
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ11/97148/Δ4 
Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευ-

αστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων 

του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» 

των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλ-

ληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», 

«Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δο-

μικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός 

Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστη-

μάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός 

Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευ-

τή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτι-

κή Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πι-

λοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκα-

ταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρ-

θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 46 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

6. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β’ 3818) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

7. Την αριθμ. 36618/Γ2/30-03-2007 (Β’ 940) απόφα-
ση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και 
ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντι-
στοιχίας μεταξύ τους».

8. Την αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β’ 2298) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα-
θορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικο-
τήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) με τις ομάδες 
προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193)».

9. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β’ 1489) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 
83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

10. Την αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β’ 3529) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων 
"Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας" των αποφοί-
των ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.

11. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και ένταξης, Μονάδα C3 (2012).

12. Την αριθμ. 26412/16-02-2017 (Β’ 490) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ».

13. Την αριθμ. 26381/16-02-2017 (Β’ 490) κοινή από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υγείας 
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας 
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», η οποία αντικαταστάθηκε από 
την αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (Β’ 2859) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
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σκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης - Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υγείας, 
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας 
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

14. Την αριθμ. 20405/373/05-05-2016 (Β’ 1371) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων − Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών, «Υλοποίηση της 
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

15. Την αριθμ. 217890/ΓΓ4/20-12-2016 (Β’ 4176) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υλο-
ποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια 
Κρήτης».

16. Την αριθμ. Φ2/33678/Δ4/01-03-2017 (Β’ 730) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό 
έτος -τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας 
"Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών"».

17. Την αριθμ. Φ2/33695/Δ4/01-03-2017 (Β’ 731) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό 
έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας 
«Βοηθός Νοσηλευτή»”.

18. Την αριθμ. Φ.2/33685/Δ4/01-03-2017 (Β’732) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό 
έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας 
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσε-
ων και Δικτύων»”.

19. Την αριθμ. Φ2/33692/Δ4/01-03-2017 (Β’ 780)από-
φασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό 
έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας 
«Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»”.

20. Την αριθμ. Φ2/33697/Δ4/01-03-2017 (Β’ 781) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος 
-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνι-
κός Φυτικής Παραγωγής»”.

21. Την αριθμ. Φ.2/33687/Δ4/01-03-2017 (Β’ 796) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό 
έτος -τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας 
«Τεχνικός Οχημάτων»”.

22. Την αριθμ. Φ2/33691/Δ4/01-03-2017 (Β’ 836) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος 
-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνι-
κός Εφαρμογών Πληροφορικής»”.

23. Την αριθμ. Φ2/26648/Δ4/16-02-2017 (Β’ 701) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων “Πρόγραμμα σπουδών για την «Υλοποίηση της 
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης» 
για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστη-
μάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»”.

24. Την αριθμ. Φ2/26651/Δ4/16-02-2017 (Β’ 756) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

μάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της 
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγ-
χρονη Επιχειρηματική Γεωργία»”.

25. Την αριθμ. Φ2/26650/Δ4/16-02-2017 (Β’ 756) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της 
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις»”.

26. Την αριθμ. Φ2/181534/Δ4/25-10-2017 (Β’ 3820) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων “Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυ-
κειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ει-
δικοτήτων: «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» 
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» «Γραφικών 
Τεχνών» «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοι-
νωνιών» «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και 
Κλιματισμού» «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» «Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων» «Αισθητικής Τέχνης» «Βοηθός Φυ-
σικοθεραπευτή»”.

27. Την αριθμ. 23/24-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

28. Την αριθμ. Φ.1/Γ/166/95450/Β1/11-6-2018 Εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθορίζουμε τα προγράμματα σπουδών για το Προ-
παρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων 
του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., 
τόσο για τις επτά (7) ειδικότητες «Υπάλληλος Διοίκησης 
και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παρα-
γωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορι-
κής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός 
Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή» της 
Α’ φάσης εφαρμογής του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης 
μαθητείας» όσο και για τις ειδικότητες των τριών (3) πι-
λοτικών τάξεων μαθητείας «Σύγχρονη Επιχειρηματική 
Γεωργία», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκα-
ταστάσεων και Δικτύων» και «Ηλεκτρολογικές Εγκατα-
στάσεις» που υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής αντίστοιχα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 
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ν. 4386/2016, το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας 
εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω 
ειδικότητα βλ. το ΦΕΚ 730/τ.Β’/9-3-2017) που αφορού-
σε τα μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το 
Εργαστηριακό Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 
οι 161 ώρες κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους 
μαθησιακά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που 
αφορούσαν τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθη-
τείας», δε λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των 
αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους- 
τάξης μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνο-
λικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργα-
νώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., 
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ει-
δικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών 
Υπηρεσιών» στοχεύει στην αρτιότερη προετοιμασία 
για τη συμμετοχή των αποφοίτων του Μεταλυκειακού 
έτους-τάξης μαθητείας στις διαδικασίες πιστοποίησης 
προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής 
Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από 
τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τά-
ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και δια-
δικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανα-
τροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων 
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών των αποφοίτων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματο-
ποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 ωρών στις 
ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκεια-
κού έτους-τάξης μαθητείας. Συγκροτείται από επιμέρους 
ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1 Υγεία και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας 2

2
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Δεοντολογίας 
Επαγγέλματος

4

3 Λογιστικές εργασίες 6

4 Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 3

5 Νομοθετικό πλαίσιο 2

6 Διαχείριση αλληλογραφίας 2

7 Επικοινωνία στην αγγλική 
γλώσσα 2

8 Σύνταξη και επεξεργασία 
εγγράφων 3

9 Σύνταξη και επεξεργασία 
υπολογιστικών φύλλων 3

10 Προετοιμασία παρουσιάσεων 3

11 Χρήση προγράμματος 
λογιστικών εφαρμογών 5

Σύνολο ωρών 35

Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 
την ειδικότητα «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών 
Υπηρεσιών» του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας 
του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών» λήφθηκαν υπόψη τα διαθέσιμα 
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Πιστοποιημένα Επαγγελματικά 
Περιγράμματα των ακόλουθων δύο γενικών και άκρως 
συναφών ειδικοτήτων:

• «Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών»
• «Υπάλληλος Γραφείου», που εξειδικεύεται σε δύο 

επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας:
«Υπάλληλος Γραμματειακής – Διοικητικής Υποστήρι-

ξης» και «Γραμματέας Διεύθυνσης».
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-

φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)
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Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες των πλέον συναφών ειδικοτήτων έχουν 
ως εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει με ολοκληρωμένο τρόπο έννοιες της 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής 
και του Marketing.

