χρησιµοποιούνται σε 
διεθνή κλίµακα. 
Επισκευάζει και συντηρεί όργανα µέτρησης, κάνοντας τις απαραίτητες ρυθµίσεις µετά 
από σύγκριση µε τα πρότυπα όργανα ακριβείας. Επίσης, ασχολείται µε τη διακρίβωση 
και την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των πρότυπων συσκευών µέτρησης ακριβείας.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του χρησιµοποιεί πρότυπα όργανα ακριβείας για 
σύγκριση και ρύθµιση οργάνων µέτρησης διάφορων µεγεθών, καθώς και βοηθητικές 
συσκευές, όπως ειδικά µπάνια µε λάδι σιλικόνης για τα θερµόµετρα, ηλεκτρικές 
µηχανές για έλεγχο της θερµοκρασίας, φούρνους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
άλλα. 
Ο τεχνικός οργάνων µέτρησης µπορεί να ασχοληθεί µε όργανα αεροσκαφών, µετά 
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διεθνή κλίµακα. 
Επισκευάζει και συντηρεί όργανα µέτρησης, κάνοντας τις απαραίτητες ρυθµίσεις µετά 
από σύγκριση µε τα πρότυπα όργανα ακριβείας. Επίσης, ασχολείται µε τη διακρίβωση 
και την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των πρότυπων συσκευών µέτρησης ακριβείας.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του χρησιµοποιεί πρότυπα όργανα ακριβείας για 
σύγκριση και ρύθµιση οργάνων µέτρησης διάφορων µεγεθών, καθώς και βοηθητικές 
συσκευές, όπως ειδικά µπάνια µε λάδι σιλικόνης για τα θερµόµετρα, ηλεκτρικές 
µηχανές για έλεγχο της θερµοκρασίας, φούρνους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
άλλα. 
Ο τεχνικός οργάνων µέτρησης µπορεί να ασχοληθεί µε όργανα αεροσκαφών, µετά 
από εκπαίδευση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ή να εξειδικευθεί σε άλλα 
αντικείµενα και να γίνει, π.χ. διακριβωτής ηλεκτρονικών οργάνων, διακριβωτής 
φυσικών µεγεθών κ.ά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται αντίστοιχη 
άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ως τεχνικός οργάνων µέτρησης µπορεί κανείς να ειδικευτεί σε 
αντίστοιχα τµήµατα των ΤΕΕ, των Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ι. Επίσης, µε το επάγγελµα αυτό 
µπορούν να ασχοληθούν και οι απόφοιτοι τµηµάτων του Πολυτεχνείου, όπως π.χ. του 
τµήµατος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός οργάνων µέτρησης χρειάζεται να είναι ακριβής, 
προσεκτικός και συνεπής. Κατά την κατασκευή, τις ρυθµίσεις και τον έλεγχο των 
οργάνων, απαιτείται παρατηρητικότητα, προσοχή στη λεπτοµέρεια, δεξιοτεχνία και 
σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών, υποµονή και κριτική σκέψη. 
Ακόµα, απαραίτητη είναι η υπολογιστική ικανότητα στα µικροµεγέθη, η µαθηµατική και 
µηχανική ικανότητα, η γνώση µιας ξένης γλώσσας και η ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους τεχνικούς οργάνων µέτρησης 
εµφανίζονται θετικές, αφού οι ανάγκες για επαγγελµατίες του είδους στην αγορά 
εργασίας είναι µεγάλες ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν πολλοί ειδικευµένοι τεχνικοί στο 
αντικείµενο αυτό.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός οργάνων µέτρησης µπορεί να εργαστεί ως 
υπάλληλος σε βιοµηχανίες κατασκευής οργάνων µέτρησης, στη Δ.Ε.Η., στην Ε.Α.Β., 
σε εργαστήρια διακριβώσεων και επισκευών οργάνων ή να ανοίξει δικό του 
εργαστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνικός οργάνων µέτρησης µπορεί να εργαστεί και 
ατοµικά και οµαδικά. Η εργασία του απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες και αρκετές ώρες 
ορθοστασίας. Αρκετές φορές χρειάζεται να ταξιδεύει προκειµένου να ενηµερωθεί ή να 
παρακολουθήσει κάποιο ειδικό πρόγραµµα σχετικά µε τη δουλειά του ή να αναζητήσει 
ειδικά υλικά.  
Εργάζεται σε εσωτερικούς εργαστηριακούς χώρους. Ανάλογα µε το ειδικότερο 
αντικείµενο ενασχόλησης, π.χ. όργανα µέτρησης ραδιενέργειας, υπάρχουν διάφοροι 
κίνδυνοι. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Κατά την κατασκευή, ρύθµιση και έλεγχο των ειδικών οργάνων 
µέτρησης απαιτούνται λεπτοµερείς, ακριβείς και επιδέξιοι χειρισµοί.  
Οι τεχνικοί οργάνων µέτρησης χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, παρατηρητικοί και να 
διαθέτουν ευχέρεια στη χρήση του ειδικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την 
εκτέλεση της εργασίας τους. 
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Γενικά σχόλια: Κατά την κατασκευή, ρύθµιση και έλεγχο των ειδικών οργάνων 
µέτρησης απαιτούνται λεπτοµερείς, ακριβείς και επιδέξιοι χειρισµοί.  
Οι τεχνικοί οργάνων µέτρησης χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, παρατηρητικοί και να 
διαθέτουν ευχέρεια στη χρήση του ειδικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την 
εκτέλεση της εργασίας τους. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός Ποτοποιίας-
αποσταγµατοποιίας 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγµατοποιϊας συντονίζει τις διαδικασίες 
παρασκευής και απόσταξης αλκοολούχων ποτών και ασχολείται µε την οργάνωση και 
διαχείριση µονάδων ποτοποιίας.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας φροντίζει για 
την προµήθεια και τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και οργανώνει την 
παραγωγή, έτσι ώστε να γίνεται κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες. Πραγµατοποιεί 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους στα ποτά που παράγονται, εξετάζοντας την ποιότητα 
τους ως προς την περιεκτικότητα σε οινόπνευµα, το χρώµα, τη γεύση και το άρωµα. 
Επίσης, εξετάζει αν υπάρχουν ξένα σώµατα (φελλός, σκόνη, χώµα) µέσα στα ποτά. 
Ενηµερώνεται για τις νέες ποιότητες των ποτών που κυκλοφορούν, τις τάσεις που 
διαµορφώνονται στην αγορά και για τις εξελίξεις που σηµειώνονται στον ευρωπαϊκό 
και διεθνή χώρο. 
Κατά την εργασία του χρησιµοποιεί ογκοµετρικούς και δοκιµαστικούς σωλήνες, 
συµπιεστές, εµφιαλωτικά µηχανήµατα, πλυντήρια για τον καθαρισµό των µπουκαλιών 
και δεξαµενές αποθήκευσης οινοπνεύµατος.  
Η αύξηση της κατανάλωσης τυποποιηµένων ποτών κάνει απαραίτητη την παρουσία 
του στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την ποτοποιία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται αντίστοιχη 
άδεια.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Τις ειδικές γνώσεις για την ενασχόληση µε το επάγγελµα του τεχνικού 
ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας µπορεί κανείς να τις αποκτήσει φοιτώντας σε τµήµατα 
αντίστοιχης ειδικότητας των δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας χρειάζεται απαραιτήτως 
να διαθέτει καλή όσφρηση και γεύση, µεράκι για τη δουλειά του, συνέπεια, 
µεθοδικότητα και παρατηρητικότητα. Επίσης, ο τεχνικός ποτοποιίας- 
αποσταγµατοποιίας οφείλει να είναι αυστηρός στην τήρηση των προδιαγραφών και 
ευσυνείδητος, καθώς η ποιότητα των ποτών που διοχετεύονται στην αγορά έχει άµεση 
σχέση µε την υγεία των καταναλωτών και την ικανοποίηση των προτιµήσεών τους. 
Τέλος, οι διοικητικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας, 
είναι σηµαντικά εφόδια για τον επαγγελµατία του είδους. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους τεχνικούς ποτοποιίας- 
αποσταγµατοποιίας δεν εµφανίζονται ιδιαίτερα θετικές, εξαιτίας της συρρίκνωσης των 
µονάδων ποτοποιίας. Παρ' όλα αυτά, οι αµοιβές τους θεωρούνται ικανοποιητικές. 
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αποσταγµατοποιίας οφείλει να είναι αυστηρός στην τήρηση των προδιαγραφών και 
ευσυνείδητος, καθώς η ποιότητα των ποτών που διοχετεύονται στην αγορά έχει άµεση 
σχέση µε την υγεία των καταναλωτών και την ικανοποίηση των προτιµήσεών τους. 
Τέλος, οι διοικητικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας, 
είναι σηµαντικά εφόδια για τον επαγγελµατία του είδους. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους τεχνικούς ποτοποιίας- 
αποσταγµατοποιίας δεν εµφανίζονται ιδιαίτερα θετικές, εξαιτίας της συρρίκνωσης των 
µονάδων ποτοποιίας. Παρ' όλα αυτά, οι αµοιβές τους θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνικοί ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας µπορούν να 
εργαστούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε οργανισµούς 
οινοποιίας- ποτοποιίας. Επίσης, µπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
και να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης ποτών και 
κρασιού. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας εργάζεται στο 
χώρο του αποστακτήρα, στους χώρους ζύµωσης, ωρίµανσης και παλαίωσης του 
ποτού και στο εργαστήριο, συνήθως όρθιος. Πολλές φορές χρειάζεται να επισκέπτεται 
άλλα εργαστήρια αλλά και χώρους στους οποίους ενδιαφέρεται να προωθήσει τα ποτά 
που παρασκευάζει και να έρχεται σε επαφή µε πελάτες και συνεργάτες. 
Ο χρόνος και οι ρυθµοί εργασίας του αυξάνονται κατά τις περιόδους προµήθειας της 
πρώτης ύλης, απόσταξης και έναρξης της ζύµωσης. Στους χώρους που εργάζεται 
υπάρχουν πάντοτε έντονες µυρωδιές. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι τεχνικοί ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας δεν 
ανήκουν σε κάποιο σύλλογο ή φορέα. 
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας είναι ο ειδικός που 
παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει τις διαδικασίες παραγωγής αλκοολούχων ποτών 
για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας και έχει την ευθύνη για τη σωστή 
οργάνωση και διαχείριση µονάδων ποτοποιίας. 
Καλή γεύση και όσφρηση, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, µεθοδικότητα και 
καλή τεχνική κατάρτιση στο αντικείµενο είναι τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ο 
τεχνικός ποτοποιίας-αποσταγµατοποιίας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας 
και CD-ROM 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM είναι ο ειδικός που 
αναλαµβάνει την επεξεργασία της φωτογραφίας.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM µε τη 
βοήθεια ειδικού λογισµικού, επεµβαίνει στη φωτογραφία, µε σκοπό να επιφέρει 
αλλαγές που ικανοποιούν τον πελάτη. Μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει φως, να 
καλύψει ατέλειες, να προσθέσει στοιχεία για να βελτιώσει τη φωτογραφία. Μπορεί 
ακόµη, να δηµιουργήσει ένα τελικό προϊόν εντελώς διαφορετικό από το αρχικό. Οι 
σηµαντικότερες εργασίες που επιτελεί ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-
ROM, είναι η επεξεργασία φωτογραφίας σε υπολογιστή, η δηµιουργία εφαρµογών 
πολυµέσων (multimedia) CD-ROM και ο σχεδιασµός ιστοσελίδων. 
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Περιγραφή: Ειδικότερα, ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM µε τη 
βοήθεια ειδικού λογισµικού, επεµβαίνει στη φωτογραφία, µε σκοπό να επιφέρει 
αλλαγές που ικανοποιούν τον πελάτη. Μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει φως, να 
καλύψει ατέλειες, να προσθέσει στοιχεία για να βελτιώσει τη φωτογραφία. Μπορεί 
ακόµη, να δηµιουργήσει ένα τελικό προϊόν εντελώς διαφορετικό από το αρχικό. Οι 
σηµαντικότερες εργασίες που επιτελεί ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-
ROM, είναι η επεξεργασία φωτογραφίας σε υπολογιστή, η δηµιουργία εφαρµογών 
πολυµέσων (multimedia) CD-ROM και ο σχεδιασµός ιστοσελίδων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κανείς ως τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας 
και CD-ROM δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM αποτελεί νέα 
επαγγελµατική ειδικότητα. Μαθήµατα πάνω στο αντικείµενο αυτό διδάσκονται στο 
Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας, στα Ι.Ε.Κ και στα Τ.Ε.Ε σε ανάλογες ειδικότητες. 
 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, 
αφού συνεργάζεται καθηµερινά µε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, καθώς και 
να είναι σε θέση να δέχεται παρατηρήσεις από τον πελάτη πάνω στη δουλειά του, να 
έχει υποµονή και συνέπεια. 
Είναι απαραίτητο επίσης, να έχει γνώσεις υπολογιστών και φωτογραφίας και έφεση για 
καλλιτεχνική δηµιουργία. Το αισθητικό κριτήριο, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η 
κριτική σκέψη, η επινοητικότητα και η φαντασία, θεωρούνται απαραίτητα 
χαρακτηριστικά του επαγγελµατία.  
Είναι επίσης σηµαντικό για τον επαγγελµατία να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση 
υπολογιστών και να εξαντλεί τις δυνατότητες συγκεκριµένων προγραµµάτων που 
αφορούν την επεξεργασία εικόνας. Ακόµη, η πρόσβαση στις εξελίξεις της τεχνολογίας 
της φωτογραφίας διευκολύνεται σηµαντικά, όταν ο επαγγελµατίας γνωρίζει σε 
ικανοποιητικό επίπεδο ξένες γλώσσες και κυρίως την αγγλική. Για να µπορεί να κάνει 
καλύτερα τη δουλειά του και να επεξεργαστεί καλύτερα τα χρώµατα, το φόντο της 
φωτογραφίας, τα ειδικά εφέ και την εικόνα στο CD-ROM χρειάζεται να έχει αρκετά 
καλή και δυνατή όραση. 
 
Μέλλον: Στην αγορά εργασίας φαίνεται να υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για αντίστοιχους 
επαγγελµατίες. Προβλέπεται ότι και στο µέλλον θα υπάρχει ανάλογη ζήτηση. Πολλές 
θέσεις εργασίας σήµερα καλύπτονται από άτοµα συναφών ειδικοτήτων, όπως 
αποφοίτους πληροφορικής. Υπάρχει, εποµένως, ανάγκη εξειδίκευσης. 
Το επάγγελµα είναι καλά αµειβόµενο για τον ειδικευµένο τεχνικό, αναλόγως βέβαια µε 
το είδος της έργου που αναλαµβάνει, την επιχείρηση ή το φορέα στον οποίο 
απασχολείται. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων 
του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, όπως στο Υπουργείο Πολιτισµού ή Παιδείας για 
την προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών θεµάτων, σε εφηµερίδες, περιοδικά, 
εκδοτικούς οργανισµούς και διαφηµιστικά γραφεία, σε εφαρµογές ΜΜΕ ή σε 
γραφιστικά-δηµιουργικά γραφεία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το αντικείµενο εργασίας του τεχνικού ψηφιακής 
φωτογραφίας και CD-ROM, παρουσιάζει ενδιαφέρον και εναλλαγές, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον επαγγελµατία να εκφραστεί δηµιουργικά. Εργάζεται οµαδικά, όταν για 
παράδειγµα δηµιουργεί ένα CD-ROM, ή ατοµικά, όταν επεξεργάζεται φωτογραφίες. 
Υπάρχουν φάσεις στη δουλειά του, όπως κατά τη συλλογή υλικού προς επεξεργασία, 
όπου είναι αναγκαία η µετάβασή του και σε εξωτερικούς χώρους.  
Ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM εργάζεται σε κλειστό χώρο γραφείου 
ή εργαστηρίου, περνώντας τις περισσότερες ώρες του µπροστά σε υπολογιστή. Η 
πολύωρη καθιστική εργασία και η διαρκής χρήση υπολογιστή είναι κουραστική, τόσο 
για το σώµα όσο και για τα µάτια του. 
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παράδειγµα δηµιουργεί ένα CD-ROM, ή ατοµικά, όταν επεξεργάζεται φωτογραφίες. 
Υπάρχουν φάσεις στη δουλειά του, όπως κατά τη συλλογή υλικού προς επεξεργασία, 
όπου είναι αναγκαία η µετάβασή του και σε εξωτερικούς χώρους.  
Ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM εργάζεται σε κλειστό χώρο γραφείου 
ή εργαστηρίου, περνώντας τις περισσότερες ώρες του µπροστά σε υπολογιστή. Η 
πολύωρη καθιστική εργασία και η διαρκής χρήση υπολογιστή είναι κουραστική, τόσο 
για το σώµα όσο και για τα µάτια του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η δηµιουργική φαντασία, η καλλιτεχνική διάθεση, η λεπτοµερής 
εργασία και η παρατηρητικότητα, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία 
τεχνικό ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM. 
Ο τεχνικός ψηφιακής φωτογραφίας και CD-ROM, λόγω της εξειδίκευσης που έχει, 
µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε πολλούς τοµείς στην αγορά εργασίας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνίτης αδαµαντοκοπής 
µαρµάρων 

 
Ορισµός: Ο τεχνίτης αδαµαντοκοπής µαρµάρων ασχολείται µε την κοπή πλακών 
µαρµάρου που τοποθετούνται σε διάφορα κτίρια, πάρκα, πλατείες και µνηµεία.  
 
Περιγραφή: Η διαδικασία κοπής ενός όγκου µαρµάρου ξεκινάει στο σχιστήριο ή στο 
τελάρο, το οποίο είναι ένα µεγάλο µεταλλικό πλαίσιο στην κορυφή του οποίου είναι 
αναρτηµένες αδαµαντοφόρες λάµες. Εκεί τοποθετείται ο ακατέργαστος όγκος και 
κόβεται σε ξεχωριστές πλάκες. Στη συνέχεια, ο τεχνίτης αδαµαντοκοπής βάζει τις 
σχισµένες πλάκες µαρµάρου στον κόφτη, ο οποίος αποτελείται από ένα κινητό βαγόνι 
και ένα σταθερό αδαµαντοφόρο δίσκο. Ανάλογα µε την παραγγελία που έχει ο τεχνίτης 
από εργολάβους ή µαρµαράδες, κάνει τις απαραίτητες µετρήσεις και τέλος, κόβει τις 
πλάκες στις επιθυµητές διαστάσεις, µετακινώντας το βαγόνι εµπρός-πίσω, επάνω στο 
τραπέζι κοπής. 
Τα µηχανήµατα τα οποία χρησιµοποιεί ο τεχνίτης είναι ο κόφτης µε ηλεκτροκινητήρα 
12-15 ίππων και ο αδαµαντοφόρος δίσκος διαµέτρου 30-40 εκατοστών, καθώς και το 
βαγόνι (τραπέζι µε κενά για τη µεταφορά και το κόψιµο των πλακών). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν χρειάζονται σπουδές για το επάγγελµα αυτό. Όποιος θέλει να το 
µάθει, ξεκινάει ως βοηθός δίπλα σε κάποιον τεχνίτη κοπής και µαθαίνει τη δουλειά 
εµπειρικά. Ο τεχνίτης κοπής µαθαίνει να χειρίζεται σωστά το µάρµαρο, να ξεχωρίζει 
από ποιά πλευρά πρέπει να αρχίσει το κόψιµο της πλάκας, ώστε να βγάλει 
περισσότερα κοµµάτια και να ελαχιστοποιήσει τις φθορές.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί καλή φυσική κατάσταση και σωµατική δύναµη 
για τη µεταφορά και το χειρισµό των πλακών µαρµάρου, καθώς και καλή γνώση του 
υλικού από τον τεχνίτη, για να ξεχωρίζει, αν υπάρχουν, ελαττώµατα στο µάρµαρο. 
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Εκπαίδευση: Δεν χρειάζονται σπουδές για το επάγγελµα αυτό. Όποιος θέλει να το 
µάθει, ξεκινάει ως βοηθός δίπλα σε κάποιον τεχνίτη κοπής και µαθαίνει τη δουλειά 
εµπειρικά. Ο τεχνίτης κοπής µαθαίνει να χειρίζεται σωστά το µάρµαρο, να ξεχωρίζει 
από ποιά πλευρά πρέπει να αρχίσει το κόψιµο της πλάκας, ώστε να βγάλει 
περισσότερα κοµµάτια και να ελαχιστοποιήσει τις φθορές.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί καλή φυσική κατάσταση και σωµατική δύναµη 
για τη µεταφορά και το χειρισµό των πλακών µαρµάρου, καθώς και καλή γνώση του 
υλικού από τον τεχνίτη, για να ξεχωρίζει, αν υπάρχουν, ελαττώµατα στο µάρµαρο. 
Επιπλέον, ο τεχνίτης αδαµαντοκοπής µαρµάρου πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να 
έχει επιδεξιότητα στις κινήσεις, να διαθέτει µηχανική και υπολογιστική ικανότητα.  
 
Μέλλον: Στον κλάδο παρατηρείται σήµερα κάποια στατικότητα, λόγω της 
χρησιµοποίησης ποικίλων δοµικών υλικών, που έχουν ανταγωνιστική σύνθεση, 
εµφάνιση και τιµή.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνίτης αδαµαντοκοπής µαρµάρου εργάζεται σε 
ιδιωτικές µονάδες κοπής και επεξεργασίας µαρµάρων, ή σε δηµόσιους οργανισµούς 
που εκτελούν εργασίες µε µάρµαρο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα είναι χειρωνακτικό. Ο τεχνίτης 
αδαµαντοκοπής µαρµάρων εργάζεται οµαδικά συνήθως µαζί µε άλλον ένα τεχνίτη 
κοπής και ένα βοηθό, για τη µεταφορά των πλακών. Επειδή σε όλες τις εργασίες 
κοπής χρησιµοποιούνται νερά και οι τεχνίτες είναι υποχρεωµένοι να σηκώνουν µεγάλα 
βάρη κατά τη µεταφορά των πλακών, οι συνθήκες δουλειάς θεωρούνται ανθυγιεινές. 
Επίσης, η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων κοπής καθιστά την εργασία αρκετά 
επικίνδυνη, γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεσή της. 
Ο τεχνίτης αδαµαντοκοπής µαρµάρου εργάζεται συνήθως σε στεγασµένους, αλλά 
ανοιχτούς χώρους, που ανάλογα µε την επιχείρηση µπορεί να είναι επιµεληµένοι, µε 
θέρµανση και καλό φωτισµό, ή να είναι πρόχειρα και ανθυγιεινά υπόστεγα. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνίτης κοπής µαρµάρου ασκεί ένα χρήσιµο επάγγελµα, που 
επιτρέπει τη µετέπειτα εφαρµογή και επεξεργασία του µαρµάρου για τις ανάγκες των 
επενδύσεων επιφανειών στο χώρο της κατασκευής κατοικιών, επαγγελµατικών 
χώρων, κλιµακοστασίων, κλπ. 
Η πολύ καλή γνώση του υλικού του µαρµάρου, η επιδεξιότητα χειρισµού 
µηχανηµάτων, η προσεκτική και υπεύθυνη εργασία, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία 
τεχνικό κοπής µαρµάρου. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνίτης Δερµατίνων Ειδών (ʼλλα 
Επαγγέλµατα Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Υποδησης) 

 
Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και 
προετοιµασία για πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων 
ειδών.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνίτης δερµάτινων ειδών κατασκευάζει τσάντες, παπούτσια, ζώνες, 
βαλίτσες και κάθε είδος δερµάτινων ειδών που υπάρχει στο εµπόριο. Αφού επιλέξει τα 
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Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και 
προετοιµασία για πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων 
ειδών.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνίτης δερµάτινων ειδών κατασκευάζει τσάντες, παπούτσια, ζώνες, 
βαλίτσες και κάθε είδος δερµάτινων ειδών που υπάρχει στο εµπόριο. Αφού επιλέξει τα 
σχέδια που προτιµούν οι πελάτες, σχεδιάζει τα πρότυπα σχέδια πάνω σε χαρτόνι. Στη 
συνέχεια, επιλέγει το δέρµα που θα χρησιµοποιήσει, ανάλογα µε το είδος που θέλει να 
κατασκευάσει και το κόβει στο σχήµα του προτύπου µε το ψαλίδι ή µε ένα ειδικό 
εργαλείο ή µε την πρέσα. Κατόπιν, καθαρίζει το δέρµα, ρεγουλάρει και λεπταίνει τα 
άκρα του µε τη βοήθεια ενός ειδικού µαχαιριού ή µε τη µηχανή, ώστε να µην είναι 
σκληρό στα σηµεία σύνδεσης. Αφού δώσει οριστικό χρώµα στο δέρµα, λειαίνει και 
στιλβώνει την επιφάνειά του. 
Μετά από αυτή την προετοιµασία, τα κοµµάτια του δέρµατος είναι έτοιµα για να 
συναρµολογηθούν και να ραφτούν. Το ράψιµο γίνεται συνήθως στη µηχανή ή µερικές 
φορές στο χέρι µε λαβίδες, σουβλιά και γάντζους. Τέλος, ο τεχνίτης ενσωµατώνει στο 
είδος που κατασκευάζει τα διάφορα εξαρτήµατά, δηλαδή λαβές, φερµουάρ, φόδρες, 
κλειδαριές, χαρτόνια και τα εσωτερικά τελειώµατα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν 
απαιτείται αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί µπορούν να ειδικευτούν σε δηµόσια ή ιδιωτικά 
ΙΕΚ, σε σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρµατος του ΕΟΜΜΕΧ ή 
να µάθουν εµπειρικά την τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  
 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, 
υποµονή και σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς 
υπεύθυνοι και προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. 
Απαραίτητα στοιχεία για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, 
η επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η 
ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η 
µαζική, όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες 
έχει δηµιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες 
θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την 
ειδικότητά τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια 
παραγωγής ενδυµάτων, κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως 
µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) 
αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και 
ιδιωτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής χρησιµοποιούν 
εργαλεία και µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους 
χώρους αυτούς υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, 
χνούδι από τα υφάσµατα κ.λ.π. 
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εργαλεία και µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους 
χώρους αυτούς υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, 
χνούδι από τα υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα 
οποία, όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να 
φτάσουν στα χέρια του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα 
είδη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνίτης φαρµάκων-καλλυντικών 

 
Ορισµός: Ο τεχνικός φαρµάκων-καλλυντικών ασχολείται µε την παρασκευή 
φαρµάκων-καλλυντικών και γενικότερα εκτελεί όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες 
στις βιοµηχανίες φαρµάκων και καλλυντικών ως ειδικευµένος τεχνίτης.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών ελέγχει ποιοτικά και 
ποσοτικά τις πρώτες ύλες, τις οποίες συσκευάζει και αποθηκεύει. Εξασφαλίζει την 
εφαρµογή των θεσµοθετηµένων κανονισµών και προδιαγραφών για τη σωστή 
σύνθεση των προϊόντων, φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή του χώρου 
εργασίας και ασχολείται µε τη συντήρηση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στο 
παρασκευαστικό στάδιο. Ακόµη, καταγράφει τα είδη των προϊόντων και τις δοσολογίες 
τους, τα κοστολογεί και επιλέγει προσφορές και προµήθειες των αναλώσιµων υλικών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται αντίστοιχη 
άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών είναι απόφοιτος δηµοσίων ή 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ή Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας. Ο 
τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών θα πρέπει, επίσης, να έχει γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών οφείλει να είναι πολύ 
προσεκτικός στη δουλειά του και να επιδεικνύει υπευθυνότητα, αφού το αντικείµενο 
εργασίας του έχει άµεση σχέση µε την υγεία των πολιτών. Ένα λάθος στην παρασκευή 
των πρώτων υλών µπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Απαιτείται ακρίβεια και 
αυστηρός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η υποµονή, η 
επιµονή και η µεθοδικότητα είναι απαραίτητες ικανότητες για τον επαγγελµατία του 
είδους, όπως επίσης και η ικανότητα συνεργασίας µε άλλους επαγγελµατίες. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που ο τεχνικός φαρµάκων-καλλυντικών εργάζεται στον τοµέα των 
πωλήσεων είναι απαραίτητο να διαθέτει κοινωνική δεξιότητα, άνεση λόγου και να είναι 
φιλικός και υποµονετικός µε τους πελάτες. 
Ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών χρειάζεται να γνωρίζει τους κανονισµούς για την 
τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής κατά την παρασκευή των 
προϊόντων και να διαθέτει περιβαλλοντική ευαισθησία. Επίσης, χρειάζεται να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τοµείς που σχετίζονται µε το αντικείµενό του. 
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αυστηρός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η υποµονή, η 
επιµονή και η µεθοδικότητα είναι απαραίτητες ικανότητες για τον επαγγελµατία του 
είδους, όπως επίσης και η ικανότητα συνεργασίας µε άλλους επαγγελµατίες. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που ο τεχνικός φαρµάκων-καλλυντικών εργάζεται στον τοµέα των 
πωλήσεων είναι απαραίτητο να διαθέτει κοινωνική δεξιότητα, άνεση λόγου και να είναι 
φιλικός και υποµονετικός µε τους πελάτες. 
Ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών χρειάζεται να γνωρίζει τους κανονισµούς για την 
τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής κατά την παρασκευή των 
προϊόντων και να διαθέτει περιβαλλοντική ευαισθησία. Επίσης, χρειάζεται να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τοµείς που σχετίζονται µε το αντικείµενό του. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ένα σύγχρονο επάγγελµα για το οποίο οι προοπτικές 
εµφανίζονται θετικές, λόγω του αυξανόµενου ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της 
αισθητικής εµφάνισης των ατόµων και της ύψιστης σηµασίας του θέµατος της υγείας 
τους. 
Οι αµοιβές των τεχνικών φαρµάκων - καλλυντικών θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών µπορεί να 
απασχοληθεί σε νοσοκοµεία, στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, σε Ερευνητικά 
Κέντρα και Ινστιτούτα, σε φαρµακευτικές βιοµηχανίες, βιοτεχνίες καλλυντικών, 
εργαστήρια καλλυντικών - φαρµακευτικών προϊόντων, σε φαρµακεία ή να 
δηµιουργήσει δικό του εργαστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνικός φαρµάκων - καλλυντικών εργάζεται σε 
εργαστηριακούς χώρους, σε συνθήκες που µερικές φορές χαρακτηρίζονται 
ανθυγιεινές, ιδιαίτερα όταν ασχολείται µε την παρασκευή φαρµάκων εξαιτίας των 
παραγόµενων αναθυµιάσεων. Είναι υποχρεωµένος, λοιπόν, να φροντίζει για την 
τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας του, του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιεί αλλά και για την προσωπική του υγιεινή και προστασία, καθώς 
έρχεται σε επαφή µε χηµικές πρώτες ύλες και παρασκευάσµατα που µπορεί να 
προκαλέσουν δερµατικές παθήσεις ή αλλεργικές αντιδράσεις.  
Όταν εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα, το ωράριο εργασίας του είναι συγκεκριµένο, ενώ 
όταν εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα καθορίζεται από τη λειτουργία του χώρου και τις 
ανάγκες της εργασίας του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Υπευθυνότητα, προσοχή, παρατηρητικότητα, αντιληπτική και 
υπολογιστική ικανότητα είναι απαραίτητα προσόντα για τον επαγγελµατία τεχνικό 
φαρµάκων-καλλυντικών. 
Ο τεχνικός φαρµάκων- καλλυντικών χρειάζεται να είναι επιδέξιος στο χειρισµό του 
εργαστηριακού εξοπλισµού για την παρασκευή φαρµάκων ή καλλυντικών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνίτης ψάθας-καλαθοποιίας 

 
Ορισµός: Ο τεχνίτης ψάθας - καλαθοποιίας ασχολείται µε την κατασκευή ψάθινων 
ειδών και επίπλων  
 
Περιγραφή: Ο επαγγελµατίας τεχνίτης ψάθας κατασκευάζει ή επισκευάζει ψάθινα 
έπιπλα, όπως καθίσµατα, έπιπλα µπαµπού, είδη εξοχής και βεράντας και έπιπλα 
εσωτερικού χώρου ή άλλα µικροαντικείµενα όπως καπέλα, τσάντες κλπ.  
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Ορισµός: Ο τεχνίτης ψάθας - καλαθοποιίας ασχολείται µε την κατασκευή ψάθινων 
ειδών και επίπλων  
 
Περιγραφή: Ο επαγγελµατίας τεχνίτης ψάθας κατασκευάζει ή επισκευάζει ψάθινα 
έπιπλα, όπως καθίσµατα, έπιπλα µπαµπού, είδη εξοχής και βεράντας και έπιπλα 
εσωτερικού χώρου ή άλλα µικροαντικείµενα όπως καπέλα, τσάντες κλπ.  
Οι δραστηριότητες του τεχνίτη ψάθας περιλαµβάνουν την επιλογή και αγορά 
απαραίτητων πρώτων υλών, την επιλογή σχεδίων και την υλοποίησή τους, την 
ενηµέρωση στις τάσεις της αγοράς και τέλος, τη δραστηριοποίηση στον τοµέα των 
πωλήσεων και προώθησης των παραγόµενων προϊόντων. 
Απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση του επαγγέλµατος είναι οι σφήνες, τα σουβλιά, 
τα αεροπίστολα βαφής, οι κόλλες και τα ψαλίδια. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν απαιτούνται ούτε παρέχονται ιδιαίτερες γνώσεις από κάποια σχολή 
για την ενασχόληση µε το επάγγελµα. Όποιος θέλει να ασχοληθεί µε αυτό το 
επάγγελµα, ξεκινάει µαθητεύοντας δίπλα σε ένα έµπειρο τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας του είδους χαρακτηρίζεται από δηµιουργική 
διάθεση, επινοητικότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια, καλή αισθητική αντίληψη και 
ικανότητα αντίληψης του χώρου. 
 
Μέλλον: Η βιοµηχανοποίηση της κατασκευής και η ως εκ τούτου µαζικότητα της 
παραγωγής των ειδών, περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων, µε 
συνέπεια να µη διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές οι προοπτικές εξέλιξης του 
επαγγέλµατος αυτού. Οι µηνιαίες αποδοχές των επαγγελµατιών αυτών φτάνουν σε 
µεσαία επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνίτης ψάθας, απασχολείται σε βιοτεχνίες ή 
βιοµηχανίες ψάθινων ειδών και ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό του κατάστηµα ή 
εργαστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνίτης ψάθας εργάζεται σε κλειστό χώρο. Οι 
συνθήκες δουλειάς χαρακτηρίζονται ως ανθυγιεινές και η εργασία είναι αρκετά 
κουραστική γιατί απαιτεί ορθοστασία αρκετών ωρών την ηµέρα. Οι µετακινήσεις είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν, αν κληθεί για επισκευές µακριά από την έδρα του 
καταστήµατός του. Εργάζεται ατοµικά ή οµαδικά, στην περίπτωση που απασχολείται 
σε βιοτεχνία ή βιοµηχανία ψάθινων ειδών. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του τεχνίτη ψάθας είναι ένα δηµιουργικό επάγγελµα, 
που χρειάζεται ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και φαντασία, προκειµένου ένα πρωτογενές υλικό, 
να πάρει σχήµα και µορφή και να παραχθούν έπιπλα ή άλλα µικροαντικείµενα που 
στολίζουν όµορφα τα σπίτια.  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνίτης ψηφιδωτών 

 
Ορισµός: Ο τεχνίτης ψηφιδωτών συνθέτει διακοσµητικές παραστάσεις από µικρά 
κοµµάτια γυαλιού, σµάλτου, µαρµάρου ή πηλού που τοποθετούνται σε πατώµατα, 
τοίχους, χωρίσµατα, τραπέζια ή διακοσµητικές επιφάνειες.  
 
Περιγραφή: Για να κατασκευάσει ένα ψηφιδωτό ο συγκεκριµένος τεχνίτης επιλέγει 
αρχικά το σχέδιο που θα χρησιµοποιήσει. Στη συνέχεια, µεταφέρει το σχέδιο που έχει 
επιλέξει ή σχεδιάσει ο ίδιος, περνώντας µε κόλλα την επιφάνεια ενός στρατσόχαρτου, 
πάνω στο οποίο έχουν σχεδιαστεί αντίστροφα τα κοµµάτια του σχεδίου στις κανονικές 
τους διαστάσεις. 
Ξεκινά την κατασκευή του ψηφιδωτού, επιλέγοντας το χρώµα και τον τύπο του 
κοµµατιού που ταιριάζει σε κάθε µία συγκεκριµένη θέση σύµφωνα µε το σχέδιο. Στη 
συνέχεια, κόβει ή σπάει ψηφίδες από το υλικό που χρησιµοποιεί, στο κατάλληλο 
σχήµα και µέγεθος, χρησιµοποιώντας κόπτη και σφυρί. Τοποθετεί την κάθε ψηφίδα µε 
την µπροστινή της επιφάνεια προς το στρατσόχαρτο που είναι καλυµµένο µε κόλλα, 
χρησιµοποιώντας τα δάχτυλά του ή τσιµπιδάκι. Τοποθετεί τα µέρη του σχεδίου που 
έχουν ολοκληρωθεί στην επιφάνεια που θα διακοσµήσουν, την οποία προηγουµένως 
έχει καλύψει µε τσιµέντο και αφαιρεί το στρατσόχαρτο. Τέλος, καλύπτει µε χρωµατιστό 
τσιµεντοκονίαµα τους αρµούς µεταξύ των ψηφίδων και καθαρίζει την επιφάνεια µε ένα 
υγρό πανί. Το ολοκληρωµένο έργο χρειάζεται κάποιες µέρες για να στεγνώσει και να 
στερεοποιηθεί.  
Η συντήρηση ψηφιδωτών είναι µια δουλειά που συχνά αναλαµβάνει ένας τεχνίτης 
ψηφιδωτών και στην περίπτωση αυτή εργάζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες συντήρησης 
ή επαναφοράς του συγκεκριµένου έργου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την ειδικότητα του τεχνίτη ψηφιδωτών δεν απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνίτης ψηφιδωτών µπορεί να είναι απόφοιτος των Σχολών Καλών 
Τεχνών που έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή και τη συντήρηση ψηφιδωτών. Επίσης, 
µπορεί να εκπαιδευτεί στη συντήρηση ψηφιδωτών σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή και να µαθητεύσει κοντά σε έµπειρους τεχνίτες. 
 