2. Αναγνωρίζει τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών, το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέ-
διο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

3. Διακρίνει τις βασικές αρχές και έννοιες του Ιδιωτικού, 
Δημόσιου και Εμπορικού Δικαίου.

4. Ερμηνεύει και συγκρίνει πληροφορίες από στατιστι-
κούς πίνακες και διαγράμματα ακολουθώντας τις αρχές 
της Στατιστικής.

5. Αναγνωρίζει την έννοια και τα στάδια διαχείρισης 
της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

6. Περιγράφει έννοιες που αφορούν στην εφαρμογή 
των Δημοσίων Σχέσεων, της Επικοινωνίας και του Μάρ-
κετινγκ.

7. Αναγνωρίζει την οικονομική και διοικητική ορολογία 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

8. Αναγνωρίζει τα είδη των οικονομικών και λογιστικών 
καταστάσεων και αναφορών.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αρχειοθετεί και ταξινομεί αρχεία, έγγραφα, παρα-

στατικά, λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις σε ηλε-
κτρονική ή/και σε έντυπη μορφή.

2. Παράγει πίνακες, διαγράμματα, γραφικές παραστά-
σεις και αναφορές από τα διαθέσιμα δεδομένα, σύμφωνα 
με τις ανάγκες κάθε τμήματος της επιχείρησης.

3. Επιλύει μη εξειδικευμένα προβλήματα που αφορούν 
σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

4. Απαντά στην ηλεκτρονική ή/και έντυπη αλληλογρα-
φία της επιχείρησης ακολουθώντας τις αρχές εξυπηρέτη-
σης του πελάτη και της διαχείρισης πιθανών παραπόνων.

5. Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου και 
τα πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας Κειμένου, 
Υπολογιστικών Φύλλων, Βάσεων Δεδομένων, Ηλεκτρο-
νικής Αλληλογραφίας και τα Λογιστικά Μηχανογραφικά 
Συστήματα.

6. Συντάσσει προτάσεις και προσφορές συνεργασίας 
με πελάτες και προμηθευτές υπό την επίβλεψη υπευ-
θύνου.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
2. Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές, διαδικασίες, 

πολιτικές και κουλτούρα της επιχείρησης στην οποία 
εργάζεται.

3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχεί-
ρησης.

4. Λειτουργεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στην τή-
ρηση στενών χρονοδιαγραμμάτων.

5. Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσμα-
τικά με όλα τα τμήματα της επιχείρησης στο πλαίσιο 
ομαδικών εργασιών για την επίτευξη των στόχων της 
επιχείρησης.

6. Αντιμετωπίζει θετικά και συνεργάζεται με πελάτες, 
προμηθευτές, δημόσιο, επιχειρηματίες και επαγγελμα-
τίες.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4386/ 

2016, το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας εφαρμόζει 
το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) και περιλαμ-
βάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας 
και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά 
μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντί-
στοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταλυκειακό 
έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα βλ. το 
ΦΕΚ 781/τ.Β’/13-03-2017) που αφορούσε στα μαθήματα 
ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το Εργαστηριακό 
Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, οι 161 ώρες κα-
τανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πε-
δία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που αφορούσαν στη 
«Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας», δε λαμ-
βάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των αποφοίτων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν.  4473/2017, οι απόφοιτοι/-ες του Μεταλυκειακού 
έτους-τάξης μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακο-
λουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίη-
σης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το 
οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. 
και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για 
τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης 
προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής 
Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από 
τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ειδι-
κότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» στοχεύει στην 
αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των απο-
φοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας στις 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης 
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που 
διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω:

α) της ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, 

β) της προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικα-
σίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) της γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τά-

ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και δια-
δικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανα-
τροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων 
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών αποφοίτων σχε-
τικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματο-
ποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 ωρών στις 
ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκεια-
κού έτους-τάξης μαθητείας. Συγκροτείται από επιμέρους 
ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: Κατανομή ωρών 
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακό
πεδίο Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1 Επαγγελματικό περιβάλλον 2

2 Ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία 2

3 Προστασία του 
περιβάλλοντος 2

4 Επικοινωνία 2
5 Καλλιεργητικές εργασίες 20

6
Γεωργικές εγκαταστάσεις και 
Μηχανολογικός εξοπλισμός
γεωργικών εκμεταλλεύσεων

5

7 Ίδρυση και Οργάνωση 
Γεωργικής Επιχείρησης 2

Σύνολο 35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 

την ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» του «Με-
ταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας» του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» 
λήφθηκε υπόψη το διαθέσιμο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Πι-
στοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα της ειδικότητα 
«Στέλεχος Αγροτικών Επιχειρήσεων» όπως περιγράφεται 
ως προς τον άξονα «Στέλεχος Αγροτικής Επιχείρησης 
Φυτικής Παραγωγής».

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:
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• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενι-
κές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπου-
δής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
(ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
«ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ των ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 

ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» 
εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ει-
δικότητα βλ. το ΦΕΚ 780/τ.Β’/13-3-2017) που αφορού-
σε τα μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το 
Εργαστηριακό Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 
οι 161 ώρες κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους 
μαθησιακά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που 
αφορούσαν τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθη-
τείας», δεν λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των 
μαθητευομένων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνο-
λικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργα-
νώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., 
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ει-
δικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληρο-
φορικής» στοχεύει στην αρτιότερη προετοιμασία για 
τη συμμετοχή των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού 
Έτους-Τάξης Μαθητείας» στις διαδικασίες πιστοποίη-
σης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής 
Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από 
τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των μαθητευομένων για 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους- τά-

ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και δια-
δικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανα-
τροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων 
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους- 
τάξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών μαθητευομένων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης έχει πραγ-
ματοποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 
ωρών στις ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του 
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας». Συγκροτείται 
από επιμέρους ενότητες που καλύπτουν το εύρος του 
αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1α Επαγγελματικό Περιβάλλον 2

1β Υγιεινή και ασφάλεια 2

2 Εισαγωγή στα τεχνικά έργα 2

3 Γεωγραφικά Συστήματα Πλη-
ροφοριών (GIS)

11

4 Πολεοδομικές και Τοπογραφι-
κές Εφαρμογές

7

5 Σχεδίαση με Η/Υ 8

6 Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις 
-Προϋπολογισμοί

3

Σύνολο 35

Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 
την ειδικότητα «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπλη-
ροφορικής» του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας 
του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και 
Γεωπληροφορικής» λήφθηκε υπόψη το διαθέσιμο από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περί-
γραμμα της συναφούς ειδικότητας «Σχεδιαστής Τεχνι-
κών Έργων».