Σπουδαιότητα:  
 
Μέλλον: Οι αµοιβές του επαγγελµατία τεχνίτη ψηφιδωτών, θεωρούνται ικανοποιητικές, 
ειδικά αν έχει αποκτήσει φήµη στο χώρο του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα ψηφιδωτά 
απασχολούνται σε εργαστήρια συντήρησης και κατασκευής ψηφιδωτών ή στο δικό 
τους εργαστήριο ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αρκετές από τις παραγγελίες που 
δέχονται προέρχονται από εκκλησιαστικούς χώρους αλλά και από αρχιτέκτονες και 
διακοσµητές, που χρησιµοποιούν τα ψηφιδωτά στα οικοδοµήµατα που 
κατασκευάζουν. Η συντήρηση ψηφιδωτών ευρηµάτων αποτελεί έναν πιθανό χώρο 
απασχόλησης των ειδικών, συνδέεται όµως άµεσα µε τους αρχαιολογικούς και 
ιστορικούς χώρους όπου βρίσκονται τα ευρήµατα.  
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα ψηφιδωτά 
απασχολούνται σε εργαστήρια συντήρησης και κατασκευής ψηφιδωτών ή στο δικό 
τους εργαστήριο ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αρκετές από τις παραγγελίες που 
δέχονται προέρχονται από εκκλησιαστικούς χώρους αλλά και από αρχιτέκτονες και 
διακοσµητές, που χρησιµοποιούν τα ψηφιδωτά στα οικοδοµήµατα που 
κατασκευάζουν. Η συντήρηση ψηφιδωτών ευρηµάτων αποτελεί έναν πιθανό χώρο 
απασχόλησης των ειδικών, συνδέεται όµως άµεσα µε τους αρχαιολογικούς και 
ιστορικούς χώρους όπου βρίσκονται τα ευρήµατα.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνίτης ψηφιδωτών πρέπει να εργάζεται σε καλά 
φωτισµένο εργαστήριο. Δουλεύει συνήθως µόνος του, µε προσήλωση και αφιερώνει 
πολύ χρόνο εκτελώντας λεπτές και ακριβείς κινήσεις των χεριών. Ο τεχνίτης 
ψηφιδωτών είναι µια δηµιουργική, καλλιτεχνική απασχόληση. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών που 
εργάζονται ως κατασκευαστές ψηφιδωτών είναι µέλη του Καλλιτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος.  
 
Γενικά σχόλια: Με υποµονή και προσοχή, ακρίβεια, επιδεξιότητα και φαντασία, ο 
τεχνίτης ψηφιδωτών δηµιουργεί ανάγλυφες παραστάσεις από ψηφίδες, συνδυάζοντας 
αρµονικά, υλικά, χρώµατα και σχέδια. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος ακτινολογίας 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος ακτινολογίας - ραδιολογίας χειρίζεται ραδιολογικά και 
ακτινολογικά µηχανήµατα για την εκτύπωση ακτινογραφιών, που συµβάλλουν στη 
διάγνωση ασθενειών και στη χάραξη της θεραπευτικής αγωγής για αρρώστους.  
 
Περιγραφή: Οι συνήθεις εργασίες του τεχνολόγου ακτινολογίας-ραδιολογίας είναι η 
προετοιµασία του ασθενή για τη λήψη της ακτινογραφίας, η χορήγηση ύστερα από 
υπόδειξη του γιατρού ειδικών φαρµάκων που βοηθούν στην ακτινοσκόπηση, η 
κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενή στο ακτινολογικό µηχάνηµα µπροστά στη µηχανή 
λήψης και η ρύθµιση της έντασης της ακτινοβολίας του ακτινογραφικού ή ραδιολογικού 
µηχανήµατος.  
Επιπλέον, ο ακτινολόγος µετά τη λήψη της ακτινογραφίας εµφανίζει το φιλµ και το 
τοποθετεί στο αρχείο των ασθενών. Ακόµη, φροντίζει να διατηρούνται τα ακτινολογικά 
µηχανήµατα σε καλή κατάσταση. 
Κατά την άσκηση της εργασίας του χρησιµοποιεί φάρµακα και οξέα. Επειδή εργάζεται 
µέσα σε ακτινολογικά εργαστήρια, πρέπει να τηρεί σχολαστικά όλους τους κανόνες 
προφύλαξης και προστασίας από τις ακτινοβολίες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για το επάγγελµα του τεχνολόγου ακτινολογίας - ραδιολογίας χρειάζεται 
πτυχίο του τµήµατος Ακτινολογίας - Ραδιολογίας των Τ.Ε.Ι., ή απολυτήριο Τ.Ε.Ε. ή 
δίπλωµα Ι.Ε.Κ. στο αντικείµενο των ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή 
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Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για το επάγγελµα του τεχνολόγου ακτινολογίας - ραδιολογίας χρειάζεται 
πτυχίο του τµήµατος Ακτινολογίας - Ραδιολογίας των Τ.Ε.Ι., ή απολυτήριο Τ.Ε.Ε. ή 
δίπλωµα Ι.Ε.Κ. στο αντικείµενο των ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή 
ακτινοθεραπείας. 
Απαραίτητη είναι η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής, αφού στα 
περισσότερα ιατρικά µηχανήµατα οι οδηγίες αναγράφονται στη γλώσσα αυτή.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος ακτινολογίας - ραδιολογίας οφείλει να είναι άτοµο 
υπεύθυνο και προσεκτικό για το σωστό και ασφαλή χειρισµό µηχανηµάτων µε 
ακτινοβολία. Χρειάζεται να έχει υποµονή και δεξιότητες επικοινωνίας µε τους 
συνεργάτες του καθώς και µε τους ασθενείς. 
Ακόµη, οφείλει να συναισθάνεται τον κίνδυνο από τις ακτινοβολίες και τις συνέπειές 
τους στον ανθρώπινο οργανισµό για να προστατεύει τον εαυτό του, τους συνεργάτες 
του, όπως και τους ασθενείς. Χρειάζεται να διαθέτει τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να µπορεί να χειρίζεται πολύπλοκα µηχανήµατα. Καθώς το συγκεκριµένο 
επάγγελµα περιλαµβάνει τη χρήση οργάνων υψηλής τεχνολογίας, που διαρκώς 
εξελίσσονται και ανανεώνονται, ο τεχνολόγος αυτής της ειδικότητας, οφείλει να 
ενηµερώνεται για τις εξελίξεις και να εκπαιδεύεται στα µηχανήµατα νέας τεχνολογίας 
και στις εναλλακτικές µεθόδους που αναπτύσσονται. 
 
Μέλλον: Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για εξεύρεση εργασίας στο χώρο αυτό και µε τις 
νέες εφαρµογές στην ιατρική τεχνολογία και θεραπευτική αναµένεται να 
δηµιουργηθούν ακόµα περισσότερες θέσεις εργασίας.  
Οι αµοιβές των ακτινολόγων - ραδιολόγων είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα για όσους 
γνωρίζουν τη λειτουργία των µηχανηµάτων αξονικής τοµογραφίας και ραδιοϊσοτόπων. 
Οι απασχολούµενοι στον κλάδο των πωλήσεων µπορούν να πετύχουν πολύ υψηλές 
αποδοχές, όταν αµείβονται µε ποσοστά για τις πωλήσεις. Στην περίπτωση αυτή, το 
επάγγελµα περιλαµβάνει και πολλές µετακινήσεις και εξειδικευµένη γνώση, όχι µόνο 
σε σχέση µε το αντικείµενο, αλλά και µε την προώθηση ανάλογων προϊόντων στην 
αγορά. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Στον πτυχιούχο ακτινολογίας - ραδιολογίας Τ.Ε.Ι. 
χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία. Το επάγγελµα 
εκπροσωπείται από την ΠΟΕΔΗΝ. 
Οι πτυχιούχοι ακτινολογίας - ραδιολογίας µπορούν να εργαστούν σε εργαστήρια 
απεικονίσεων, υπολογιστικής τοµογραφίας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας και 
υπερηχογραφίας νοσοκοµείων, κλινικών και ασφαλιστικών ιδρυµάτων, σε βιοτεχνίες ή 
βιοµηχανίες κατασκευής ή συναρµολόγησης ιατρικών µηχανηµάτων, σε 
αντιπροσωπείες ιατρικών µηχανηµάτων, στην εκπαίδευση νέων επαγγελµατιών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του τεχνολόγου ακτινολογίας - ραδιολογίας 
είναι απαιτητική όσον αφορά το χειρισµό και τη συντήρηση ή την επισκευή 
πολύπλοκων µηχανηµάτων. Ο τεχνολόγος που εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου, 
έρχεται σε καθηµερινή επαφή µε µηχανήµατα που εκπέµπουν ραδιενέργεια. Παρά τα 
µέτρα ασφαλείας που υποχρεωτικά λαµβάνονται, το επάγγελµα καθίσταται ανθυγιεινό 
µετά από µερικά χρόνια εργασίας σε αυτό.  
Ο τεχνολόγος ακτινολογίας - ραδιολογίας εργάζεται ατοµικά, συνήθως κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας, χωρίς να αποκλείονται οι νυχτερινές βάρδιες σε νοσοκοµεία ή κλινικές. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
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Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Σοβαρή, υπεύθυνη και απαιτητική είναι η εργασία του τεχνολόγου 
ακτινολογίας � ραδιολογίας. Με τις τεχνικές του γνώσεις και τους κατάλληλους 
χειρισµούς των µηχανηµάτων, εκτυπώνει ακτινογραφίες διαφόρων ειδών, που 
βοηθούν το γιατρό στη διάγνωση ασθενειών, οργανικών προβληµάτων και στην 
πορεία της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσει ο ασθενής. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος βιοµηχανικού 
σχεδιασµού 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος βιοµηχανικού σχεδιασµού ασχολείται µε τη σχεδίαση 
βιοµηχανικών προϊόντων (ιατρικά µηχανήµατα, σκεύη, εξαρτήµατα).  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο τεχνολόγος βιοµηχανικού σχεδιασµού αρχικά συζητά µε τον 
πελάτη για το προϊόν που πρόκειται να αναλάβει να δηµιουργήσει και τις ιδιαιτερότητές 
του. Παράλληλα, ενηµερώνεται για τις προτιµήσεις και τις ανάγκες του πελάτη του, 
καθώς και για το οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί.  
Στη συνέχεια, δηµιουργεί τα προσχέδια και τα παρουσιάζει στον πελάτη. Ο πελάτης 
επιλέγει το προσχέδιο που τον ικανοποιεί περισσότερο, το οποίο κατόπιν σχεδιάζεται 
και αποτυπώνεται µε µοντελιστικές τεχνικές σε τρισδιάστατη µορφή στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.  
Ο τεχνικός βιοµηχανικού σχεδιασµού παρακολουθεί και επιβλέπει την κατασκευή των 
παραγόµενων προϊόντων και, αν απαιτηθεί, προχωρά σε τροποποιήσεις του αρχικού 
σχεδίου. 
Κατά την άσκηση της εργασίας του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή µε ανάλογο 
λογισµικό για τα τρισδιάστατα σχέδια, καθώς και διάφορα υλικά σχεδιασµού. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται αντίστοιχη 
άδεια. Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, ότι µπορούν να πάρουν άδεια από το Καλλιτεχνικό 
Επιµελητήριο ως σχεδιαστές.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση:  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος βιοµηχανικού σχεδιασµού είναι απαραίτητο να διαθέτει 
δηµιουργική φαντασία και υψηλό αισθητικό κριτήριο, ώστε να είναι σε θέση να 
αντιλαµβάνεται τις νέες αισθητικές τάσεις ή τις ανάγκες που διαµορφώνονται και να τις 
καλύπτει µε τις δηµιουργίες του. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει επιµονή, υποµονή και 
παρατηρητικότητα.  
Η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, η επιδεξιότητα στα χέρια, η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου και των µορφών, η ικανότητα σχεδιαστικής έκφρασης και η οξεία 
αντίληψη της ισορροπίας των όγκων και των χρωµάτων είναι βασικά προσόντα που 
πρέπει να διαθέτει ο επαγγελµατίας του είδους. Τέλος, ο τεχνολόγος βιοµηχανικού 
σχεδιασµού χρειάζεται να είναι δραστήριος και να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας και 
πειθούς. 
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καλύπτει µε τις δηµιουργίες του. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει επιµονή, υποµονή και 
παρατηρητικότητα.  
Η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, η επιδεξιότητα στα χέρια, η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου και των µορφών, η ικανότητα σχεδιαστικής έκφρασης και η οξεία 
αντίληψη της ισορροπίας των όγκων και των χρωµάτων είναι βασικά προσόντα που 
πρέπει να διαθέτει ο επαγγελµατίας του είδους. Τέλος, ο τεχνολόγος βιοµηχανικού 
σχεδιασµού χρειάζεται να είναι δραστήριος και να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας και 
πειθούς. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για καινούργιο επάγγελµα στην αγορά εργασίας, για το οποίο οι 
προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται ικανοποιητικές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνολόγοι βιοµηχανικού σχεδιασµού µπορούν να 
εργαστούν σε βιοµηχανίες και σε επιχειρήσεις, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
διατηρώντας δικό τους γραφείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος βιοµηχανικού σχεδιασµού συχνά εργάζεται 
κάτω από συνθήκες πίεσης, έντασης και άγχους. Όταν πρόκειται να παραδώσει 
κάποιο έργο, το ωράριο εργασίας του συχνά υπερβαίνει το τυπικό οχτάωρο. Δουλεύει 
ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους ειδικούς. Στις δραστηριότητές του 
περιλαµβάνονται και οι συχνές επαφές µε πελάτες και στελέχη βιοµηχανιών, ενώ 
απαραίτητη είναι η συνεχής ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο αντικείµενο εργασίας του. 
Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι οι µετακινήσεις είναι αναγκαίες. 
Ο τεχνολόγος βιοµηχανικού σχεδιασµού, όταν σχεδιάζει, εργάζεται σε περιβάλλον 
γραφείου. Όταν επιβλέπει την εφαρµογή των σχεδίων κατασκευής βιοµηχανικών 
προϊόντων, βρίσκεται συνήθως στους χώρους παραγωγής. Γενικότερα, το περιβάλλον 
εργασίας του µπορεί να χαρακτηριστεί υγιές και χωρίς κινδύνους.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Δεν υπάρχει επαγγελµατικό επιµελητήριο ή σύλλογος 
για τους επαγγελµατίες τεχνολόγους βιοµηχανικού σχεδιασµού. 
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνολόγος βιοµηχανικού σχεδιασµού χρειάζεται να διαθέτει 
απαραιτήτως δηµιουργική φαντασία καθώς ικανότητα αποτύπωσης των ιδεών του σε 
ολοκληρωµένα σχέδια. 
Η σχεδιαστική ικανότητα και η ευχέρεια στη χρησιµοποίηση ειδικών προγραµµάτων 
βιοµηχανικού σχεδίου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι απαραίτητα προσόντα για τον 
επαγγελµατία τεχνολόγο βιοµηχανικού σχεδιασµού. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής ασχολείται µε το σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και την εποπτεία του 
µηχανολογικού και του ηλεκτρολογικού µέρους της παραγωγής, µεταφοράς και 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Περιγραφή: Στις δραστηριότητες του τεχνολόγου ενεργειακής τεχνικής 
περιλαµβάνονται οι επιµετρήσεις (υπολογισµοί για να καθοριστεί η ποσότητα των 
υλικών που χρειάζονται για µια κατασκευή), η δηµιουργία σκαριφηµάτων 
(προσχεδίων), η επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων (κλιµατισµός, ύδρευση, 
θέρµανση, αποχέτευση), καθώς και η εκπόνηση µελετών και οι ενέργειες για την 
έκδοση αδειών για τη λειτουργία των συστηµάτων παραγωγής, µεταφοράς και 
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µηχανολογικού και του ηλεκτρολογικού µέρους της παραγωγής, µεταφοράς και 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Περιγραφή: Στις δραστηριότητες του τεχνολόγου ενεργειακής τεχνικής 
περιλαµβάνονται οι επιµετρήσεις (υπολογισµοί για να καθοριστεί η ποσότητα των 
υλικών που χρειάζονται για µια κατασκευή), η δηµιουργία σκαριφηµάτων 
(προσχεδίων), η επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων (κλιµατισµός, ύδρευση, 
θέρµανση, αποχέτευση), καθώς και η εκπόνηση µελετών και οι ενέργειες για την 
έκδοση αδειών για τη λειτουργία των συστηµάτων παραγωγής, µεταφοράς και 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στο πλαίσιο της εργασίας του ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής χρησιµοποιεί 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, µετροταινίες και είδη σχεδίασης. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του τεχνολόγου 
ενεργειακής τεχνικής απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης άδειας, η οποία χορηγείται από 
τη Διεύθυνση Βιοµηχανίας. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής είναι απόφοιτος του τµήµατος 
Ενεργειακής Τεχνικής των Τ.Ε.Ι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο τµήµα αυτό, 
δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν στην Ενεργειακή Μηχανολογία ή 
στην Ενεργειακή Ηλεκτρολογία, ανάλογα µε τα µαθήµατα που θα επιλέξουν. Δεν 
υπάρχει, όµως, κάποια διαφοροποίηση στο πτυχίο που αποκτούν οι απόφοιτοι. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής χρειάζεται να διαθέτει 
ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναµισµό, συνέπεια και ηρεµία. Επίσης, απαραίτητη 
είναι η δεξιότητα στο σχεδιασµό µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, η µεθοδικότητα και η 
τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ακόµη, ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής 
χρειάζεται να γνωρίζει τη νοµοθεσία που αναφέρεται στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, 
αλλά και να παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς. Η γνώση ξένων 
γλωσσών µπορεί να συµβάλει στην επαγγελµατική του ανέλιξη. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους τεχνολόγους ενεργειακής τεχνικής 
εµφανίζονται θετικές, ενώ οι αποδοχές τους µπορούν να χαρακτηριστούν 
ικανοποιητικές. Όταν εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα λαµβάνουν επιδόµατα (θέσης, 
απασχόλησης, κίνησης), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα συνήθως εργάζονται και µε 
ποσοστά. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τεχνολόγοι ενεργειακής τεχνικής µπορούν να 
εργαστούν στα σχετικά υπουργεία και οργανισµούς, σε δήµους, σε τεχνικές υπηρεσίες 
δηµόσιων υπηρεσιών, σε εργοληπτικές εταιρείες συντήρησης και κατασκευής 
ηλεκτρικών δικτύων ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Επίσης, µπορούν να εργαστούν 
στην εκπαίδευση ως καθηγητές (µετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ). 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος ενεργειακής τεχνικής έχει την ευθύνη για 
το σχεδιασµό, τη λειτουργία και την εποπτεία των έργων που αναλαµβάνει. Εργάζεται 
κυρίως ατοµικά στο γραφείο του αλλά και σε εργοτάξιο. Από το πρόγραµµα του δε 
λείπουν οι µετακινήσεις, αφού συχνά χρειάζεται να επισκεφθεί διάφορες υπηρεσίες του 
δηµοσίου για τις ανάγκες των έργων που αναλαµβάνει. Εξάλλου, οι µετακινήσεις είναι 
απαραίτητες, όταν αναλαµβάνει έργα µακριά από τον τόπο διαµονής του. Οι συνθήκες 
και το ωράριο εργασίας του ποικίλουν ανάλογα µε το χώρο απασχόλησής του.  
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Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο φορέας που εκπροσωπεί τους τεχνολόγους 
ενεργειακής τεχνικής είναι η Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.). 
 
Γενικά σχόλια: Η συνεχής ενηµέρωση στις νέες ενεργειακές τεχνικές, καθώς και η 
ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων µέσω Η/Υ, θεωρούνται σηµαντικά 
προσόντα για τον επαγγελµατία Τεχνολόγο ενεργειακής τεχνικής. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος ιατρικών οργάνων έχει ως αντικείµενο εργασίας τον έλεγχο, 
τη συντήρηση και επισκευή των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και 
θεραπείας µε στόχο την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία τους.  
 
Περιγραφή: Οι κυριότερες εργασίες του τεχνολόγου ιατρικών οργάνων είναι η 
συναρµολόγηση όλων των ιατρικών οργάνων και των συσκευών διάγνωσης και 
θεραπείας, ο προληπτικός έλεγχος και συντήρηση των µηχανηµάτων, η επισκευή των 
οργάνων και η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών για την ανανέωση του τεχνολογικού 
εξοπλισµού. Επίσης, η σύνταξη προδιαγραφών για προκήρυξη µειοδοτικών 
διαγωνισµών που αφορά προµήθεια ιατρικών οργάνων, η προώθηση της διαδικασίας, 
η παραλαβή και ο ποιοτικός έλεγχος µηχανηµάτων. Στα πλαίσια της εργασίας του 
τεχνολόγου περιλαµβάνονται ακόµη η εκπαίδευση νέων επαγγελµατιών και η 
ενηµέρωση και προώθηση των πωλήσεων ιατρικών µηχανηµάτων των εµπορικών 
εταιρειών.  
Οι αντίστοιχοι επαγγελµατίες ειδικεύονται σε διαφορετικές κατηγορίες ιατρικών 
µηχανηµάτων, ενώ οι χειριστές ιατρικών οργάνων ή οι προµηθευτές τους, κάνουν 
ανάλογες εργασίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση των µηχανηµάτων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στον τεχνολόγο ιατρικών οργάνων Τ.Ε.Ι., χορηγείται άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία όπου εργάζεται.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνολόγος ιατρικών οργάνων είναι απόφοιτος του τµήµατος 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων των Τ.Ε.Ι. Ειδίκευση και κατάρτιση στο αντικείµενο 
αυτό, παρέχεται και από τα Ι.Ε.Κ. και τα Τ.Ε.Ε.  
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία αυτή απαιτεί ακρίβεια, υπευθυνότητα και προσοχή, καθώς 
ο επαγγελµατίας έρχεται σε επαφή µε µηχανήµατα που εκπέµπουν ακτινοβολία. 
Χρειάζεται να διαθέτει καλή αντίληψη, κριτικό πνεύµα, επιδεξιότητα, καλή σωµατική 
υγεία και αντοχή. 
Το επάγγελµα του τεχνολόγου ιατρικών οργάνων απαιτεί ακόµα, ιδιαίτερη τεχνική 
κατάρτιση και επιδεξιότητα στα χέρια. Η ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις διευκολύνει 
όσους απασχολούνται στον κλάδο των πωλήσεων. Χρήσιµο ακόµα είναι για τον 
επαγγελµατία, να ενηµερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο αντικείµενό του, καθώς η 
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά πολλές φορές αναγκαία την αντικατάσταση 
των µηχανηµάτων µε άλλα νεότερης γενιάς. 
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Σπουδαιότητα: Η εργασία αυτή απαιτεί ακρίβεια, υπευθυνότητα και προσοχή, καθώς 
ο επαγγελµατίας έρχεται σε επαφή µε µηχανήµατα που εκπέµπουν ακτινοβολία. 
Χρειάζεται να διαθέτει καλή αντίληψη, κριτικό πνεύµα, επιδεξιότητα, καλή σωµατική 
υγεία και αντοχή. 
Το επάγγελµα του τεχνολόγου ιατρικών οργάνων απαιτεί ακόµα, ιδιαίτερη τεχνική 
κατάρτιση και επιδεξιότητα στα χέρια. Η ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις διευκολύνει 
όσους απασχολούνται στον κλάδο των πωλήσεων. Χρήσιµο ακόµα είναι για τον 
επαγγελµατία, να ενηµερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο αντικείµενό του, καθώς η 
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά πολλές φορές αναγκαία την αντικατάσταση 
των µηχανηµάτων µε άλλα νεότερης γενιάς. 
Επίσης, ο τεχνολόγος ιατρικών οργάνων χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση ξένων 
γλωσσών και κυρίως της αγγλικής, αφού τα περισσότερα ιατρικά µηχανήµατα 
εισάγονται από χώρες του εξωτερικού και οι οδηγίες χειρισµού και επισκευής τους είναι 
στην αγγλική γλώσσα. 
 
Μέλλον: Η ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας δίνει µεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης στο συγκεκριµένο επάγγελµα, ενώ δεν υπάρχει µεγάλη προσφορά ειδικών 
που θα καλύψουν άµεσα τις ανάλογες θέσεις εργασίας. 
Οι αµοιβές των επαγγελµατιών που απασχολούνται µε την πώληση-προώθηση 
ιατρικών µηχανηµάτων είναι γενικά καλές. Μπορεί να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα 
όταν οι τεχνολόγοι αµείβονται µε ποσοστά επί των πωλήσεων.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για τον τεχνολόγο ιατρικών οργάνων υπάρχει η 
δυνατότητα απασχόλησης σε διάφορους χώρους εργασίας, όπως νοσοκοµεία, κλινικές 
και ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες ιατρικών µηχανηµάτων, αντιπροσωπείες 
ιατρικών µηχανηµάτων και τέλος στα Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ., ως καθηγητής στον τοµέα της 
ειδικότητάς του µετά από φοίτηση ενός έτους στην Παιδαγωγική Σχολή ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος ιατρικών οργάνων εργάζεται κυρίως σε 
κλειστούς υπόγειους χώρους νοσοκοµείων ή κλινικών, όπου κατά κανόνα είναι 
εγκατεστηµένος ο τεχνολογικός εξοπλισµός της ειδικότητάς τους. Οι συνθήκες 
εργασίας µπορεί να γίνουν επικίνδυνες και ανθυγιεινές, στις περιπτώσεις συντήρησης 
ή επισκευής συσκευών κοβαλτίου και ραδίου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται σχολαστική 
τήρηση όλων των µέτρων ασφαλείας. Ο τεχνολόγος ιατρικών οργάνων εργάζεται µε 
συγκεκριµένο ωράριο εργασίας, το οποίο µπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις 
επείγουσας επισκευής, ή άλλων αναγκών που µπορεί να προκύψουν. 
Οι επαγγελµατίες της ειδικότητας που απασχολούνται στον τοµέα των πωλήσεων, 
έχουν συχνές µετακινήσεις για την προώθηση των µηχανηµάτων στην αγορά, έρχονται 
σε επαφή µε κόσµο και το ωράριο εργασίας τους εξαρτάται από τις ανάγκες της 
επιχείρησης όπου εργάζονται.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το επάγγελµα εκπροσωπείται από την ΠΟΕΔΗΝ. 
 
Γενικά σχόλια: Οι τεχνολόγοι ιατρικών µηχανηµάτων χρειάζεται να παρακολουθούν 
συνεχώς τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο τους, να ενηµερώνονται και να 
εκπαιδεύονται πάνω στις νέες τεχνολογίες και στα καινούργια µηχανήµατα που 
κατασκευάζονται. 
Η πολύ καλή τεχνική κατάρτιση σε συνδυασµό µε την επιδεξιότητα, την υπευθυνότητα 
και την προσοχή, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία τεχνολόγο ιατρικών µηχανηµάτων. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος ιχθυοκαλλιέργειας 

 
Ορισµός: Ασχολείται µε την πραγµατοποίηση χηµικών αναλύσεων στους 
υδρότοπους, όπου εκτρέφονται ψάρια ή άλλα θαλασσινά, ή µε την εκπόνηση µελετών 
για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις υδατοκαλλιέργειες.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνολόγος ιχθυολόγος ασκώντας το επάγγελµα του αναπτύσσει 
ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως είναι η εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για µονάδες εκτροφής ψαριών, ο σχεδιασµός και παρακολούθηση της 
παραγωγικής διαδικασίας στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, το τάϊσµα των ψαριών δυο 
φορές την ηµέρα, ο καθαρισµός δεξαµενών και διχτύων των κλωβών, οι χηµικές 
αναλύσεις για τον προσδιορισµό συστατικών της σάρκας των ψαριών, οι 
βακτηριολογικές αναλύσεις ψαριών και τέλος, η επαφή µε τους πελάτες για την 
προώθηση των ψαριών στην αγορά.  
Στη δουλειά του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εργαλεία συλλογής ψαριών 
(δίχτυα, απόχες), όργανα για χηµικές, βιολογικές και βακτηριολογικές εξετάσεις.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων έχει 
εκδώσει τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλµατος, που κατοχυρώνεται από το 
ΠΔ.109/1989.  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνολόγος ιχθυοκαλλιέργειας µπορεί να έχει σπουδάσει στο Τ.Ε.Ι. 
αντίστοιχης ειδικότητας ή σε άλλο ίδρυµα της αλλοδαπής. Μετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό δεν είναι απαραίτητη, είναι όµως επιθυµητή στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργατικότητα, η επιµέλεια, η ευσυνειδησία και η καλή φυσική 
κατάσταση αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλµατος. 
Στα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να προστεθούν η επινοητικότητα, η αυτάρκεια, ο 
δυναµισµός, η κοινωνική επιδεξιότητα, η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα, η 
ικανότητα αντίληψης του χώρου και η ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα τελευταία έχει εµφανίσει τάσεις ζήτησης σε µια µάλλον 
δύσκολη αγορά εργασίας, αλλά σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Οι µέσες µηνιαίες 
αποδοχές κυµαίνονται σε µέτρια προς υψηλά επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνολόγος ιχθυολόγος απασχολείται σε ερευνητικά 
κέντρα, σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών, σε γραφεία 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών, σε εργαστήρια υδατοκαλλιέργειας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος ιχθυοκαλλιέργειας εργάζεται εντός και 
εκτός γραφείου ή εργαστηρίου. Η εργασία του στην παραγωγή είναι αρκετές φορές 
σκληρή και ανθυγιεινή, λόγω της υγρασίας που υπάρχει στο χώρο. Απαιτείται 
καθηµερινή φροντίδα για τα ψάρια, που δεν επιτρέπει µετακινήσεις. Το ωράριο στην 
παραγωγή, είναι συνήθως πρωϊνό.  
Αν εργάζεται ως ελεγκτής σε δηµόσιο φορέα δηµιουργούνται ανάγκες µετακίνησης 
εκτός έδρας για τη λήψη δειγµάτων ή τη διεξαγωγή επιτόπιας ανάλυσης των νερών.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνολόγος ιχθυοκαλλιέργειας είναι υπεύθυνος για τη µελέτη των 
ιχθυοκαλλιεργειών, τη σωστή εκτροφή ψαριών-θαλασσινών και τη προώθησή τους 
στην αγορά.  
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Αν εργάζεται ως ελεγκτής σε δηµόσιο φορέα δηµιουργούνται ανάγκες µετακίνησης 
εκτός έδρας για τη λήψη δειγµάτων ή τη διεξαγωγή επιτόπιας ανάλυσης των νερών.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνολόγος ιχθυοκαλλιέργειας είναι υπεύθυνος για τη µελέτη των 
ιχθυοκαλλιεργειών, τη σωστή εκτροφή ψαριών-θαλασσινών και τη προώθησή τους 
στην αγορά.  
Η δουλειά του τεχνολόγου ιχθυοκαλλιέργειας χρειάζεται υπευθυνότητα, τεχνογνωσία, 
αφοσίωση και προσοχή προκειµένου να πετύχει τη καλύτερη δυνατή ποιοτική 
παραγωγή. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος ορυχείων 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος ορυχείων συντονίζει και εποπτεύει τη διαδικασία εξόρυξης και 
αξιοποίησης µεταλλευµάτων και πετρωµάτων σε ορυχεία και µεταλλεία.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ορυχείων φροντίζει για τη στελέχωση των 
τµηµάτων και ελέγχει το προσωπικό των ορυχείων. Ενηµερώνει τους χειριστές των 
κινητών µηχανηµάτων (φορτωτές, οδηγούς οχηµάτων, προωθητές γαιών, ισοπεδωτές 
γαιών), για τη θέση και το είδος της εργασίας που θα εκτελέσουν. Επιβλέπει την όρυξη 
των διατρηµάτων, τη γόµωση και την πυροδότηση τους. Κατευθύνει τους γοµωτές ως 
προς την ποσότητα και τον τύπο της εκρηκτικής ύλης που θα χρησιµοποιήσουν. Μετά 
την ανατίναξη, ελέγχει τα µέτωπα που έγινε η πυροδότηση και τα αποθέµατα 
εκρηκτικών υλών. 
Ακόµη, επιλέγει τα µέτωπα εξόρυξης και ενηµερώνει τους υπόλοιπους εργαζόµενους 
σε θέµατα ασφαλείας κατά την εξόρυξη των µετώπων. Επιτηρεί τους χώρους 
απόθεσης διαφόρων υλικών µεταλλευµάτων στους χώρους του µεταλλείου. Τέλος, 
προσδιορίζει την ποιότητα και την ποσότητα του µεταλλεύµατος µε την οποία 
πρόκειται να τροφοδοτηθεί το συγκρότηµα θραύσεων και κοκκοµετρικής διαλογής και 
εποπτεύει το συγκρότηµα αυτό. 
Κατά την εργασία του χρησιµοποιεί ατοµικά µέσα ασφαλείας (κράνος, γάντια, µάσκες 
µε φίλτρα, ωτοασπίδες), φορητό ασύρµατο (CB) για επικοινωνία µε το κέντρο 
τροφοδοσίας και τα κινητά µηχανήµατα, ή το αυτοκίνητο της εταιρίας για τις ανάγκες 
µετακίνησης εντός και εκτός του µεταλλείου. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του τεχνολόγου ορυχείων, παρέχεται στα Τ.Ε.Ι., στο 
Τµήµα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη στο 
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος ορυχείων χρειάζεται να εργάζεται µε τάξη, ηρεµία, 
υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια, καθώς επίσης και να διαθέτει καλή φυσική και 
ψυχολογική κατάσταση. Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, όταν χρειάζεται να γίνει µια 
συγκεκριµένη εργασία που δεν έχει ξαναγίνει και λείπει η απαιτούµενη εµπειρία. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η επινοητικότητα και η κριτική σκέψη παίζουν πρωταρχικό 
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Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του τεχνολόγου ορυχείων, παρέχεται στα Τ.Ε.Ι., στο 
Τµήµα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη στο 
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος ορυχείων χρειάζεται να εργάζεται µε τάξη, ηρεµία, 
υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια, καθώς επίσης και να διαθέτει καλή φυσική και 
ψυχολογική κατάσταση. Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, όταν χρειάζεται να γίνει µια 
συγκεκριµένη εργασία που δεν έχει ξαναγίνει και λείπει η απαιτούµενη εµπειρία. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η επινοητικότητα και η κριτική σκέψη παίζουν πρωταρχικό 
ρόλο. Η κοινωνική επιδεξιότητα, η ευσυνειδησία, καθώς και οι ικανότητες στην 
οργάνωση και στο συντονισµό εργασιών, θεωρούνται χρήσιµα εφόδια για τον 
επαγγελµατία.  
Χρειάζεται επίσης, η ικανότητα αντίληψης χώρου και σχηµάτων, η επιδεξιότητα στο 
χειρισµό µηχανηµάτων, η υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα, καθώς και η 
αναλυτική σκέψη.  
 
Μέλλον: Η κρίση που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η ελληνική µεταλλευτική 
βιοµηχανία, δηµιουργεί έντονα προβλήµατα στην εξέλιξη του επαγγέλµατος του 
τεχνολόγου ορυχείων, µε αβέβαιες προοπτικές για το άµεσο µέλλον. 
Οι αποδοχές του τεχνολόγου ορυχείων είναι µέτριες. Λαµβάνει επίδοµα ανθυγιεινής 
εργασίας, ενώ υπάρχουν νυχτερινές ή υπερωριακές προσαυξήσεις στις αποδοχές του. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνολόγος ορυχείων εργάζεται σε µεταλλευτικές και 
λατοµικές επιχειρήσεις, σε τεχνικές εταιρείες για κατασκευές έργων οδοποιίας, σε 
τεχνικές εταιρίες για κατασκευές κτιρίων και σε ερευνητικά ιδρύµατα που ερευνούν 
αποθέµατα µεταλλευµάτων και γεωλογικών σχηµατισµών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος ορυχείων εργάζεται σε συνεργασία µε τους 
υπόλοιπους εργαζόµενους στα ορυχεία και µεταλλεία. Εργάζεται κυρίως κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας, αλλά µπορεί να χρειαστεί να εργαστεί και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Οι µετακινήσεις είναι απαραίτητες, όταν χρειάζονται να γίνουν µεταλλευτικές 
έρευνες και γεωτρήσεις εκτός µεταλλείου. Οι µεταθέσεις είναι πιθανές, κυρίως όταν η 
µεταλλευτική εταιρεία έχει και άλλες θυγατρικές εταιρείες µε παρόµοιο αντικείµενο. 
Η εργασία γίνεται κυρίως σε υπόγειο χώρο, ορυχεία, µεταλλεία, ή σε γραφείο αν 
χρειαστεί επεξεργασία στοιχείων. Προβλήµατα µπορεί να δηµιουργηθούν από τις 
καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να µειώσουν τον ρυθµό εργασίας. Εργάζεται σε 
χώρο µε πολύ θόρυβο και σκόνη και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των κανόνων 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια ανατινάξεων. Εργάζεται σύµφωνα µε το ωράριο του φορέα 
απασχόλησής του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ψ Ο τεχνολόγος ορυχείων ασκεί µια υπεύθυνη δουλειά, για την οποία 
απαιτείται σοβαρότητα, ευελιξία και επινοητικότητα για τις περιπτώσεις που 
αντιµετωπίζονται απρόβλεπτες δυσκολίες κατά την εκτέλεση της εργασίας.  
Ψ Οι συντονιστικές � οργανωτικές ικανότητες είναι χρήσιµες κατά την άσκηση του 
επαγγέλµατος, αφού η εργασία εκτελείται κατά κύριο λόγο σε συνεργασία µε άλλους 
εργαζόµενους του χώρου. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος Πετρελαίου 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος πετρελαίου ασχολείται µε την έρευνα,την παραγωγή & την 
επεξεργασία του πετρελαίου του φυσικού αερίου κ.τ.λ. & µε κάθε άλλη παραγωγική 
διαδικασία που εντάσσεται στην ευρύτερη χηµική βιοµηχανία & στην εκµετάλλευση 
φυσικών ενεργειακών πόρων 
 
Περιγραφή: Ο τεχνολόγος πετρελαίου, σε συνεργασία µε άλλους ειδικούς, διεξάγει 
έρευνες για τον εντοπισµό κοιτασµάτων πετρελαίου και λοιπών υδρογονανθράκων. Ως 
επικεφαλής, επιβλέπει την εργασία που γίνεται µε τα γεωτρύπανα για τον εντοπισµό 
των υδρογονανθράκων.  
Εργάζεται στα διυλιστήρια, όπου επιβλέπει όλα τα στάδια της διύλισης του αργού 
πετρελαίου και της επεξεργασίας των παραγώγων του (βενζίνη, κηροζίνη, πετρέλαιο, 
παραφίνη, λιπαντικά έλαια), καθώς επίσης και στο ραφινάρισµα και τον έλεγχο όλων 
των υποπροϊόντων του πετρελαίου. Eλέγχει τους τρόπους µεταφοράς του πετρελαίου 
και των παραγώγων του. Φροντίζει και µεριµνά για την ασφάλεια του εργατικού 
προσωπικού στον τόπο της εργασίας κατά την εξόρυξη, διύλιση και επεξεργασία του 
πετρελαίου. Παρακολουθεί τις διαδικασίες εξόρυξης, διύλισης και επεξεργασίας του 
πετρελαίου µε στόχο τον περιορισµό και την αποφυγή των κινδύνων και των 
ατυχηµάτων. Τέλος, φροντίζει για την αποφυγή και µείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του τεχνολόγου 
πετρελαίου δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνολόγος πετρελαίου είναι απόφοιτος του τµήµατος Τεχνολογίας 
Πετρελαίου των Τ.Ε.Ι. Στους αποφοίτους του τµήµατος αυτού δίνεται η δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις προκειµένου να καταταγούν στο τµήµα 
Χηµικών Μηχανικών των ΑΕΙ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος πετρελαίου χρειάζεται να διαθέτει υπευθυνότητα και 
παρατηρητικότητα και να εργάζεται µε προσοχή και ακρίβεια, αφού από ένα σφάλµα 
του µπορεί να κινδυνεύσει τόσο η δική του ζωή όσο και η ζωή των άλλων 
εργαζοµένων. Απαραίτητο είναι, επίσης, να διαθέτει τεχνική αντίληψη, καλή υγεία και 
σωµατική αντοχή. 
 
Μέλλον: Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες για ειδικευµένο προσωπικό στο αντικείµενο 
αυτό αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα στις βιοµηχανικές περιοχές. 
Οι αµοιβές των τεχνολόγων πετρελαίου θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνολόγος πετρελαίου µπορεί να απασχοληθεί σε 
υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και σε 
σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων, σε δηµόσιους οργανισµούς, σε κρατικά και 
ιδιωτικά διυλιστήρια, σε γεωλογικά εργαστήρια, σε µονάδες παραγωγής πετρελαίου 
και φυσικών αερίων, στη Δηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, σε βιοµηχανίες 
πετροχηµικών, σε µονάδες κατεργασίας πλαστικών και ελαστικών υλών και σε 
µονάδες µεταφοράς και αποθήκευσης καυσίµων. Επίσης, µπορεί να απασχοληθεί ως 
καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του τεχνολόγου πετρελαίου, τόσο 
στα εργαστήρια όσο και στα εργοτάξια, εµπερικλείουν δυσκολίες και χαρακτηρίζονται 
επικίνδυνες και ανθυγιεινές. Για το λόγο αυτό, ο τεχνολόγος πετρελαίου πρέπει να 
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ιδιωτικά διυλιστήρια, σε γεωλογικά εργαστήρια, σε µονάδες παραγωγής πετρελαίου 
και φυσικών αερίων, στη Δηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, σε βιοµηχανίες 
πετροχηµικών, σε µονάδες κατεργασίας πλαστικών και ελαστικών υλών και σε 
µονάδες µεταφοράς και αποθήκευσης καυσίµων. Επίσης, µπορεί να απασχοληθεί ως 
καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του τεχνολόγου πετρελαίου, τόσο 
στα εργαστήρια όσο και στα εργοτάξια, εµπερικλείουν δυσκολίες και χαρακτηρίζονται 
επικίνδυνες και ανθυγιεινές. Για το λόγο αυτό, ο τεχνολόγος πετρελαίου πρέπει να 
τηρεί σχολαστικά όλα τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής. 
Μεγάλο µέρος της εργασίας του γίνεται στο ύπαιθρο, όπου πολλές φορές εκτίθεται σε 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Γενικότερα, πρόκειται για δύσκολο και κουραστικό 
επάγγελµα.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνολόγος πετρελαίου χρησιµοποιεί τις εξειδικευµένες γνώσεις του 
για την έρευνα, την παραγωγή και την επεξεργασία του πετρελαίου και των 
παραγώγων του. 
Ο τεχνολόγος πετρελαίου πρέπει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να τηρεί 
σχολαστικά τους κανόνες ασφαλείας, προστασίας και υγιεινής στο χώρο εργασίας του. 
 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής αξιοποιεί τις δυνατότητες της πληροφορικής, των 
τηλεπικοινωνιών και του ιατρικού εξοπλισµού για την υποστήριξη της παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής εγκαθιστά, εξασφαλίζει τη 
λειτουργική ετοιµότητα και χειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισµό (Η/Υ, δίκτυα και ιατρικό 
εξοπλισµό) που χρησιµοποιείται για την εξέταση, τη διάγνωση τη θεραπεία και την 
παρακολούθηση ασθενών από απόσταση. Επίσης, εξασφαλίζει τη διασύνδεση του 
ιατρικού εξοπλισµού µε το σύστηµα τηλεϊατρικής, φροντίζει για την ασφάλεια του 
συστήµατος και την προστασία του εξοπλισµού, καθώς και του προσωπικού που τον 
χρησιµοποιεί. Διευκολύνει τη διασύνδεση της µονάδας τηλεϊατρικής µε τις µονάδες 
υποστήριξης, φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και 
του λογισµικού και εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες. Ακόµη, είναι σε θέση να µετέχει 
σε διαδικασίες αναβάθµισης του εξοπλισµού και του λογισµικού και να εκπαιδεύει 
γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό στη χρήση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Μέχρι σήµερα, για να εργαστεί κάποιος ως τεχνολόγος 
τηλεϊατρικής, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Μπορεί, όµως, κάτι τέτοιο 
να ισχύσει στο άµεσο µέλλον. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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Προϋποθέσεις άσκησης: Μέχρι σήµερα, για να εργαστεί κάποιος ως τεχνολόγος 
τηλεϊατρικής, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Μπορεί, όµως, κάτι τέτοιο 
να ισχύσει στο άµεσο µέλλον. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής είναι απόφοιτος αντίστοιχης ειδικότητας των 
ΙΕΚ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής είναι απαραίτητο να διαθέτει επίγνωση της 
σηµαντικότητας του έργου του, ευαισθησία, επινοητικότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια 
και δυναµισµό. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του χρειάζεται να είναι συγκεντρωµένος 
στο έργο του. Ακόµη, πολύ σηµαντικό είναι να διαθέτει κοινωνική δεξιότητα και να 
επιδεικνύει σεβασµό στους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάζεται αλλά και στους 
ασθενείς. 
Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει ευχέρεια στο χειρισµό και 
πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των 
επικοινωνιακών δικτύων και του ψηφιακού ιατρικού εξοπλισµού. Απαραίτητη είναι, 
επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τέλος, η επιδεξιότητα σε λεπτές 
κινήσεις των χεριών και η υπολογιστική και µηχανική ικανότητα είναι σηµαντικά εφόδια 
για τον επαγγελµατία του είδους. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους τεχνολόγους τηλεϊατρικής 
εµφανίζονται θετικές για το µέλλον, αφού οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής βρίσκονται ακόµη 
σε πρώιµο στάδιο στη χώρα µας και παράλληλα αναµένεται ανάπτυξη. Οι αποδοχές 
τους θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής µπορεί να εργαστεί σε 
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, καθώς και σε διαγνωστικά κέντρα του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής συνεργάζεται στενά µε τους 
γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό. Όσο ο γιατρός 
ασχολείται µε τον ασθενή, µπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο και να χειρίζεται τον Η/Υ 
και τις άλλες συσκευές. Συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες έντασης, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών κατά τις οποίες απαιτείται ταχύτητα για την 
αποκατάσταση της επικοινωνίας µε τις µονάδες υποστήριξης. Ταυτόχρονα, όµως, η 
ικανοποίηση που λαµβάνει, συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των 
ασθενών και πολλές φορές στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών, είναι µεγάλη. 
Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής εργάζεται σε κλειστούς χώρους, οι οποίοι είναι συνήθως 
άνετοι. Ωστόσο, η πολύωρη έκθεση του στην ακτινοβολία που εκπέµπουν οι οθόνες 
των υπολογιστών µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα όρασης κ.λπ. Έχει 
συγκεκριµένο ωράριο εργασίας και συγκεκριµένες ηµέρες αργίας, αλλά θα πρέπει να 
είναι διατεθειµένος να εργαστεί και εκτός ωραρίου, όταν υπάρχει ανάγκη. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής χειρίζεται µε επιδεξιότητα, επιβλέπει τη 
λειτουργία και αποκαθιστά βλάβες του ιατρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού, που 
χρησιµοποιείται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση . 
Ο τεχνολόγος τηλεϊατρικής χρειάζεται να είναι συνεπής, υπεύθυνος και απόλυτα 
αφοσιωµένος στο έργο του, ενώ πολύ σηµαντικό είναι να διαθέτει επίγνωση της 
σηµαντικότητας της συµβολής του στον τοµέα της υγείας. 
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σηµαντικότητας της συµβολής του στον τοµέα της υγείας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τεχνολόγος τροφίµων 

 
Ορισµός: Ο τεχνολόγος τροφίµων ασχολείται µε την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη 
µεταφορά, την αποθήκευση και τoν έλεγχο της ποιοτικής κατάστασης των τροφίµων.  
 
Περιγραφή: Ο τεχνολόγος τροφίµων επιβλέπει τις εργασίες για την επεξεργασία των 
πρώτων υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης από το στάδιο της συλλογής τους ως τη 
δηµιουργία του τελικού προϊόντος που διατίθεται προς κατανάλωση. Φροντίζει, ακόµα, 
για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγοµένων τροφίµων, την τυποποίησή τους και τη 
δηµιουργία νέων ειδών. 
Μικροσκόπια, αεριοχρωµατογράφοι, ηλεκτρονικός υπολογιστής, σπεκτοφωτόµετρα, 
φαρινογράφοι, κλίβανοι και γενικά ειδικός µηχανολογικός και εργαστηριακός 
εξοπλισµός είναι απαραίτητα εργαλεία για τον τεχνολόγο τροφίµων. 
Όταν ο τεχνολόγος τροφίµων εργάζεται σε εργοστάσιο, εποπτεύει το χειρισµό των 
συσκευών µε τις οποίες γίνεται η βιοµηχανική επεξεργασία των τροφίµων, µελετά τους 
τρόπους και τα µέσα συσκευασίας τους για τη βέλτιστη διατήρησή τους, εποπτεύει τις 
µηχανές συσκευασίας και διατηρεί αρχείο των εργασιών που αφορούν την 
επεξεργασία των τροφίµων. Επίσης, ο τεχνολόγος τροφίµων έχει την ευθύνη για την 
εκπαίδευση και το συντονισµό των εργασιών των ατόµων που εργάζονται στον τοµέα 
του. 
Όταν ο τεχνολόγος τροφίµων εργάζεται σε εργαστήριο προβαίνει σε φυσικές, 
µικροβιολογικές και οργανοληπτικές δοκιµές για τον έλεγχο των πρώτων υλών των 
τροφίµων, καθώς και των τελικών προϊόντων, αναζητά τρόπους για τη βελτίωση των 
προϊόντων που υπάρχουν και προσπαθεί να δηµιουργήσει νέα προϊόντα. 
Όταν ο τεχνολόγος τροφίµων εργάζεται εκτός εργαστηρίου, επιθεωρεί τους τόπους 
παραγωγής και τυποποίησης τροφίµων, δίνει οδηγίες για τον έλεγχο της ποιότητας και 
της υγιεινής των προϊόντων και επιβλέπει τη µεταφορά και αποθήκευση των τροφίµων, 
ώστε να µη διατρέχουν κίνδυνο αλλοίωσης. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται αντίστοιχη 
άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος τεχνολόγος τροφίµων θα πρέπει να σπουδάσει στα 
τµήµατα τεχνολογίας τροφίµων των Τ.Ε.Ι. Σπουδές και τεχνική κατάρτιση σε επίπεδο 
βοηθού τεχνολόγου µπορούν να αποκτηθούν σε αντίστοιχα τµήµατα των Τ.Ε.Ε. ή των 
Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος τροφίµων χρειάζεται να είναι µεθοδικός και προσεκτικός 
κατά την εκτέλεση της εργασίας του και να έχει τεχνική αντίληψη. Επίσης, σηµαντικό 
είναι να διαθέτει διοικητικές ικανότητες και να µπορεί να εργάζεται ατοµικά αλλά και 
οµαδικά. Πρόκειται για επάγγελµα που σχετίζεται µε τον πολύ ευαίσθητο τοµέα της 
δηµόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο τεχνολόγος τροφίµων να έχει πλήρη 
συναίσθηση της ευθύνης του. Τέλος, χρειάζεται να διαθέτει ευχέρεια στη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και να γνωρίζει τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα.  
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Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τεχνολόγος τροφίµων χρειάζεται να είναι µεθοδικός και προσεκτικός 
κατά την εκτέλεση της εργασίας του και να έχει τεχνική αντίληψη. Επίσης, σηµαντικό 
είναι να διαθέτει διοικητικές ικανότητες και να µπορεί να εργάζεται ατοµικά αλλά και 
οµαδικά. Πρόκειται για επάγγελµα που σχετίζεται µε τον πολύ ευαίσθητο τοµέα της 
δηµόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο τεχνολόγος τροφίµων να έχει πλήρη 
συναίσθηση της ευθύνης του. Τέλος, χρειάζεται να διαθέτει ευχέρεια στη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και να γνωρίζει τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα.  

 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους τεχνολόγους τροφίµων διαγράφονται 
θετικές, καθώς οι υπηρεσίες αυτού του είδους είναι απαραίτητες στη σηµερινή εποχή. 
Οι αποδοχές των τεχνολόγων τροφίµων σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές. 
Στις αµοιβές τους περιλαµβάνονται επιδόµατα ανθυγιεινής εργασίας, διαχειριστικών 
λαθών, µεταπτυχιακών σπουδών και υπευθυνότητας (στην περίπτωση που είναι 
υπεύθυνοι ή προϊστάµενοι τµήµατος).  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τεχνολόγος τροφίµων µπορεί να εργαστεί σε 
υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας, Εµπορίου, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, σε 
υπηρεσίες αγορανοµίας και ελέγχου τροφίµων, σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες τροφίµων 
ως υπεύθυνος τµηµάτων παραγωγής, ή τµηµάτων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων. 
Επίσης, µπορεί να εργαστεί και σε µονάδες αποθήκευσης και συντήρησης τροφίµων. 
Ακόµα, ο τεχνολόγος τροφίµων µπορεί να εργαστεί στο χώρο του εµπορίου, στη 
διακίνηση πρώτων υλών απαραίτητων για την παραγωγή και τυποποίηση των 
τροφίµων. Τέλος, µπορεί να εργαστεί ως υπεύθυνος σε µονάδες µαζικής σίτισης, 
φοιτητικές ή µαθητικές εστίες, κατασκηνώσεις, οικοτροφεία, ξενοδοχεία ή οργανισµούς 
µεταφορών. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να αναλάβει µελέτες εγκατάστασης, 
οργάνωσης και λειτουργίας βιοµηχανιών τροφίµων. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Πρόκειται για επάγγελµα µε πολλές ευθύνες και 
αρµοδιότητες, αφού ο τεχνολόγος τροφίµων είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του 
προϊόντος που θα δοθεί για κατανάλωση στο ευρύ κοινό. Όταν ο τεχνολόγος τροφίµων 
κάνει δειγµατοληψία, έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, εργάζεται είτε στον 
κλειστό χώρο του εργαστηρίου. Όταν εποπτεύει τους εργάτες και ελέγχει τη λειτουργία 
των µηχανών επεξεργασίας τροφίµων, εργάζεται στους χώρους του εργοστασίου, 
κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του θορύβου, του τεχνητού φωτισµού και των 
έντονων οσµών. 
Αρκετές φορές ο τεχνολόγος τροφίµων εργάζεται στο ύπαιθρο, επιθεωρώντας τους 
χώρους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων που χρησιµεύουν ως πρώτες ύλες 
παρασκευής τροφίµων. Στην περίπτωση αυτή εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και η 
σωµατική κόπωση είναι µεγάλη. 
Το ωράριο και οι αποδοχές του εξαρτώνται από τον τοµέα στον οποίο εργάζεται 
(ιδιωτικός, δηµόσιος). Όταν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας το ωράριο 
καθορίζεται από το φόρτο εργασίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του τεχνολόγου τροφίµων απαιτεί µεγάλη 
υπευθυνότητα, αφού αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίµων από το πρώτο 
στάδιο παραγωγής τους ως την τελική φάση πριν από τη διάθεσή τους στην 
κατανάλωση. 
Ο τεχνολόγος τροφίµων µπορεί να εργαστεί σε βιοµηχανίες τροφίµων, σε υπηρεσίες 
του δηµοσίου, σε µονάδες µαζικής σίτισης, στο εµπόριο. 
Ο τεχνολόγος τροφίµων ειδικεύεται είτε σε προϊόντα ζωικής προέλευσης είτε σε 
προϊόντα φυτικής προέλευσης. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τζακάς (Επαγγέλµατα 
Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που 
εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών 
συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές 
και επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται 
από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, 
υπουργεία, οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Ειδικότερα ο τζακάς ασχολείται µε την κατασκευή, τοποθέτηση και διακόσµηση 
τζακιών στο εσωτερικό των κατοικιών ή των επαγγελµατικών χώρων. 
Για να κατασκευάσει ένα τζάκι, φροντίζει αρχικά να επιλέξει το σωστό προσανατολισµό 
του στο χώρο. Μετά βρίσκει το σηµείο από το οποίο θα περάσει η καµινάδα πάνω από 
τη στέγη και κάνει ένα σκελετό και µια βάση µε τούβλα στο σηµείο τοποθέτησης. Στη 
συνέχεια, χτίζει τα πυρότουβλα γύρω από την εστία του τζακιού. Αφού τοποθετήσει 
την καµινάδα, διαµορφώνει την εξωτερική όψη χτίζοντας το τζάκι µε κοινά τούβλα, 
ώστε να του δώσει το τελικό σχήµα. Στο τέλος, σοβατίζει το τζάκι ή το επενδύει µε 
κάποιο διακοσµητικό υλικό, όπως µάρµαρο, ξύλο ή πέτρα για να έχει καλαίσθητη 
εµφάνιση. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική 
σχολή όπου θα µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον 
τοµέα αυτό καλύπτονται µε σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά 
περιόδους στον ΟΑΕΔ. 
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι 
τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και 
λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια 
σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και 
σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο 
προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές 
απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και 
έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι 
τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν 
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Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο 
προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές 
απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και 
έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι 
τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν 
επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών 
τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από 
εµπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός 
ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις 
εργασίες οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. 
Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο 
(οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες 
καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο 
κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα 
επαγγέλµατα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι 
τεχνίτες µετρούν, υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν 
χρειάζεται ή το απαιτεί η φύση του έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-
επαγγελµατία, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους 
πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους 
αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η 
ακρίβεια στην κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται 
από τους πελάτες και µπορούν να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τζαµάς (Επαγγέλµατα 
Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που 
εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών 
συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές 
και επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται 
από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, 
υπουργεία, οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
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Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που 
εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών 
συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές 
και επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται 
από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, 
υπουργεία, οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Ειδικότερα ο τζαµάς κατασκευάζει και τοποθετεί στοιχεία από τζάµι, καθρέπτη ή 
κρύσταλλο. Συγκεκριµένα, µε κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία κόβει, εφαρµόζει 
και τοποθετεί τζάµια, κρύσταλλα και καθρέπτες σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες ή και 
άλλα πλαίσια. 
Για την εκτέλεση της εργασίας του αρχικά µετρά µε µεγάλη ακρίβεια και προσοχή τις 
επιφάνειες όπου θέλει να τοποθετήσει τζάµια, τα κόβει µε κατάλληλα εργαλεία και 
λειαίνει τις άκρες. Στη συνέχεια, καθαρίζει την εσοχή του πλαισίου µέσα στην οποία θα 
τοποθετηθούν τα τζάµια και προχωρά στην προσεκτική τοποθέτησή τους. Υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι τοποθέτησης και σταθεροποίησης τζαµιών, µε στόκο, κόλλα, 
πλαστικές ή µεταλλικές λουρίδες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική 
σχολή όπου θα µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον 
τοµέα αυτό καλύπτονται µε σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά 
περιόδους στον ΟΑΕΔ. 
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι 
τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και 
λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια 
σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και 
σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο 
προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές 
απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και 
έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι 
τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν 
επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών 
τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από 
εµπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός 
ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις 
εργασίες οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. 
Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο 
(οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες 
καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο 
κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα 
επαγγέλµατα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι 
τεχνίτες µετρούν, υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν 
χρειάζεται ή το απαιτεί η φύση του έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-
επαγγελµατία, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους 
πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους 
αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η 
ακρίβεια στην κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται 
από τους πελάτες και µπορούν να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τηλεπαρουσιαστής 

 
Ορισµός: Είναι το άτοµο που ανακοινώνει το ηµερήσιο πρόγραµµα και παρουσιάζει 
τις εκποµπές γενικού ενδιαφέροντος σε ένα τηλεοπτικό σταθµό.  
 
Περιγραφή: Ο τηλεπαρουσιαστής ενηµερώνει τους τηλεθεατές σχετικά µε το 
πρόγραµµα ενός τηλεοπτικού καναλιού. Πολύ συχνά ο τηλεπαρουσιαστής εκφωνεί το 
δελτίο ειδήσεων ή τους σύντοµους τίτλους των ειδήσεων. 
Αναλυτικότερα, το έργο του τηλεπαρουσιαστή περιλαµβάνει την προετοιµασία και 
µελέτη του κειµένου που θα εκφωνήσει, την ανακοίνωση του τηλεοπτικού 
προγράµµατος, την εκφώνηση σύντοµου δελτίου ειδήσεων, την ανάγνωση των 
σύντοµων τίτλων ειδήσεων, την ανακοίνωση έκτακτων γεγονότων, ή τέλος, την 
παρουσίαση εκποµπών γενικού ενδιαφέροντος - ποικίλης ύλης (µουσικές, κοσµικές, 
tv-shows κλπ.). 
Ο βασικός µηχανολογικός - ηλεκτρονικός εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ο 
τηλεπαρουσιαστής είναι το µικρόφωνο και τα ακουστικά.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται κάποια συγκεκριµένη 
εκπαίδευση. Επιθυµητή βέβαια είναι η κατάρτιση σε κάποια ιδιωτική σχολή πρακτικής 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ή κάποια σχολή ορθοφωνίας. Πολύ συχνά ο 
τηλεπαρουσιαστής είναι παράλληλα και δηµοσιογράφος, οπότε κατέχει και την 
ανάλογη εκπαίδευση. 
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Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται κάποια συγκεκριµένη 
εκπαίδευση. Επιθυµητή βέβαια είναι η κατάρτιση σε κάποια ιδιωτική σχολή πρακτικής 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ή κάποια σχολή ορθοφωνίας. Πολύ συχνά ο 
τηλεπαρουσιαστής είναι παράλληλα και δηµοσιογράφος, οπότε κατέχει και την 
ανάλογη εκπαίδευση. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητο προσόν για το επάγγελµα θεωρείται η καλή ποιότητα 
φωνής, καθώς και η καλή εµφάνιση. Επίσης, ο τηλεπαρουσιαστής χρειάζεται να είναι 
άτοµο ήρεµο, υποµονετικό, να έχει ικανότητα µεγάλης συγκέντρωσης και προσοχής 
στο έργο του έτσι ώστε τη στιγµή που βρίσκεται στον αέρα να εκφράζεται ορθά, µε 
σταθερή φωνή και να µη νοιώθει νευρικότητα. Η άνεση στη σωµατική κίνηση σε 
συνδυασµό µε τη φωτογένεια, θεωρούνται επίσης θετικά χαρακτηριστικά για την 
άσκηση του επαγγέλµατος, κυρίως για την παρουσίαση εκποµπών ποικίλης ύλης � 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Η σοβαρότητα, η ορθοφωνία και η ευχέρεια λόγου είναι 
απαιτούµενα χαρακτηριστικά για τον τηλεπαρουσιαστή ειδήσεων.  
Τέλος, ο επαγγελµατίας είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και 
πνεύµα συνεργασίας, καθώς η εργασία του εκτελείται σε στενή συνεργασία µε την 
οµάδα του τηλεοπτικού συνεργείου. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης δεν φαίνονται ιδιαίτερα θετικές κυρίως εξαιτίας 
της πληθώρας των ατόµων που θέλουν να εργαστούν ως τηλεπαρουσιαστές. 
Οι αποδοχές του τηλεπαρουσιαστή κυµαίνονται σε µεσαία επίπεδα. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τηλεπαρουσιαστής µπορεί να εργαστεί σε διάφορους 
τηλεοπτικούς σταθµούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του τηλεπαρουσιαστή πραγµατοποιείται 
συνήθως µέσα στο χώρο του τηλεοπτικού studio κάτω από καλές συνθήκες 
περιβάλλοντος. Ο τηλεπαρουσιαστής εργάζεται οµαδικά σε συνεργασία µε τους 
υπεύθυνους της εκποµπής που παρουσιάζει, τηλεσκηνοθέτες, µακιγιέρ, τεχνικούς κ.ά. 
Το ωράριο εργασίας του καθορίζεται από το είδος της εργασίας που αναλαµβάνει κάθε 
φορά να παρουσιάσει και τη σύµβαση που έχει υπογράψει µε τον τηλεοπτικό σταθµό. 
Εκτός από την ώρα της παρουσίασης του προγράµµατος, ο τηλεπαρουσιαστής 
χρειάζεται να ασχολείται αρκετές ώρες πριν µε την προετοιµασία της εκποµπής του. 
Χρειάζεται να µελετά τα κείµενά του, ή να κάνει αρκετές τεχνικές δοκιµές για την 
καλύτερη παρουσίαση του θέµατός του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του τηλεπαρουσιαστή απαιτεί ετοιµότητα, καλή 
προετοιµασία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια. 
Ο τηλεπαρουσιαστής χρειάζεται να διαθέτει ευχέρεια λόγου, καλή ποιότητα φωνής, 
προσεγµένη εµφάνιση, ήρεµο χαρακτήρα και να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει µε 
ψυχραιµία και ετοιµότητα δύσκολες περιπτώσεις που µπορεί να συµβούν εκτάκτως 
την ώρα παρουσίασης του προγράµµατός του. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τηλεφωνητής 

 
Ορισµός: Είναι ο υπάλληλος που εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο και µεριµνά για τη 
διεξαγωγή της τηλεφωνικής σύνδεσης και επικοινωνίας.  
 
Περιγραφή: Ο τηλεφωνητής δέχεται όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται στο 
τηλεφωνικό κέντρο και τις προωθεί στον τελικό αποδέκτη τους. Οι κλήσεις µπορεί να 
είναι αστικές- υπεραστικές- διεθνείς ή ακόµη κλήσεις από πλοία που ταξιδεύουν.  
Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του τηλεφωνητή εξαρτώνται από το χώρο εργασίας 
του. Αν εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, παρέχει πληροφορίες, συνδέει το άτοµο που 
καλεί µε το άτοµο µε το οποίο θέλει να µιλήσει και φροντίζει για την αποστολή και λήψη 
τηλεοµοιοτυπιών (φαξ). Αν εργάζεται στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών 
τηλεφωνίας, παρέχει πληροφορίες καταλόγων, συνδέει το άτοµο που καλεί µε το 
άτοµο µε το οποίο θέλει να µιλήσει και δέχεται κλήσεις για βλάβες και παράπονα και 
τις προωθεί στο αρµόδιο τµήµα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται απολυτήριο λυκείου και η 
γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τηλεφωνητής είναι απαραίτητο να διαθέτει εγκαρδιότητα, 
φιλικότητα, κριτική σκέψη, συναισθηµατική ωριµότητα, ευσυνειδησία, επινοητικότητα, 
κοινωνική δεξιότητα και ευχέρεια λόγου. Επίσης, χρειάζεται να είναι αυτάρκης, 
συνεπής και να διαθέτει υποµονή, αντοχή και ψυχραιµία, ώστε να µπορεί να 
αντιµετωπίζει ανυπόµονους ή δύστροπους συνοµιλητές. Απαραίτητη είναι, ακόµη, η 
επιδεξιότητα και η ταχύτητα στο χειρισµό του τηλεφωνικού κέντρου, ενώ πολύ 
σηµαντικό είναι να µπορεί να ανταποκριθεί σε δουλειές γραφείου. 
 
Μέλλον: Στη σηµερινή εποχή, εξαιτίας της αυτοµατοποίησης της τηλεφωνίας, της 
κινητής τηλεφωνίας και των εξελίξεων της τεχνολογίας, η ζήτηση για τηλεφωνητές στην 
αγορά εργασίας έχει περιοριστεί. 
Οι αµοιβές των τηλεφωνητών κινούνται σε µέτρια επίπεδα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τηλεφωνητής απασχολείται σε τηλεφωνικά κέντρα 
επιχειρήσεων και οργανισµών, σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή 
σε δηµόσιες υπηρεσίες τηλεφωνίας.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τηλεφωνητής εργάζεται ατοµικά σε κλειστό χώρο 
γραφείου, συχνά κάτω από συνθήκες άγχους και έντασης, αφού οι κλήσεις είναι 
συνεχείς. Η καθηµερινή απρόσωπη επαφή µε τους συνοµιλητές και οι επαναληπτικές 
κινήσεις πολλές φορές κουράζουν και επιφέρουν ανία. Ο τηλεφωνητής εργάζεται 
σχεδόν αποµονωµένος από τους υπόλοιπους εργαζόµενους, καθώς δεν µπορεί να 
µετακινηθεί από τη θέση του χωρίς κάποιος να τον αντικαταστήσει. Στον ιδιωτικό 
τοµέα το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από τη λειτουργία και τις ανάγκες της 
επιχείρησης, ενώ στο δηµόσιο τοµέα είναι συνήθως κυλιόµενο µε απαιτήσεις 
νυχτερινής απασχόλησης και σπάνια περιλαµβάνει υπερωρίες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τηλεφωνητής χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, φιλικότητα, 
προθυµία, καθώς και κοινωνική δεξιότητα προκειµένου να αντεπεξέλθει στις 
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τοµέα το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από τη λειτουργία και τις ανάγκες της 
επιχείρησης, ενώ στο δηµόσιο τοµέα είναι συνήθως κυλιόµενο µε απαιτήσεις 
νυχτερινής απασχόλησης και σπάνια περιλαµβάνει υπερωρίες.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο τηλεφωνητής χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, φιλικότητα, 
προθυµία, καθώς και κοινωνική δεξιότητα προκειµένου να αντεπεξέλθει στις 
καθηµερινές απαιτήσεις του επαγγέλµατός του. 
Πολύ σηµαντικά προσόντα για τον τηλεφωνητή θεωρούνται η ετοιµότητα λόγου, η 
ταχύτητα ενεργειών και η ικανότητα άµεσης αντίληψης και κατανόησης των θεµάτων 
που αιτούνται µέσω κάθε κλήσης. 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τουριστικός πράκτορας 

 
Ορισµός: Ο τουριστικός πράκτορας αναλαµβάνει το σχεδιασµό, την οργάνωση και την 
πραγµατοποίηση των µετακινήσεων των πελατών του για επαγγελµατικούς ή 
ψυχαγωγικούς λόγους. Εξασφάλιζει τα εισιτηρία, τη µεταφορά, τη διαµονή και την 
ασφάλειά των πελατών.  
 
Περιγραφή: Ο τουριστικός πράκτορας συζητά µε τους πελάτες και τους ενηµερώνει 
για τα προγράµµατα διακοπών που µπορεί να τους προσφέρει αλλά και για 
µεµονωµένα ταξίδια που µπορεί να ενδιαφέρουν τους ίδιους. Αν επιθυµούν να κάνουν 
ένα συγκεκριµένο ταξίδι, ο πράκτορας ψάχνει να βρει αν υπάρχουν θέσεις στο µέσο 
που επιθυµούν να ταξιδεύσουν χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το 
τηλέφωνο. Αν δεν υπάρχουν, αναζητά εναλλακτική λύση για τον πελάτη. Επίσης, 
συµβουλεύει τους ταξιδιώτες για θέµατα συναλλάγµατος και πιστωτικών καρτών, για 
θέµατα ασφάλειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για εκδροµές που θα µπορούσαν να 
οργανωθούν στον τόπο επίσκεψης, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, για το νόµισµα της 
χώρας την οποία θα επισκεφθούν, για τις βίζες εισόδου, για ειδικές περιπτώσεις 
µεταφοράς, για το κόστος της διαµονής, για τα διαθέσιµα ξενοδοχεία κ.λπ.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο τουριστικός πράκτορας προκειµένου να εργαστεί ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας είναι απαραίτητο να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, 
η οποία χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τουριστικός πράκτορας είναι απόφοιτος του τµήµατος Στελεχών 
Τουριστικών Γραφείων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων των Τ.Ε.Ι. ή δηµοσίων 
ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ανάλογης ειδικότητας. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση µε το επάγγελµα είναι 
ικανότητα συναλλαγής µε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και γενικότερα η 
κοινωνική δεξιότητα, καθώς επίσης και η γνώση ξένων γλωσσών.  
Ο τουριστικός πράκτορας θα πρέπει να έχει τη διάθεση να ακούει τις ανάγκες των 
πελατών του, αλλά και να µπορεί να δίνει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες. Πολύ 
σηµαντικό είναι, επίσης, να είναι ευγενής, υποµονετικός, να έχει ευχάριστη διάθεση και 
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Εκπαίδευση: Ο τουριστικός πράκτορας είναι απόφοιτος του τµήµατος Στελεχών 
Τουριστικών Γραφείων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων των Τ.Ε.Ι. ή δηµοσίων 
ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ανάλογης ειδικότητας. 
 
Σπουδαιότητα: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση µε το επάγγελµα είναι 
ικανότητα συναλλαγής µε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και γενικότερα η 
κοινωνική δεξιότητα, καθώς επίσης και η γνώση ξένων γλωσσών.  
Ο τουριστικός πράκτορας θα πρέπει να έχει τη διάθεση να ακούει τις ανάγκες των 
πελατών του, αλλά και να µπορεί να δίνει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες. Πολύ 
σηµαντικό είναι, επίσης, να είναι ευγενής, υποµονετικός, να έχει ευχάριστη διάθεση και 
ικανότητα πειθούς. Ακόµη, ο τουριστικός πράκτορας χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, οργανωτικές, διοικητικές και συντονιστικές ικανότητες, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που διατηρεί το δικό του τουριστικό πρακτορείο, καθώς και 
ευελιξία, ιδίως όταν χρειάζεται να ενεργήσει για να λύσει προβλήµατα που µπορεί να 
προκύψουν, όπως π.χ. απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων ή ασθένεια ενός ταξιδιώτη.  
Επιπλέον, ο τουριστικός πράκτορας πρέπει να παρακολουθεί και να ενηµερώνεται 
συνεχώς για τις εξελίξεις και τις τάσεις που διαµορφώνονται στη διεθνή τουριστική 
αγορά. 
 
Μέλλον: Η αγορά εργασίας για τους τουριστικούς πράκτορες εµφανίζεται περισσότερο 
δυναµική στις τουριστικές περιφέρειες της χώρας, όπου όµως ο κύκλος εργασιών 
συνήθως δεν ξεπερνά τους έξι µήνες. Ο κλάδος θεωρείται έντασης εργασίας. Για το 
λόγο αυτό και η όποια ανοδική του εξέλιξη, είναι ευθέως ευεργετική για την 
απασχόληση. 
Οι αµοιβές των τουριστικών πρακτόρων είναι αρκετά ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τουριστικός πράκτορας µπορεί να απασχοληθεί στον 
Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, σε ξενοδοχεία και µεγάλα τουριστικά συγκροτήµατα, 
σε κρουαζιερόπλοια, πρακτορεία ταξιδίων και σε κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις, 
όπου µπορεί να προαχθεί έως το βαθµό του διευθυντή της επιχείρησης. Επίσης, 
µπορεί να διατηρεί δικό του τουριστικό πρακτορείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο τουριστικός πράκτορας εργάζεται σε σύγχρονο 
περιβάλλον γραφείου, όπου υπάρχει συνήθως µεγάλη κίνηση πελατών, και χειρίζεται 
Η/Υ, τηλέφωνο και FAX.  
Μερικές φορές χρειάζεται να κινείται εκτός γραφείου για να τακτοποιήσει εκκρεµότητες 
ή για να πραγµατοποιήσει διάφορες συναντήσεις για τις ανάγκες της δουλειάς του. Σε 
περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ταυτόχρονα 
µεγάλος αριθµός πελατών και να κινηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες και επιθυµίες του, ο 
φόρτος εργασίας είναι µεγάλος, πράγµα που συνεπάγεται άγχος και κούραση. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι τουριστικοί πράκτορες εκπροσωπούνται από το 
Σύνδεσµο Υπαλλήλων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισµού. 
 
Γενικά σχόλια: Ο τουριστικός πράκτορας είναι απαραίτητο να διαθέτει οργανωτικές 
και διοικητικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες συντονισµού και συνεργασίας, ώστε 
να µπορεί να συνδιαλέγεται µε ευχέρεια µε επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων 
προκειµένου για την εξυπηρέτηση των πελατών του.  
Επίσης, ο τουριστικός πράκτορας χρειάζεται να διαθέτει ευελιξία, ώστε να είναι σε 
θέση να αντιµετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και ικανότητες πειθούς, ώστε 
να προβαίνει σε συµφέρουσες συµφωνίες. 
Οι ρυθµοί εργασίας τού τουριστικού πράκτορα εντατικοποιούνται την καλοκαιρινή 
περίοδο και τις περιόδους των εορτών, κατά τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι 
αποφασίζουν να ταξιδέψουν. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τραγουδιστής 

 
Ορισµός: Ο τραγουδιστής είναι ο καλλιτέχνης που ερµηνεύει φωνητικά µουσικά 
κοµµάτια.  
 
Περιγραφή: Ο τραγουδιστής ερµηνεύει τραγούδια που έχουν γράψει στιχουργοί και 
έχουν επενδυθεί µουσικά από µουσικοσυνθέτες. Για να επιτύχει το επιθυµητό κάθε 
φορά αποτέλεσµα ως προς την ερµηνεία των τραγουδιών, κάνει πολλές πρόβες.  
Συγκεκριµένα, ο τραγουδιστής συνεργάζεται µε τους συνθέτες και τους στιχουργούς 
των τραγουδιών που ερµηνεύει και µετά από πολλές δοκιµές, είτε µόνος του είτε µαζί 
µε τους µουσικούς που τον συνοδεύουν, επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή ερµηνεία 
τους. Στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων του περιλαµβάνονται ασκήσεις φωνητικής, ενώ 
πολλές φορές χρειάζεται να δίνει συνεντεύξεις σε δηµοσιογράφους της τηλεόρασης, 
του ραδιοφώνου ή του τύπου. Επίσης, τις βραδινές ώρες συνήθως τραγουδάει σε 
κέντρα διασκέδασης, ενώ συχνά δίνει συναυλίες. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τραγουδιστής χρειάζεται να έχει γνώσεις µουσικής και ορθοφωνίας, 
καθώς και γνώσεις σχετικά µε την κίνηση πάνω στη σκηνή και την εκφραστικότητα, τις 
οποίες µπορεί να αποκτήσει φοιτώντας σε ανάλογες σχολές ή από έµπειρους 
επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Γενικότερα, γνώσεις µουσικής 
µπορεί να αποκτήσει κανείς σπουδάζοντας στα τµήµατα Μουσικών Σπουδών των 
Α.Ε.Ι. και σε κρατικά και ιδιωτικά ωδεία και µουσικές σχολές.  
Πολλοί τραγουδιστές, όµως, είναι αυτοδίδακτοι ή έχουν µαθητεύσει κοντά σε 
έµπειρους τραγουδιστές. Εξάλλου, αρκετοί είναι εκείνοι που παρακολουθούν 
µαθήµατα αφού έχουν ήδη αρχίσει την επαγγελµατική τους καριέρα. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τραγουδιστής είναι απαραίτητο να διαθέτει καλή φωνή, 
µουσικότητα, αίσθηση του µουσικού µέτρου και του ρυθµού, κοινωνικότητα, 
ευσυνειδησία, ευαισθησία, συνέπεια, αλλά και δυναµισµό. Επίσης, σηµαντικά 
προσόντα θεωρούνται η καλή σκηνική παρουσία και η εν γένει εµφάνιση του 
καλλιτέχνη, η εκφραστικότητα κινήσεων και προσώπου κατά την ερµηνεία, καθώς 
επίσης και η ικανότητα συνεργασίας µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας που στηρίζουν 
την ερµηνεία του τραγουδιστή. 
 