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:
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• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 

δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-

πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

 

   
: «     » 

 

 :    (2 ) 

  
 /   «  -  

»     : 
  

      
         

    
  

  (  )       
           
     -   

 

 

 :  & (2 ) 

  
 /   «  -  

»     : 

  

       
    

  (  )       
  ,         ,   

        . 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26374 Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

 

  

 :      (2 ) 

  
 /   «  -  

»     : 

  

       
     

          . . . 
           

   

« »        
          

  »       
( )   

        
           

 

 

 

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26375Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

 

 :    (GIS) (11 ) 

  
 /   «  -  

»     : 

  

:           «  -  »     
  «   ,  », «    », «GPS-     
    »,  « »      /  /    

         .          
   ,       .  

      
      

 (attribute table)     
     

          
    

          
  

        
          

        
AUTOCAD   

            
Autocad    

       AUTOCAD  
            

     

        
     

           

 

 

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26376 Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

 

 :     (7 ) 
 

   
   /   «  -  

»      : 

  

      
        

       
   

          
  : 

-        ,     
   

-     ,        
-           

   ( ) 
     



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26377Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

 

 :   /  (8 ) 

  
 /   «  -  

»      : 

 

    / : 
 -   
- , ,       

  
 -       

 

      : 
-        
- , ,    
-        

       ( - -
  3 ) 

 

 :  –  –  (3 ) 

 : 
 /   «  -  

»     : 

  

:                «  -  
»              /  /    

         .  
 ,    

 
           

          (  
)    

        
       

      (  ) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26378 Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του

ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» 
εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ει-
δικότητα βλ. το ΦΕΚ 796/τ.Β’/13-3-2017) που αφορού-
σε τα μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το 
Εργαστηριακό Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 
οι 161 ώρες κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους 
μαθησιακά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που 
αφορούσαν τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθη-
τείας», δε λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των 
αποφοίτων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/ 
2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης 
μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προ-
παρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής 
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώ-
νεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με 
σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ει-
δικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» στοχεύει στην αρτιό-
τερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των αποφοίτων 
του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στις 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης 
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που 
διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω:

α) της ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,

β) της προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης / 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικα-
σίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) της γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους- τά-
ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και δια-
δικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατρο-
φοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων και 
μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία του 
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους- τά-
ξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών αποφοίτων σχε-
τικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγμα-
τοποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 ωρών 
στις ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του «Μετα-
λυκειακού έτους-τάξης μαθητείας». Συγκροτείται από 
επιμέρους ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντι-
κειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1 Επαγγελματικό περιβάλλον 3

2 Ασφάλεια και Υγεία 3

3 Επικοινωνία 2

4 Συντήρηση – βασικοί έλεγχοι 10

5 Διάγνωση βλάβης 8

6 Επισκευή και αποκατάσταση 9

Σύνολο ωρών 35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 

την ειδικότητα «Τεχνικός Οχημάτων» του Μεταλυκειακού 
έτους-τάξης μαθητείας του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Τεχνικός Οχημάτων» λήφθηκε 
υπόψη το διαθέσιμο από τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστοποιημένο 
Επαγγελματικό Περίγραμμα της ειδικότητα του Μηχα-
νικού Αυτοκινήτων.

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
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• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επι-
βλέπει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή δια-
δικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και 
απρόβλεπτες αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να 
αναπτύσσει τόσο την προσωπική του απόδοση όσο 
και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες της πλέον συναφούς ειδικότητας

«Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» έχουν ως εξής:
Γνώσεις:
1. Περιγράφει τους τύπους των κινητήρων και τους τύ-

πους των υποσυστημάτων τους σε οχήματα συμβατικής 
και νέας τεχνολογίας και τις βασικές αρχές λειτουργίες 
πετρελαιοκινητήρα, βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξα-
γωγής καυσαερίων και τη νομοθεσία για το θόρυβο, τις 
βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας 
καυσίμων και τα υποσυστήματα του στα οχήματα (αντλίες 
καυσίμων, ακροφύσια, βοηθ. αντλίες πετρελαίου, κ.λπ.).

2. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των κι-
βωτίων ταχυτήτων, συστημάτων μετάδοσης κίνησης, 
πέδησης, ανάρτησης διεύθυνσης, διαφορικών-υδραυ-
λικών συστημάτων, λίπανσης, σύμπλεξης.

3. Εξηγεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστη-
μάτων κλιματισμού οχημάτων, αναλύουν τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των συστημάτων συμπιεστών αέρα 
/ αεροσυμπιεστών (Air Compressor).

4. Αναγνωρίζει τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρη-
σιμοποιούνται.

5. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας 
συνεργείου.

6. Ερμηνεύει τα μηχανολογικά σχέδια των συστημάτων 
και εξαρτημάτων των οχημάτων και να σχεδιάσει ένα 
εξάρτημα σε σκαρίφημα.

7. Απαριθμεί τα όργανα τεχνικών μετρήσεων και ελέγ-
χου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αυτοματισμού).

8. Αναφέρει βασικά στοιχεία, μηχανουργικής τεχνολο-
γίας, μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδί-
ου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας και Αισθητήρων, 
θερμικών μηχανών, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), 
οδική συμπεριφορά οχημάτων, τεχνικών αντιρρύπανσης 
οχημάτων.

9. Απαριθμεί τους κανονισμούς ασφαλείας και την 
νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του 
χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.

10. Περιγράφει βασικές τεχνικές πυρόσβεσης και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση καυσίμων και μέτρα 
πρόληψης.

11. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός 
του από τα αγγλικά στα ελληνικά και να διενεργούν βασι-
κή επαγγελματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική) 
στα αγγλικά χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος 
τους και τεχνικούς όρους.

12. Παρουσιάζει βασικά λογισμικά προγράμματα για 
την εργασία του με τη χρήση Η/Υ.

Δεξιότητες:
1. Χρησιμοποιεί προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους 

(LED, παράλληλο, OBDI και OBD II).
2. Εντοπίζει τις βλάβες στα διάφορα συστήματα και 

στους επιμέρους μηχανισμούς.

3. Χρησιμοποιεί την τεχνική ορολογία, τα τεχνικά εγ-
χειρίδια επισκευής (Service Manual) και τα βιβλία ανταλ-
λακτικών (Parts Book) των οχημάτων.

4. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία (χειρός και ηλεκτρι-
κά) χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια.

5. Χειρίζεται και συντηρεί με ορθό τρόπο μηχανήματα, 
συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές 
προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προ-
διαγραφές ασφάλειας εργασίας.

6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχη-
μάτων.

7. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία 
και χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές 
(σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κ.λπ.) και 
εντοπίζει βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικεί-
μενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.

8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία 
και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμο-
γές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κ.λπ.) 
και να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες σχετικές με το 
αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.

9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον 
τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.

10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται 
(υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλ-
τρων λαδιού κ.λπ.).

11. Ελέγχει, συντηρεί, επισκευάζει, ρυθμίζει τον κινη-
τήρα και τα υποσυστήματα του σε οχήματα συμβατικής 
και νέας τεχνολογίας.

12. Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά 
που αφορούν σε επισκευή συντήρηση και συντάσσει 
προϋπολογισμούς κόστους υλικών.

13. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτε-
λώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύ-
ρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, 
μετατροπή μονάδων κ.λπ.).

Ικανότητες:
1. Αντιλαμβάνεται τους κινδύνους σε κάθε στάδιο 

εργασιών και λαμβάνει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας.

2. Εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστα-
σίας Μ.Α.Π. και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.

3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δε-
ξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη 
ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής 
ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά 
τους στις εκάστοτε συνθήκες.

4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων 
όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του 
αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά 
δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές 
του γνώσεις.

6. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνερ-
γασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες 
όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτε-
λώντας εντολές.

7. Κρίνει τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
επιλέγοντας τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 

ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» 
εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) 
και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο 
εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρα-
σκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονά-
δα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταλυ-
κειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα 
ΦΕΚ 732/τ.Β’/09-03-2017) που αφορούσε τα μαθήματα 
ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το Εργαστηριακό 
Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, οι 161 ώρες κα-
τανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία. 
Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που αφορούσαν τη «Ζώνη 
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας», δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την πιστοποίηση των αποφοίτων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνο-
λικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργα-
νώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., 
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ει-
δικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων» στοχεύει στην αρτιότερη 
προετοιμασία για τη συμμετοχή των αποφοίτων του 
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στις διαδικα-
σίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγο-
νται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τά-

ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και δια-
δικασίες

• εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων και μελετών 
περίπτωσης που καλύπτουν τα πιο αντιπροσωπευτικά 
σημεία του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού 
έτους-τάξης μαθητείας

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατροφο-
δότησης (ερωτήσεις κλειστού – τύπου κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών των αποφοίτων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματο-
ποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 ωρών στις 
ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκεια-
κού έτους-τάξης μαθητείας. Συγκροτείται από επιμέρους 
ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1 Επαγγελματικό Περιβάλλον 2

2 Υγιεινή και Ασφάλεια 2

3 Επικοινωνία 2

4 Εγκαταστάσεις 16

5 Μετρήσεις και Διαγνώσεις 9

6 Συστήματα Ισχύος 4

Σύνολο ωρών 35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 

την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστη-
μάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» λήφθηκαν υπόψη 
τα διαθέσιμα από τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστοποιημένα Επαγ-
γελματικά Περιγράμματα των ακόλουθων γενικών και 
άκρως συναφών ειδικοτήτων:

• «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματι-

σμού και Αυτόματου Ελέγχου»
• «Τεχνικός Ανελκυστήρων»
• «Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης Επιχειρήσεων 

Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέρ-

γειας»
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• «Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπρο-
στασίας»

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες της σχετικής/σχετικών ειδικότητας/ειδι-
κοτήτων έχουν ως εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό (τόσο μηχανολογικό όσο και 

ηλεκτρολογικό) σχέδιο σχεδιάζοντας μία εγκατάσταση 
(σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό) ή ένα εξάρτημα 
σε σκαρίφημα.

2. Περιγράφει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκί-
νητων και ηλεκτρικών).

3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών με-
τρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger 
κ.λπ.).

4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολο-

γικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γει-
ώσεων και μονώσεων.

6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχε-
τίζει με τις ιδιότητές τους και τις χρήσεις τους.

7. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών 
και των μετασχηματιστών.

8. Περιγράφει τη δομή και τα στοιχεία ενός συστήμα-
τος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.

9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιει-
νής που διέπουν την εργασία του.

10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός 
του από τα αγγλικά στα ελληνικά.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετα-

τροπή μονάδων κ.λπ.).

2. Κατασκευάζει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
(συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασική 
ή τριφασική) από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται

3. Ελέγχει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εντοπίζο-
ντας τις πιθανές βλάβες σε αυτή καθώς και στα επιμέρους 
στοιχεία της προχωρώντας σε επισκευή, φροντίζοντας 
για την ασφαλή επαναλειτουργία τους

4. Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις.

5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία 
χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργα-
σιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας και υγιεινής.

6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχη-
μάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυ-
ροπροστασίας.

7. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας 
που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο 
μίας εργασίας.

8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία 
και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμο-
γές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, 
πελατολόγιο κ.λπ.).

9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τα-
κτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.

10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας 

εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και ερ-
γαλεία.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του και επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις
2. Τηρεί με υπευθυνότητα στην εργασία του τη νομο-

θεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περι-
βάλλοντος

3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δε-
ξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε εξαρτημένη 
ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής 
ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά 
του στις εκάστοτε συνθήκες.

4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυ-
τόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα 
στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώ-
σεις.