Μέλλον: Στην αγορά εργασίας υπάρχουν αρκετοί τραγουδιστές και ο ανταγωνισµός 
είναι έντονος. Ταυτόχρονα, όµως, υπάρχει σταθερή ζήτηση. Προκειµένου να εισέλθει 
κανείς στο επάγγελµα αυτό αλλά και να έχει µια ανοδική πορεία απαιτείται υποµονή, 
επιµονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Παράλληλα, η δηµοτικότητα και η εξέλιξη ενός 
τραγουδιστή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη ζήτηση του µουσικού είδους που 
εκπροσωπεί, τις φωνητικές και πολλές φορές και τις χορευτικές του δυνατότητες και 
την εν γένει σκηνική του παρουσία. 
Οι αµοιβές των καταξιωµένων τραγουδιστών είναι πολύ υψηλές και το κοινωνικό τους 
γόητρο µεγάλο. 
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είναι έντονος. Ταυτόχρονα, όµως, υπάρχει σταθερή ζήτηση. Προκειµένου να εισέλθει 
κανείς στο επάγγελµα αυτό αλλά και να έχει µια ανοδική πορεία απαιτείται υποµονή, 
επιµονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Παράλληλα, η δηµοτικότητα και η εξέλιξη ενός 
τραγουδιστή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη ζήτηση του µουσικού είδους που 
εκπροσωπεί, τις φωνητικές και πολλές φορές και τις χορευτικές του δυνατότητες και 
την εν γένει σκηνική του παρουσία. 
Οι αµοιβές των καταξιωµένων τραγουδιστών είναι πολύ υψηλές και το κοινωνικό τους 
γόητρο µεγάλο. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι τραγουδιστές εργάζονται σε κέντρα διασκέδασης 
διαφόρων τύπων, δίνουν συναυλίες και συνεργάζονται µε δισκογραφικές εταιρείες για 
τις ανάγκες δηµιουργίας µουσικών οπτικών δίσκων. Ακόµη, συχνά εµφανίζονται στην 
τηλεόραση και λαµβάνουν µέρος σε ραδιοφωνικές εκποµπές. Αρκετοί, εξάλλου, είναι 
εκείνοι που λαµβάνουν µέρος σε τηλεοπτικές ή κινηµατογραφικές εκποµπές ως 
ηθοποιοί παίζοντας µικρούς ρόλους ή και ως παρουσιαστές, όσον αφορά στην 
τηλεόραση, αναλαµβάνοντας π.χ. την παρουσίαση µουσικών εκποµπών. Επίσης, 
κάποιοι τραγουδιστές ασχολούνται και µε τη στιχουργική ή ακόµα και µε τη σύνθεση 
των τραγουδιών που ερµηνεύουν. 
Οι τραγουδιστές µπορεί να ηγούνται µιας οµάδας µουσικών-συνεργατών ή να είναι 
µέλη µουσικών συγκροτηµάτων. Πολλοί καταξιωµένοι τραγουδιστές έχουν τη δική τους 
µόνιµη καλλιτεχνική στέγη.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Πρόκειται για καλλιτεχνική δραστηριότητα, µε αρκετές 
δυσκολίες, πιέσεις και άγχη. Επιπλέον, η εργασία του τραγουδιστή απαιτεί πολύωρη 
ορθοστασία, συνεχή φωνητική άσκηση και µετακινήσεις σε άλλες πόλεις ή και χώρες 
προκειµένου να δώσει συναυλίες.  
Τις περισσότερες φορές ο τραγουδιστής εργάζεται σε κλειστούς χώρους (κέντρα 
διασκέδασης). Κατά τους θερινούς µήνες, βέβαια, οι χώροι εργασίας είναι συνήθως 
ανοικτοί (καλοκαιρινά κέντρα διασκέδασης ή και ύπαιθρο). Οι συνθήκες εργασίας του 
επιβαρύνονται εξαιτίας των δυνατών ήχων, της κλειστής ατµόσφαιρας αλλά και του 
νυχτερινού ωραρίου. Εξάλλου, ο τραγουδιστής είναι υποχρεωµένος να εργάζεται 
ακόµη και τις αργίες και τις ηµέρες των εορτών αλλά και τους καλοκαιρινούς µήνες. 
Στο καθηµερινό πρόγραµµα του τραγουδιστή περιλαµβάνεται πλήθος 
δραστηριοτήτων, όπως πολύωρη µελέτη και φωνητική άσκηση, πρόβες, εγγραφές 
δίσκων, επαγγελµατικές επαφές, συνεργασίες µε άτοµα του χώρου, δραστηριότητες 
που αφορούν στην ατοµική εµφάνιση και παρουσία του καλλιτέχνη, βραδινές 
εµφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα κ.λπ. Για το λόγο αυτό δεν έχει συγκεκριµένο ωράριο 
εργασίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το ταλέντο και η ποιότητα φωνής είναι βασικές προϋποθέσεις για να 
ασχοληθεί κάποιος επαγγελµατικά µε το τραγούδι. 
Στο καθηµερινό πρόγραµµα του τραγουδιστή περιλαµβάνεται πλήθος 
δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα ο προσωπικός του χρόνος να είναι πολύ 
περιορισµένος. 
Ο τραγουδιστής είναι απαραίτητο να αφιερώνει πολύ χρόνο και κόπο σε πρόβες και 
φωνητικές ασκήσεις, καθώς επίσης και αρκετά χρήµατα για τη συχνή ανανέωση της 
γκαρνταρόµπας που χρησιµοποιεί στις εµφανίσεις του και τη φροντίδα της 
προσωπικής του εµφάνισης.  
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Τυπογράφος 

 
Ορισµός: Ο τυπογράφος ασχολείται µε τη στοι-χειοθέτηση και την εκτύπωση 
διαφόρων ειδών εντύπων µε τη βοήθεια τυπογρα-φικών µηχανηµάτων.  
 
Περιγραφή: Ο τυπογράφος παραλαµβάνει κείµενα και φροντίζει να γίνουν οι 
στοιχειοθεσίες, δηλαδή η σύνθεση των λέξεων και των στίχων του κειµένου που θα 
εκτυπωθεί µε την τοποθέτηση των κατάλληλων κινητών τυπογραφικών στοιχείων, και 
στη συνέχεια προχωρεί στην εκτύπωση τους. Οι εργασίες αυτές µπορούν να γίνουν µε 
τη χρησιµοποίηση παλαιότερων µεθόδων (κινητά ψηφία) ή πιο προηγµένης 
τεχνολογίας (µηχανές offset και Η/Υ). 
Πολλές από τις παλιότερες µεθόδους και τεχνικές της τυπογραφικής τέχνης (λινοτυπία, 
µονοτυπία) έχουν αντικατασταθεί από νέες, όπως η φωτοσύνθεση, η ηλεκτρονική 
σελιδοποίηση κ.ά., για τις οποίες απαιτείται ειδική κατάρτιση. 
Οι παραδοσιακές µέθοδοι και τεχνικές εφαρµόζονται πλέον σε ελάχιστα τυπογραφεία. 
Στα σύγχρονα τυπογραφεία ο τυπογράφος παραλαµβάνει από τη φωτοσύνθεση 
(µέθοδος µηχανικής στοιχειοθεσίας) τα κείµενα σε φιλµ, τα µεταφέρει σε τσίγκο (ειδική 
πλάκα ψευδαργύρου) και προχωρεί στην εκτύπωσή τους στο πιεστήριο. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να µπορέσει κάποιος να εργαστεί ως τυπογράφος 
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος που χορηγεί το Υπουργείο Βιοµηχανίας 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο τυπογράφος είναι απόφοιτος αντίστοιχων ειδικοτήτων των δηµοσίων 
και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και ΤΕΕ. Σηµαντική, ωστόσο, είναι και η πρακτική εµπειρία που 
µπορεί να αποκτήσει κάποιος δουλεύοντας στο πλευρό παλαιότερων επαγγελµατιών.  
 
Σπουδαιότητα: Ο τυπογράφος πρέπει να διαθέτει δεξιοτεχνία και ταχύτητα στις 
κινήσεις των χεριών του, καθώς και ικανότητα για εργασίες που απαιτούν προσοχή, 
αυτοσυγκέντρωση και υπευθυνότητα. Για να αντεπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες του 
επαγγέλµατός του, είναι απαραίτητο να διαθέτει καλή υγεία και σωµατική αντοχή. 
Σηµαντικά είναι, επίσης, το αισθητικό κριτήριο και η ευχέρεια στον χειρισµό 
µηχανηµάτων τυπογραφίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ακόµη, χρήσιµη είναι και 
η γνώση µιας ξένης γλώσσας. 
 
Μέλλον: Η αγορά εµφανίζεται δυναµική για τους τυπογράφους. Ιδιαίτερα ευνοϊκές 
είναι οι συνθήκες για τις µεγάλες τυπογραφικές µονάδες, οι οποίες µπορούν να 
αναλάβουν µεγάλο όγκο τυπογραφικών εργασιών. Η εξέλιξη, ωστόσο, της τεχνολογίας 
τείνει προς τον περιορισµό της ανθρώπινης συµµετοχής στη φάση της εκτύπωσης, 
οπότε το µέλλον διαγράφεται αβέβαιο.  
Οι αποδοχές των τυπογράφων είναι ικανοποιητικές και ποικίλλουν ανάλογα µε τη 
φύση και την ποιότητα της δουλειάς τους. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τυπογράφος εργάζεται σε µικρές ή µεγάλες µονάδες 
εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρώντας δικό του τυπογραφείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του τυπογράφου είναι δύσκολες 
και κουραστικές, παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. Πολλές 
φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες έντασης και πίεσης, αφού χρειάζεται να προλάβει 
τις προθεσµίες εκτύπωσης ή να αναλάβει τη βασική συντήρηση ή την επισκευή των 
µηχανηµάτων εκτύπωσης. 
Ο χώρος εργασίας του έχει πολύ θόρυβο και αρκετοί τυπογράφοι αναγκάζονται να 
φορούν ωτοασπίδες για προστασία. Επιπλέον, οι µυρωδιές στο χώρο είναι έντονες 
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είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρώντας δικό του τυπογραφείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του τυπογράφου είναι δύσκολες 
και κουραστικές, παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. Πολλές 
φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες έντασης και πίεσης, αφού χρειάζεται να προλάβει 
τις προθεσµίες εκτύπωσης ή να αναλάβει τη βασική συντήρηση ή την επισκευή των 
µηχανηµάτων εκτύπωσης. 
Ο χώρος εργασίας του έχει πολύ θόρυβο και αρκετοί τυπογράφοι αναγκάζονται να 
φορούν ωτοασπίδες για προστασία. Επιπλέον, οι µυρωδιές στο χώρο είναι έντονες 
εξαιτίας των υλικών που χρησιµοποιούνται. Οι χώροι των τυπογραφείων είναι κλειστοί 
και µερικές φορές, ιδιαίτερα στις µικρές επιχειρήσεις, έχουν υγρασία και κακό φωτισµό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Μια από τις σηµαντικές παραδοσιακές τέχνες είναι αυτή του 
τυπογράφου. Κοµµάτι-κοµµάτι, ο τυπογράφος συνθέτει και δηµιουργεί όµορφες και 
πολύπλοκες σελίδες κειµένων & εικόνων χρησιµοποιώντας τις ειδικές γνώσεις του και 
το αισθητικό του κριτήριο. 
Ο τυπογράφος χρειάζεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο του 
και να προσαρµόζεται σ΄ αυτές, για να µπορεί να είναι παραγωγικός και 
ανταγωνιστικός. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υαλουργός 

 
Ορισµός: Ο υαλουργός είναι ο τεχνίτης που ασχολείται µε την κατασκευή και την 
επεξεργασία του γυαλιού  
 
Περιγραφή: Το γυαλί είναι από τα πιο εύπλαστα υλικά. Με το γυαλί µπορεί κανείς να 
κατασκευάσει από απλά τζάµια για παράθυρα, µέχρι κρυστάλλινους πολυελαίους, 
χρωµατιστά ασύµµετρα βάζα, αλλά και επιστηµονικά όργανα και συσκευές. Το βασικό 
συστατικό του γυαλιού είναι το πυρίτιο, που υπάρχει συνήθως µε τη µορφή της άµµου. 
Το γυαλί σχηµατίζεται, όταν το µείγµα της άµµου και της ποτάσας θερµαίνεται σε 
υψηλή θερµοκρασία µέχρι να λιώσει. Για να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία του 
γυαλιού και να πάρει το επιθυµητό σχήµα, χρειάζεται το υλικό να είναι ζεστό. Καθώς 
αυτό κρυώνει, διατηρεί το σχήµα που του έδωσε ο υαλουργός.  
Ο υαλουργός κατασκευάζει και διακοσµεί γυάλινα αντικείµενα, χρησιµοποιώντας 
διάφορες τεχνικές.  
Το πρώτο βήµα για την κατασκευή ενός γυάλινου αντικείµενου είναι να τοποθετήσει ο 
υαλουργός ένα κοµµάτι γυαλιού στο µπαστούνι φυσήµατος. Στη συνέχεια, µε την 
τσιµπίδα του δίνει στρογγυλό σχήµα. Το γυαλί είναι έτοιµο πια για να το φυσήξει ο 
υαλουργός και να του δώσει το σχήµα και το µέγεθος που θέλει. Στο τέλος, ο 
υαλουργός βάζει το επεξεργασµένο γυαλί σε ειδικό φούρνο όπου και το αφήνει να 
κρυώσει αργά για δώδεκα περίπου ώρες. 
Το γυαλί είναι ένα από τα υλικά που ανακυκλώνονται. Συχνά τα µπουκάλια 
κατασκευάζονται µε ανακυκλωµένο γυαλί. Ο υαλουργός δουλεύει πολύ µε 
ανακυκλωµένο γυαλί που το λιώνει µόνος του και το ξαναπλάθει. Μπορεί ακόµα να το 
καλουπώσει και να του δώσει όποιο χρώµα επιθυµεί.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο υαλουργός δε χρειάζεται να αποκτήσει άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
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Το γυαλί είναι ένα από τα υλικά που ανακυκλώνονται. Συχνά τα µπουκάλια 
κατασκευάζονται µε ανακυκλωµένο γυαλί. Ο υαλουργός δουλεύει πολύ µε 
ανακυκλωµένο γυαλί που το λιώνει µόνος του και το ξαναπλάθει. Μπορεί ακόµα να το 
καλουπώσει και να του δώσει όποιο χρώµα επιθυµεί.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο υαλουργός δε χρειάζεται να αποκτήσει άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος υαλουργός χρειάζεται να φοιτήσει στα Τεχνικά 
Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια ( ΤΕΕ ) ή στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ( 
ΙΕΚ ). Εµπειρία στο επάγγελµα µπορεί να αποκτήσει ο υαλουργός δουλεύοντας δίπλα 
σε έµπειρους επαγγελµατίες. 
 
Σπουδαιότητα: Ο υαλουργός µε δηµιουργικότητα και φαντασία προσπαθεί να 
δηµιουργήσει όµορφα γυάλινα αντικείµενα από µη επεξεργασµένο υλικό. Η 
καλλιτεχνική ευαισθησία και η επιδεξιότητα στα χέρια είναι ένα άλλο γνώρισµα του 
υαλουργού ο οποίος διαθέτει επίσης επινοητικότητα, για να βρίσκει τις διάφορες 
εφαρµογές του υλικού και τον τρόπο που θα το επεξεργαστεί, ώστε το έργο του να 
είναι µοναδικό. Είναι απαραίτητο να είναι συνεπής και ευσυνείδητος, για να µπορεί να 
παραδίδει τις παραγγελίες παραγωγής µέσα στα καθορισµένα χρονικά όρια. 
Χρειάζεται ακόµη να έχει ιδιαίτερη επιδεξιότητα µε το στόµα του, γιατί συνέχεια φυσάει 
το γυαλί προκειµένου να του δώσει σχήµα.  
 
Μέλλον: Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο εργοστάσια υαλουργίας και διάφορες 
βιοτεχνίες γυάλινων αντικειµένων. Τα αντικείµενα από γυαλί καλύπτουν άµεσες 
ανάγκες του πληθυσµού σε ευρύ πεδίο και χρησιµοποιούνται στη διακόσµηση χώρων. 
Παρόλα αυτά το επάγγελµα του υαλουργού δεν έχει µεγάλη ζήτηση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Απασχολείται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, σε 
εργοστάσια και σε εργαστήρια υαλουργίας, ή ακόµη και ως ελεύθερος επαγγελµατίας, 
διατηρώντας δικό του εργαστήριο υαλουργίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο υαλουργός εργάζεται σε κλειστό χώρο, συχνά κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες. Το επάγγελµα θεωρείται ανθυγιεινό, γιατί η κατεργασία του 
γυαλιού γίνεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και παράγονται αναθυµιάσεις. 
Το ωράριο του υαλουργού είναι συνήθως σταθερό, µε πιθανές υπερωρίες σε 
περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή. Συλλογικό όργανο που 
εκπροσωπεί τον επαγγελµατικό αυτό κλάδο είναι το Σωµατείο Υαλουργών. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο υαλουργός µε την ιδιαίτερη τεχνική του, τη δηµιουργική του 
φαντασία, το µεράκι και το γούστο του, µπορεί να φτιάξει µικρά ή µεγάλα γυάλινα 
αντικείµενα, δηµιουργήµατα ορισµένες φορές, απαράµιλλης αισθητικής και τέχνης, που 
µπορούν να στολίσουν οποιοδήποτε χώρο. 
Ο τεχνίτης υαλουργός είναι χρήσιµο να παρακολουθεί τις τάσεις της εποχής στον 
τοµέα της διακόσµησης, να παίρνει µέρος σε εκθέσεις του είδους και να ενηµερώνεται 
για την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τοµέα κατασκευής του γυαλιού. 
  



σελ.	  311	  

	  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υδραυλικός 

 
Ορισµός: Ο υδραυλικός τοποθετεί, συναρµολογεί, συντηρεί και επιδιορθώνει τα 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επίσης και τα βοηθητικά τους µέρη. 
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα ο υδραυλικός όταν τοποθετεί δίκτυο ύδρευσης, υπολογίζει 
τα είδη και την ποσότητα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει. Ανοίγει οπές στα 
τοιχώµατα ή στα δάπεδα µε ειδικά εργαλεία ή τρυπάνια για να περάσουν από εκεί οι 
σωληνώσεις. Κόβει σωλήνες, δηµιουργεί «βόλτες» για το βίδωµα. Λυγίζει τους 
σωλήνες όπου χρειάζεται και στεγανοποιεί τις ενώσεις των σωλήνων.  
Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης αναλαµβάνει το σκάψιµο των τοιχωµάτων ή των 
δαπέδων όπου θα περάσουν οι ειδικοί αποχετευτικοί σωλήνες, τοποθετεί τα υλικά 
(σωλήνες, εξαρτήµατα ενώσεων, κλπ.), κάνει τις απαραίτητες κολλήσεις και συνδέσεις 
και κλείνει τα κανάλια που είχε ανοίξει. 
Εκτός από την τοποθέτηση των δικτύων ο υδραυλικός είναι υπεύθυνος για τη 
σύνδεση, τη συναρµολόγηση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής (µπάνια, θερµοσίφωνες, λουτήρες). Επίσης, 
µπορεί να αναλαµβάνει την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη δοκιµή και λειτουργία των 
διαφόρων συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης (κλιµατιστικά, ηλιακούς θερµοσίφωνες, 
καλοριφέρ).  
Ο υδραυλικός για την εργασία του χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό, όπως τσιµπίδες 
σύσφιξης, κατσαβίδια, πένσες, µηχανή ηλεκτροκόλλησης, ειδική αλοιφή για 
συγκόλληση χαλκών και άλλα. 
Ο υδραυλικός µπορεί να ειδικευτεί στην εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης 
(θερµοϋδραυλικός) ή µόνο στην εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
(υδραυλικός εγκαταστάτης). 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια που 
χορηγείται µετά από τρία χρόνια πρακτικής άσκησης και εξετάσεις. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: ΣΠΟΥΔ.: Ο υδραυλικός µπορεί να έχει εκπαιδευτεί στα Μηχανολογικά 
Τµήµατα των Τ.Ε.Ε., στις Σχολές Μαθητείας και στις Σχολές Ταχύρυθµης Εκπαίδευσης 
του Ο.Α.Ε.Δ. ή µπορεί να έχει µαθητεύσει δίπλα σε κάποιον έµπειρο τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα αυτό απαιτεί αρκετή σωµατική αντοχή, προσοχή και 
ευσυνειδησία καθώς επίσης ευστροφία και ικανότητα αναζήτησης λύσεων. Ο 
υδραυλικός οφείλει να κάνει ευσυνείδητα την δουλειά του και να δείχνει µεγάλη 
προσοχή, αφού από η ποιότητα της δουλειάς του µπορεί να επηρεάσει την υγιεινή, την 
ασφάλεια και γενικά, την οµαλή λειτουργία των χώρων ή των εγκαταστάσεων των 
πελατών του. Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να έχει µαθηµατική και µηχανική ικανότητα, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τον χειρισµό των διαφόρων εργαλείων, 
καθώς και τη δυνατότητα αρµονικής συνεργασίας µε άλλους τεχνίτες, προµηθευτές και 
πελάτες. 
 
Μέλλον: Ο υδραυλικός βρίσκεται πάντα σε πρώτη ζήτηση στον τοµέα της κατασκευής 
κατοικίας, επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ειδών ύδρευσης, θέρµανσης και 
υγιεινής. Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος είναι ιδιαίτερα θετικές για 
όσους δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι 



σελ.	  312	  

	  

πελατών του. Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να έχει µαθηµατική και µηχανική ικανότητα, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τον χειρισµό των διαφόρων εργαλείων, 
καθώς και τη δυνατότητα αρµονικής συνεργασίας µε άλλους τεχνίτες, προµηθευτές και 
πελάτες. 
 
Μέλλον: Ο υδραυλικός βρίσκεται πάντα σε πρώτη ζήτηση στον τοµέα της κατασκευής 
κατοικίας, επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ειδών ύδρευσης, θέρµανσης και 
υγιεινής. Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος είναι ιδιαίτερα θετικές για 
όσους δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι 
καλοί και συνεπείς τεχνίτες του χώρου έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Απασχολείται σε τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που 
ασχολούνται µε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης και αποχέτευσης, σε οικοδοµικές 
και τεχνικές εταιρίες, σε οργανισµούς δηµόσιους ή τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρεί ατοµική επιχείρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
στην οποία µπορεί επίσης να ασχολείται στην πώληση υδραυλικών υλικών, ειδών 
ψύξης, θέρµανσης και ειδών υγιεινής. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του υδραυλικού είναι χειρωνακτική και 
εκτελείται στους ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους των οικοδοµών.  
Οι συνθήκες εργασίας του είναι αρκετά δύσκολες, ενώ συχνά εκτίθεται σε διάφορες 
καιρικές συνθήκες. Όταν εργάζεται σε οικοδοµή, χρειάζεται να είναι προσεκτικός γιατί 
αντιµετωπίζει τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Το ωράριο απασχόλησής του δεν είναι 
συγκεκριµένο, γιατί αυτό εξαρτάται από το έργο που έχει αναλάβει και το χρόνο 
παράδοσής του, καθώς και από τη πρόοδο εργασιών των άλλων τεχνιτών, όταν 
δουλεύουν πολλά συνεργεία παράλληλα. Σε περίπτωση που ασχολείται µε τη 
συντήρηση και επισκευή οικιακών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή ειδών υγιεινής, είναι 
πιθανό να δουλεύει µε ακατάστατο ωράριο, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της 
περίπτωσης.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ε.Ο.: Ο υδραυλικός ανήκει στο Σύνδεσµο Υδραυλικών 
Ελλάδας 
 
Γενικά σχόλια: Η καλή επικοινωνία και συνδιαλλαγή µε τον πελάτη, η προσεκτική 
δουλειά, η ευελιξία του πάνω στα θέµατα δουλειάς και η συνέπεια, είναι στοιχεία που 
µπορεί να κάνουν τον υδραυλικό να εξελιχθεί και να ξεχωρίσει στον τοµέα που 
δραστηριοποιείται. 
Για τον υδραυλικό θεωρούνται απαραίτητες οι γνώσεις σχεδίου και τεχνολογίας των 
σχετικών υλικών και συσκευών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υλοτόµος 

 
Ορισµός: Ο υλοτόµος ασχολείται µε την κοπή δέντρων από το δάσος, προκειµένου 
αυτά να µετατραπούν σε ξυλεία. Αναλαµβάνει επίσης και τη µετατόπιση των κορµών 
των δέντρων από το χώρο υλοτόµησής τους, στο σηµείο φόρτωσης, για τη µεταφορά 
τους στις µονάδες επεξεργ 
 
Περιγραφή: Ο υλοτόµος ασχολείται µε την κοπή δέντρων από το δάσος, προκειµένου 
αυτά να µετατραπούν σε ξυλεία. Αναλαµβάνει επίσης και τη µετατόπιση των κορµών 
των δέντρων από το χώρο υλοτόµησής τους, στο σηµείο φόρτωσης, για τη µεταφορά 
τους στις µονάδες επεξεργασίας. 
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Ορισµός: Ο υλοτόµος ασχολείται µε την κοπή δέντρων από το δάσος, προκειµένου 
αυτά να µετατραπούν σε ξυλεία. Αναλαµβάνει επίσης και τη µετατόπιση των κορµών 
των δέντρων από το χώρο υλοτόµησής τους, στο σηµείο φόρτωσης, για τη µεταφορά 
τους στις µονάδες επεξεργ 
 
Περιγραφή: Ο υλοτόµος ασχολείται µε την κοπή δέντρων από το δάσος, προκειµένου 
αυτά να µετατραπούν σε ξυλεία. Αναλαµβάνει επίσης και τη µετατόπιση των κορµών 
των δέντρων από το χώρο υλοτόµησής τους, στο σηµείο φόρτωσης, για τη µεταφορά 
τους στις µονάδες επεξεργασίας. 
Οι κύριες εργασίες του υλοτόµου είναι η κοπή των δέντρων, η µετατόπιση και 
µεταφορά τους από το σηµείο κοπής, στο δρόµο, για µεταφορά τους προς το χώρο 
επεξεργασίας, καθώς επίσης, η µεταφορά των κορµών στους χώρους επεξεργασίας 
µε τη βοήθεια αγροτικών µηχανηµάτων και φορτηγών και η διαλογή των κοµµατιών 
των ξύλων. 
Για να κόψει τα δέντρα ο υλοτόµος, χρησιµοποιεί αλυσοπρίονο ή τσεκούρι. Ακόµα, 
χειρίζεται γερανούς και άλλα µηχανικά µέσα, για να σηκώσει και να µεταφέρει τα 
κοµµένα δέντρα σε σηµείο που έχουν πρόσβαση αγροτικά µηχανήµατα, ή φορτηγά. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται ειδική 
άδεια.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµικά από το Π.Δ. 126/86.  
 
Εκπαίδευση: Ο υλοτόµος δεν χρειάζεται να έχει κάποιες ειδικές γνώσεις πέρα από 
την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι υλοτόµοι, αναπτύσσουν τις δεξιότητες 
που απαιτούνται δουλεύοντας µαζί µε έµπειρους επαγγελµατίες του χώρου, έτσι 
σταδιακά µαθαίνουν το χειρισµό των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού, αλλά και πώς 
να αποφεύγουν τους πιθανούς κινδύνους του επαγγέλµατος και του περιβάλλοντος 
όπου εργάζονται. 
Ορισµένα Δασαρχεία, διοργανώνουν σεµινάρια Διαχείρισης και Εκµετάλλευσης 
Δασών, που περιλαµβάνουν και κατάρτιση στις υλοτοµικές εργασίες, ενώ το 
Υπουργείο Γεωργίας επιδοτεί σεµινάρια κατάρτισης δασεργατών.  
 
Σπουδαιότητα: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα, χρειάζεται να είναι υγιής για να 
µπορεί να δουλεύει στο ύπαιθρο. Η κοπή δέντρων απαιτεί φυσική αντοχή και µυϊκή 
δύναµη. Για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του επαγγέλµατος, χρειάζεται να είναι 
υποµονετικός, ψύχραιµος, επιδέξιος, προσεκτικός και να έχει καλή κρίση, γιατί 
χρειάζεται αρκετά συχνά να παίρνει γρήγορες και έξυπνες αποφάσεις καθώς το 
περιβάλλον εργασίας του είναι επικίνδυνο (πτώσεις δέντρων, κλαδιών, χειρισµός 
µηχανηµάτων). Μέσα στα προσόντα του επαγγελµατία συµπεριλαµβάνονται ακόµα, οι 
διοικητικές ικανότητες, καθώς και το πνεύµα συνεργασίας και επικοινωνίας που είναι 
απαραίτητο για να συνεννοείται µε τους ανειδίκευτους εργάτες που συχνά εποπτεύει. 
Επιπλέον, χρειάζεται να διαθέτει υπολογιστική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης χώρου, 
καθώς και µηχανική ικανότητα, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να συντηρεί και να 
επισκευάζει ο ίδιος τα µηχανήµατα που χειρίζεται.  

 
Μέλλον: Δεν είναι ιδιαίτερα θετικές οι προοπτικές του επαγγέλµατος, καθώς οι δασικές 
εκτάσεις συνεχώς µειώνονται και η εκµετάλλευση όσων υπάρχουν στην Ελλάδα δεν 
είναι αρκετά αποδοτική.  
Γενικά, το επάγγελµα δεν θεωρείται ιδιαίτερα προσοδοφόρο και δεν υπάρχει ανάλογη 
εξέλιξη στην ιεραρχία. Στις πάγιες αµοιβές του επαγγελµατία, προστίθεται επίδοµα 
επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας.  
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο υλοτόµος εργάζεται ως υπάλληλος κάποιου 
Δασαρχείου, Δασικού Συνεταιρισµού, της Δ.Ε.Η., του Ο.Τ.Ε. ή του Ο.Σ.Ε., ως 
υπάλληλος εταιρειών που έχουν αναλάβει την εκµετάλλευση δασών για ξυλεµπορία, ή 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας αναλαµβάνοντας διάφορες υλοτοµικές εργασίες.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Συνήθως δουλεύει οµαδικά και συνεργάζεται µε άλλους 
εξειδικευµένους εργάτες για να αφαιρέσει τα κλαδιά των δέντρων και να τεµαχίσει τους 
κορµούς. Η εργασία που πραγµατοποιεί είναι βαριά και χειρωνακτική. Συχνά, 
χρειάζεται να διανύσει µεγάλες αποστάσεις και ο τόπος εργασίας του δεν είναι 
σταθερός, αφού µετακινείται συνεχώς σε δάση που µπορεί να βρίσκονται και σε 
διαφορετικό νοµό από τον τόπο διαµονής του. Επίσης η εργασία του µπορεί να είναι 
εποχιακή, ανάλογα µε τη ζήτηση που υπάρχει, και οι ώρες καθηµερινής εργασίας του 
να είναι πολλές. 
Ο υλοτόµος βρίσκεται συνεχώς στο ύπαιθρο, εκτεθειµένος σε δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες και µερικές φορές σε πολύ αποµονωµένες περιοχές. Οι συνθήκες εργασίας 
του χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Η πτώση δέντρων και κλαδιών, αποτελεί µια διαρκή 
απειλή, όπως και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το χειρισµό των µηχανηµάτων. 
Επίσης, ορισµένες φορές, το γλιστερό και λασπώδες έδαφος του δάσους, όχι µόνο 
µπορεί να µειώσει την αποδοτικότητα στην εργασία του, αλλά αποτελεί και ένα 
επιπρόσθετο κίνδυνο ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των γερανών και 
άλλων µηχανηµάτων. Οι δυνατοί άνεµοι απαιτούν επίσης πολλή προσοχή και σε 
ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, διακόπτεται κάθε υλοτοµική εργασία για λόγους 
ασφάλειας.  
Ο υλοτόµος οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, να φοράει 
κράνος, µπότες και ειδικό ρουχισµό, για να αποφεύγει τους τραυµατισµούς. Η διαρκής 
έκθεσή του στον υψηλό θόρυβο των µηχανηµάτων που χρησιµοποιεί, είναι δυνατό να 
επιβαρύνει τη λειτουργία της ακοής του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: v Η αγάπη για τη φύση, ο δυναµισµός, η σωµατική δύναµη και 
αντοχή, χαρακτηρίζουν τον υλοτόµο. 
v Το ξύλο, σαν υλικό, πρωταγωνιστεί στο χώρο των εσωτερικών και εξωτερικών 
κατασκευών και ο υλοτόµος εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, για να δώσει 
στην παραγωγή αυτή τη χρήσιµη πρώτη ύλη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υπάλληλος τράπεζας 

 
Ορισµός: Ο τραπεζικός υπάλληλος εξυπηρετεί τους πελάτες µιας τράπεζας 
εκτελώντας µια σειρά από χρηµατοοικο-νοµικές εργασίες.  
 
Περιγραφή: Συγκεκριµένα, µπορεί να ασχολείται µε την υποδοχή του πελάτη και την 
ενηµέρωσή του για τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα, την προετοιµασία 
τραπεζικών εγγράφων, την καταχώρηση των συναλλαγών και την ενηµέρωση 
λογαριασµών, τον έλεγχο τίτλων στην κίνηση των λογαριασµών, την είσπραξη ή 
πληρωµή ποσών, την αγορά-πώληση µετοχών ή τη µελέτη στατιστικών δεδοµένων. 
Οι δραστηριότητές του ποικίλουν ανάλογα µε την ειδικότητά του και τη θέση που 
κατέχει. Για παράδειγµα, αν εργάζεται στο τµήµα καταθέσεων, παρακολουθεί την 
κίνηση ατοµικών λογαριασµών και έχει µεγάλη επαφή µε το κοινό. Αν εργάζεται στο 
τµήµα πίστης, έρχεται σε επαφή µε το κοινό ή µε επιχειρηµατίες για τη χορήγηση 
δανείων. Αν εργάζεται στο ταµείο, ασχολείται µε την είσπραξη, πληρωµή, 
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ενηµέρωσή του για τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα, την προετοιµασία 
τραπεζικών εγγράφων, την καταχώρηση των συναλλαγών και την ενηµέρωση 
λογαριασµών, τον έλεγχο τίτλων στην κίνηση των λογαριασµών, την είσπραξη ή 
πληρωµή ποσών, την αγορά-πώληση µετοχών ή τη µελέτη στατιστικών δεδοµένων. 
Οι δραστηριότητές του ποικίλουν ανάλογα µε την ειδικότητά του και τη θέση που 
κατέχει. Για παράδειγµα, αν εργάζεται στο τµήµα καταθέσεων, παρακολουθεί την 
κίνηση ατοµικών λογαριασµών και έχει µεγάλη επαφή µε το κοινό. Αν εργάζεται στο 
τµήµα πίστης, έρχεται σε επαφή µε το κοινό ή µε επιχειρηµατίες για τη χορήγηση 
δανείων. Αν εργάζεται στο ταµείο, ασχολείται µε την είσπραξη, πληρωµή, 
καταµέτρηση, φύλαξη χρηµατικών ποσών, ενώ αν εργάζεται στο τµήµα κίνησης αξιών, 
αγοράζει και πωλεί αξίες (µετοχές, οµόλογα) για λογαριασµό της τράπεζας. Αν 
εργάζεται στο τµήµα εξυπηρέτησης εντολών εµπορίου και χρηµατοδότησης, 
εξυπηρετεί εµπόρους για τη µεταφορά χρηµάτων, την είσπραξη συναλλαγµατικών και 
την παροχή πιστώσεων για εισαγωγές εµπορευµάτων. Αν εργάζεται στο τµήµα 
µελετών, διενεργεί µελέτες οικονοµικών φαινοµένων και γεγονότων. Τέλος, αν 
εργάζεται στο τµήµα πληροφοριών, συλλέγει πληροφορίες για την οικονοµική και 
εµπορική δραστηριότητα των πελατών της τράπεζας, ενώ αν εργάζεται στο τµήµα 
επιθεωρητών, ασχολείται µε τον έλεγχο των εργασιών των καταστηµάτων, των 
υποκαταστηµάτων και των παραρτηµάτων της τράπεζας. 
Στο πλαίσιο της εργασίας του χρησιµοποιεί εξοπλισµό γραφείου (τηλέφωνα, φαξ, 
αριθµοµηχανές) και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Το απολυτήριο λυκείου είναι το ελάχιστο απαραίτητο προσόν για την 
κατάληψη µιας διοικητικής θέσης σε κάποια τράπεζα. Για την κάλυψη κατώτερων 
θέσεων (π.χ. θέσης κλητήρα) µπορούν να προσληφθούν και άτοµα µε απολυτήριο 
γυµνασίου.  
Για την κάλυψη ανώτερων ιεραρχικά θέσεων απαιτείται πτυχίο οικονοµικών σπουδών 
ή σπουδών ειδίκευσης στα τραπεζικά συστήµατα ή στα χρηµατοοικονοµικά ή 
σπουδών στατιστικής-ασφαλιστικής επιστήµης ή λογιστικής αντίστοιχων τµηµάτων των 
ΑΕΙ και των ΤΕΙ. 
Πολλές τράπεζες καταρτίζουν προγράµµατα επιµόρφωσης προσωπικού και διαθέτουν 
ειδικές τραπεζικές σχολές, όπου εκπαιδεύουν τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους ή 
επιµορφώνουν το ήδη υπάρχον προσωπικό σε νέα τραπεζικά συστήµατα ή σε νέο 
εξοπλισµό. 
 
Σπουδαιότητα: Ο τραπεζικός υπάλληλος, ιδιαίτερα όταν συναλλάσσεται µε τον 
κόσµο, χρειάζεται να διαθέτει κοινωνική δεξιότητα, προθυµία, ευγένεια και υποµονή. 
Επίσης, είναι απαραίτητο να είναι ευσυνείδητος, εχέµυθος, έντιµος, συνεπής και να 
εργάζεται µε µεθοδικότητα, τάξη και ακρίβεια. Επιπλέον, σηµαντικά εφόδια θεωρούνται 
η υπολογιστική και µαθηµατική ικανότητα, η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και η ικανότητα για δουλειές γραφείου. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η 
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
 
Μέλλον: Στην αγορά εργασίας υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση τραπεζικών υπαλλήλων, 
παράλληλα, όµως, υπάρχει και µεγάλη προσφορά ειδικευµένων στελεχών από 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των επιπέδων. 
Οι προαγωγές και οι µισθολογικές προσαυξήσεις των τραπεζικών υπαλλήλων 
εξαρτώνται από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και την πολιτική που ακολουθεί στο 
θέµα αυτό η τράπεζα στην οποία εργάζονται. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τραπεζικός υπάλληλος µπορεί να απασχοληθεί σε 
κρατικές ή ιδιωτικές τράπεζες. 
Για ορισµένες θέσεις οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν διαγωνισµού, όπου οι υποψήφιοι 
εξετάζονται στην έκθεση, στη λογιστική, στα µαθηµατικά και σε ξένη γλώσσα. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τραπεζικός υπάλληλος µπορεί να απασχοληθεί σε 
κρατικές ή ιδιωτικές τράπεζες. 
Για ορισµένες θέσεις οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν διαγωνισµού, όπου οι υποψήφιοι 
εξετάζονται στην έκθεση, στη λογιστική, στα µαθηµατικά και σε ξένη γλώσσα. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Εργάζεται κυρίως ατοµικά αλλά και σε συνεργασία µε 
άλλους συναδέλφους του, όταν είναι απαραίτητο. Ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο 
εργάζεται, έρχεται σε µεγαλύτερη ή µικρότερη επαφή µε το κοινό. Σε ώρες και ηµέρες 
αιχµής εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους προκειµένου να 
διεκπεραιώσει κατά το δυνατόν συντοµότερα τις εργασίες του.  
Ο τραπεζικός υπάλληλος εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Η συνεχής 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κουράζει τα µάτια και τα χέρια. Επίσης, σε πολλές 
περιπτώσεις ο τραπεζικός υπάλληλος ασχολείται µε επαναλαµβανόµενες εργασίες 
ρουτίνας. Το ωράριο εργασίας του είναι το τυπικό οχτάωρο, το οποίο σε περιπτώσεις 
φόρτου εργασίας µπορεί να παραταθεί.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Oι τραπεζικοί υπάλληλοι εκπροσωπούνται από την 
Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανισµών Ελλάδος (ΟΤΟΕ). Ο κώδικας 
δεοντολογίας του κλάδου προέρχεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του τραπεζοϋπαλλήλου προσφέρει κύρος και 
προσελκύει πολλούς νέους που επιθυµούν µια σταθερή εργασία σε σύγχρονο 
περιβάλλον γραφείου και τους αρέσει η καθηµερινή συναναστροφή και οι συναλλαγές 
µε ανθρώπους. 
Ο τραπεζικός υπάλληλος έρχεται καθηµερινά σε επαφή µε πολλούς ανθρώπους. Για 
το λόγο αυτό χρειάζεται να διαθέτει υποµονή, κατανόηση, φιλικότητα και προθυµία να 
εξυπηρετεί.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υπαξιωµατικός Ενόπλων 
Δυνάµεων 

 
Ορισµός: Οι υπαξιωµατικοί ασχολούνται µε τη διοίκηση &την εκπαίδευση των 
εφέδρων ή του κατώτερου στρατιω-τικού προσωπικού των ενόπλων δυνάµεων, καθώς 
και µε τη χρήση και συντήρηση οπλοµηχανηµάτων, οχηµά-των και στρατιωτικών 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού γενικα. 
 
Περιγραφή: Οι υπαξιωµατικοί είναι µόνιµοι υπάλληλοι των ενόπλων δυνάµεων και 
έχουν σε γενικές γραµµές τα εξής καθήκοντα: Επιβλέπουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων από το κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό και τους έφεδρους 
στρατευµένους, εκτελούν τις διαταγές των αξιωµατικών σύµφωνα µε το 
καθηκοντολόγιο, πραγµατοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των στρατευµένων σε 
φυσικές ασκήσεις, χειρισµό όπλων και τεχνική κατάρτιση, χειρίζονται και συντηρούν 
οπλοµηχανήµατα, οχήµατα και άλλου είδους στρατιωτικό υλικό και όπλα, συµµετέχουν 
σε πολεµικές ασκήσεις ή επιφυλακές και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εµπόλεµες 
περιόδους. 
Τα υλικά µέσα που χειρίζονται οι υπαξιωµατικοί είναι τα όπλα, οπλικά συστήµατα, 
µηχανήµατα, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, οχήµατα, στρατιωτικά εφόδια, εκπαιδευτικό και 
εποπτικό υλικό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού και πολλά άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
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φυσικές ασκήσεις, χειρισµό όπλων και τεχνική κατάρτιση, χειρίζονται και συντηρούν 
οπλοµηχανήµατα, οχήµατα και άλλου είδους στρατιωτικό υλικό και όπλα, συµµετέχουν 
σε πολεµικές ασκήσεις ή επιφυλακές και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εµπόλεµες 
περιόδους. 
Τα υλικά µέσα που χειρίζονται οι υπαξιωµατικοί είναι τα όπλα, οπλικά συστήµατα, 
µηχανήµατα, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, οχήµατα, στρατιωτικά εφόδια, εκπαιδευτικό και 
εποπτικό υλικό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού και πολλά άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς υπαξιωµατικός, πρέπει µετά το λύκειο, να φοιτήσει σε 
µία από τις τρεις στρατιωτικές σχολές υπαξιωµατικών, δηλαδή τη Σχολή Μονίµων 
Υπαξιωµατικών του Στρατού Ξηράς, (ΣΜΥ), τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ). 
 
Σπουδαιότητα: Για να σταδιοδροµήσει κανείς ως υπαξιωµατικός, απαιτείται 
πειθαρχία, ευσυνειδησία, δυναµισµός, θάρρος, αυτάρκεια, επινοητικότητα και 
κατανόηση. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διαθέτει πολύ καλή υγεία, σωµατική αντοχή 
και φυσική κατάσταση, ικανότητα αντίληψης χώρου, µηχανική, υπολογιστική 
ικανότητα, καθώς και διοικητικά προσόντα. Όσοι αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των 
στρατευµένων χρειάζεται να έχουν µεταδοτικότητα και υποµονή. 

 
Μέλλον: Οι θέσεις εργασίας είναι σταθερές, αλλά µε τον περιορισµό του αριθµού των 
στρατευµένων, το θεσµό των αµειβόµενων στρατιωτών πενταετούς θητείας και τις νέες 
τεχνολογίες στα διοικητικά και οπλικά συστήµατα, απειλούνται µε συρρίκνωση. 
Παράλληλα, υπάρχει αρκετή προσφορά ανθρώπινου δυναµικού, ιδιαίτερα για το 
Πολεµικό Ναυτικό και την Πολεµική Αεροπορία.  
Οι δυνατότητες εξέλιξης των υπαξιωµατικών είναι προσδιορισµένες, αλλά δεν φτάνουν 
ψηλά στη στρατιωτική ιεραρχία. Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ενώ έχουν τη 
δυνατότητα διατροφής σε στρατιωτικές λέσχες ή αγορών ρουχισµού και τροφίµων από 
στρατιωτικά καταστήµατα µε χαµηλές τιµές.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι υπαξιωµατικοί µπορούν να απασχοληθούν σε όλα τα 
όπλα και σώµατα και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάµεων. Συγκεκριµένα, 
µπορούν να εργαστούν σε στρατόπεδα, διοικητικές υπηρεσίες, µονάδες εκστρατείας, 
αεροπορικές βάσεις, στρατιωτικές σχολές, κέντρα εκπαίδευσης, ναύσταθµους και 
πλοία. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία είναι δύσκολη και συνεπάγεται µεγάλη 
ευθύνη, γιατί ο υπαξιωµατικός είναι άµεσα υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαταγών 
των αξιωµατικών, είτε αυτές αφορούν την εκπαίδευση και την εύρυθµη λειτουργία του 
στρατεύµατος στην ειρήνη, είτε την εκτέλεση των σχεδίων µάχης σε πολεµικές 
επιχειρήσεις. 
Ο υπαξιωµατικός, µπορεί να διεξάγει χειρωνακτική εργασία (να χειρίζεται ένα 
πυροβόλο), φυσική εργασία (να συµµετέχει σε πορείες ή ασκήσεις), ή εργασία 
γραφείου ως υπάλληλος διοίκησης. Η εργασία του είναι συνήθως οµαδική µε κανονικό 
ωράριο, αλλά και έκτακτες απασχολήσεις ή βάρδιες για διάφορες ανάγκες της 
υπηρεσίας. Οι µετακινήσεις και οι µεταθέσεις, είναι υποχρεωτικές µέσα στο πλαίσιο 
του επαγγέλµατος.  
Ανάλογα µε την ειδικότητα, η εργασία του µπορεί να είναι επικίνδυνη ή ανθυγιεινή, αν 
χειρίζεται οπλικά συστήµατα και πυροµαχικά ή και σχετικά ξεκούραστη, αν 
αναλαµβάνει καθήκοντα υπαλληλικά ή εκπαιδευτικά. 
Εργάζεται είτε σε ανοικτούς, είτε σε κλειστούς χώρους των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων γενικά. Οι χώροι αυτοί µπορεί να είναι κλειστοί, όπως στρατιωτικοί 
θάλαµοι, γραφεία στρατοπέδου, αποθήκες, χώροι συντήρησης οχηµάτων�οπλικών 
συστηµάτων και σκαφών, υπόστεγα αεροσκαφών ή και υπαίθριοι, όπως γήπεδα 
ασκήσεων, πεδία βολής.  
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χειρίζεται οπλικά συστήµατα και πυροµαχικά ή και σχετικά ξεκούραστη, αν 
αναλαµβάνει καθήκοντα υπαλληλικά ή εκπαιδευτικά. 
Εργάζεται είτε σε ανοικτούς, είτε σε κλειστούς χώρους των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων γενικά. Οι χώροι αυτοί µπορεί να είναι κλειστοί, όπως στρατιωτικοί 
θάλαµοι, γραφεία στρατοπέδου, αποθήκες, χώροι συντήρησης οχηµάτων�οπλικών 
συστηµάτων και σκαφών, υπόστεγα αεροσκαφών ή και υπαίθριοι, όπως γήπεδα 
ασκήσεων, πεδία βολής.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Οι ένοπλες δυνάµεις, αποτελούν ένα χώρο που έλκει τα δυναµικά 
άτοµα που αρέσκονται στην πειθαρχία και την τάξη και σέβονται την ιεραρχία. 
Οι υπαξιωµατικοί Ε.Δ., χρειάζεται να διαθέτουν διοικητικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, καθώς και να µπορούν να διαχειρίζονται µε ευχέρεια τα υλικοτεχνικά µέσα 
και το στρατιωτικό υλικό, για τις ανάγκες της εργασίας τους. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υπεύθυνος Δηµοσίων Σχέσεων 

 
Ορισµός: Ο υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος για την εικόνα µιας 
επιχείρησης, ενός οργανισµού, ενός σωµατείου κ.λπ. προς την εγχώρια ή διεθνή κοινή 
γνώµη ή προς τους πελάτες και το ειδικότερο κοινό στο οποίο απευθύνονται.  
 
Περιγραφή: Πιο συγκεκριµένα, ο υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων φροντίζει για τη 
δηµιουργία ευνοϊκής εικόνας και γενικότερα για την προβολή της επιχείρησης, του 
οργανισµού κ.λπ. που εκπροσωπεί προς το ευρύ ή ειδικό κοινό στο οποίο 
απευθύνονται. Καθώς η εικόνα µιας επιχείρησης διαµορφώνεται από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της, ο ειδικός δηµοσίων σχέσεων πρέπει να γνωρίζει άριστα όλο το 
φάσµα των ενεργειών της και την άποψη του κοινού για αυτές.  
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διερευνά (µέσα από δηµοσκοπήσεις - 
σφυγµοµετρήσεις) την κοινή γνώµη για τον πελάτη του και ανάλογα µε τα στοιχεία που 
συγκεντρώνει προτείνει την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει για τη βελτίωση της 
εικόνας του, την προβολή του κ.λπ. Αφού λάβει τη σύµφωνη γνώµη του πελάτη του, 
προχωρά στην κατάρτιση συγκεκριµένου σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής, 
παρακολουθεί την εκτέλεσή του και αξιολογεί τα αποτελέσµατά του. Στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του πολλές φορές περιλαµβάνεται και η παρουσίαση της πολιτικής 
της επιχείρησης και η αιτιολόγηση των αποφάσεων που λαµβάνει και των στρατηγικών 
που ακολουθεί προς το ευρύτερο κοινό. 
Επιπλέον, στις αρµοδιότητές του και προκειµένου για την επίτευξη των στόχων 
επικοινωνιακής πολιτικής που θέτει αναλαµβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την 
προβολή της εταιρείας (συµµετοχή σε εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.), καθώς επίσης 
και την επιµέλεια διαφηµιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη δελτίων τύπου και τις επαφές 
µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
Στο πλαίσιο της εργασίας του χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και γενικότερα 
όλα τα µέσα που προσφέρονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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όλα τα µέσα που προσφέρονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Τη δυνατότητα να εργαστεί στο χώρο των δηµοσίων σχέσεων µπορεί 
κανείς να την αποκτήσει σπουδάζοντας στο τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας των ΤΕΙ. 
Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι µονόδροµος για την είσοδο στο συγκεκριµένο χώρο. 
Με το αντικείµενο των δηµοσίων σχέσεων µπορούν να ασχοληθούν απόφοιτοι και 
άλλων σχολών, όπως Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης , 
οικονοµικών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.λπ.των Α.Ε.Ι., καθώς και τµήµατα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εµπορίας και Διαφήµισης και Διεθνούς Εµπορίου των Τ.Ε.Ι., 
αλλά και σε αντίστοιχα τµήµατα δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ή σε Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών. 
Σε ορισµένες, βέβαια, περιπτώσεις, µπορεί να απαιτηθούν ειδικές σπουδές και 
προσόντα, όπως για παράδειγµα για την ενασχόληση µε το χώρο της χηµικής 
βιοµηχανίας, της ιατρικής βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι για την ενασχόληση µε το επάγγελµα 
είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ειδικός δηµοσίων σχέσεων χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει 
κοινωνική δεξιότητα και δυναµισµό. Ακόµα, πολύ σηµαντικό είναι να διαθέτει 
ικανότητες πειθούς, ευελιξίας και προσαρµοστικότητας και να είναι επινοητικός και 
συνεπής. Τέλος, απαραίτητο είναι να µπορεί να χειρίζεται καλά το λόγο τόσο σε 
προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο και να έχει προσεγµένη εµφάνιση. 
 
Μέλλον: Στη σηµερινή πραγµατικότητα υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 
ενασχόληση µε το επάγγελµα του ειδικού των δηµοσίων σχέσεων. Παρ' όλα αυτά ο 
ανταγωνισµός στο χώρο είναι έντονος. Σε γενικές γραµµές το επάγγελµα προσφέρει 
σηµαντικές δυνατότητες οικονοµικής και κοινωνικής ανέλιξης. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ειδικός δηµοσίων σχέσεων µπορεί να εργαστεί σε 
οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα, σε κυβερνητικές θέσεις και πολιτικά 
κόµµατα, σε τµήµατα δηµοσίων σχέσεων ιδιωτικών εταιρειών, φορέων και οργανισµών 
και σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών δηµοσίων 
σχέσεων σε τρίτους. Ακόµα, µπορούν να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
ανοίγοντας δικά τους γραφεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιώτες, 
ιδιωτικούς φορείς κ.λπ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του ειδικού δηµοσίων σχέσεων περιλαµβάνει 
συνεχείς επαφές µε άλλα άτοµα και σηµαντικό αριθµό µετακινήσεων για συµµετοχή σε 
διάφορες εκδηλώσεις - συναντήσεις. Συνήθως εργάζεται πρωινές ώρες, πολλές φορές 
όµως στις υποχρεώσεις του περιλαµβάνεται και το να παρευρεθεί σε κάποια 
εκδήλωση, δεξίωση κ.λπ. κατά τις βραδινές ώρες. Πρόκειται για εργασία µε γρήγορους 
και πιεστικούς ρυθµούς, πράγµα που συχνά συνεπάγεται πνευµατική και σωµατική 
κούραση αλλά και άγχος. 
Εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου µε όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και 
ποιότητας. 
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Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η εξοικείωση µε τις νέες µορφές επικοινωνίας, το χώρο της 
διαφήµισης και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα καθιστούν τον ειδικό δηµοσίων 
σχέσεων απαραίτητο στέλεχος των σηµερινών επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο επάγγελµα, η ενασχόληση µε το οποίο προϋποθέτει 
δυναµισµό, άνεση στις κοινωνικές επαφές και δηµιουργικότητα . 
 

  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Υπεύθυνος προµηθειών και 
διαχείρισης αποθήκης 

 
Ορισµός: Ο Υπ. Διαχείρισης Αποθήκης επιβλέπει & τηρεί όλες εκείνες τις διαδικασίες, 
ενέργειες & ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται για τη σωστή διευθέτηση, τακτοποίηση, 
φύλαξη & διακίνηση όλων των υλικών/προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται 
στην αποθήκη.  
 
Περιγραφή: Ο υπεύθυνος διαχείρισης αποθήκης έχει ως έργο τη διακίνηση, 
ενηµέρωση, και ασφάλεια των υλικών της αποθήκης. 
Οι δραστηριότητες του υπεύθυνου διαχείρισης αποθήκης είναι ο καταµερισµός 
εργασιών στους υπαλλήλους της αποθήκης, η παραλαβή των εµπορευµάτων της 
αποθήκης, η τροφοδοσία του καταστήµατος µε προϊόντα και η εξυπηρέτηση των 
πελατών, ο έλεγχος του stock της αποθήκης, καθώς και η επαφή µε πωλητές άλλων 
εταιρειών και η διενέργεια παραγγελιών. 
Για την ορθή λειτουργία του επαγγέλµατος απαιτούνται ξύλινες παλέτες και clark για τη 
µεταφορά των παλετών, µεγάλα καρότσια για τη µεταφορά κιβωτίων και ράφια (ξύλινα 
ή µεταλλικά) για την τακτοποίηση των εµπορευµάτων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια ο 
υπεύθυνος διαχείρισης αποθήκης χρειάζεται να χειρίζεται τα ειδικά προγράµµατα 
διαχείρισης αποθήκης µέσω Η/Υ . 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία ή ειδική πρακτική άσκηση. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται η λήψη σχετικού πτυχίου 
από Τ.Ε.Ι. Συνήθως το απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης είναι επαρκές, εκτός εάν η 
αποθήκη είναι µηχανογραφηµένη οπότε η γνώση και εξοικείωση µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές είναι αναγκαία. Σχετικές γνώσεις και κατάρτιση µπορούν να αποκτηθούν 
µετά από φοίτηση σε ανάλογες ειδικότητες των ιδιωτικών ή δηµοσίων Ι.Ε.Κ.  
 
Σπουδαιότητα: Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για τον υπεύθυνο διαχείρισης αποθήκης 
είναι η κριτική σκέψη, η ευσυνειδησία, ο δυναµισµός και η συνέπεια. 
Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να διαθέτει επίσης υπολογιστική ικανότητα αντίληψης 
χώρου, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες για να µπορεί να κατευθύνει και να 
οργανώνει το χώρο και τους εργαζόµενους στην αποθήκη. 
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αποθήκη είναι µηχανογραφηµένη οπότε η γνώση και εξοικείωση µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές είναι αναγκαία. Σχετικές γνώσεις και κατάρτιση µπορούν να αποκτηθούν 
µετά από φοίτηση σε ανάλογες ειδικότητες των ιδιωτικών ή δηµοσίων Ι.Ε.Κ.  
 
Σπουδαιότητα: Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για τον υπεύθυνο διαχείρισης αποθήκης 
είναι η κριτική σκέψη, η ευσυνειδησία, ο δυναµισµός και η συνέπεια. 
Ο επαγγελµατίας χρειάζεται να διαθέτει επίσης υπολογιστική ικανότητα αντίληψης 
χώρου, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες για να µπορεί να κατευθύνει και να 
οργανώνει το χώρο και τους εργαζόµενους στην αποθήκη. 
 
Μέλλον: Το ενδιαφέρον (από πλευράς ζήτησης και προσφοράς) για το επάγγελµα 
αυτό είναι αρκετά µεγάλο λόγω της αύξησης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον 
εµπορικό τοµέα. Επίσης, µε την ανάπτυξη του εµπορίου και την αύξηση των 
µεταφεροµένων προϊόντων, οι προοπτικές του επαγγέλµατος διαφαίνονται θετικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τις περισσότερες φορές ο εργαζόµενος ξεκινά ως 
υπάλληλος της επιχείρησης.  
Ο συγκεκριµένος επαγγελµατίας µπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό αλλά και το 
δηµόσιο τοµέα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που λειτουργούν µεγάλες αποθήκες 
αναλωσίµων κυρίως υλικών, όπως supermarket, αυτοκινητοβιοµηχανίες, εµπορικές 
επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων, κ.λ.π. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο υπεύθυνος διαχείρισης αποθήκης εργάζεται σε 
κλειστούς κυρίως χώρους ιδιωτικής ή δηµόσιας επιχείρησης. Η εργασία είναι 
υπεύθυνη και ο επαγγελµατίας πρέπει να διασφαλίζει καλή συνεργασία µε τους 
υπαλλήλους της αποθήκης. Η εργασία απαιτεί κάποια επίπεδα µυϊκής δύναµης για τη 
µεταφορά και τακτοποίηση των εµπορευµάτων όποτε αυτό χρειαστεί.  
Ο επαγγελµατίας ακολουθεί το ωράριο εργασίας που καθορίζεται από το φορέα 
απασχόλησής του, όµως αρκετά συχνά απαιτείται να εργαστεί υπερωριακά όταν 
υπάρχει φόρτος εργασίας.  

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο υπεύθυνος διαχείρισης αποθήκης κρατά µια σηµαντική θέση για την 
επιχείρηση που εργάζεται, γιατί από τη συνέπεια, την υπευθυνότητά του, τη σωστή 
οργάνωση και διαχείριση των εµπορευµάτων που διακινούνται στην αποθήκη, 
εξαρτάται κατά µεγάλο ποσοστό η καλή πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φαρµακοποιός 

 
Ορισµός: Ο φαρµακοποιός είναι ο επιστήµονας που γνωρίζει τη σύνθεση, τις 
ιδιότητες, τις επιδράσεις & τη χρήση των φαρµάκων & τα διαθέτει στην αγορά 
σύµφωνα µε τις ιατρικές συνταγές. Μπορεί επίσης να ασχολείται µε την έρευνα στον 
τοµέα παρασκευής φαρµάκων.  
 
Περιγραφή: Ο φαρµακοποιός είναι υπεύθυνος για την πώληση των φαρµάκων και 
των φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε τις συνταγές του γιατρού. Παρέχει 
ταυτόχρονα συµβουλές για τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης των φαρµάκων. 
Μπορεί να παρασκευάζει και ο ίδιος ορισµένα φάρµακα ύστερα από ιατρική συνταγή ή 
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Ορισµός: Ο φαρµακοποιός είναι ο επιστήµονας που γνωρίζει τη σύνθεση, τις 
ιδιότητες, τις επιδράσεις & τη χρήση των φαρµάκων & τα διαθέτει στην αγορά 
σύµφωνα µε τις ιατρικές συνταγές. Μπορεί επίσης να ασχολείται µε την έρευνα στον 
τοµέα παρασκευής φαρµάκων.  
 
Περιγραφή: Ο φαρµακοποιός είναι υπεύθυνος για την πώληση των φαρµάκων και 
των φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε τις συνταγές του γιατρού. Παρέχει 
ταυτόχρονα συµβουλές για τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης των φαρµάκων. 
Μπορεί να παρασκευάζει και ο ίδιος ορισµένα φάρµακα ύστερα από ιατρική συνταγή ή 
να διαθέτει στους πελάτες του φάρµακα χωρίς συνταγή. Ακόµη, στο φαρµακείο του 
διαθέτει καλλυντικά ή άλλα είδη υγιεινής, ιατρικό και ορθοπεδικό υλικό. Πολλές φορές 
στο πλαίσιο του επαγγέλµατός του προσφέρει απλές ιατρικές υπηρεσίες, όπως 
µετράει την πίεση των πελατών, κάνει εµβόλια, ή ακόµα φροντίζει απλά τραύµατα.  
Κατά την εργασία του ο φαρµακοποιός χρησιµοποιεί διάφορα όργανα, όπως ζυγαριά, 
αναµίκτη, δυναµοποιητές για οµοιοπαθητικά φάρµακα, δοσοµετρητές, κλπ. 
Οι δραστηριότητες του φαρµακοποιού µπορεί να ποικίλουν και να εξειδικεύονται 
ανάλογα µε το χώρο απασχόλησής του:  
Στο φαρµακείο του ο φαρµακοποιός φροντίζει την τοποθέτηση και ταξινόµηση 
φαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων καθώς και τη συντήρησή τους, ώστε να µην 
υποστούν αλλοιώσεις. Ένα µέρος του χρόνου του το αφιερώνει σε κάποιες 
γραφειοκρατικές εργασίες. Υποβάλλει καταστάσεις στα ταµεία, τηρεί καταστάσεις 
συνταγών, τοξικών παρασκευασµάτων, ναρκωτικών κλπ. 
Ως ερευνητής ασχολείται κυρίως µε την παρασκευή νέων φαρµάκων ή τη βελτίωση της 
σύστασης των υπαρχόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνεργάζεται µε το γιατρό 
και το χηµικό µε στόχο τον εντοπισµό των αιτίων που δηµιουργούν τις διάφορες 
παθήσεις και την ανακάλυψη δραστικών ουσιών που καταπολεµούν τα αίτια αυτά.  
Σε µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα ο φαρµακοποιός διαχειρίζεται τα αποθέµατα 
φαρµάκων και φροντίζει για την ανανέωσή τους.  
Στις φαρµακευτικές εταιρείες καθοδηγεί τους εµπορικούς αντιπροσώπους και τους 
ιατρικούς επισκέπτες, πραγµατοποιεί απλές αναλύσεις και ελέγχει την 
αποτελεσµατικότητα των παρασκευασµάτων. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού είναι 
απαραίτητη η άδεια µετά από ετήσια πρακτική άσκηση και τρίµηνη µεταπτυχιακή 
εξάσκηση σε φαρµακείο. Την άδεια χορηγεί το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού απαιτούνται 
σπουδές στο τµήµα Φαρµακευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας των 
Πανεπιστηµίων. Επίσης, σπουδές και κατάρτιση στην ειδικότητα του βοηθού 
φαρµακείου και του τεχνικού φαρµάκων-καλλυντικών-αρωµατοποιίας, παρέχονται από 
τα Τ.Ε.Ε. και τα Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα. 
 
Σπουδαιότητα: Ο φαρµακοποιός χρειάζεται να διαθέτει καλές γνώσεις βιοχηµείας, 
χηµείας και βιολογίας, καθώς κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του είναι πιθανόν να 
ασχολείται και µε την παρασκευή φαρµάκων. Είναι απαραίτητο να έχει δυνατή µνήµη, 
ευσυνειδησία, οξυδέρκεια, ακρίβεια και υπευθυνότητα επειδή διαχειρίζεται 
φαρµακευτικά προϊόντα και ειδικά παρασκευάσµατα, που έχουν άµεση σχέση µε τη 
δηµόσια υγεία. 
Στην περίπτωση που o φαρµακοποιός διατηρεί δικό του φαρµακείο εκτός από τα 
προηγούµενα χαρακτηριστικά, χρειάζεται ορισµένα επιπρόσθετα προσόντα, όπως το 
να διαθέτει υποµονή, να είναι εξυπηρετικός, πρόθυµος, ευγενικός και κοινωνικός µε 
τους πελάτες του. Η µεγάλη προσοχή, η υπευθυνότητα και η φροντίδα για την πιστή 
εκτέλεση των ιατρικών συνταγών περιλαµβάνονται στα καθήκοντα του επαγγέλµατος 
και θεωρούνται προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά για τον επαγγελµατία φαρµακοποιό. 
Στα προσόντα του επίσης περιλαµβάνονται, η ικανότητα στις πωλήσεις και στην 
επιλογή των προϊόντων που µπορούν να διακινηθούν µέσω του καταστήµατος του σε 
συνδυασµό µε τη ζήτηση στην περιοχή, καθώς επίσης, οι δεξιότητες οργάνωσης, 
διαχείρισης και λειτουργίας αποθήκης. 
Επιπρόσθετα, οι φαρµακοποιοί που ασχολούνται µε τη διαχείριση των φαρµάκων στα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, χρειάζεται να διαθέτουν οργανωτικές διαχειριστικές ικανότητες 
µεγάλων αποθεµάτων, ενώ οι φαρµακοποιοί που ασχολούνται µε την προώθηση 
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τους πελάτες του. Η µεγάλη προσοχή, η υπευθυνότητα και η φροντίδα για την πιστή 
εκτέλεση των ιατρικών συνταγών περιλαµβάνονται στα καθήκοντα του επαγγέλµατος 
και θεωρούνται προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά για τον επαγγελµατία φαρµακοποιό. 
Στα προσόντα του επίσης περιλαµβάνονται, η ικανότητα στις πωλήσεις και στην 
επιλογή των προϊόντων που µπορούν να διακινηθούν µέσω του καταστήµατος του σε 
συνδυασµό µε τη ζήτηση στην περιοχή, καθώς επίσης, οι δεξιότητες οργάνωσης, 
διαχείρισης και λειτουργίας αποθήκης. 
Επιπρόσθετα, οι φαρµακοποιοί που ασχολούνται µε τη διαχείριση των φαρµάκων στα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, χρειάζεται να διαθέτουν οργανωτικές διαχειριστικές ικανότητες 
µεγάλων αποθεµάτων, ενώ οι φαρµακοποιοί που ασχολούνται µε την προώθηση 
φαρµάκων µέσω εµπορικών αντιπροσώπων, είναι χρήσιµο να διαθέτουν διοικητικές, 
οργανωτικές ικανότητες και επιχειρηµατικό πνεύµα. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του φαρµακοποιού παρουσιάζει σήµερα µια δυσκολία στην 
απορρόφηση των πτυχιούχων. Θεωρείται αρκετά κορεσµένο, ιδιαίτερα στις µεγάλες 
πόλεις, όπου υπάρχει πληθώρα φαρµακείων. Οι θέσεις εργασίας στις βιοµηχανίες 
φαρµάκων είναι περιορισµένες.  
Oι αµοιβές των φαρµακοποιών θεωρούνται ικανοποιητικές και µπορούν να φτάσουν 
σε υψηλά επίπεδα, όταν οι φαρµακοποιοί διατηρούν δικό τους φαρµακείο. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φαρµακοποιός µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε 
φαρµακείο, σε νοσοκοµεία, σε ασφαλιστικά ταµεία, σε φαρµακεία θεραπευτηρίων και 
σε βιοµηχανίες παρασκευής φαρµάκων ή καλλυντικών. Ακόµα, µπορεί να 
δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρώντας δικό του φαρµακείο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας στο φαρµακείο είναι καλές µε 
εξαίρεση την πολύωρη ορθοστασία και την επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια της 
διανυκτέρευσης, από τυχόν διαρρήκτες ή χρήστες ναρκωτικών. Ο φαρµακοποιός 
εργάζεται µε ωράριο καταστηµάτων, ενώ είναι υποχρεωµένος να διανυκτερεύει ή να 
διηµερεύει ορισµένες µέρες κάθε µήνα. Οι εφηµερίες, όπως και οι διανυκτερεύσεις, 
ρυθµίζονται και ανακοινώνονται από τον τοπικό φαρµακευτικό σύλλογο. Μερικές 
φορές ο φαρµακοποιός µετακινείται από το φαρµακείο του και επισκέπτεται διάφορα 
ασφαλιστικά ταµεία ( Ι.Κ.Α., Δηµόσιο Ταµείο κλπ ) για να εισπράξει οφειλές.  
Οι συνθήκες εργασίας στις µεγάλες βιοµηχανίες φαρµάκων θεωρούνται ανθυγιεινές και 
µπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και αναπνευστικά προβλήµατα. Το 
ωράριο εργασίας στις βιοµηχανίες φαρµάκων καθορίζεται από τη σύµβαση και από τις 
ανάγκες της εργασίας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι φορείς που εκπροσωπούν το επάγγελµα είναι ο 
Φαρµακευτικός Σύλλογος κάθε Νοµού και ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος. 
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του φαρµακοποιού απαιτεί ιδιαίτερη υπευθυνότητα και 
προσοχή. Ο φαρµακοποιός πρέπει να εκτελεί προσεκτικά κάθε ιατρική συνταγή που 
του προσκοµίζεται, καθώς και να δίνει υπεύθυνα συµβουλές για τη δοσολογία και τον 
τρόπο χρήσης κάθε φαρµάκου στους πελάτες του. 
Όταν ασκεί ελεύθερο επάγγελµα χρειάζεται να είναι υποµονετικός, ευγενικός, 
πρόθυµος και να έχει άνεση στις επαφές του µε τους ανθρώπους. 
Ο φαρµακοποιός οφείλει να παρακολουθεί και να ενηµερώνεται συνεχώς για την 
πρόοδο της έρευνας και για τα νέα σκευάσµατα που κυκλοφορούν. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φιλόλογος 

 
Ορισµός: Ο φιλόλογος µελετάει διαχρονικά τη σπουδή της γλώσσας και τους κανόνες 
χρήσης της σε συνδυασµό και µε άλλες επιστήµες όπως την Ιστορία και την Τέχνη.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο φιλόλογος ασχολείται µε την επιστηµονική έρευνα της 
εξέλιξης ενός λαού και του πολιτισµού του µε βάση κυρίως τη γλώσσα και τα γραπτά 
του µνηµεία. Μελετάει όλα εκείνα τα δεδοµένα τα οποία διαµορφώνουν µια γλώσσα. 
Ασχολείται µε την κατανόηση της λογοτεχνίας και κάθε άλλης γραπτής εκδήλωσης του 
ανθρώπου. 
Ο ερευνητής φιλόλογος ασχολείται µε την επιλογή και συγκέντρωση των κειµένων, τη 
µελέτη τους και την επιλογή των µεθόδων που θα χρησιµοποιήσει για την ερµηνεία 
τους. 
Ο εκπαιδευτικός φιλόλογος ασχολείται µε τη διδασκαλία αρχαίων ή σύγχρονων 
µορφών της γλώσσας, την ανάλυση των κανόνων χρήσης της γλώσσας, τη διδασκαλία 
και ερµηνεία συγκεκριµένων λογοτεχνικών κειµένων, την εκµάθηση τρόπων 
προφορικής ή γραπτής γλωσσικής έκφρασης, τη διόρθωση εργασιών των 
εκπαιδευόµενων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο φιλόλογος είναι απόφοιτος των τµηµάτων Φιλολογίας ή Φιλολογίας 
Ξένων Γλωσσών, των Α.Ε.Ι. Μπορεί να εξειδικευτεί µετά τις βασικές του σπουδές, 
λαµβάνοντας µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. 
 
Σπουδαιότητα: Στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του φιλόλογου, 
περιλαµβάνονται η κριτική αναλυτική και συνθετική σκέψη, η παρατηρητικότητα και η 
µεθοδικότητα. Αναγκαία για το επάγγελµα κρίνεται η σωστή χρήση της γλώσσας την 
οποία διδάσκει. Στην περίπτωση της ενασχόλησης µε τη διδασκαλία της γλώσσας, η 
µεταδοτικότητα, η υποµονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως 
επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύµα 
οµαδικότητας και συνεργασίας.  
Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ιδιαίτερα η χρήση 
του διαδικτύου), θεωρούνται σήµερα χρήσιµα εφόδια για την άσκηση του 
επαγγέλµατος. 
 
Μέλλον: Ο µεγάλος αριθµός των πτυχιούχων φιλολόγων δηµιουργεί δυσκολία στην 
απορρόφησή τους στην εκπαίδευση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φιλόλογος µπορεί να εργαστεί ως ερευνητής ή 
σύµβουλος, σε ερευνητικά κέντρα, µουσεία και βιβλιοθήκες, ως µεταφραστής ή 
επιµελητής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, ως διορθωτής σε εφηµερίδες, περιοδικά 
και διάφορα έντυπα, ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση ή 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο φιλόλογος ως ερευνητής, εργάζεται σε χώρο γραφείου 
µε καλές συνθήκες εργασίας, συνήθως ατοµικά. Η εργασία είναι πνευµατική και µπορεί 
να διεξάγεται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδηµαϊκών 
χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. 
Ο εκπαιδευτικός φιλόλογος εργάζεται κυρίως σε σχολεία της µέσης εκπαίδευσης, µε 
ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο φιλόλογος ως ερευνητής, εργάζεται σε χώρο γραφείου 
µε καλές συνθήκες εργασίας, συνήθως ατοµικά. Η εργασία είναι πνευµατική και µπορεί 
να διεξάγεται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδηµαϊκών 
χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. 
Ο εκπαιδευτικός φιλόλογος εργάζεται κυρίως σε σχολεία της µέσης εκπαίδευσης, µε 
ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η αγάπη για τη µελέτη των λαών, του πολιτισµού τους, της γλώσσας 
και της ιστορίας τους χαρακτηρίζουν το φιλόλογο. 
Η καλή χρήση της γλώσσας, του γραπτού και προφορικού λόγου, θεωρούνται 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για το φιλόλογο. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φοντοποιός (ʼλλα Επαγγέλµατα 
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Υποδησης) 

 
Ορισµός: Πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο µιας 
αλυσίδας εργασίας, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και 
προετοιµασία για πώληση υφασµάτων-ενδυµάτων, υποδηµάτων και δερµάτινων 
ειδών.  
 
Περιγραφή: O φοντοποιός ξεκινά την εργασία του µε το ρεφυλάρισµα των κοµµατιών 
του δέρµατος και της φόδρας που θα χρησιµοποιήσει. Στη συνέχεια, προετοιµάζει τα 
κοµµάτια για τη ραφή του φοντιού (το επάνω µέρος του υποδήµατος) και περνάει τη 
φακαρόλα (λάστιχο), την ταινία, το γύρισµα και αλείφει µε κόλλα. Κατόπιν, 
συναρµολογεί τα κοµµάτια του δέρµατος και τα ράβει για τη δηµιουργία του φοντιού. 
Για την εργασία του χρησιµοποιεί γαζωτικές µηχανές διαφόρων τύπων, ρεφυλαριστική 
µηχανή, γυριστική δερµάτων, σχιστική, σφυρί ρέγουλας, ψαλίδι και πινέλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την εξάσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων δεν 
απαιτείται αντίστοιχη άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι επαγγελµατίες αυτοί µπορούν να ειδικευτούν σε δηµόσια ή ιδιωτικά 
ΙΕΚ, σε σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρµατος του ΕΟΜΜΕΧ ή 
να µάθουν εµπειρικά την τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  

 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, 
υποµονή και σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς 
υπεύθυνοι και προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. 
Απαραίτητα στοιχεία για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, 
η επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η 
ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
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να µάθουν εµπειρικά την τέχνη εργαζόµενοι δίπλα σε έµπειρους επαγγελµατίες.  