6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε 
δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 

ν. 4386/2016, το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας 
εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ει-
δικότητα βλ. το ΦΕΚ 836/τ.Β’/15-3-2017) που αφορού-
σε τα μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το 
Εργαστηριακό Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 
οι 161 ώρες κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους 
μαθησιακά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που 
αφορούσαν τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθη-
τείας», δε λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των 
αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους- 
τάξης μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνο-
λικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργα-
νώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., 
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ειδι-
κότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» στοχεύ-
ει στην αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των 
αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας 
στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτη-
σης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, 
που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω:

α) της ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,

β) της προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικα-
σίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) της γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα, το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τά-
ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και δια-
δικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανα-
τροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων 
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών των αποφοίτων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγμα-
τοποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 ωρών 
στις ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του «Μετα-
λυκειακού έτους-τάξης μαθητείας». Συγκροτείται από 
επιμέρους ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντι-
κειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

α/α Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον, Δεοντο-
λογία επαγγέλματος, Τεχνικές επι-
κοινωνίας, Ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία

3

2 Διαδίκτυο: Αρχές ανάλυσης και σχε-
δίασης διαδικτυακών εφαρμογών 8

3 HTML και CSS 3
4 Πολυμέσα και ειδικά θέματα στο web 11

5 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομέ-
νου (CMS) 3

6
Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένων σύγχρονων διαδικτυακών 
εφαρμογών

7

35
Διευκρινίσεις:
(α) Η κατανομή ωρών των ανωτέρων μαθησιακών 

ενοτήτων είναι ενδεικτική.
(β) Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες αποτελούν υπερ-

σύνολα των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων του ανα-
λυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Μεταλυκειακό 
έτος-τάξη Μαθητείας της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμο-
γών Πληροφορικής” του Τομέα Πληροφορικής. Επιπλέον, 
αποτελούν σύνοψη των θεματικών ενοτήτων του Προ-
γράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης 
μαθητείας με έμφαση στην εμπέδωση αντιπροσωπευ-
τικών εννοιών και διαδικασιών. Ως εκ τούτου, το σύνολο 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας αποτελεί τον κορμό της ύλης των εξε-
τάσεων πιστοποίησης.

Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών 
για την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορι-
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κής» του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας του
 ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορι-
κής» λήφθηκαν υπόψη τα διαθέσιμα από τον ΕΟΠΠΕΠ 
Πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα: «Τεχνικός 
Εφαρμογών Πολυμέσων» και

«Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών (Software)».

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες των σχετικών ειδικοτήτων έχουν ως εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της Πλη-

ροφορικής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των συστημάτων πληρο-

φορικής (ΣΠ) και των δικτύων υπολογιστών, διακρίνει και 
αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και 
τις υπηρεσίες (services).

3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός 
υπολογιστικού συστήματος και αναλύει τις λειτουργίες 
τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.

4. Προσδιορίζει τις κατηγορίες, τα βασικά χαρακτη-
ριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λει-
τουργικών συστημάτων (ΛΣ) (MS-DOS, Windows, Unix, 
Linux, Mac OS X).

5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομέ-
νων.

6. Περιγράφει το πρότυπο αναφοράς Open Systems 
Interconnection (OSI) και διακρίνει τις βασικές λειτουρ-
γίες κάθε επιπέδου.

7. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων 
δεδομένων (databases) και περιγράφει τα επίπεδα αρχι-
τεκτονικής ενός συστήματος βάσης δεδομένων.

8. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προ-
γράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της 
αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός προβλή-
ματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.

9. Αποτυπώνει τις βασικές αρχές και θεωρίες των σύγ-
χρονων μεθόδων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού.

10. Παρουσιάζει τις σημαντικότερες μεθόδους και τε-
χνικές που διέπουν τις φάσεις παραγωγής λογισμικού 
υπολογιστικών συστημάτων.

11. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για 
κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο 
υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software) των 
υπολογιστών.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό 

συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμο-
γών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.

2. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό 
και λογισμικό ενός συστήματος πληροφορικής.

3. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες 
ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.

4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογι-
σμικό αυτών με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, 
χωρίς επίβλεψη.

5. Διαχειρίζεται με επάρκεια το σύστημα βάσης δε-
δομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των 
ανεξάρτητων Η/Υ.

6. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχό-
μενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά 
αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμό-
ζοντας τις σχετικές οδηγίες.

7. Διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό 
πολυμέσων.

8. Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης 
εφαρμογών λογισμικού (IDE), ώστε να δημιουργεί εφαρ-
μογές λογισμικού.

9. Συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων 
λογισμικού ή έργων λογισμικού, υπό την επίβλεψη του 
μηχανικού λογισμικού.

10. Αναπτύσσει και διαχειρίζεται διαδικτυακές εφαρ-
μογές με χρήση κατάλληλων εργαλείων και γλωσσών 
προγραμματισμού.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης 

των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) και 
λογισμικού των Η/Υ.

2. Προτείνει την κατάλληλη μεθοδολογία ανάπτυξης 
λογισμικού και τα απαραίτητα εργαλεία ανάπτυξης 
εφαρμογών πληροφορικής.

3. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
των πληροφοριακών συστημάτων και ανεξάρτητων υπο-
λογιστών από ενδεχόμενες απειλές.

4. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των 
υπολογιστών και τους διαχειριστές των συστημάτων 
πληροφορικής ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί 
επαρκώς τις εγκατεστημένες εφαρμογές και τον αντί-
στοιχο εξοπλισμό.

5. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους μηχανικούς 
λογισμικού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμέ-
νων συστημάτων λογισμικού.

6. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των 
οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και 
τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
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7. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, 
εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά 
το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται 
αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.

8. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης 
λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

9. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγ-
γελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στον τομέα των 
εφαρμογών πληροφορικής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 

ν. 4386/2016, το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας 
εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω 
ειδικότητα βλ. το ΦΕΚ 731/τ.Β’/9-3-2017) που αφορού-
σε τα μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το 
Εργαστηριακό Κέντρο) συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 
οι 161 ώρες κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους 
μαθησιακά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που 
αφορούσαν τη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθη-
τείας», δεν λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των 
αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/ 
2017, οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους- τάξης 
μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προ-
παρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής 
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώ-
νεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με 
σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ειδι-
κότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» στοχεύει στην αρτιότε-
ρη προετοιμασία για τη συμμετοχή των αποφοίτων του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας στις διαδικασίες 
πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγ-
γελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετη-
σίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης 
μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανα-
τροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων 
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών των αποφοίτων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματο-
ποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 161 ωρών στις 
ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκεια-
κού έτους-τάξης μαθητείας. Συγκροτείται από επιμέρους 
ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 7

4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 7

5 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5

6 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3

7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ 7

Σύνολο ωρών 35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 

την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτή» του Μεταλυκειακού 
έτους-τάξης μαθητείας του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτή» λήφθηκαν 
υπόψη τα διαθέσιμα από τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστοποιημένα 
Επαγγελματικά Περιγράμματα σχετικών ειδικοτήτων: 
«νοσηλευτική ατόμων με ψυχικές παθήσεις», «νοση-
λευτική μονάδων εντατικής θεραπείας», «νοσηλευτική 
ογκολογικών παθήσεων», «νοσηλευτική τραυματολογία» 
και «νοσηλευτική χειρουργείου».