 
Σπουδαιότητα: Οι επαγγελµατίες των κλάδων αυτών πρέπει να έχουν ηρεµία, 
υποµονή και σωµατική αντοχή. Χρειάζεται ακόµα να είναι συνεργάσιµοι, συνεπείς 
υπεύθυνοι και προσεκτικοί στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων. 
Απαραίτητα στοιχεία για την ενασχόληση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι, επίσης, 
η επιδεξιότητα στο χειρισµό εργαλείων και µηχανών, η αισθητική αντίληψη, η 
ικανότητα συνδυασµού χρωµάτων και η ικανότητα αντίληψης των σχηµάτων. 
 
Μέλλον: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιµα επαγγέλµατα στον κλάδο της παραγωγής. Η 
µαζική, όµως, εισαγωγή έτοιµων ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών από άλλες χώρες 
έχει δηµιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων για να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό και να προσφέρουν νέες 
θέσεις εργασίας. 
Γενικότερα, οι αµοιβές για τα επαγγέλµατα αυτά θεωρούνται χαµηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής ανάλογα µε την 
ειδικότητά τους, µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια 
παραγωγής ενδυµάτων, κατασκευής υποδηµάτων και άλλων δερµάτινων ειδών ως 
µισθωτοί, ή ακόµη και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστηµα) 
αναλαµβάνοντας εργασίες για λογαριασµό άλλων καταστηµάτων, εταιρειών ή και 
ιδιωτών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι επαγγελµατίες της οµάδας αυτής χρησιµοποιούν 
εργαλεία και µηχανές και εργάζονται ατοµικά ή οµαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους 
χώρους αυτούς υπάρχει έντονος θόρυβος και µυρωδιές από τα δέρµατα, ζέστη, ατµοί, 
χνούδι από τα υφάσµατα κ.λ.π. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Πρόκειται για δηµιουργικά επαγγέλµατα, άγνωστα στο ευρύ κοινό, τα 
οποία, όµως, είναι άκρως απαραίτητα στον κλάδο παραγωγής, προκειµένου να 
φτάσουν στα χέρια του καταναλωτή έτοιµα τα διάφορα είδη ένδυσης και δερµάτινα 
είδη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φύλακας ασφαλείας 

 
Ορισµός: Ο φύλακας ασφάλειας είναι ο υπεύθυνος για τη φύλαξη εργοστασίων, 
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, δηµόσιων κτιρίων, τραπεζών, σχολείων, κέντρων 
διασκέδασης και κάθε είδους χώρου.  
 
Περιγραφή: Έργο του φύλακα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
ατόµων από κλοπές, εγκληµατικές ενέργειες, απειλές, εκβιασµούς, συµπλοκές, 
δολιοφθορές. 
Ο φύλακας ασφάλειας µπορεί να παραµένει σε ένα συγκεκριµένο σηµείο και να ελέγχει 
οποιονδήποτε πλησιάζει ή περνάει από αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις είναι 
υποχρεωµένος να κάνει περιπολίες πεζός ή µε όχηµα και να ελέγχει περιµετρικά ή και 
εσωτερικά τις εγκαταστάσεις που έχει αναλάβει να παρακολουθεί. 
Τα υλικά µέσα που χρησιµοποιούν οι φύλακες ασφάλειας είναι οχήµατα περιπολίας, 
όπλα, οθόνες παρακολούθησης, ανιχνευτές µετάλλων, κινητά τηλέφωνα, ασύρµατοι, 
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Περιγραφή: Έργο του φύλακα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
ατόµων από κλοπές, εγκληµατικές ενέργειες, απειλές, εκβιασµούς, συµπλοκές, 
δολιοφθορές. 
Ο φύλακας ασφάλειας µπορεί να παραµένει σε ένα συγκεκριµένο σηµείο και να ελέγχει 
οποιονδήποτε πλησιάζει ή περνάει από αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις είναι 
υποχρεωµένος να κάνει περιπολίες πεζός ή µε όχηµα και να ελέγχει περιµετρικά ή και 
εσωτερικά τις εγκαταστάσεις που έχει αναλάβει να παρακολουθεί. 
Τα υλικά µέσα που χρησιµοποιούν οι φύλακες ασφάλειας είναι οχήµατα περιπολίας, 
όπλα, οθόνες παρακολούθησης, ανιχνευτές µετάλλων, κινητά τηλέφωνα, ασύρµατοι, 
φακοί, προβολείς.  
Σε κάποιες περιπτώσεις ο φύλακας µπορεί να αναλάβει την προστασία και 
υπεράσπιση της ζωής δηµόσιων προσώπων (σωµατοφύλακας), είτε κατά τη 
παραµονή τους στο σπίτι είτε κατά τη διάρκεια µετακίνησής τους σε δηµόσιους 
χώρους. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος φύλακας ασφάλειας απαιτείται µόνο η ολοκλήρωση 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η προϋπηρεσία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά σε 
ορισµένες περιπτώσεις είναι επιθυµητή. Δεν υπάρχουν ειδικές σχολές ή ιδρύµατα 
όπου µπορεί να σπουδάσει κάποιος για να απασχοληθεί στο συγκεκριµένο 
επάγγελµα. Αρκετοί φύλακες όµως µπορεί να είναι απόφοιτοι στρατιωτικών ή 
αστυνοµικών σχολών ή να έχουν ασχοληθεί µε διάφορα πολεµικά ή επικίνδυνα 
αθλήµατα. 

 
Σπουδαιότητα: Ο φύλακας χρειάζεται να είναι δυναµικός, γυµνασµένος, µε εύρωστη 
σωµατική διάπλαση και αρκετά ευκίνητος. Στα χαρακτηριστικά του φύλακα 
περιλαµβάνονται η ετοιµότητα, η εγρήγορση, η υποµονή, καθώς και το αίσθηµα 
ευθύνης για τη δουλειά του. Τα γρήγορα αντανακλαστικά, η ψυχραιµία και η τόλµη, 
είναι ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία αξιολογούνται ως θετικά στοιχεία για την 
άσκηση του επαγγέλµατος. 
Οι ικανότητες που απαιτούνται για να γίνει κάποιος φύλακας ασφάλειας είναι η 
ικανότητα επιβολής, αντίληψης του χώρου και ταχείας αντίδρασης σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις. 
 
Μέλλον: Σήµερα, η ανάγκη προστασίας και φύλαξης ανθρώπων και περιουσιών, 
γίνεται ολοένα και µεγαλύτερη. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά δεν 
υπάρχει µεγάλη σιγουριά για τη διατήρηση της εργασίας, εκτός αν ο φύλακας έχει 
προσληφθεί ως µόνιµος υπάλληλος σε δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία.  
Οι αµοιβές του φύλακα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Καλύτερες αποδοχές φαίνεται ότι 
έχει στη περίπτωση της προστασίας υψηλών προσώπων, όπου ο µισθός του µπορεί 
να προσαυξάνεται µε ειδικά πριµ, επιδόµατα εκτός έδρας, ή διάφορα δώρα. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φύλακας ασφάλειας µπορεί να εργαστεί σε κρατικές ή 
ιδιωτικές τράπεζες, σε υπουργεία, πρεσβείες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, σε 
αεροδρόµια, δηµόσιους χώρους, πάρκα, σταθµούς αυτοκινήτων - τρένων, 
καταστήµατα, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, καζίνο, κατοικίες, σχολεία, εργοστάσια 
και επιχειρήσεις. Επίσης, µπορεί να προσληφθεί ως υπάλληλος σε κάποια εταιρεία 
που αναλαµβάνει τη φύλαξη χώρων, ή την εκτέλεση χρηµαταποστολών για 
λογαριασµό τρίτων. Ακόµη, µπορεί να ασχοληθεί αποκλειστικά µε την προστασία 
προσώπων (υπουργικά στελέχη, προέδρους τραπεζών, µεγαλοεπιχειρηµατίες, κλπ.), 
ή να δραστηριοποιηθεί σε ανάλογο τοµέα, παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας. 
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λογαριασµό τρίτων. Ακόµη, µπορεί να ασχοληθεί αποκλειστικά µε την προστασία 
προσώπων (υπουργικά στελέχη, προέδρους τραπεζών, µεγαλοεπιχειρηµατίες, κλπ.), 
ή να δραστηριοποιηθεί σε ανάλογο τοµέα, παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του φύλακα απαιτεί ευθύνη και συνεχή 
εγρήγορση. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο φύλακας κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του είναι πολλοί, λόγω της αύξησης των ληστειών και των άλλων 
εγκληµατικών ενεργειών. Εργάζεται όρθιος ή καθιστός µπροστά στην οθόνη 
παρακολούθησης, ή στο σηµείο ελέγχου. Το ωράριο εργασίας του περιλαµβάνει 
κυλιόµενες βάρδιες. Συνήθως ο φύλακας εργάζεται νυκτερινές ώρες. Εργάζεται µόνος 
του ή σε συνεργασία µε άλλα άτοµα σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους.  
Ο φύλακας αναγκάζεται να µετακινείται πολύ συχνά όταν εργάζεται ως 
σωµατοφύλακας, καθώς συνοδεύει το πρόσωπο που προστατεύει, σε όλες του τις 
µετακινήσεις, εντός ή εκτός έδρας. Το ωράριο εργασίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη 
σύµβαση, καθώς και από το πρόγραµµα ή τις έκτακτες υποχρεώσεις του εργοδότη 
του.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο υπεύθυνος ασφάλειας χρειάζεται να βρίσκεται σε συνεχή ετοιµότητα 
και εγρήγορση, να διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά, ευκινησία, ψυχραιµία, 
αποφασιστικότητα.  
Τα ηλεκτρονικά µέσα όπως οι κάµερες, τα κινητά τηλέφωνα, οι ασύρµατοι, οι 
ανιχνευτές µετάλλων διευκολύνουν αρκετά την εργασία του φύλακα ασφάλειας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φυσικός 

 
Ορισµός: O φυσικός µελετά και ερευνά τα φυσικά φαινόµενα και τους νόµους που τα 
διέπουν.  
 
Περιγραφή: Ο φυσικός ως επιστήµονας, παρατηρεί, διενεργεί πειράµατα και αναλύει 
τη δοµή ή τις ιδιότητες της ύλης και τον τρόπο µε τον οποίο µετατρέπεται σε ενέργεια. 
Διενεργεί εργαστηριακές µετρήσεις για να διαπιστώσει τις ιδιότητες διαφόρων υλικών. 
Επιλύει προβλήµατα στην παραγωγή µηχανηµάτων, ιατρικών συσκευών και υλικών. 
Ακόµη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστηµονική βιβλιογραφία και ασχολείται µε 
την προετοιµασία και διεξαγωγή διαλέξεων και µαθηµάτων, όταν αναλαµβάνει 
εκπαιδευτικά καθήκοντα.  
Ο φυσικός χειρίζεται τον ειδικό εξοπλισµό ενός εργαστηρίου φυσικής που 
περιλαµβάνει συσκευές µετρήσεων µάζας, συσκευές λέϊζερ, τηλεσκόπια, ηλεκτρονικά 
µικροσκόπια, εξαρτήµατα φυσικών και χηµικών πειραµάτων, µικρό µηχανουργείο και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο φυσικός είναι απόφοιτος των τµηµάτων Φυσικής των Α.Ε.Ι.. 
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Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο φυσικός είναι απόφοιτος των τµηµάτων Φυσικής των Α.Ε.Ι.. 
 
Σπουδαιότητα: Στα προσόντα του φυσικού περιλαµβάνονται η ικανότητα παραγωγής 
ιδεών και η πρωτοτυπία σκέψης, η καλή µνήµη, καθώς και η επιδεξιότητα στους 
χειρισµούς των διαφόρων οργάνων, η γλωσσική, µαθηµατική και µηχανική ικανότητα. 
Επίσης, µέσα στα πλαίσια του επαγγέλµατος, περιλαµβάνεται η παρατηρητικότητα, η 
επιστηµονική περιέργεια και ενδιαφέρον, η ερευνητική διάθεση, καθώς και η δεξιότητα 
στην επίλυση προβληµάτων. 
 
Μέλλον: Σήµερα, παρόλη τη χρησιµότητα του επαγγέλµατος, οι προοπτικές του 
θεωρούνται µέτριες, γιατί υπάρχει µεγάλος αριθµός πτυχιούχων και περιορισµένος 
αριθµός θέσεων εργασίας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φυσικός µπορεί να απασχοληθεί στα τµήµατα ερευνών 
και παραγωγής βιοµηχανικών µονάδων, στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, στη 
µετεωρολογική υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), στα δηµόσια ή ιδιωτικά γυµνάσια και λύκεια και σε 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια. Ακόµη, σε γραφεία περιβαλλοντολογικών 
ερευνών και σε γραφεία τεχνολογικών εφαρµογών. 
Μετά από µεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού, µπορεί επίσης να 
απασχοληθεί ως καθηγητής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.), ή ως ερευνητής σε 
ερευνητικά κέντρα, (Δηµόκριτος). Επίσης, µε την αποφοίτησή του από το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στη Ραδιοηλεκτρολογία, ο φυσικός µπορεί να 
απασχοληθεί στον Ο.Τ.Ε., στη Δ.Ε.Η. και στην Ε.Ρ.Τ. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο φυσικός εργάζεται κυρίως σε κλειστό χώρο και 
ειδικότερα σε περιβάλλον εργαστηρίου, µηχανουργείου και γραφείου. Σε ανοιχτό χώρο 
βρίσκεται, όταν διεξάγει παρατηρήσεις και κάνει µετρήσεις διαφόρων φαινοµένων. 
Όταν εργάζεται σε εργαστήρια πυρηνικής φυσικής, έρχεται σε επαφή µε ραδιενεργά 
υλικά και ακτινοβολία, γι' αυτό χρειάζεται να τηρεί τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής 
προστασίας και ασφάλειας. 
Η εργασία του φυσικού είναι κυρίως πνευµατική και ερευνητική. Ο φυσικός δουλεύει 
ατοµικά και οµαδικά µε άλλα µέλη της επιστηµονικής οµάδας του, χωρίς συγκεκριµένο 
ωράριο εργασίας. Ανάλογα µε το ερευνητικό έργο µετακινείται σε τοποθεσίες 
εργαστηρίων, µετρήσεων ή πειραµάτων. Χρειάζεται να παρακολουθεί επίσης συχνά 
σεµινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι φυσικοί εκπροσωπούνται συλλογικά από την 
Ένωση Φυσικών, ενώ οι καθηγητές φυσικοί εκπροσωπούνται από την Ο.Λ.Μ.Ε.. 
 
Γενικά σχόλια: Ο φυσικός µελετά και ερευνά τη δοµή, τις ιδιότητες της ύλης και τον 
τρόπο που αυτή µετασχηµατίζεται σε ενέργεια και καταλήγει σε χρήσιµα 
συµπεράσµατα, που αφορούν στην επίλυση βασικών προβληµάτων σε ένα ευρύ 
πεδίο εφαρµογών. 
Ο φυσικός χρησιµοποιεί για τις µελέτες του την παρατήρηση και το πείραµα, που 
διεξάγονται σε φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φυσιοθεραπευτής 

 
Ορισµός: Ο φυσιοθεραπευτής εφαρµόζει τεχνικές και φυσικές µεθόδους για την 
αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των µερών του 
ανθρώπινου σώµατος και την ανακούφιση από τον πόνο.  
 
Περιγραφή: Ο φυσιοθεραπευτής συνεργάζεται µε το γιατρό για τη θεραπευτική αγωγή 
του πελάτη µε σκοπό την κινητοποίηση και ανάπτυξη των άλλων υγιών µυϊκών 
δυνάµεών του, ώστε να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν η κινητικότητά του. Συζητά µε 
τον ασθενή τις ιδιαιτερότητες της πάθησής του και τον στηρίζει καθόλη τη διάρκεια της 
θεραπείας. Διδάσκει και βοηθά τον πελάτη στην εκτέλεση των ασκήσεων, στη χρήση 
βοηθητικών συσκευών ή τεχνητών µελών. Τέλος, καθοδηγεί τον ασθενή και τους 
συγγενείς του για τη συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι. Ο φυσιοθεραπευτής 
χρησιµοποιεί στο έργο του διάφορες τεχνικές όπως το µασάζ, τα θεραπευτικά λουτρά 
και άλλα. 
Ορισµένοι φυσιοθεραπευτές προσφέρουν γενικές υπηρεσίες στο αντικείµενο τους, ενώ 
άλλοι εξειδικεύονται σε διάφορες θεραπείες για ασθενείς µε χρόνιες ή προσωρινές 
παθήσεις ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι φυσιοθεραπευτές εργάζονται ακόµα για τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης ατόµων και κυρίως αθλητών ή χορευτών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι χορηγείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος από τη Νοµαρχία εγκατάστασής τους.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του φυσιοθεραπευτή πρέπει να 
έχει πτυχίο του τµήµατος Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. ή ως βοηθός, µπορεί να είναι 
διπλωµατούχος Ι.Ε.Κ. ή απόφοιτος Τ.Ε.Ε.Οι πτυχιούχοι του τµήµατος 
Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Α.Ε.Ι., όπως 
για παράδειγµα στα τµήµατα Ιατρικής ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. κ.ά., αφού επιτύχουν στις 
κατατακτήριες εξετάσεις του αντίστοιχου τµήµατος. 
 
Σπουδαιότητα: Ο φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να έχει υποµονή και επιµονή, καλή 
υγεία, σωµατική αντοχή και επιδεξιότητα στα χέρια. Ακόµη, να έχει την ικανότητα της 
επικοινωνίας προκειµένου να εξηγήσει τη θεραπευτική αγωγή στον ασθενή, να τον 
συµβουλεύσει και να κερδίσει τη συνεργασία και την εµπιστοσύνη του. Απαραίτητο 
είναι να έχει οργανωτικές ικανότητες, ώστε να αναπροσαρµόζει κατάλληλα τη 
θεραπευτική αγωγή µε τη συνεργασία του θεράποντα γιατρού. 

 
Μέλλον: Το επάγγελµα έχει ικανοποιητική ανάπτυξη στη χώρα µας τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που προσφέρονται είναι ικανοποιητικός και 
οι επαγγελµατίες αµείβονται µε καλές αποδοχές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
διατηρούν ιδιωτικό φυσιοθεραπευτήριο.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φυσιοθεραπευτής µπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας, σε νοσοκοµεία, κλινικές, ιδρύµατα και ασφαλιστικούς φορείς, σε 
ινστιτούτα αισθητικής, σε αθλητικά σωµατεία και αθλητικά κέντρα. Επίσης, σε ιδρύµατα 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε οίκους ευγηρίας ή σε γυµναστήρια. 
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Μέλλον: Το επάγγελµα έχει ικανοποιητική ανάπτυξη στη χώρα µας τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ο αριθµός των θέσεων εργασίας που προσφέρονται είναι ικανοποιητικός και 
οι επαγγελµατίες αµείβονται µε καλές αποδοχές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
διατηρούν ιδιωτικό φυσιοθεραπευτήριο.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο φυσιοθεραπευτής µπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας, σε νοσοκοµεία, κλινικές, ιδρύµατα και ασφαλιστικούς φορείς, σε 
ινστιτούτα αισθητικής, σε αθλητικά σωµατεία και αθλητικά κέντρα. Επίσης, σε ιδρύµατα 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε οίκους ευγηρίας ή σε γυµναστήρια. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το αντικείµενο εργασίας του φυσιοθεραπευτή απαιτεί 
κατά περίπτωση διαφορετικούς χειρισµούς και προϋποθέτει γνώσεις, εµπειρία και 
υπευθυνότητα. Συχνά ο φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να είναι όρθιος και να 
χρησιµοποιεί δύναµη στα χέρια του. Επίσης, η συνεχής καθηµερινή επαφή µε τους 
ανθρώπους που αντιµετωπίζουν δύσκολα προβλήµατα, µπορεί να προκαλέσει ψυχική 
καταπόνηση. Στα νοσοκοµεία δουλεύει µε συνεχές ωράριο, ενώ όταν διατηρεί δικό του 
φυσιοθεραπευτήριο διαµορφώνει ο ίδιος τις συνθήκες και το ωράριο εργασίας του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η ΠΟΕΔΗΝ. 
 
Γενικά σχόλια: Ο φυσιοθεραπευτής πρέπει να έχει καλές γνώσεις ανατοµίας, 
φυσιολογίας και ψυχολογίας. Να διαθέτει σωµατική αντοχή, µυϊκή δύναµη και 
δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών, αλλά και υποµονή, ευγένεια καθώς και 
ανεκτικότητα στις καθηµερινές επαφές µε τους πελάτες-ασθενείς του. 
Ο τεχνολογικός εξοπλισµός είναι απαραίτητος στην εργασία του φυσιοθεραπευτή. Ο 
φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να ενηµερώνεται συχνά για τις τεχνολογικές εξελίξεις που 
συµβαίνουν στον κλάδο του και να τις ενσωµατώνει στη δουλειά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φωτογράφος 

 
Ορισµός: Η επιλογή, η προετοιµασία και η αποτύπωση ενός θέµατος µε τη 
φωτογραφική µηχανή, αποτελεί το κύριο έργο του φωτογράφου.  
 
Περιγραφή: Ο φωτογράφος ανάλογα µε το θέµα και το είδος της φωτογραφίας που 
θέλει να βγάλει, επιλέγει την κατάλληλη µηχανή, το φακό και το φιλµ που θα 
χρησιµοποιήσει. Ελέγχει το φωτισµό ανάλογα µε το θέµα και τους χώρους 
φωτογράφησης, εσωτερικούς ή εξωτερικούς και επιµελείται το σκηνικό ή το πλαίσιο 
λήψης της φωτογραφίας. Καθορίζει τη γωνία λήψης και την πανοραµική εικόνα του 
φωτογραφικού θέµατος. Ανάλογα µε το φιλµ, το φως και το θέµα της φωτογραφίας, 
επιλέγει το διάφραγµα και την ταχύτητα του φωτοφράκτη (κλείστρου) και ρυθµίζει το 
φακό λήψης. 
Εκτός από τη λήψη της φωτογραφίας ασχολείται µε την εµφάνιση, την εκτύπωση και 
µεγέθυνση των φωτογραφιών που έβγαλε, αν και οι περισσότεροι φωτογράφοι δίνουν 
τα φιλµς για εµφάνιση σε ειδικά εργαστήρια. Επιµελείται, καθαρίζει, συντηρεί τις 
µηχανές και τον εξοπλισµό του και τέλος, φροντίζει να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις 
στον τοµέα του, παρακολουθώντας τα ειδικά έντυπα και τις εργασίες των συναδέλφων 
του. 
Οι φωτογράφοι χρησιµοποιούν σχεδόν τον ίδιο εξοπλισµό, παρόλο που τα θέµατα της 
φωτογράφησης παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία: το πιο σηµαντικό εργαλείο τους είναι η 
φωτογραφική µηχανή µε τους φακούς και τα άλλα εξαρτήµατα, οι εκτυπωτές και τα 
εµφανιστήρια.  
Ο φωτογράφος µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών 
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µεγέθυνση των φωτογραφιών που έβγαλε, αν και οι περισσότεροι φωτογράφοι δίνουν 
τα φιλµς για εµφάνιση σε ειδικά εργαστήρια. Επιµελείται, καθαρίζει, συντηρεί τις 
µηχανές και τον εξοπλισµό του και τέλος, φροντίζει να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις 
στον τοµέα του, παρακολουθώντας τα ειδικά έντυπα και τις εργασίες των συναδέλφων 
του. 
Οι φωτογράφοι χρησιµοποιούν σχεδόν τον ίδιο εξοπλισµό, παρόλο που τα θέµατα της 
φωτογράφησης παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία: το πιο σηµαντικό εργαλείο τους είναι η 
φωτογραφική µηχανή µε τους φακούς και τα άλλα εξαρτήµατα, οι εκτυπωτές και τα 
εµφανιστήρια.  
Ο φωτογράφος µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη φωτογραφία πριν την τελική της 
εκτύπωση και να επέµβει στο µέγεθος, το χρώµα, τα είδωλα, ακόµη και να προσθέσει 
ειδικά εφέ, βασιζόµενος στην δηµιουργική του φαντασία ή τις ιδιαιτερότητες του έργου 
που έχει αναλάβει.  
Οι φωτογραφίες χρησιµοποιούνται στην ενηµέρωση ως πληροφοριακό υλικό σε 
έντυπα, βιβλία, φυλλάδια, αφίσες κτλ, για καλλιτεχνικούς σκοπούς, στη διαφήµιση και 
την ειδησεογραφία. 
 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται ειδική 
άδεια. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο φωτογράφος µπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τµήµατα των 
Τ.Ε.Ι., καθώς και στις ανάλογες ειδικότητες των δηµόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.  

 
Σπουδαιότητα: Η καλλιτεχνική ευαισθησία, η δηµιουργικότητα, το ταλέντο και η 
παρατηρητικότητα, είναι αναγκαία προσόντα για την επαγγελµατική ενασχόληση µε τη 
φωτογραφία. Επιπρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση χρήσης των ειδικών 
λογισµικών και των νέων τεχνολογικών µέσων επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας.  
Ο φωτογράφος χρειάζεται να έχει µεγάλη υποµονή και επιµονή, σχολαστική ακρίβεια 
και συνέπεια. Ακόµη, να διαθέτει καλλιτεχνική παιδεία, επιδεξιότητα, σταθερότητα στις 
κινήσεις του και καλή αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου. 
Στη δουλειά του χρησιµεύουν και η γνώση γλωσσών, η άνεση στην κοινωνική επαφή 
και η ικανότητα επικοινωνίας, εφόσον συνεργάζεται συχνά µε άλλους επαγγελµατίες 
και χρειάζεται να έχει πολλές γνωριµίες στο χώρο της αγοράς.  
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλµατος κινούνται σε σταθερά µέτρια 
επίπεδα. Για τους αναγνωρισµένους καλλιτέχνες φωτογράφους και όσους 
συµµετέχουν σε ειδικές αποστολές για περιοδικά και εφηµερίδες, η ζήτηση και οι 
αποδοχές είναι υψηλότερες.  
Οι αποδοχές του επαγγελµατία φωτογράφου, γενικά χαρακτηρίζονται ως 
ικανοποιητικές και είναι ανάλογες µε τα προσόντα, τη φήµη και τη δραστηριότητα του 
ως επαγγελµατία. 

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Εργάζεται σε εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, 
διαφηµιστικές εταιρείες, φωτογραφικά στούντιο, οίκους µόδας, τηλεοπτικούς σταθµούς 
αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας διατηρώντας δικό του εργαστήριο, ή κατάστηµα 
πώλησης φωτογραφικών ειδών.  
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του φωτογράφου, ποικίλλουν 
ανάλογα µε το είδος και το χώρο της απασχόλησής του. Όταν ασχολείται µε την 
εµφάνιση των φωτογραφιών στο εργαστήριο (σκοτεινός θάλαµος), ο φωτογράφος 
χρειάζεται να είναι προσεκτικός, γιατί έρχεται σε επαφή µε διάφορα χηµικά υγρά που 
µπορεί συχνά να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρµα ή στα µάτια.  
Ο καλλιτέχνης φωτογράφος, εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους (στούντιο 
φωτογράφησης), ή σε διάφορους εξωτερικούς χώρους, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
πελατών και τις απαιτήσεις της µόδας ή της διαφήµισης. Η φωτογράφηση σε 
εργαστηριακό χώρο, γίνεται κάτω από άνετες συνθήκες, σε ευχάριστο περιβάλλον και 
µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. Στους εξωτερικούς όµως χώρους, ο φωτογράφος 
βρίσκεται αντιµέτωπος µε τις καιρικές και φυσικές συνθήκες που επικρατούν την ώρα 
της φωτογράφησης.  
Μια άλλη κατηγορία φωτογράφων, οι φωτοδηµοσιογράφοι, (καλύπτουν ειδικά θέµατα 
φωτογράφησης για δηµοσιογραφικούς σκοπούς), έχουν δυσκολότερες συνθήκες 
εργασίας, µετακινούνται συνεχώς και µπορεί να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
και κινδύνους για την προσωπική τους ασφάλεια, µε αποστολές σε αποµακρυσµένες, 
ταραχώδεις ή εµπόλεµες περιοχές. 
Τόσο οι καλλιτέχνες φωτογράφοι, όσο και οι φωτοδηµοσιογράφοι, δεν έχουν σταθερό 
ωράριο ούτε καθορισµένες ηµέρες εργασίας, καθώς η αποτύπωση των θεµάτων τους 
σε φωτογραφία, πρέπει να γίνει τη συγκεκριµένη στιγµή που θεωρείται κατάλληλη από 
τον φωτογράφο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι επαγγελµατίες εγγράφονται στο Επιµελητήριο 
Εικαστικών Τεχνών.  
 
Γενικά σχόλια: Τα άτοµα που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την φωτογραφία, είναι 
συνήθως άτοµα δραστήρια, δυναµικά, τολµηρά, ανήσυχα, µε φαντασία, καλλιτεχνικό 
γούστο και αισθητικό κριτήριο. 
Η τεχνολογία και ο εξοπλισµός στο χώρο της φωτογραφίας συνεχώς αλλάζει. Ο 
φωτογράφος οφείλει να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις και τις αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται και να τις ενσωµατώνει στη δουλειά του, προκειµένου να εξελιχθεί 
επαγγελµατικά µε επιτυχία. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Φωτοµοντέλο-Μανεκέν 

 
Ορισµός: Το φωτοµοντέλο παρουσιάζει και διαφηµίζει ρούχα ή καταναλωτικά 
προϊόντα, τονίζοντας µε την προσωπική του παρουσία ή φωτογράφησή του, ορισµένα 
χαρακτηριστικά τους.  
 
Περιγραφή: Το φωτοµοντέλο διαφηµίζει ρούχα ή διάφορα αξεσουάρ. Παρουσιάζει, 
επίσης, µε ελκυστικό τρόπο προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι κύριες δραστηριότητες αυτού 
του επαγγελµατία είναι η δοκιµή (πρόβα) για τη διαφήµιση του προϊόντος, η 
φωτογράφηση για τα έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η συµµετοχή 
σε επιδείξεις µόδας. Στο πλαίσιο του επαγγέλµατος, το φωτοµοντέλο συµµετέχει και σε 
διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η άσκηση, η γυµναστική και η φροντίδα 
για τη διατήρηση και περιποίηση του σώµατος, οι δηµόσιες σχέσεις µε ανθρώπους του 
καλλιτεχνικού και επιχειρηµατικού κόσµου, ή οι συνεντεύξεις σε περιοδικά ή στο 
ραδιόφωνο και οι εµφανίσεις στην τηλεόραση. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
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φωτογράφηση για τα έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η συµµετοχή 
σε επιδείξεις µόδας. Στο πλαίσιο του επαγγέλµατος, το φωτοµοντέλο συµµετέχει και σε 
διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η άσκηση, η γυµναστική και η φροντίδα 
για τη διατήρηση και περιποίηση του σώµατος, οι δηµόσιες σχέσεις µε ανθρώπους του 
καλλιτεχνικού και επιχειρηµατικού κόσµου, ή οι συνεντεύξεις σε περιοδικά ή στο 
ραδιόφωνο και οι εµφανίσεις στην τηλεόραση. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του 
φωτοµοντέλου εκτός από κάποιες γενικές γνώσεις λυκείου, τεχνικές κίνησης σώµατος 
και στοιχειώδους υποκριτικής. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε, είναι η γνώση ξένων 
γλωσσών λόγω των συνεργασιών που γίνονται µε εταιρείες του εξωτερικού. 
 
Σπουδαιότητα: Το βασικό προσόν που απαιτείται από το επάγγελµα είναι η εµφάνιση 
σύµφωνα µε τις αισθητικές τάσεις της εποχής. Το φωτοµοντέλο χρειάζεται να διαθέτει 
φωτογένεια, καλαίσθητα φυσικά χαρακτηριστικά, καλλίγραµµο σώµα, σωστή κίνηση 
σώµατος και νεαρή ηλικία. Ο ενθουσιασµός, ο αυθορµητισµός, η κοινωνικότητα, η 
άνεση στο χώρο και ο δυναµισµός, είναι απαραίτητα στοιχεία για το επάγγελµα. 
Ακόµα, η αισθητική αντίληψη γύρω από το ντύσιµο και την εµφάνιση καθώς και η 
δεξιότητα στις δηµόσιες σχέσεις είναι προσόντα που βοηθούν το φωτοµοντέλο στην 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία. 
 
Μέλλον: Με τη βαρύτητα που δίνεται στη διαφήµιση από τις επιχειρήσεις, το 
επάγγελµα αυτό έχει αυξανόµενη ζήτηση. Παράλληλα υπάρχει και µεγάλη προσφορά 
νέων φωτοµοντέλων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα απορρόφησης 
λόγω του έντονου ανταγωνισµού. Στο επάγγελµα αυτό προτιµούνται άτοµα νεαρής 
ηλικίας και σε λίγα χρόνια οι µεγαλύτεροι σε ηλικία αναγκάζονται να αποσυρθούν.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα φωτοµοντέλα συνεργάζονται µε πρακτορεία 
µοντέλων, τα οποία τους εξασφαλίζουν εργασία και συνεργασίες, ή συνεργάζονται 
επίσης µε οίκους µόδας ή άλλες επιχειρήσεις καταναλωτικών ειδών. Μπορούν ακόµα 
να εργαστούν στην κρατική ή στην ιδιωτική τηλεόραση ή να συνεργάζονται µε 
περιοδικά µόδας ή γενικού ενδιαφέροντος. Συχνά, εργάζονται και ως παρουσιαστές 
τηλεοπτικών προγραµµάτων ή αναλαµβάνουν µικρούς ρόλους σε κινηµατογραφικές ή 
τηλεοπτικές ταινίες ή στο θέατρο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του φωτοµοντέλου είναι πολύ κουραστικό, 
διότι απαιτεί διαρκή κίνηση και ορθοστασία. Ασκείται σε ειδικά διαµορφωµένους για τις 
ανάγκες της παρουσίασης χώρους ή σε εξωτερικό περιβάλλον ανάλογα µε το είδος της 
διαφήµισης. Το φωτοµοντέλο συνήθως αντιµετωπίζει δύσκολες και πιεστικές συνθήκες 
κατά τις φωτογραφίσεις ή τα γυρίσµατα διαφηµίσεων σε εξωτερικούς χώρους, µε 
πολύωρες δοκιµές και επαναλήψεις. Το επάγγελµα δεν ακολουθεί τα τυπικά ωράρια 
εργασίας και τις αργίες. Περιλαµβάνει ακόµα αρκετή ένταση και άγχος, καθώς το άτοµο 
εκτίθεται καθηµερινά στο ευρύ κοινό και απαιτείται να έχει άψογη εµφάνιση. Στο 
φωτοµοντέλο προσφέρεται επίσης η δυνατότητα για ταξίδια εντός και εκτός της χώρας. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα αυτό ταιριάζει σε νέους, νέες, µε φιλοδοξίες, που 
αρέσκονται στη δηµοσιότητα και προβολή. 
Το µοντέλο χρειάζεται να ακολουθεί ένα συγκεκριµένο τρόπο ζωής µε συνεχή άσκηση, 
λιτή διατροφή, καθώς και συχνή φροντίδα και περιποίηση του σώµατος. 
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αρέσκονται στη δηµοσιότητα και προβολή. 
Το µοντέλο χρειάζεται να ακολουθεί ένα συγκεκριµένο τρόπο ζωής µε συνεχή άσκηση, 
λιτή διατροφή, καθώς και συχνή φροντίδα και περιποίηση του σώµατος. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χαράκτης 

 
Ορισµός: Ο χαράκτης ασχολείται µε την κατασκευή επιγραφών και σφραγίδων για 
λογαριασµό των πελατών του.  
 
Περιγραφή: Η εργασία του χαράκτη περιλαµβάνει τη συνεννόηση και την παραλαβή 
συγκεκριµένης εργασίας από τον πελάτη, την κοστολόγηση της εργασίας, την αγορά 
υλικών για την εργασία και την κατασκευή της επιγραφής ή της σφραγίδας. 
Ο χαράκτης στη δουλειά του χρησιµοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως παντογράφο, 
τρυπάνι, φρέζα, ηλεκτρονικό παντογράφο, κοπτικό πλότερ, χαρακτικό λέιζερ και 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο χαράκτης πρέπει να έχει γνώσεις εφαρµοστού µηχανουργείου και 
γνώσεις χρήσης συγκεκριµένων προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες 
µπορούν να αποκτηθούν µε πρακτική άσκηση δίπλα σε κάποιον άλλο τεχνίτη. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα αυτό απαιτεί ακρίβεια, ηρεµία και υποµονή. Ο 
χαράκτης χρειάζεται να διαθέτει αντίληψη του χώρου και των σχηµάτων, επιδεξιότητα 
µε τις κατασκευές και τη χρήση λεπτών εργαλείων, να γνωρίζει τη χρήση των 
χρωµάτων, να είναι λεπτολόγος, να διαθέτει καλό γούστο και αισθητική αντίληψη. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα αυτό σήµερα δεν έχει µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και 
η προσφορά ανάλογων τεχνιτών υπερκαλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι χαράκτες παραγωγής µπορούν να απασχοληθούν σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό 
τους εργαστήριο. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του χαράκτη είναι χειρωνακτική, καθιστική και 
κουραστική. Ο χαράκτης εργάζεται µε κανονικό ηµερήσιο ωράριο ατοµικά ή και 
οµαδικά.  
Εργάζεται σε κλειστό χώρο � εργαστήριο, ή σε ανοιχτό χώρο για τοποθετήσεις 
επιγραφών ή πινακίδων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση της εργασίας 
για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η εργασία του χαράκτη απαιτεί προσοχή, ακρίβεια, λεπτοµέρεια και 
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Εργάζεται σε κλειστό χώρο � εργαστήριο, ή σε ανοιχτό χώρο για τοποθετήσεις 
επιγραφών ή πινακίδων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση της εργασίας 
για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η εργασία του χαράκτη απαιτεί προσοχή, ακρίβεια, λεπτοµέρεια και 
επιδέξιους χειρισµούς των ειδικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται για τη χάραξη. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χειριστές Βαρέων Μηχανηµάτων 
και Αγροτικών Μηχανηµάτων 

 
Ορισµός: Ο χειριστής βαρέων µηχανηµάτων ασχολείται µε το χειρισµό καθώς και µε 
τη συντήρηση ειδικών µηχανηµάτων, όπως είναι οι εκσκαφείς.  
 
Περιγραφή: Ο χειριστής βαρέων µηχανηµάτων αναλαµβάνει εργασίες για τη 
διαµόρφωση αγροτεµαχίων ή καλλιεργειών, εκσκαφές για τη διαµόρφωση δρόµων ή 
δηµόσιων έργων, για τη µεταφορά διαφόρων ειδών.  
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο χειριστής βαρέων µηχανηµάτων, 
χρησιµοποιεί µηχανήµατα εκτέλεσης τεχνικών έργων, είτε µε θερµική µηχανή 
(βενζινοκίνητα-πετρελαιοκίνητα), είτε ηλεκτροκίνητα. Αυτά διακρίνονται ανάλογα µε το 
είδος του µηχανήµατος και την ιπποδύναµη. Μερικά από αυτά είναι οι γερανοί, αντλίες-
πρέσες µπετόν, τρυπανοφόρα οχήµατα, οδοστρωτήρες, εκχιονιστικά µηχανήµατα και 
άλλα. Επίσης, χρησιµοποιεί εργαλεία, είδη λιπαντηρίου και µέσα µεταφοράς του 
χειριστή και των καυσίµων για το έργο. Τέλος, αναλαµβάνει και τη συντήρηση των 
µηχανηµάτων αυτών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος, εκτός από την 
προϋπηρεσία, απαιτείται δίπλωµα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας καθώς και πτυχίο 
χειριστού µηχανήµατος από το Υπουργείο Βιοµηχανίας.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµικά µε το Π.Δ. 31/90.  
 
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση ενός χειριστή βαρέων µηχανηµάτων, γίνεται µόνο δίπλα 
σε έµπειρο χειριστή (απαιτούνται τουλάχιστον 600 ηµεροµίσθια).  

 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας απαιτείται να έχει καλή υγεία, φυσική δύναµη και 
σταθερότητα στα χέρια και στα πόδια. Η εργασία του απαιτεί συντονισµό κινήσεων και 
επιδεξιότητα. Είναι επίσης σηµαντικό να διαθέτει µηχανική ικανότητα καθώς και 
ικανότητα αντίληψης χώρου.  
 
Μέλλον: Στο συγκεκριµένο επάγγελµα υπάρχει ζήτηση που διατηρείται σταθερή, λόγω 
της χρησιµότητας του επαγγέλµατος για τη λειτουργία βιοµηχανιών ή κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χειριστής βαρέων µηχανηµάτων απασχολείται σε 
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σταθερότητα στα χέρια και στα πόδια. Η εργασία του απαιτεί συντονισµό κινήσεων και 
επιδεξιότητα. Είναι επίσης σηµαντικό να διαθέτει µηχανική ικανότητα καθώς και 
ικανότητα αντίληψης χώρου.  
 
Μέλλον: Στο συγκεκριµένο επάγγελµα υπάρχει ζήτηση που διατηρείται σταθερή, λόγω 
της χρησιµότητας του επαγγέλµατος για τη λειτουργία βιοµηχανιών ή κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χειριστής βαρέων µηχανηµάτων απασχολείται σε 
βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις δηµόσιες ή ιδιωτικές, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε 
δήµους, ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο χειριστής βαρέων µηχανηµάτων εργάζεται πάντα σε 
ανοικτούς χώρους, είτε ατοµικά, είτε ως µέλος οµάδας. Τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει µπορεί να σχετίζονται µε τις καιρικές συνθήκες, καθώς και µε το 
γενικότερο εργασιακό περιβάλλον (χώµα, σκόνη, καυσαέριο). 
Το ωράριο του είναι σταθερό. Συχνά όµως απαιτείται, ο χειριστής βαρέων 
µηχανηµάτων, να εργάζεται υπερωρίες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
µηνών, όταν αναλαµβάνει ειδικές εργασίες. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Υπάρχει µεγάλο πεδίο εφαρµογής του επαγγέλµατος και ο χειριστής, 
µπορεί να εξειδικευτεί στη χρήση ενός συγκεκριµένου µηχανήµατος, όπως γερανός 
(είτε σε ξηρά, είτε σε θάλασσα), αντλίες-πρέσες µπετόν, καλαθοφόρα οχήµατα, 
τρυπανοφόρα οχήµατα, γκρεϊντερ, ανυψωτικά µηχανήµατα, οδοστρωτήρες, 
εκχιονιστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα διαγραµµίσεων οδών και αεροδροµίων, φρέζες 
και πολλά άλλα. 
Ο χειρισµός βαρέων µηχανηµάτων απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, υπευθυνότητα, 
συγχρονισµό και συντονισµό µυαλού και χεριών, προκειµένου να γίνουν έγκαιρα και 
επιδέξια οι κατάλληλοι χειρισµοί.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χειριστής µηχανηµάτων κοπής 
ξύλου 

 
Ορισµός: Ο χειριστής επαγγελµατικών µηχανηµάτων ξύλου έχει ως αντικείµενο 
εργασίας την επεξεργασία και την καµπύλωση συµπαγούς ξύλου και κόντρα πλακέ.  
 
Περιγραφή: Η εργασία του χειριστή επαγγελµατικών µηχανηµάτων ξύλου 
περιλαµβάνει την επιλογή υλικών και τον σχεδιασµό της εργασίας που έχει αναλάβει, 
την αγορά πρώτων υλών, την κατασκευή καλουπιών, την εφαρµογή του ξύλου στα 
µηχανήµατα και την επεξεργασία του. Στη δουλειά του περιλαµβάνονται η επικοινωνία 
µε πελάτες και προµηθευτές, καθώς και η οικονοµική και διαχειριστική οργάνωση της 
επιχείρησής του, όταν ο επαγγελµατίας είναι και ιδιοκτήτης του εργαστηρίου. 
Κατά την εργασία του ο χειριστής µηχανηµάτων ξύλου, χρησιµοποιεί ειδικές πρέσσες, 
κλασσικά ξυλουργικά εργαλεία, τυρολέζα, ψαλίδια και συρραπτικό καπλαµάδων, 
ξεγυριστικά, αντιγραφική φρέζα κ.λπ 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
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µε πελάτες και προµηθευτές, καθώς και η οικονοµική και διαχειριστική οργάνωση της 
επιχείρησής του, όταν ο επαγγελµατίας είναι και ιδιοκτήτης του εργαστηρίου. 
Κατά την εργασία του ο χειριστής µηχανηµάτων ξύλου, χρησιµοποιεί ειδικές πρέσσες, 
κλασσικά ξυλουργικά εργαλεία, τυρολέζα, ψαλίδια και συρραπτικό καπλαµάδων, 
ξεγυριστικά, αντιγραφική φρέζα κ.λπ 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Υπάρχει η δυνατότητα σπουδών και εξειδίκευσης στο αντικείµενο στην 
Διπλάρειο Σχολή καθώς και σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., που προσφέρουν την 
ειδικότητα Ξυλουργών. 
 
Σπουδαιότητα: Ο επαγγελµατίας χειριστής µηχανηµάτων ξύλου χαρακτηρίζεται από 
ευσυνειδησία, επινοητικότητα, δυναµισµό, συνέπεια και ενδιαφέρον για την επιχείρηση 
και την δουλειά του. Επίσης, του χρειάζονται η µηχανική ικανότητα, η επιδεξιότητα, η 
υπολογιστική ικανότητα και η ικανότητα αντίληψης του χώρου.  
 
Μέλλον: Οι αµοιβές του ανέρχονται σε µεσαία προς υψηλά επίπεδα και εξαρτώνται 
από ύψος και το είδος των παραγγελιών που αναλαµβάνει. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χειριστής ξυλουργικών µηχανηµάτων απασχολείται 
κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής εντοιχιζόµενων επίπλων και 
ξυλουργικών εργασιών, σε µεγάλους οργανισµούς όπως νοσοκοµεία, συγκροτήµατα 
κατοικιών, σχολικών κτιρίων, πανεπιστηµίων κ.α 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο χώρος εργασίας του χειριστή ξυλουργικών 
µηχανηµάτων είναι το εργαστήριο της επιχείρησης όπου δουλεύει: τα εργοστάσια 
κατασκευής επίπλων, τα εργαστήρια προµήθειας κι επεξεργασίας ξύλου, οι βιοτεχνίες 
κατασκευής και συναρµολόγησης εντοιχιζόµενων κουζινών.  
Το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης όπου 
εργάζεται. Πολλές φορές ίσως χρειασθεί να εργάζεται και επιπρόσθετες ώρες, λόγω 
φόρτου δουλειάς ή λόγω εποχικότητας του παραγοµένου προϊόντος. Το επάγγελµα 
είναι αρκετά κουραστικό λόγω της ορθοστασίας που απαιτείται, ενώ οι συνθήκες 
εργασίας θεωρούνται ανθυγιεινές, γιατί στο εργαστήριο υπάρχει αρκετός θόρυβος, 
σκόνη και πριονίδια από τα ξύλα που τεµαχίζονται. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο χειριστής επαγγελµατικών µηχανηµάτων ξύλου, χρειάζεται να 
διαθέτει επιδεξιότητα στο χειρισµό µηχανηµάτων, δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης, 
προσοχή κατά την εκτέλεση της εργασίας του και τέλος, καλή γνώση των διαφόρων 
ειδών ξύλου ως προς την ποιότητα και την αντοχή τους, καθώς και των υλικών που 
χρησιµοποιεί για την επεξεργασία τους. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χηµικός 

 
Ορισµός: Είναι ο επιστήµονας που ασχολείται µε τη µελέτη και έρευνα της δοµής και 
σύνθεσης και των µετασχηµατισµών της οργανικής και ανόργανης ύλης.  
 
Περιγραφή: Ο χηµικός ασχολείται µε τον καθορισµό της χηµικής σύστασης και των 
χηµικών ιδιοτήτων, τόσο της οργανικής όσο και της ανόργανης ύλης. Χρησιµοποιεί τις 
θεωρητικές γνώσεις από την έρευνα για πρακτικές εφαρµογές στη βιοµηχανία, την 
παραγωγή µε σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.  
Ο χηµικός αναλύει και µελετά στο εργαστήριό του κάτω από ορισµένες συνθήκες και 
µε τη βοήθεια οργάνων, ουσίες και ενώσεις. Επίσης ερευνά τις διάφορες µεταβολές 
που γίνονται στη χηµική δοµή της ύλης και τους παράγοντες που επενεργούν ή 
προκαλούν αυτές τις µεταβολές. 
Ασκεί επίσης, τον εργαστηριακό έλεγχο σε προϊόντα, για να διαπιστώσει, εάν έχουν τις 
κατάλληλες ιδιότητες για τον άνθρωπο και εάν η σύνθεσή τους είναι σύµφωνη µε τις 
νόµιµες προδιαγραφές. Ελέγχει τις πρώτες ύλες και παρακολουθεί τις χηµικές 
διαδικασίες από τις οποίες παράγονται διάφορα προϊόντα, όπως τρόφιµα, ποτά έλαια, 
είδη αρτοποιίας, πετρελαιοειδή, πλαστικά, απορρυπαντικά, συνθετικές ίνες, χρώµατα, 
φάρµακα, τσιµέντα, µεταλλουργικά είδη, εκρηκτικές ύλες, οξέα, άλατα, διαλύτες και 
άλλα. Ειδικότερα, ο χηµικός συλλέγει δείγµατα για τις εργαστηριακές χηµικές 
αναλύσεις, αξιολογεί τα αποτελέσµατα, ενηµερώνεται από την αντίστοιχη 
βιβλιογραφία, σχεδιάζει και βελτιώνει τα εργαστηριακά προγράµµατα. 
Τα µέσα που χρησιµοποιεί είναι αναλυτικά όργανα υψηλής τεχνολογίας, 
εργαστηριακές συσκευές, αντιδραστήρες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
Ως χηµικός παραγωγής ασχολείται σε πρώτο στάδιο µε το ζύγισµα των πρώτων υλών. 
Στη συνέχεια επιβλέπει την ανάµιξη των πρώτων υλών για την παραγωγή των 
προϊόντων, ελέγχει διάφορες χηµικές παραµέτρους (συµπύκνωση, σκληρότητα) στα 
ενδιάµεσα στάδια της παραγωγής του προϊόντος και αποστέλλει δείγµατα της κάθε 
παρτίδας για τον ποιοτικό έλεγχο. 
Ως χηµικός ποιοτικού ελέγχου, ασχολείται µε τον έλεγχο των πρώτων υλών, στέλνει 
την κύρια ουσία στο χηµικό παραγωγής, ελέγχει δειγµατοληπτικά κάθε παρτίδα και το 
τελικό προϊόν. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Το πτυχίο του χηµικού δίνει ταυτόχρονα και άδεια άσκησης 
του επαγγέλµατος (Νόµος του 1927).  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο χηµικός είναι απόφοιτος των τµηµάτων Χηµείας των Α.Ε.Ι. 
Εργαστηριακοί βοηθοί χηµικοί, µπορούν να έχουν σπουδάσει σε ανάλογες ειδικότητες 
των Τ.Ε.Ε. και των Ι.Ε.Κ.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του χηµικού απαιτεί παρατηρητικότητα, µεθοδικότητα, 
προσοχή και υπευθυνότητα. Ο χηµικός, εκτός από τις καλές γνώσεις φυσικής και 
χηµείας, χρειάζεται να διαθέτει µεγάλη επιδεξιότητα και σταθερό χέρι στη χρήση του 
εργαστηριακού εξοπλισµού. Απαραίτητες ακόµη, είναι οι γνώσεις ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας. 
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης στο συγκεκριµένο επάγγελµα είναι 
περιορισµένες, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη προσφορά ειδικών, σε σχέση µε την 
πραγµατική ζήτηση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χηµικός µπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός χηµικός 
σε εργαστήρια πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων, (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 
Ινστιτούτο Παστέρ, Δηµόκριτος, ΕΚΘΕ), στο Χηµείο του Κράτους και σε Νοσοκοµεία. 
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Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης στο συγκεκριµένο επάγγελµα είναι 
περιορισµένες, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη προσφορά ειδικών, σε σχέση µε την 
πραγµατική ζήτηση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χηµικός µπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός χηµικός 
σε εργαστήρια πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων, (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, 
Ινστιτούτο Παστέρ, Δηµόκριτος, ΕΚΘΕ), στο Χηµείο του Κράτους και σε Νοσοκοµεία. 
Ως χηµικός παραγωγής µπορεί να εργαστεί στη βιοµηχανία, σε επιχειρήσεις 
επεξεργασίας και παραγωγής χηµικών προϊόντων (εργοστάσια παρασκευής 
τροφίµων, ποτών, φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασµάτων, 
πετρελαίου, χάρτου και άλλα). Ως επιστήµονας ελέγχου και µελετών ή ως 
επιστηµονικός σύµβουλος, µπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο Εµπορίου, Γεωργίας, 
Βιοµηχανίας, στο ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους δηµόσιους οργανισµούς. Επίσης, µπορεί να 
εργαστεί σε αντιπροσωπείες ως πωλητής προώθησης εργαστηριακών οργάνων και 
αναλώσιµων ή συσκευών. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να διατηρεί ιδιωτικό 
χηµικό εργαστήριο για απλές αναλύσεις διαφόρων προϊόντων ή για την πώληση 
χηµικών ουσιών. Τέλος, µπορεί να εργαστεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης ως 
καθηγητής. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο χηµικός στο εργαστήριο εργάζεται ατοµικά ή οµαδικά, 
µε ωράριο ανάλογο των απαιτήσεων της εργασίας του. Μικρό µέρος του χρόνου του 
αφιερώνει στο γραφείο όπου γράφει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών αναλύσεων και παρακολουθεί τη βιβλιογραφία. Όταν απαιτείται η 
συλλογή δειγµάτων, εργάζεται έξω από το εργαστήριο.  
Οι συνθήκες εργασίας του πολλές φορές είναι ανθυγιεινές, λόγω της τοξικότητας και 
της καρκινογενούς δράσης πολλών χηµικών ουσιών. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλµατος ρυθµίζεται 
από την Ένωση Ελλήνων Χηµικών στην οποία υποχρεωτικά εγγράφονται όλοι οι 
πτυχιούχοι χηµικοί.  
 
Γενικά σχόλια: Ο χηµικός αναλύει και µελετά ουσίες και ενώσεις και ερευνά τις 
διάφορες µεταβολές που γίνονται στη χηµική δοµή της ύλης και τους παράγοντες που 
επιδρούν σ' αυτές.  
Η παρατηρητικότητα, η επιδεξιότητα στο χειρισµό του ειδικού εξοπλισµού και η 
µεθοδικότητα, είναι προσόντα απαραίτητα για τον χηµικό. Η συνεχής ενηµέρωση για 
τις πρώτες ύλες και τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος του χηµικού.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χηµικός Μηχανικός 

 
Ορισµός: Ο χηµικός µηχανικός ασχολείται µε το σχεδιασµό, τη λειτουργία, την 
παρακολούθηση χηµικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων 
προϊόντων σε βιοµηχανική βάση.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο χηµικός µηχανικός επεξεργάζεται νέες βελτιωµένες τεχνικές 
για την παραγωγή χηµικών προϊόντων και ερευνά για τον εντοπισµό χηµικών 
συνθέσεων που θα δώσουν νέα βελτιωµένα προϊόντα, ελέγχει και παρακολουθεί την 
παραγωγή των χηµικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Εφαρµόζει χηµικές και µηχανικές µεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
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Ορισµός: Ο χηµικός µηχανικός ασχολείται µε το σχεδιασµό, τη λειτουργία, την 
παρακολούθηση χηµικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων 
προϊόντων σε βιοµηχανική βάση.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο χηµικός µηχανικός επεξεργάζεται νέες βελτιωµένες τεχνικές 
για την παραγωγή χηµικών προϊόντων και ερευνά για τον εντοπισµό χηµικών 
συνθέσεων που θα δώσουν νέα βελτιωµένα προϊόντα, ελέγχει και παρακολουθεί την 
παραγωγή των χηµικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 
Εφαρµόζει χηµικές και µηχανικές µεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
ποσότητας των παραγόµενων προϊόντων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας και επιστήµης, ασχολείται µε το σχεδιασµό, τη µελέτη και την επίβλεψη 
των εργασιών της κατασκευής, συναρµολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν οι βιοµηχανίες παραγωγής χηµικών προϊόντων 
και πραγµατοποιεί µελέτες για την εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων 
αντιρρύπανσης σε διάφορες βιοµηχανικές µονάδες.  
Κατά την εκτέλεση της εργασίας του χρησιµοποιεί θερµόµετρα, µανόµετρα, βάνες, 
στρεπτό εξοπλισµό (αντλίες, συµπιεστές) και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
Ο χηµικός µηχανικός συνεργάζεται µε το χηµικό και το µηχανολόγο µηχανικό στην 
έρευνα, το σχεδιασµό, την παραγωγή και τη διάθεση νέων προϊόντων και από την 
άποψη αυτή λειτουργεί και ως στέλεχος προώθησης πωλήσεων. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί ο χηµικός µηχανικός πρέπει να λάβει άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος από το ΤΕΕ µετά από εξετάσεις. Τέσσερα χρόνια µετά την 
απόκτηση της άδειας, µπορεί να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιων 
Έργων, προκειµένου να αποκτήσει το πτυχίο µελετητή και έτσι να έχει το δικαίωµα να 
ασχοληθεί µε χηµικές και χηµικοτεχνικές µελέτες. Εάν θέλει να ασχοληθεί 
επιχειρηµατικά µε έργα καθαρισµού και επεξεργασίας του νερού ή άλλων υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων, πρέπει, τρία χρόνια µετά την άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος να υποβάλει τα χαρτιά του για την απόκτηση του πτυχίου εργολήπτη.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο χηµικός µηχανικός είναι απόφοιτος του τµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών των Πολυτεχνείων. Βοηθοί τεχνολόγοι εργαστηρίων ανάλογης ειδικότητας, 
µπορεί να έχουν αποφοιτήσει από ειδικότητες των Τ.Ε.Ε. ή Ι.Ε.Κ. 
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία του χηµικού µηχανικού απαιτεί οργάνωση, µέθοδο και 
υπευθυνότητα, ιδιαίτερα όταν αυτός ασκεί ποιοτικό έλεγχο σε προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης. Σηµαντικά προσόντα επίσης, είναι η οµαδικότητα και οι διοικητικές 
ικανότητες, εφόσον συχνά αποτελεί µέλος ή ηγείται µιας οµάδας τεχνικών. Ακόµη, 
χρήσιµες είναι η ικανότητα εκτέλεσης µικροσκοπικών ελέγχων, η δεξιοτεχνία στη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η µηχανική, υπολογιστική ικανότητα και οι καλές 
γνώσεις χηµείας, φυσικής και µαθηµατικών. Τέλος, αν ο χηµικός µηχανικός εργάζεται 
στην προώθηση των πωλήσεων, χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα συνεργασίας, 
επικοινωνίας και άνεση στην κοινωνική επαφή, σε συνδυασµό µε γνώσεις οικονοµίας, 
µάρκετινγκ και διαφήµισης. 
 
Μέλλον: Το επάγγελµα του χηµικού µηχανικού είναι απαραίτητο στην παραγωγή και 
στην έρευνα για βελτίωση των προϊόντων, όµως η αύξηση του αριθµού πτυχιούχων, 
αυτή τη στιγµή έχει δηµιουργήσει πρόβληµα στην επαγγελµατική αποκατάσταση των 
νέων.  
Οι αµοιβές του χηµικού µηχανικού θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χηµικός µηχανικός µπορεί να εργαστεί στα Υπουργεία 
Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στη ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και 
παραγωγής χηµικών προϊόντων, σε εργοστάσια παρασκευής τροφίµων, ποτών, 
φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασµάτων, πετρελαίου, 
χάρτου. Μπορεί ακόµα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας για τη µελέτη και την 
κατασκευή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Τέλος, µπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε 
τεχνικές σχολές, λύκεια και εκπαιδευτήρια, εφόσον κατέχει το πτυχίο της Παιδαγωγικής 
Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ. 
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Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χηµικός µηχανικός µπορεί να εργαστεί στα Υπουργεία 
Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Βιοµηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στη ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και 
παραγωγής χηµικών προϊόντων, σε εργοστάσια παρασκευής τροφίµων, ποτών, 
φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασµάτων, πετρελαίου, 
χάρτου. Μπορεί ακόµα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας για τη µελέτη και την 
κατασκευή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Τέλος, µπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε 
τεχνικές σχολές, λύκεια και εκπαιδευτήρια, εφόσον κατέχει το πτυχίο της Παιδαγωγικής 
Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο χηµικός µηχανικός έχει την ευθύνη για την ποιότητα, 
την ασφάλεια και την οικονοµική διαχείριση της παραγωγής, γεγονός που δηµιουργεί 
ένταση, άγχος και συχνά ακανόνιστο ρυθµό ζωής.  
Κατά την εργασία του αντιµετωπίζει δύσκολες συνθήκες, όπως η σωµατική κόπωση, ο 
θόρυβος, ο τεχνητός φωτισµός, ακόµη και διάφορους κινδύνους από αναθυµιάσεις και 
χηµικά. Όµως, µε την εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης ατυχηµάτων και την 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να µειωθούν στο ελάχιστο. 
Κατά την εργασία του χρειάζεται να ταξιδεύει για εκπαιδευτικούς και επαγγελµατικούς 
λόγους και να µετακινείται συχνά στους χώρους εγκατάστασης και επιδιόρθωσης των 
εξοπλισµών. Εργάζεται συνήθως οµαδικά, σε συνεργασία µε προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων, αλλά και ατοµικά και σε βιοµηχανικούς χώρους. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο χηµικός µηχανικός πρέπει να είναι ικανός να µελετά, να σχεδιάζει 
και να εποπτεύει την κατασκευή βιοµηχανικών µονάδων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
καλή λειτουργία τους, να παράγονται ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και 
ταυτόχρονα, να εξοικονοµείται ενέργεια και να µη ρυπαίνεται το περιβάλλον. 
Ο χηµικός µηχανικός δουλεύει µε σύστηµα και οργάνωση και διαθέτει δεξιοτεχνία στο 
χειρισµό ειδικών οργάνων για ελέγχους, καθώς και στη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χορευτής 

 
Ορισµός: Είναι ο καλλιτέχνης που χορεύει παραδοσιακούς, κλασσικούς ή µοντέρνους 
χορούς, ή αποδίδει µια συγκεκριµένη χορογραφία ατοµικά ή οµαδικά.  
 
Περιγραφή: Ο χορευτής συνεργάζεται άµεσα µε το χορογράφο που έχει δηµιουργήσει 
τη χορογραφία, κάνει πρόβες και δίνει παραστάσεις. Οι κύριες δραστηριότητες ενός 
χορευτή είναι η πρόβα για το χορό ή τη χορογραφία που δηµιουργεί ο χορογράφος και 
η βελτίωση των σηµείων που υπάρχει πρόβληµα σε συνεργασία µε το χορογράφο. 
Επίσης κάνει συνεχή άσκηση και προπόνηση πάνω στο είδος του χορού µε το οποίο 
ασχολείται και δίνει παραστάσεις σε κέντρα, τηλεόραση και θέατρα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
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ασχολείται και δίνει παραστάσεις σε κέντρα, τηλεόραση και θέατρα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του κλασσικού χορευτή απαιτούνται 
επαγγελµατικές γνώσεις χορού, που µπορούν να αποκτηθούν στην κρατική σχολή 
ορχηστικής τέχνης καθώς και από ιδιωτικές σχολές. Για τη λήψη του πτυχίου 
απαιτούνται εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισµού και το πτυχίο που εκδίδεται είναι 
ισότιµο µε τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. Οι υπόλοιποι χορευτές, µπορεί να εκπαιδευτούν και σε 
ιδιωτικές σχολές χορού, σχολές Δήµων ή Πολιτιστικών Συλλόγων ή άλλων φορέων. 
 
Σπουδαιότητα: Προαπαιτούµενα χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλµατος, 
είναι οι γνώσεις µουσικής και η άριστη αίσθηση του ρυθµού, καθώς και η ευλυγισία, η 
καλή κίνηση του σώµατος και τα κατάλληλα σωµατικά χαρακτηριστικά. Στα προσόντα 
του επαγγελµατία χορευτή περιλαµβάνονται επίσης ο ενθουσιασµός, η ευσυνειδησία, 
η καλλιτεχνική ευαισθησία, η συνέπεια και η αισθητική αντίληψη. Ακόµα, χρειάζεται 
επινοητικότητα και δυναµισµός, γενική και καλλιτεχνική µόρφωση και συναισθηµατική 
ωριµότητα.  
 
Μέλλον: Είναι ένα επάγγελµα µε αστάθεια και προσωρινότητα. Πολλοί το ασκούν ως 
δεύτερη ή ερασιτεχνική απασχόληση, καθώς δεν έχει πάντοτε µεγάλη ζήτηση. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του χορευτή δεν 
απαιτείται κάποια άδεια άσκησης επαγγέλµατος, εκτός από την περίπτωση των 
καθηγητών χορού. Για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην περίπτωση του 
καθηγητή χορού, απαιτείται προϋπηρεσία πέντε χρόνων. 
Οι χορευτές µπορούν ανάλογα την εξειδίκευσή τους σε κάποιο είδος χορού, να 
απασχοληθούν σε διάφορους χώρους, όπως, σε παραστάσεις όπερας, στην Εθνική 
Λυρική Σκηνή, ως χορευτές σε διάφορα µπαλέτα, ή σε χορευτικές οµάδες που 
συµµετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σύγχρονου ή 
παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακόµα, οι χορευτές µοντέρνων ή 
ελληνικών χορών µπορούν να εργαστούν και σε κέντρα διασκέδασης, ή µπορούν να 
εργαστούν ως δάσκαλοι χορού στο είδος τους. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Είναι µια εργασία δύσκολη και κουραστική που 
περιλαµβάνει πολύ κίνηση. Η εργασία του χορευτή συνήθως ασκείται οµαδικά σε 
συνεργασία µε τους υπόλοιπους χορευτές της οµάδας, εκτός αν πρόκειται για 
χορογραφία που εκτελείται από ένα άτοµο. Το ωράριο ενός χορευτή δεν είναι σταθερό, 
οι πρόβες που κάνει συνήθως γίνονται πρωινές ώρες, ενώ οι παραστάσεις δίνονται 
βραδινές ώρες. Είναι επάγγελµα κοινωνικό και φέρνει τον χορευτή σε επαφή µε πολλά 
άτοµα ιδιαίτερα του καλλιτεχνικού χώρου.  
Ο χορευτής περνά τον περισσότερο χρόνο της ηµέρας του σε αίθουσες χορού, όπου 
γυµνάζεται και εξασκείται στη χορογραφία που έχει ετοιµάσει ο χορογράφος. Οι 
παραστάσεις δίνονται σε κλειστούς χώρους, εκτός από τους καλοκαιρινούς µήνες που 
µπορεί οι παραστάσεις να είναι σε ανοικτό χώρο. Το επάγγελµα περιλαµβάνει επίσης 
αρκετές µετακινήσεις και ταξίδια, ανάλογα µε τον τόπο που δίνονται παραστάσεις. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Η ενασχόληση µε τον κλασσικό χορό αρχίζει συνήθως από µικρή 
ηλικία και για όσο διαρκεί σε επαγγελµατικό επίπεδο, απαιτεί συνεχή άσκηση σώµατος 
και πνεύµατος, προσεκτικό και ελεγχόµενο τρόπο ζωής. 
Ο χορευτής, χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευλυγισία, αρµονία κινήσεων σώµατος και 
εκφραστικότητα, καθώς και ικανότητα σύλληψης ρυθµού και µουσικής αντίληψης. 
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ηλικία και για όσο διαρκεί σε επαγγελµατικό επίπεδο, απαιτεί συνεχή άσκηση σώµατος 
και πνεύµατος, προσεκτικό και ελεγχόµενο τρόπο ζωής. 
Ο χορευτής, χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευλυγισία, αρµονία κινήσεων σώµατος και 
εκφραστικότητα, καθώς και ικανότητα σύλληψης ρυθµού και µουσικής αντίληψης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χορογράφος 

 
Ορισµός: Ο χορογράφος επενδύει µε επινόηση χορευτικών αρµονικών κινήσεων, ένα 
µουσικό κοµµάτι.  
 
Περιγραφή: Η εργασία του χορογράφου περιλαµβάνει συγκεκριµένες δραστηριότητες, 
όπως τη δηµιουργία της χορογραφίας για κάποιο µουσικό κοµµάτι, τη συνεργασία µε 
χορευτές και την εκτέλεση δοκιµών πάνω στη χορογραφία, την τροποποίηση - 
βελτίωση των σηµείων που υπάρχει πρόβληµα, την ενηµέρωση πάνω στο είδος του 
χορού µε το οποίο ασχολείται. 
Ο χορογράφος στην εργασία του χρησιµοποιεί κασετόφωνο και µουσικά CD. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Οι γνώσεις που πρέπει να πάρει όποιος θέλει να ασκήσει το επάγγελµα 
του χορογράφου, είναι γνώσεις τεχνικής χορού. Σχολές που προσφέρουν αυτές τις 
γνώσεις, είναι η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, καθώς και ιδιωτικές σχολές. Για τη 
λήψη του πτυχίου, που είναι ισότιµο µε τα πτυχία των Τ.Ε.Ι., απαιτούνται εξετάσεις στο 
Υπουργείο Πολιτισµού. 
 
Σπουδαιότητα: Τον χορογράφο, εκτός από την απαραίτητη καλλιτεχνική παιδεία και 
τις σπουδές του στο χορό, τον χαρακτηρίζει η δηµιουργική φαντασία, η πρωτοτυπία 
σκέψης και η αισθητική αντίληψη. Βασικό προσόν επίσης για το επάγγελµα, θεωρείται 
η ικανότητα µετάδοσης, επίβλεψης και διορθωτικής παρέµβασης προς τους χορευτές 
που εκτελούν τη χορογραφία. Ακόµα, τα οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, 
θεωρούνται χρήσιµα, αφού ο χορογράφος χρειάζεται να συντονίζει και να ηγείται της 
χορευτικής οµάδας που αποδίδει την χορογραφία. Τέλος, ο αυθορµητισµός, η 
ευαισθησία και η συνέπεια, συµπληρώνουν το επαγγελµατικό προφίλ του 
χορογράφου.  
 
Μέλλον: Η καριέρα του χορογράφου δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς µόνο οι 
αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 
καλές αµοιβές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του χορογράφου δεν 
απαιτείται ειδική άδεια, εκτός από την περίπτωση που ασκεί το επάγγελµα του 
καθηγητή χορού. Για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην περίπτωση αυτή, 
χρειάζεται προϋπηρεσία πέντε χρόνων και πτυχίο. 
Οι χορογράφοι µπορούν ανάλογα µε την ειδίκευσή τους σε κάποιο είδος χορού, να 
απασχοληθούν σε διάφορους χώρους. Μπορούν να εργαστούν στην προετοιµασία 
παραστάσεων όπερας, ως συνεργάτες στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε χορογραφίες για 
µπαλέτα. Πολλοί χορογράφοι, συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση θεατρικών 
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καλές αµοιβές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του χορογράφου δεν 
απαιτείται ειδική άδεια, εκτός από την περίπτωση που ασκεί το επάγγελµα του 
καθηγητή χορού. Για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος στην περίπτωση αυτή, 
χρειάζεται προϋπηρεσία πέντε χρόνων και πτυχίο. 
Οι χορογράφοι µπορούν ανάλογα µε την ειδίκευσή τους σε κάποιο είδος χορού, να 
απασχοληθούν σε διάφορους χώρους. Μπορούν να εργαστούν στην προετοιµασία 
παραστάσεων όπερας, ως συνεργάτες στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε χορογραφίες για 
µπαλέτα. Πολλοί χορογράφοι, συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση θεατρικών 
παραστάσεων. Με τις χορευτικές οµάδες µπορούν να δίνουν παραστάσεις χορού σε 
διάφορα µέρη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακόµα, οι χορογράφοι µοντέρνων ή 
ελληνικών χορών, µπορούν να συνεργαστούν µε ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης, ή 
µε την τηλεόραση σε παραγωγές που απαιτείται κάλυψη χορογραφίας, ή τέλος ως 
δάσκαλοι χορού έµµισθοι, ή ως συνεργαζόµενοι. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία του χορογράφου είναι µια εργασία που 
απαιτεί πνευµατική προσπάθεια, αυτοσυγκέντρωση και εξάσκηση πάνω στις 
χορευτικές κινήσεις που εµπνεύστηκε. Ο χορογράφος εργάζεται συνήθως στο γραφείο 
του, ή στην αίθουσα χορού, προκειµένου να δηµιουργήσει τη χορογραφία, σε µη 
καθορισµένα ωράρια. Oι πρόβες µε το χορευτικό συγκρότηµα γίνονται σε αίθουσες 
χορού, συνήθως πρωινές ώρες. Οι χορευτικές παραστάσεις στις οποίες απαιτείται να 
είναι και ο χορογράφος, δίνονται σε κέντρα διασκέδασης, σε θέατρα ή τους θερινούς 
µήνες σε εξωτερικούς χώρους και συνήθως βραδινές ώρες. 
Πρόκειται για εργασία οµαδική, που απαιτεί καλή συνεργασία του χορογράφου µε τους 
χορευτές που εκτελούν τη χορογραφία. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Ο χορογράφος, µε οδηγό την έµπνευσή του και το ρυθµό της 
µουσικής, δηµιουργεί τη χορογραφία λαµβάνοντας υπόψη του το γενικότερο ύφος και 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκτελεστεί αυτή. 
Ο χορογράφος, εκτός από δηµιουργική φαντασία, διαθέτει πολύ καλή γνώση του 
χορού, µουσική αντίληψη, καθώς και άριστη αίσθηση του ρυθµού και της κίνησης. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χρηµατιστής 

 
Ορισµός: Είναι το πρόσωπο που επενδύει στο χρηµατιστήριο για λογαριασµό άλλων 
ατόµων, εκτελώντας τις εντολές τους για αγορά ή πώληση µετοχών.  
 
Περιγραφή: Σκοπός του χρηµατιστή είναι να συµβουλεύσει κατάλληλα τους πελάτες 
του ώστε να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο κέρδος από την αγορά και την πώληση 
µετοχών. Συγκεκριµένα, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του χρηµατιστηρίου στον πελάτη 
του. Ενηµερώνεται από αυτόν για τις επενδυτικές επιθυµίες και την οικονοµική του 
δυνατότητα, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες µετοχές για αγορά ή να πωληθούν άλλες 
την κατάλληλη στιγµή. Στέλνει την εντολή αγοράς ή πώλησης στο χώρο 
αγοραπωλησιών του χρηµατιστηρίου, µε τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Ενηµερώνει τον πελάτη για το κέρδος ή τη ζηµιά, παραδίδει τις µετοχές στον πελάτη 
και διεκπεραιώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως χρηµατιστής πρέπει να έχει 
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µετοχών. Συγκεκριµένα, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του χρηµατιστηρίου στον πελάτη 
του. Ενηµερώνεται από αυτόν για τις επενδυτικές επιθυµίες και την οικονοµική του 
δυνατότητα, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες µετοχές για αγορά ή να πωληθούν άλλες 
την κατάλληλη στιγµή. Στέλνει την εντολή αγοράς ή πώλησης στο χώρο 
αγοραπωλησιών του χρηµατιστηρίου, µε τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Ενηµερώνει τον πελάτη για το κέρδος ή τη ζηµιά, παραδίδει τις µετοχές στον πελάτη 
και διεκπεραιώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Για να εργαστεί κάποιος ως χρηµατιστής πρέπει να έχει 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΧΑΑ. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Τα προσόντα που θα πρέπει να έχει είναι ηλικία άνω των 25 ετών, να 
είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., να έχει εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 
νόµιµη απαλλαγή. Ακόµη, να µην έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα 
διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου και να έχει αποδεδειγµένη επαγγελµατική 
απασχόληση µίας τριετίας. Η επαγγελµατική απασχόληση αποδεικνύεται µε βεβαίωση 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή της εφορίας και συστατική επιστολή εργοδότη. 
Επειδή ο χρηµατιστής χρησιµοποιεί πολύ τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη 
δουλειά του, θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση τους. Οι περισσότερες 
χρηµατιστηριακές εταιρίες θέλουν τα στελέχη τους να έχουν χρηµατοοικονοµικές ή 
οικονοµικές γνώσεις. Το επάγγελµα έχει τη δική του ορολογία. 
 
Σπουδαιότητα: Ο χρηµατιστής χρειάζεται να διαθέτει αριθµητική και υπολογιστική 
ικανότητα, καθώς και οργανωτικές ικανότητες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
ανταποκρίνεται σε προθεσµίες και να εργάζεται κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης. 
Χρειάζεται να ενηµερώνεται διαρκώς για την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων 
του χρηµατιστηρίου, ώστε να δίνει τις καλύτερες δυνατές συµβουλές στους πελάτες 
του. Οι γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και η καλή µνήµη 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση µε το επάγγελµα. 
 