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησια-
κά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαί-
σιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενι-
κές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπου-
δής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.
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• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες των πλέον συναφών ειδικοτήτων αντίστοιχου 
επιπέδου (5) του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προ-
σόντων έχουν ως εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Αναγνωρίζει την αδρή ανατομική κατασκευή του 

ανθρωπίνου σώματος και τη θέση του κάθε οργάνου 
σε αυτό.

2. Αναπαράγει βασικές γνώσεις χειρουργικής, παθολο-
γίας, ορθοπεδικής, παιδιατρικής, ογκολογίας.

3. Αναφέρει το εύρος των φυσιολογικών τιμών των 
ζωτικών σημείων του ανθρώπου (αναπνοές, σφύξεις, 
θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση) και τις διακυμάνσεις 
αυτών.

4. Αναφέρει τους κανόνες ασφαλούς χορήγησης φαρ-
μάκων.

5. Περιγράφει τις οδούς χορήγησης φαρμάκων και τις 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε μία 
οδό, όταν χορηγούνται φάρμακα σε ασθενείς με διάφο-
ρες παθήσεις και αναπηρίες.

6. Αναφέρει τις αρχές της αποστείρωσης-ασηψίας-
αντισηψίας για το προσωπικό της νοσηλευτικής μονά-
δας, τους ασθενείς και τον υλικό-φαρμακευτικό εξοπλι-
σμό αυτής.

7. Αναφέρει τους κανόνες υγιεινής-απολύμανσης για 
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και 
τους χώρους του ιδρύματος/κλινικής, τα εργαλεία και 
τον χώρο εργασίας του.

8. Γνωρίζει τα καθήκοντα του κάθε νοσηλευτή στο χει-
ρουργείο (εργαλειοδότη, κίνησης, αναισθησιολογικού 
κ.λπ.).

9. Αναφέρει τα είδη επιδεσμικού υλικό και τις αρχές 
επιδεσμολογίας.

10. Αναφέρει το είδος και την χρήση των εργαλείων 
και των μηχανημάτων του χειρουργείου.

11. Γνωρίζει τις διαφορές της νοσηλείας του παιδιού 
έναντι του ενήλικα και βασικές αρχές της Νοσηλευτικής 
Φροντίδας του άρρωστου παιδιού.

12. Περιγράφει συνοπτικά τις διαδικασίες προετοιμα-
σίας του ασθενούς για βασικές διαγνωστικές μεθόδους 
(όπως, βιοψία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομο-
γραφία, υπέρηχος, σπινθηρογράφημα).

13. Περιγράφει τα βήματα της καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επιμελείται την παραλαβή του/της ασθενούς στον 

θάλαμο και την τοποθέτησή του/της σε αναπαυτική θέση 
ή σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών.

2. Επιμελείται το στρώσιμο του κρεβατιού με καθαρά 
κλινοσκεπάσματα και την τοποθέτησή του/της ασθενούς 
σε αναπαυτική θέση.

3. Επιμελείται την υγιεινή του θαλάμου του ασθενούς 
(αερισμός θαλάμου, καθαριότητα κρεβατιού/κομοδίνου 

κ.λπ.) και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων αντισηψί-
ας-απολύμανσης.

4. Μεριμνά για τη σωματική υγιεινή και καθαριότητα 
του αρρώστου και την προετοιμασία αυτού για επεμ-
βατικές και διαγνωστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή.

5. Επιμελείται την καταγραφή και αξιολόγηση των ζω-
τικών ενδείξεων του/της ασθενούς ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.

6. Χορηγεί φάρμακα από το στόμα, υποδορίως και εν-
δομυικώς, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών, υπό την 
επίβλεψή του/της υπεύθυνου/ης νοσηλευτή/νοσηλεύ-
τριας, μεριμνώντας για τον ασφαλή και αποτελεσματικό 
τρόπο χορήγησής τους.

7. Ρυθμίζει τη ροή των χορηγούμενων ενδοφλεβίων 
υγρών και φαρμάκων και μεριμνά για την ανανέωσή 
τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών, υπό την επί-
βλεψη του υπεύθυνου νοσηλευτή.

8. Προετοιμάζει και συνοδεύει τον ασθενή, όταν πρό-
κειται να διενεργηθούν διαγνωστικές/επεμβατικές πρά-
ξεις μεριμνώντας για την ασφαλή μεταφορά του, εφόσον 
δοθεί τέτοια οδηγία.

9. Σιτίζει τον/την ασθενή από το στόμα, μέσω ρινογα-
στρικού σωλήνα (levin) ή γαστροστομίας, ανάλογα με 
τις οδηγίες που θα δοθούν από το υπεύθυνο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την ασφαλή 
διεκπεραίωσή της.

10. Επιμελείται την καθαριότητα των διαφόρων στομί-
ων και παροχετεύσεων που φέρει ο/η ασθενής, υπό την 
καθοδήγηση του/της νοσηλευτή/νοσηλεύτριας.

11. Σταθεροποιεί τους καθετήρες και σωλήνες παρο-
χέτευσης για αποφυγή ατυχηματικής αφαίρεσής τους, 
όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία.

12. Επιμελείται την αντισηψία των σωλήνων παρο-
χέτευσης/ καθετήρων/ αναπνευστήρων, όταν δοθεί η 
αντίστοιχη οδηγία.

13. Προετοιμάζει το τροχήλατο τραπέζι με όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία και υλικά που θα ζητηθούν για 
την επιτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής ή νοσηλευτικής 
πράξης, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής-αση-
ψίας-αντισηψίας.

14. Ελέγχει τη σύνδεση των μηχανημάτων, επιβλέπει 
τη λειτουργία και τις ενδείξεις τους και ενημερώνει τον/ 
την υπεύθυνο/η νοσηλευτή για τυχόν ανωμαλίες.

15. Προετοιμάζει τον αναπνευστήρα και την αναρρό-
φηση ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα και έτοιμα για 
χρήση.

16. Περιποιείται το σώμα του νεκρού ασθενούς (καθα-
ριότητα, αφαίρεση καθετήρων και παροχετεύσεων κ.λπ.).

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοση-

λευτικού και ιατρικού προσωπικού.
2. Συνεργάζεται με απόλυτη ψυχραιμία σε εξαιρετικά 

επείγουσες καταστάσεις.
3. Συνεργάζεται με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

της νοσηλευτικής μονάδας για τη συνεχή ενημέρωση και 
ψυχολογική υποστήριξη τόσο του ασθενούς όσο και του 
συγγενικού περιβάλλοντος.