Μέλλον: Η στροφή πολλών επενδυτών στο χρηµατιστήριο δηµιουργεί καλές 
προϋποθέσεις ανάπτυξης του επαγγέλµατος. Από την πορεία του χρηµατιστηρίου 
εξαρτάται και η εξέλιξη του επαγγέλµατος του χρηµατιστή.  
Οι αποδοχές των χρηµατιστών διαφέρουν πολύ. Πολλές φορές εκτός από το µισθό 
τους, λαµβάνουν και προµήθεια από τις αγορές ή πωλήσεις που έκαναν. Έτσι, οι 
αποδοχές τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των πελατών που έχουν και 
τα ποσά που επενδύουν. Όταν είναι νέοι στο επάγγελµα οι αποδοχές τους είναι 
σχετικά µικρές, αργότερα που οι πελάτες τους αυξάνουν, οι αποδοχές τους µπορεί να 
φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χρηµατιστής µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε 
χρηµατιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορεί επίσης να 
εξειδικευτεί και να µην αναλαµβάνει την αγοραπωλησία των µετοχών, αλλά να 
συµβουλεύει απλώς τους πελάτες.  
Μπορεί ακόµη να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, βρίσκοντας µόνος του 
πελάτες και επενδύοντας για αυτούς.  
Αρκετές επιχειρήσεις του δηµοσίου και κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες 
απασχολούν εξειδικευµένους χρηµατιστές. Παράλληλα, και επιχειρήσεις του δηµοσίου 
που οι µετοχές τους αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο χρηµατιστήριο 
απασχολούν χρηµατιστές για την παρακολούθηση των µετοχών και την εκτέλεση 
εντολών. 
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Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα δηµιουργεί άγχος και ένταση. Είναι 
πολυσύνθετο και για το λόγο αυτό απαιτεί αρκετή εµπειρία. Ασκείται ατοµικά, αλλά 
προϋποθέτει τη συναλλαγή µε πολλά άτοµα. Ο χρηµατιστής εργάζεται τις ώρες που 
είναι ανοικτό το χρηµατιστήριο και όσο επιπλέον χρόνο χρειάζεται για τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.  
Εργάζεται σε γραφεία µε ευχάριστο περιβάλλον, ενώ πολύ µεγάλο µέρος του χρόνου 
του τον περνά στο τηλέφωνο ή µπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του χρηµατιστή είναι ένα σύγχρονο και δυναµικό 
επάγγελµα, για δραστήρια άτοµα που διαθέτουν χρηµατοοικονοµικές γνώσεις και καλή 
γνώση της αγοράς.  
Απαιτεί από τον επαγγελµατία να διαθέτει οξεία αντίληψη των καταστάσεων, ικανότητα 
συνδυασµού στοιχείων και πρόβλεψης µελλοντικών συνθηκών, ορθές εκτιµήσεις, 
αποφασιστικότητα και άνεση στις επικοινωνίες. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος 

 
Ορισµός: Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος παρέχει συµβουλές για επενδύσεις 
κεφαλαίων, έναντι αµοιβής.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος παρακολουθεί την 
ελληνική και ξένη χρηµαταγορά και κεφαλαιαγορά, καταγράφει τις απαιτήσεις και τους 
χρηµατοοικονοµικούς στόχους του πελάτη, συλλέγει πληροφορίες για την οικονοµική 
του κατάσταση και σχηµατίζει το επενδυτικό του προφίλ. Τέλος, καταρτίζει το 
χρηµατοοικονοµικό επενδυτικό σχέδιο του πελάτη και του παρέχει συµβουλές κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. 
Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος συµµετέχει καθηµερινά σε συναντήσεις µε 
διευθυντές και συναδέλφους του προκειµένου να καταρτίσει προγράµµατα 
επενδύσεων. Επίσης, διεκπεραιώνει συναντήσεις µε πελάτες είτε εντός είτε εκτός 
γραφείου. 
Ο εξοπλισµός του γραφείου περιλαµβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευές 
γραφείου, (τηλέφωνα, φαξ), έντυπα χρηµατιστηριακής αγοράς, ερωτηµατολόγια 
πελατών. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος είναι απόφοιτος των κλάδων 
οικονοµικών, χρηµατοοικονοµικών και λογιστικής των Α.Ε.Ι.. 
Σπουδές για βοηθούς χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, παρέχονται ακόµα, από Τ.Ε.Ι. 
και Ι.Ε.Κ.. Οι ίδιες οι εταιρείες συµβούλων µπορούν επίσης να προωθήσουν ειδικά 
σεµινάρια για τους υπαλλήλους τους.  
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία που ασκεί ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος, απαιτεί 
ευσυνειδησία, ανεξαρτησία, οξεία αντίληψη των οικονοµικών καταστάσεων και 
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Εκπαίδευση: Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος είναι απόφοιτος των κλάδων 
οικονοµικών, χρηµατοοικονοµικών και λογιστικής των Α.Ε.Ι.. 
Σπουδές για βοηθούς χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, παρέχονται ακόµα, από Τ.Ε.Ι. 
και Ι.Ε.Κ.. Οι ίδιες οι εταιρείες συµβούλων µπορούν επίσης να προωθήσουν ειδικά 
σεµινάρια για τους υπαλλήλους τους.  
 
Σπουδαιότητα: Η εργασία που ασκεί ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος, απαιτεί 
ευσυνειδησία, ανεξαρτησία, οξεία αντίληψη των οικονοµικών καταστάσεων και 
συνθηκών, αποφασιστικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία. Η εργασία του απαιτεί 
επίσης υπολογιστική-µαθηµατική ικανότητα και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών 
γραφείου. Ακόµα, σηµαντική είναι για τον χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο η δεξιότητα 
και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάλογων χρηµατοοικονοµικών 
πακέτων λογισµικού, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 
Μέλλον: Το επάγγελµα αυτό έχει µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για 
όσους έχουν εµπειρία. 
Η µηνιαία αµοιβή του σύµβουλου γενικά είναι υψηλή και συµπληρώνεται από 
απολαβές (επιµίσθια) επί των πωλήσεων ή των συναλλαγών της εταιρείας. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος εργάζεται σε εταιρείες 
παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, σε εταιρείες επενδύσεων και 
χρηµατιστηριακές, σε εταιρείες παροχής συµβούλων, σε τραπεζικούς, ασφαλιστικούς, 
ή δηµόσιους οργανισµούς. 
Μπορεί να δουλέψει επίσης, ως ελεύθερος επαγγελµατίας προσφέροντας επενδυτικές 
συµβουλές χωρίς να χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Η επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς παρέχει τον κώδικα δεοντολογίας για την εξάσκηση του επαγγέλµατος. 

 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος εργάζεται κυρίως σε 
σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Αρκετά συχνά µετακινείται και εκτός γραφείου για να 
συναντήσει πελάτες. Εκτός από το τυπικό ωράριο που καθορίζει η επιχείρηση, 
εργάζεται αρκετές φορές και επιπρόσθετα, καθώς οι ανάγκες της δουλειάς του 
εξαρτώνται από το συγκεκριµένο πρόγραµµα επένδυσης.  
Στο επάγγελµά του ο σύµβουλος, έχει να αντιµετωπίσει πίεση χρόνου, άγχος και 
πολλές φορές ιδιότροπους και απαιτητικούς πελάτες. Δουλεύει κυρίως ατοµικά και όχι 
ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις της εταιρείας συµβούλων στην οποία εργάζεται. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Το επάγγελµα του χρηµατοοικονοµικού σύµβουλου είναι ένα 
σύγχρονο, δυναµικό επάγγελµα για δραστήριους ανθρώπους µε γνώσεις και πείρα 
στη διαχείριση κεφαλαίων. 
Ο επαγγελµατίας χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος χαρακτηρίζεται από διορατικότητα 
και οξεία αντίληψη της αγοράς, σωστές εκτιµήσεις και ταχύτατες αντιδράσεις.  
Η συνεχής ενηµέρωση για την ελληνική και ξένη χρηµαταγορά-κεφαλαιαγορά, καθώς 
και τις τάσεις ή τις µεταβολές που υφίσταται αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την άσκηση του επαγγέλµατος. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Χτίστης (Επαγγέλµατα 
Οικοδοµής) 

 
Ορισµός: Οι επαγγελµατίες του κλάδου αυτού είναι εξειδικευµένοι τεχνίτες, που 
εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών 
συγκροτηµάτων και άλλων οικοδοµικών κατασκευών.  
 
Περιγραφή: Όσοι ασκούν τα επαγγέλµατα οικοδοµής απασχολούνται σε κατασκευές 
και επισκευές κτιρίων, σε δηµόσια και ιδιωτικά δοµικά έργα που πραγµατοποιούνται 
από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκοµεία, σχολεία, 
υπουργεία, οργανισµούς), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες, σε εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, στην οικοδοµή, ή ακόµη µπορεί να εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες αναλαµβάνοντας µικρά ή µεγαλύτερα έργα. 
Ειδικότερα ο χτίστης αναλαµβάνει το κτίσιµο των τοίχων, αφού αφαιρεθούν τα 
καλούπια από το σκελετό της οικοδοµής. Χρησιµοποιεί λάσπη µε τσιµέντο, τούβλα, 
τσιµεντόλιθους, κατεργασµένες ή απελέκητες πέτρες, καθώς και άλλα σύγχρονα ή 
παραδοσιακά δοµικά και µονωτικά υλικά. 
Τοποθετεί τα υλικά µε διάφορους τρόπους που υπαγορεύονται από τις ειδικές ανάγκες 
της οικοδοµής και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες και τα σχέδια του µηχανικού. Για τη 
σωστή δόµηση, χρησιµοποιεί διάφορα όργανα και εργαλεία, όπως είναι το ζύγι, το 
αλφάδι, το µυστρί. 

 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλµατα οικοδοµής δε λειτουργεί σε µόνιµη βάση ειδική 
σχολή όπου θα µπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόµενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον 
τοµέα αυτό καλύπτονται µε σχολές ταχύρυθµης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά 
περιόδους στον ΟΑΕΔ. 
 
Σπουδαιότητα: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα απαιτούν σωµατική αντοχή, καλή υγεία, 
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωµατική δύναµη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι 
τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, µεράκι, καλαισθησία και 
λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µια 
σωστή κατασκευή. Χρειάζεται ακόµη, να είναι συνεργάσιµοι, προσεκτικοί, ακριβείς και 
σχολαστικοί, µε αίσθηµα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά τους.  
 
Μέλλον: Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται µε την οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα της χώρας µας, που µέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο 
προγραµµατισµός όµως αρκετών δηµόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δηµιουργούν αισιόδοξες προοπτικές 
απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και 
έµπειρους τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων στους τοµείς της εξ ολοκλήρου 
κατασκευής, ανακαίνισης ή διακόσµησης κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων. Οι 
τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν 
επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών 
τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από 
εµπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός 
ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
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τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους µπορούν να εξελιχθούν 
επαγγελµατικά και οικονοµικά µέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών 
τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά µπορεί να παρουσιάσουν µεγάλη 
διακύµανση ανάλογα µε τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελµατία.  
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Τα επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συνήθως από 
εµπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός 
ανειδίκευτων, µαθητευόµενων εργατών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Η εργασία των επαγγελµατιών που απασχολούνται στις 
εργασίες οικοδοµής είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. 
Συχνά εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόµα συνθήκες σε ανοικτό χώρο 
(οικοδοµή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειµένοι σε απρόβλεπτες 
καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο 
κατοικίας τους, όταν αναλαµβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα 
επαγγέλµατα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόµων. 
 
Γενικά σχόλια: Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα είναι βασικά χειρωνακτικά, αλλά οι 
τεχνίτες µετρούν, υπολογίζουν, ελέγχουν κι ακόµη, προτείνουν ή επινοούν ιδέες όταν 
χρειάζεται ή το απαιτεί η φύση του έργου που αναλαµβάνουν. 
Το πνεύµα συνεργασίας κι οµαδικής δουλειάς πρέπει να χαρακτηρίζει τον τεχνίτη-
επαγγελµατία, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας του έρχεται σε επικοινωνία µε τους 
πελάτες, τους υπόλοιπους τεχνίτες, τους προµηθευτές υλικών, τους εργολάβους, τους 
αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς. 
Η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η καλαισθησία, η σηµασία στη λεπτοµέρεια και η 
ακρίβεια στην κατασκευή του τεχνίτη-επαγγελµατία είναι στοιχεία που αναγνωρίζονται 
από τους πελάτες και µπορούν να τον προωθήσουν στο επάγγελµά του. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ψαράς 

 
Ορισµός: Ο επαγγελµατίας ψαράς εργάζεται σε βάρκα ή ειδικά εξοπλισµένο σκάφος 
και µε διάφορα σύνεργα αλιεύει ψάρια, µαλάκια ή οστρα-κοειδή, µε σκοπό την πώληση 
τους.  
 
Περιγραφή: Με το ψάρεµα ασχολούνται επαγγελµατίες, αλλά και πολλοί ερασιτέχνες, 
ιδιαίτερα σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι 
επαγγελµατίες ψαρεύουν στη θάλασσα και µικρός αριθµός τους σε λίµνες ή σε 
ποτάµια. Για ορισµένα είδη ψαρέµατος συγκροτούνται οργανωµένες και πολύ 
κερδοφόρες επιχειρήσεις, όπως για το ψάρεµα τόνου ή αστακού.  
Όταν ο ψαράς χρησιµοποιεί δίχτυα, τα τακτοποιεί ώστε να µη µπερδευτούν, όταν τα 
ρίχνει. Πριν ξηµερώσει, τα µαζεύει, µε τα χέρια του, είτε συνηθέστερα µε τη χρήση 
µηχανηµάτων και κάνει διαλογή των ψαριών ανάλογα µε το είδος τους. Επιστρέφει στη 
στεριά, συνήθως τα ξηµερώµατα, και πουλάει το εµπόρευµα του. 
Όταν το ψάρεµα γίνεται µε αλιευτικά σκάφη, στην ανοικτή θάλασσα, τότε πρέπει να 
γίνουν κατάλληλες προετοιµασίες για πολυήµερο ταξίδι. Αρχικά φροντίζουν για τον 
εφοδιασµό του πλοίου µε προµήθειες σε τρόφιµα και καύσιµα και την επιθεώρηση της 
καλής κατάστασης των διχτύων. Στη συνέχεια, εντοπίζεται µε ειδικά µηχανήµατα µια 
καλή τοποθεσία για ψάρεµα. Απλώνονται τα δίχτυα και την κατάλληλη στιγµή ο 
επικεφαλής, δίνει εντολή για το µάζεµα τους. Η ψαριά στη συνέχεια διαχωρίζεται κατά 
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Όταν ο ψαράς χρησιµοποιεί δίχτυα, τα τακτοποιεί ώστε να µη µπερδευτούν, όταν τα 
ρίχνει. Πριν ξηµερώσει, τα µαζεύει, µε τα χέρια του, είτε συνηθέστερα µε τη χρήση 
µηχανηµάτων και κάνει διαλογή των ψαριών ανάλογα µε το είδος τους. Επιστρέφει στη 
στεριά, συνήθως τα ξηµερώµατα, και πουλάει το εµπόρευµα του. 
Όταν το ψάρεµα γίνεται µε αλιευτικά σκάφη, στην ανοικτή θάλασσα, τότε πρέπει να 
γίνουν κατάλληλες προετοιµασίες για πολυήµερο ταξίδι. Αρχικά φροντίζουν για τον 
εφοδιασµό του πλοίου µε προµήθειες σε τρόφιµα και καύσιµα και την επιθεώρηση της 
καλής κατάστασης των διχτύων. Στη συνέχεια, εντοπίζεται µε ειδικά µηχανήµατα µια 
καλή τοποθεσία για ψάρεµα. Απλώνονται τα δίχτυα και την κατάλληλη στιγµή ο 
επικεφαλής, δίνει εντολή για το µάζεµα τους. Η ψαριά στη συνέχεια διαχωρίζεται κατά 
είδη και γίνεται κατάψυξη επάνω στο πλοίο, σε ειδικά ψυγεία. Αρκετές φορές πρέπει, 
πριν τη κατάψυξη, να γίνει ειδική επεξεργασία, όπως η αφαίρεση των εντοσθίων ή το 
κόψιµο του κεφαλιού και η εργασία αυτή πρέπει να γίνει γρήγορα από το πλήρωµα 
γιατί τα ψάρια είναι πολύ ευπαθή. 
Το ψάρεµα µε πετονιές, καµάκια, ψαροντούφεκα, παραγάδια, πυροφάνι είναι συνήθως 
πιο συναρπαστικό, ενώ µε κλούβες και απόχες σε διβάρια, είναι πιο εύκολο και 
αποδοτικό. 
Στο ψάρεµα χρησιµοποιούνται διάφορα αλιευτικά σύνεργα, όπως δίχτυα για βάρκες ή 
µηχανότρατες, παραγάδια, καµάκια, απόχες, ψαροντούφεκα, καλάθια, πετονιές µε 
αγκίστρια, λάµπες ασετυλίνης και άλλα. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης:  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Παλαιότερα το επάγγελµα του ψαρά, δεν απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις 
και συνήθως οι ψαράδες µάθαιναν από τους γονείς ή συγγενείς τα µυστικά του. 
Σήµερα, παρόλο που η εµπειρία δεν υποκαθίσταται, οι µεγάλες ψαρόβαρκες έχουν 
όλα τα µοντέρνα συστήµατα πλοήγησης όπως, αυτόµατα συστήµατα εντοπισµού 
θέσης, ασυρµάτους και άλλα. Πολλές φορές χρειάζεται να έχει κάποιος αποφοιτήσει 
από τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού όπου η φοίτηση είναι τριετής, µε ενδιάµεσες 
χρονικές περιόδους πρακτικής άσκησης. Τυπικά πάντως, δεν απαιτείται κάποιο πτυχίο 
πέρα από την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα του ψαρά είναι παραδοσιακό και πολλοί το 
ακολουθούν, συνεχίζοντας τη δουλειά των γονιών τους. Είναι σηµαντικό, όταν κάποιος 
θέλει να γίνει ψαράς, να του αρέσει η θάλασσα και η φύση. Η πατροπαράδοτη 
εµπειρία είναι χρήσιµη, ώστε να γνωρίζει κάποιος τον κατάλληλο τρόπο, το χρόνο και 
το χώρο αλιείας κάθε είδους ψαριού. Οι γνώσεις πλοήγησης, η χειρωνακτική 
επιδεξιότητα και η ικανότητα χρήσης µηχανών, είναι επίσης απαραίτητες. Ακόµη, η 
ικανότητα αντίληψης χώρου για την επιλογή της κατάλληλης περιοχής, θεωρείται 
σηµαντικό προσόν για την άσκηση του επαγγέλµατος.  
 
Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρκετά θετικές, ιδιαίτερα για όσους έχουν 
εµπειρία, κατάλληλα σκάφη και επαρκή αλιευτικά εργαλεία. Το επάγγελµα, παρ' όλες 
τις δυσκολίες του, θεωρείται αρκετά επικερδές, ιδιαίτερα για τους δραστήριους και 
εργατικούς αυτοαπασχολούµενους. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ψαράς απασχολείται ως µέλος πληρώµατος σε 
αλιευτικό σκάφος, ενώ, αν το αλιευτικό είναι ιδιόκτητο, αυτοαπασχολείται και αρκετές 
φορές εµπορεύεται ο ίδιος τα αλιεύµατα. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ψαράς έχει, γενικά, να αντιµετωπίσει το υγρό στοιχείο 
µε πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε κακές ή άστατες καιρικές συνθήκες. Ανάλογα µε το 
είδος του ψαρέµατος, οι συνθήκες µπορεί να µεταβληθούν αρκετά. Για παράδειγµα, το 
ψάρεµα γαρίδας ή τόνου ή ακόµα και η αλιεία σφουγγαριών, γίνεται στην ανοικτή 
θάλασσα και το πλήρωµα µπορεί να λείπει για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα από 
το σπίτι του. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ψάρεµα γίνεται κατά τις νυχτερινές 
ώρες, µε επιστροφή τα ξηµερώµατα. Το κρύο, η υγρασία, ο ήλιος ταλαιπωρούν συχνά 
τους ψαράδες.  
Ανεξάρτητα από τον τρόπο ψαρέµατος, πολλές φορές απαιτείται σωµατική δύναµη για 
την ανέλκυση των διχτύων, το καµάκιασµα των ψαριών ή τη διαλογή τους. Ακόµη, τις 
περισσότερες φορές ο ψαράς πρέπει να ανέχεται τη δυσοσµία που προέρχεται από τα 
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µε πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε κακές ή άστατες καιρικές συνθήκες. Ανάλογα µε το 
είδος του ψαρέµατος, οι συνθήκες µπορεί να µεταβληθούν αρκετά. Για παράδειγµα, το 
ψάρεµα γαρίδας ή τόνου ή ακόµα και η αλιεία σφουγγαριών, γίνεται στην ανοικτή 
θάλασσα και το πλήρωµα µπορεί να λείπει για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα από 
το σπίτι του. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ψάρεµα γίνεται κατά τις νυχτερινές 
ώρες, µε επιστροφή τα ξηµερώµατα. Το κρύο, η υγρασία, ο ήλιος ταλαιπωρούν συχνά 
τους ψαράδες.  
Ανεξάρτητα από τον τρόπο ψαρέµατος, πολλές φορές απαιτείται σωµατική δύναµη για 
την ανέλκυση των διχτύων, το καµάκιασµα των ψαριών ή τη διαλογή τους. Ακόµη, τις 
περισσότερες φορές ο ψαράς πρέπει να ανέχεται τη δυσοσµία που προέρχεται από τα 
ψάρια και γίνεται εντονότερη όταν η επεξεργασία τους γίνεται επάνω στο πλοίο.  
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: v Το ψάρεµα, ένα παραδοσιακό επάγγελµα, απαιτεί ιδιαίτερο τρόπο 
άσκησης από ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, την παράδοση και αντέχουν στις 
δύσκολες συνθήκες και τη σκληρή δουλειά.  
v Οι ψαράδες, γνωρίζουν πολύ καλά τα µυστικά της θάλασσας και του πλούτου της, 
σέβονται τη φύση και χειρίζονται µε επιδεξιότητα τα σκάφη, τα ειδικά εργαλεία και 
µηχανήµατα αλιείας. 
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ψυκτικός 

 
Ορισµός: Ο ψυκτικός τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήµατα και µηχανήµατα 
ψύξης και κλιµατισµού σε σπίτια, γραφεία, βιοµηχανίες, νοσοκοµεία και άλλες κτιριακές 
εγκαταστάσεις.  
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο ψυκτικός µελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις 
σχετικές οδηγίες των µηχανηµάτων πριν κάνει µια εγκατάσταση. Σηµειώνει τις θέσεις 
που θα τοποθετηθούν τα µηχανήµατα και οι συσκευές. Εγκαθιστά µηχανήµατα όπως 
ψυγεία, κλιµατιστικές συσκευές, παγοµηχανές και συνδέει τα διάφορα τµήµατα των 
σωληνώσεων. Δοκιµάζει και ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία της όλης 
εγκατάστασης και τέλος, συντηρεί και επιδιορθώνει τα οικιακά ή επαγγελµατικά ψυγεία, 
τις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιµατισµού και κάθε είδους ψυκτικές συσκευές. 
Για την εργασία του ο ψυκτικός χρησιµοποιεί µανόµετρο, φιάλες µε φρέον, 
χαλκοσωλήνες, αντλία κένωσης αέρα και ψυκτικό έλαιο. 
Οι ψυκτικοί συχνά εξειδικεύονται είτε σε κλιµατιστικά είτε σε ψυκτικά µηχανήµατα. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις απασχολούνται σε συγκεκριµένους τύπους µηχανηµάτων και 
συσκευών ή εγκαταστάσεων, ανάλογα µε την εταιρεία όπου εργάζονται. Οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες αναλαµβάνουν κάθε είδους εγκατάσταση ή επισκευή.  
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Ο ψυκτικός για να εργαστεί απαιτείται άδεια άσκησης του 
επαγγέλµατος από το Υπουργείο Εργασίας. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται 
προϋπηρεσία δυόµισι ετών, εκτός από την περίπτωση των ανειδίκευτων που 
χρειάζονται προϋπηρεσία τεσσάρων ετών.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ψυκτικός είναι απόφοιτος του µηχανολογικού τοµέα των Τεχνικών και 
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προϋπηρεσία δυόµισι ετών, εκτός από την περίπτωση των ανειδίκευτων που 
χρειάζονται προϋπηρεσία τεσσάρων ετών.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ψυκτικός είναι απόφοιτος του µηχανολογικού τοµέα των Τεχνικών και 
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων και των σχολών ταχύρυθµης εκπαίδευσης του 
Ο.Α.Ε.Δ. Ως ψυκτικοί, µπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτοµα, τα οποία έχουν 
αποκτήσει εµπειρία στην πράξη κοντά σε ειδικευµένους τεχνικούς. 
 
Σπουδαιότητα: Το επάγγελµα απαιτεί επιδεξιότητα, σταθερότητα στις κινήσεις των 
χεριών, ευλυγισία, καλή υγεία και σωµατική αντοχή. Επίσης απαιτείται υπολογιστική 
και µηχανική ικανότητα για τη χρήση ειδικών εργαλείων και µηχανών, καθώς και 
ικανότητα αντίληψης του χώρου και παρατηρητικότητα. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια 
της εργασίας του, χρειάζεται να παίρνει πρωτοβουλία σε δύσκολες εργασίες και 
ακόµα, να έχει αντιληπτική ικανότητα, επινοητικότητα και δυνατότητα εξεύρεσης 
εναλλακτικών λύσεων. Τέλος, απαραίτητη είναι η συχνή ενηµέρωση για τα νέα 
συστήµατα που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και η στενή παρακολούθηση των 
νέων εξελίξεων στην ψυκτική τεχνολογία.  
 
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι θετικές µε την αυξανόµενη χρήση των 
ψυκτικών και κλιµατιστικών µηχανηµάτων στη χώρα µας και οι αποδοχές του 
επαγγελµατία είναι αρκετά υψηλές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ψυκτικός µπορεί να εργαστεί σε µικρές ή µεγάλες 
επιχειρήσεις κατασκευής, εγκατάστασης και επισκευής ψυκτικών συσκευών και 
µηχανηµάτων. Μπορεί ακόµα να ανοίξει το δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση και να 
σταδιοδροµήσει ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Ο ψυκτικός είναι µέλος του Συλλόγου 
Ψυκτικών. 
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ψυκτικός δουλεύει σκυµµένος ή ανεβασµένος σε 
σκάλα, ανάλογα µε το µέρος που κάνει τις εγκαταστάσεις ή τις επισκευές. Η εργασία 
του είναι χειρωνακτική και η σωµατική κόπωση αρκετά µεγάλη. Συνεργάζεται πολλές 
φορές µε τους βοηθούς του για την τοποθέτηση των µηχανηµάτων και των 
σωληνώσεων.  
Στη δουλειά του χρησιµοποιεί πολλά εργαλεία, απλά ή σύνθετα, όπου απαιτείται 
προσοχή κατά το χειρισµό τους και σε όλη τη διάρκεια της εργασίας του. Στις 
επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, 
εργάζεται συχνά σε περιβάλλον µε πολύ θόρυβο και υγρασία. Ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας εργάζεται σε εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χώρους, όπου 
υπάρχουν ψυκτικές συσκευές, σε σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήµατα, κτίρια γραφείων, 
νοσοκοµεία, εργοστάσια και άλλα κτίρια. Οι συνθήκες εργασίας που αντιµετωπίζει 
εξαρτώνται κάθε φορά από τον χώρο εργασίας, το είδος της εγκατάστασης ή ακόµα 
και τις καιρικές συνθήκες, όταν επισκευάζει ή τοποθετεί σωληνώσεις στο εξωτερικό 
µέρος των κτιρίων. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις:  
 
Γενικά σχόλια: Τα µηχανήµατα ψύξης και κλιµατισµού εξελίσσονται και απαιτείται 
συνεχής παρακολούθηση της τεχνολογίας.  
Ο ψυκτικός χρειάζεται να έχει και καλές επικοινωνιακές ικανότητες, γιατί καθηµερινά 
συνεργάζεται µε πελάτες στο χώρο της εργασίας του. 
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Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ψυχολόγος 

 
Ορισµός: Ο ψυχολόγος, ασχολείται µε τη µελέτη, την κατανόηση και την ερµηνεία των 
ψυχικών φαινοµένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας 
συµπεριφοράς, τόσο των ατόµων όσο και των κοινωνικών οµάδων.  
 
Περιγραφή: Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήµονας ο οποίος ασχολείται µε τη πρόγνωση, 
τη διάγνωση και την αντιµετώπιση ψυχολογικών προβληµάτων. 
Η ειδικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, αφορά ένα συγκεκριµένο άτοµο, 
αλλά και το σύνολο των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψυχοπαθολογικών 
καταστάσεων. Οι επιστηµονικές µέθοδοι και οι εξειδικεύσεις κάθε επαγγελµατία 
ψυχολόγου, διαφοροποιούνται. 
Το επάγγελµα ρυθµίζεται από αυστηρή δεοντολογία, που αναφέρεται σε βασικά 
ζητήµατα και περιλαµβάνει κανόνες που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ ψυχολόγου και 
συµβουλευόµενου, το ήθος του ίδιου του ψυχολόγου, τις σχέσεις µε τους συναδέλφους 
του, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλµατος σε 
οποιαδήποτε µορφή. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: ʼδεια άσκησης επαγγέλµατος παρέχεται από το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας και απαιτείται για όλες τις ειδικότητες ψυχολόγων. 
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Ο ψυχολόγος σπουδάζει στα πανεπιστηµιακά τµήµατα ψυχολογίας. Η 
πλήρης εξειδίκευση προϋποθέτει µεταπτυχιακές σπουδές και βιωµατικές ασκήσεις, 
όπως στην περίπτωση της ψυχανάλυσης, ή άλλης µορφής ψυχοθεραπείας που 
αναλαµβάνει η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία.  
 
Σπουδαιότητα: Ο ψυχολόγος, για να σπουδάσει και να ασκήσει το επάγγελµα, πρέπει 
να έχει αληθινό σεβασµό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τις ανάγκες και 
ιδιοµορφίες του. Οφείλει να κρίνει αντικειµενικά -χωρίς προκαταλήψεις- και να έχει 
υποµονή, ψυχραιµία, πειθώ και επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να γίνεται αποδεκτός 
από τους ανθρώπους που ζητούν τις υπηρεσίες του. Η υπευθυνότητα και η εχεµύθεια, 
αποτελούν επίσης απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού, καθορίζονται στο σύνολο 
τους από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας των επαγγελµατιών ψυχολόγων. 
Βασικότερες αρχές, είναι ο σεβασµός προς τον άνθρωπο, η τήρηση του απορρήτου, η 
ακεραιότητα καθώς και η επάρκεια, δηλαδή, η αποσαφήνιση των ορίων στην παροχή 
των υπηρεσιών του κάθε ψυχολόγου, ανάλογα µε την ειδικότητά του. 
 
Μέλλον: Παρά τις αυξηµένες ανάγκες, η αξιοποίηση των ψυχολόγων 
πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς, ενώ υπάρχει πληθώρα αποφοίτων τµηµάτων 
ψυχολογίας, µε αποτέλεσµα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι µέτριες για τους 
επαγγελµατίες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Το επάγγελµα του ψυχολόγου τα τελευταία χρόνια έχει 
αρχίσει να βρίσκει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, καθώς έχουν προκύψει 
ανάγκες υποστήριξης και συµβουλευτικής σε διάφορους τοµείς, λόγω της αύξησης των 
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Μέλλον: Παρά τις αυξηµένες ανάγκες, η αξιοποίηση των ψυχολόγων 
πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς, ενώ υπάρχει πληθώρα αποφοίτων τµηµάτων 
ψυχολογίας, µε αποτέλεσµα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι µέτριες για τους 
επαγγελµατίες. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Το επάγγελµα του ψυχολόγου τα τελευταία χρόνια έχει 
αρχίσει να βρίσκει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία, καθώς έχουν προκύψει 
ανάγκες υποστήριξης και συµβουλευτικής σε διάφορους τοµείς, λόγω της αύξησης των 
ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών αδιεξόδων της σύγχρονης εποχής. Έτσι, οι 
ψυχολόγοι µπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, σε 
κέντρα συµβουλευτικής, ψυχικής υγιεινής, αποκατάστασης Α.Μ.Ε.Α., σε θεραπευτικές 
κοινότητες, σε ερευνητικά κέντρα, σε νοσοκοµεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά 
κέντρα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως σύµβουλοι σε επιχειρήσεις. Επίσης, 
µπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες διατηρώντας δικό τους γραφείο. 
Οι απόφοιτοι των τοµέων Ψυχολογίας των τµηµάτων Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-
Ψυχολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών, µπορούν να εργαστούν και ως καθηγητές στη 
τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του ψυχολόγου, παρουσιάζουν 
συχνά κάποιες δυσκολίες λόγω της συχνής επαφής του µε άτοµα που έχουν ψυχικά ή 
άλλα προβλήµατα υγείας, ή λόγω του χώρου εργασίας που µπορεί να είναι 
νοσοκοµείο ή ίδρυµα. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας, µπορεί να έχει ένα δικό του 
γραφείο όπου δέχεται τους πελάτες του. Το ωράριο εργασίας του Ψυχολόγου 
καθορίζεται και εξαρτάται από το χώρο µέσα στον οποίο εργάζεται, συνήθως είναι 
αυστηρά καθορισµένο µια και επικοινωνεί µε τους πελάτες του σε προγραµµατισµένες 
ώρες. Ωστόσο ο ψυχολόγος, εργάζεται και αρκετές ώρες µόνος του στο γραφείο του, 
προκειµένου να συµβουλευτεί τα βιβλία του, τις σηµειώσεις του, να µελετήσει γενικά τη 
περίπτωση που αναλαµβάνει και να προγραµµατίσει τις ενέργειές του. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Τα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν τους 
ψυχολόγους, είναι κυρίως ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) και ο 
Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος που έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες για τη 
νοµοθετική κατοχύρωση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου. 
 
Γενικά σχόλια: Η βαθιά γνώση της επιστήµης της ψυχολογίας, η συνεχής ενηµέρωση, 
η επιστηµονική αναζήτηση και µελέτη και του ανθρώπινου νου και συµπεριφοράς, 
καταξιώνουν τους επαγγελµατίες � επιστήµονες στο χώρο.  
  

 

  

Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό  
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ωρολογοποιός 

 
Ορισµός: Ο ωρολογοποιός ασχολείται µε την επιδιόρθωση, τον καθαρισµό και τη 
ρύθµιση µηχανικών, αυτόµατων ή ηλεκτρονικών ρολογιών.  
 
Περιγραφή: Ο ωρολογοποιός µε τη βοήθεια λεπτών εργαλείων, αποσυναρµολογεί το 
µηχανισµό του ρολογιού και τον εξετάζει για να διαπιστώσει την αιτία της βλάβης, 
επιδιορθώνει ή αν χρειαστεί, αντικαθιστά τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα, καθαρίζει και 
ρυθµίζει τα ρολόγια που έχουν χαλάσει. Επίσης, κατασκευάζει, µερικές φορές, το 
εξάρτηµα ενός ρολογιού και το τοποθετεί στη θέση του φθαρµένου. 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιεί µεγεθυντικούς φακούς, ειδική 
βενζίνα και ψήκτρα, βολτόµετρο, λίµες, λαβίδες, πένσες, καθώς και ειδικό λάδι. 
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Περιγραφή: Ο ωρολογοποιός µε τη βοήθεια λεπτών εργαλείων, αποσυναρµολογεί το 
µηχανισµό του ρολογιού και τον εξετάζει για να διαπιστώσει την αιτία της βλάβης, 
επιδιορθώνει ή αν χρειαστεί, αντικαθιστά τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα, καθαρίζει και 
ρυθµίζει τα ρολόγια που έχουν χαλάσει. Επίσης, κατασκευάζει, µερικές φορές, το 
εξάρτηµα ενός ρολογιού και το τοποθετεί στη θέση του φθαρµένου. 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιεί µεγεθυντικούς φακούς, ειδική 
βενζίνα και ψήκτρα, βολτόµετρο, λίµες, λαβίδες, πένσες, καθώς και ειδικό λάδι. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης: Δεν απαιτείται ειδική άδεια άσκησης επαγγέλµατος.  
 
Χαρακτηριστικά:  
 
Νοµοθετική κατοχύρωση:  
 
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος ωρολογοποιός χρειάζεται να εκπαιδευτεί στα Τ.Ε.Ε. 
του Υπουργείου Παιδείας και του Ο.Α.Ε.Δ. 
Ορισµένοι τεχνίτες µαθητεύουν κοντά σε ειδικευµένους τεχνίτες. 
 
Σπουδαιότητα: Ο ωρολογοποιός χρειάζεται να έχει µεράκι, υποµονή και ακρίβεια στις 
λεπτές εργασίες που εκτελεί. Απαιτείται να διαθέτει µηχανική ικανότητα, δεξιοτεχνία 
στα δάκτυλα, σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών, καλή όραση και ακοή. Τέλος, 
πρέπει να είναι συνεπής και ευγενικός µε τους πελάτες και τους συνεργάτες του. 

 
Μέλλον: Το επάγγελµα σήµερα παρουσιάζει ύφεση και οι επαγγελµατίες ασχολούνται 
µε την επισκευή, συντήρηση, αλλά περισσότερο µε τη διάθεση των ρολογιών.  
Οι αποδοχές των επαγγελµατιών αυτών θεωρούνται ικανοποιητικές. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ωρολογοποιός µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας διατηρώντας δικό του εργαστήριο επισκευής και διάθεσης ρολογιών, 
καθώς και ως ειδικευµένος τεχνίτης - µισθωτός σε επιχειρήσεις διάθεσης ή 
επιδιόρθωσης ρολογιών.  
 
Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο ωρολογοποιός εργάζεται για πολλές ώρες σκυµµένος 
πάνω σε ειδικό πάγκο. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και απαιτεί λεπτούς 
χειρισµούς. Δουλεύει ατοµικά, αλλά συχνά χρειάζεται να έρχεται σε επαφή µε τους 
πελάτες. Εργάζεται σε χώρο εργαστηρίου, µε καλό φωτισµό, χωρίς υγρασία και σκόνη. 
Στη συναρµολόγηση, ρύθµιση ή επιδιόρθωση, χρησιµοποιεί λεπτά, απλά και εύκολα 
στη χρήση τους εργαλεία. 
 
Επαγγελµατικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το 
συγκεκριµένο επάγγελµα είναι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών 
Κοσµηµατοπωλών- Ωρολογοποιών.  
 
Γενικά σχόλια: Μικροσκοπικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί που απαιτούν λεπτότατες 
ρυθµίσεις, επιδέξιους χειρισµούς και σταθερότητα χεριών και ακρίβεια, είναι το 
αντικείµενο εργασίας του ωρολογοποιού. 
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