4. Εργάζεται σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλ-
ματός του με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια, τόσο 
προς τον ασθενή όσο και προς τους συναδέλφους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ) 

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ν. 4386/2016, 

το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας εφαρμόζει το δυικό 
σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) και περιλαμβάνει: α) μα-
θητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα 
Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποί-
ησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα 
Σπουδών για την πιλοτική τάξη μαθητείας (για την εν λόγω 
ειδικότητα βλ. το ΦΕΚ 756/τ.Β’/09-03-2017) που αφορού-
σε στα μαθήματα ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το 
Εργαστηριακό Κέντρο) συνολικής διάρκειας 200 ωρών, οι 
ώρες αυτές κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε θεματικά πεδία 
ανά γνωστικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/ 
2017, οι απόφοιτοι/-ες του Μεταλυκειακού έτους-τάξης 
μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπα-
ρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής δι-
άρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται 
και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό 
την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης 
Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που 
διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ειδι-
κότητας «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» στοχεύει 
στην αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των 
αποφοίτων της πιλοτικής τάξης μαθητείας στις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγο-
νται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών της 
πιλοτικής τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα, το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών της πιλοτικής τάξης μαθητείας 
με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανα-
τροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων 
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία 
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών αποφοίτων σχε-
τικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό της 
πιλοτικής τάξης μαθητείας εν γένει.

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγμα-
τοποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 200 ωρών 
στα θεματικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών της 
πιλοτικής τάξης μαθητείας. Συγκροτείται από επιμέρους 
ενότητες που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προπαρασκευαστικού 
Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακό 
πεδίο Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

Ι. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1 Έδαφος

20

2 Σπορά-Φύτευση
3 Φύτρωμα
4 Ωρίμανση
5 Λίπανση
6 Άρδευση
7 Φυτοπροστασία
8 Υγιεινή και Ασφάλεια

9 Συγκομιδή-Τυποποίηση-Μετα-
ποίηση-Συσκευασία

10 Αποθήκευση-Συντήρηση
11 Γεωργικές κατασκευές
12 Εμπορία γεωργικών εφοδίων

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
13 Εκτροφή αγροτικών ζώων

5
14 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

εξοπλισμός
15 Διατροφή αγροτικών ζώων
16 Υγιεινή

ΙΙ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
17 Ίδρυση-οργάνωση επιχείρησης

10

18 Θεσμικές μορφές
19 Διαχείριση επιχείρησης

20 Πιστοποίηση βιολογικών προϊ-
όντων

21 Υγιεινή και Ασφάλεια

22 Εμπορία και Διακίνηση αγροτι-
κών προϊόντων

23 Νέες τεχνολογίες
Σύνολο 35
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Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 
την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» της 
πιλοτικής τάξης μαθητείας» του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» 
λήφθηκε υπόψη το διαθέσιμο από τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστο-
ποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα της ειδικότητα 
«Στέλεχος Αγροτικών όπως περιγράφεται ως προς τους 
άξονες "Στέλεχος Αγροτικής Επιχείρησης Φυτικής Πα-
ραγωγής" και "Στέλεχος Αγροτικής Επιχείρησης Ζωικής 
Παραγωγής"».

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΤΑ-
ΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΑ.Λ. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 

ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» 
εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για την 
Πιλοτική τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα βλ. 
ΦΕΚ 701/τ.Β’/07-03-2017 ) που αφορούσε τα μαθήματα 
ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το Εργαστηριακό 
Κέντρο) συνολικής διάρκειας 200 ωρών, οι 160 ώρες κα-
τανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία. 
Υπενθυμίζεται ότι οι 40 ώρες, που αφορούσαν τη «Ζώνη 
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας», δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την πιστοποίηση των αποφοίτων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνο-
λικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργα-
νώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., 
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ει-
δικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων» στοχεύει στην αρτιότερη 
προετοιμασία για τη συμμετοχή των αποφοίτων της Πι-
λοτικής τάξης μαθητείας στις διαδικασίες πιστοποίησης 
προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ει-
δικότητας επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον 
ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών της 
Πιλοτικής τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των μαθητευομένων για 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:

• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 
Προγράμματος Σπουδών της Πιλοτικής τάξης μαθητείας 
με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες

• εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων και μελετών 
περίπτωσης που καλύπτουν τα πιο αντιπροσωπευτικά 
σημεία του Προγράμματος Σπουδών της Πιλοτικής τάξης 
μαθητείας

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατροφο-
δότησης (ερωτήσεις κλειστού – τύπου κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών των αποφοίτων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
της Πιλοτικής τάξης μαθητείας εν γένει

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματο-
ποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 160 ωρών στις 
ενότητες του Προγράμματος Σπουδών της Πιλοτικής 
τάξης μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης. Συγκροτείται 
από επιμέρους ενότητες που καλύπτουν το εύρος του 
αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής 
Ενότητας Ώρες

1 Επαγγελματικό Περιβάλλον 2

2 Υγιεινή και Ασφάλεια 2

3 Επικοινωνία 2

4 Εγκαταστάσεις 16

5 Μετρήσεις και Διαγνώσεις 9

6 Συστήματα Ισχύος 4

Σύνολο ωρών 35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 

την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 
Εγκαταστάσεων και Δικτύων» της Πιλοτικής τάξης μαθη-
τείας του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστη-
μάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» λήφθηκαν υπόψη 
τα διαθέσιμα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Πιστοποιημένα Επαγ-
γελματικά Περιγράμματα των ακόλουθων γενικών και 
άκρως συναφών ειδικοτήτων:

• «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματι-

σμού και Αυτόματου Ελέγχου»
• «Τεχνικός Ανελκυστήρων»
• «Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης Επιχειρήσεων 

Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26403Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

• «Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπρο-
στασίας»

Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-
φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:

• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες των σχετικών ειδικοτήτων έχουν ως εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό (τόσο μηχανολογικό όσο και 

ηλεκτρολογικό) σχέδιο σχεδιάζοντας μία εγκατάσταση 
(σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό) ή ένα εξάρτημα 
σε σκαρίφημα.

2. Περιγράφει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκί-
νητων και ηλεκτρικών).

3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών με-
τρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger 
κ.λπ.).

4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολο-

γικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γει-
ώσεων και μονώσεων.

6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχε-
τίζει με τις ιδιότητές τους και τις χρήσεις τους.

7. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών 
και των μετασχηματιστών.

8. Περιγράφει τη δομή και τα στοιχεία ενός συστήμα-
τος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.

9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιει-
νής που διέπουν την εργασία του.

10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός 
του από τα αγγλικά στα ελληνικά.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετα-

τροπή μονάδων κ.λπ.).

2. Κατασκευάζει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
(συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασική 
ή τριφασική) από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται

3. Ελέγχει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εντοπίζο-
ντας τις πιθανές βλάβες σε αυτή καθώς και στα επιμέρους 
στοιχεία της προχωρώντας σε επισκευή, φροντίζοντας 
για την ασφαλή επαναλειτουργία τους

4. Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις.

5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία 
χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργα-
σιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας και υγιεινής.

6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχη-
μάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυ-
ροπροστασίας.

7. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας 
που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο 
μίας εργασίας.

8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία 
και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμο-
γές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, 
πελατολόγιο κ.λπ.).

9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τα-
κτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.

10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας 

εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και ερ-
γαλεία.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του και επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις
2. Τηρεί με υπευθυνότητα στην εργασία του τη νομο-

θεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περι-
βάλλοντος

3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δε-
ξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε εξαρτημένη 
ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής 
ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά 
του στις εκάστοτε συνθήκες.

4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυ-
τόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα 
στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώ-
σεις.

6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε 
δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 
ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
 «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 ΩΡΕΣ)

Α. Εισαγωγή – Γενικό Πλαίσιο Σχεδιασμού:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του 

ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» 
εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεί-
ας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον 
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προ-
παρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική 
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για την 
Πιλοτική τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα βλ. 
ΦΕΚ 756/τ.Β’/09-03-2017) που αφορούσε τα μαθήματα 
ειδικότητας στη σχολική μονάδα (ή το Εργαστηριακό 
Κέντρο) συνολικής διάρκειας 200 ωρών, οι ώρες κατα-
νεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνο-
λικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργα-
νώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., 
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και από-
κτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 
5, που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.

1.1 Σκοπός
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, της ει-
δικότητας «"Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις" στοχεύει 
στην αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των 
αποφοίτων της Πιλοτικής τάξης μαθητείας» στις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, που διεξάγο-
νται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της:

α) ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών της 
Πιλοτικής τάξης μαθητείας,

β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/ 
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδι-
κασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται 
ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ,

γ) γενικότερης προετοιμασίας των αποφοίτων για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

1.2 Στόχοι
Ειδικότερα το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πι-

στοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του 

Προγράμματος Σπουδών της Πιλοτικής τάξης μαθητείας 
με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες

• εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων και μελετών 
περίπτωσης που καλύπτουν τα πιο αντιπροσωπευτικά 
σημεία του Προγράμματος Σπουδών της Πιλοτικής τάξης 
μαθητείας

• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατροφο-
δότησης (ερωτήσεις κλειστού – τύπου κ.ο.κ.)

• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών των αποφοίτων 
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τον θεσμό 
της Πιλοτικής τάξης μαθητείας εν γένει

1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 

του οποίου η δομή είναι αρθρωτή, έχει σχεδιαστεί για 
την υλοποίηση του Εργαστηριακού Προγράμματος της 
Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Η κατανομή 
των 35 ωρών στις επιμέρους ενότητες του Προπαρα-
σκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματο-
ποιηθεί κατ’ αναλογία της κατανομής των 200 ωρών στις 
ενότητες του Προγράμματος Σπουδών της Πιλοτικής 
τάξης μαθητείας. Συγκροτείται από επιμέρους ενότητες 
που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατα-
νομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.

Πίνακας 1: 
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακή
ενότητα Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες

1 Επαγγελματικό Περιβάλλον 2

2 Υγιεινή και Ασφάλεια 2

3 Επικοινωνία 2

4 Εγκαταστάσεις 16

5 Μετρήσεις και Διαγνώσεις 9

6 Συστήματα Ισχύος 4

Σύνολο ωρών 35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για 

την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του 
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας του ν. 4386/2016

Για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» 
λήφθηκαν υπόψη τα διαθέσιμα από τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστο-
ποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα των ακόλουθων 
γενικών και άκρως συναφών ειδικοτήτων:

• «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματι-

σμού και Αυτόματου Ελέγχου»
• «Τεχνικός Ανελκυστήρων»
• «Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης Επιχειρήσεων 

Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργει-

ας»
• «Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπρο-

στασίας»
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Απο-

φοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων)

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως 
εξής:
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• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικει-
μενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων 
αυτών.

• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση 
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέ-
πει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας 
μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες 
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο 
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες των σχετικών ειδικοτήτων έχουν ως εξής:

ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό (τόσο μηχανολογικό όσο και 

ηλεκτρολογικό) σχέδιο σχεδιάζοντας μία εγκατάσταση 
(σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό) ή ένα εξάρτημα 
σε σκαρίφημα.

2. Περιγράφει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκί-
νητων και ηλεκτρικών).

3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών με-
τρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger 
κ.λπ.).

4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολο-

γικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γει-
ώσεων και μονώσεων.

6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχε-
τίζει με τις ιδιότητές τους και τις χρήσεις τους.

7. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών 
και των μετασχηματιστών.

8. Περιγράφει τη δομή και τα στοιχεία ενός συστήμα-
τος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.

9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιει-
νής που διέπουν την εργασία του.

10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός 
του από τα αγγλικά στα ελληνικά.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετα-

τροπή μονάδων κ.λπ.).
2. Κατασκευάζει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

(συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασική 
ή τριφασική) από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται

3. Ελέγχει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εντοπίζο-
ντας τις πιθανές βλάβες σε αυτή καθώς και στα επιμέρους 

στοιχεία της προχωρώντας σε επισκευή, φροντίζοντας 
για την ασφαλή επαναλειτουργία τους

4. Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις.

5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία 
χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργα-
σιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας και υγιεινής.

6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχη-
μάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυ-
ροπροστασίας.

7. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας 
που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο 
μίας εργασίας.

8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία 
και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμο-
γές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, 
πελατολόγιο κ.λπ.).

9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τα-
κτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.

10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας 

εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και ερ-
γαλεία.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του και επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις.
2. Τηρεί με υπευθυνότητα στην εργασία του τη νομο-

θεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περι-
βάλλοντος.

3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δε-
ξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε εξαρτημένη 
ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής 
ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά 
του στις εκάστοτε συνθήκες.

4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυ-
τόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα 
στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώ-
σεις.

6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε 
δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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*02023612006180052*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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