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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ11/97148/Δ4
Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων
του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας»
των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
«Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός
Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός
Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 46 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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 Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αρ. Φύλλου 2361

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 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) απόφαση 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) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και
ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
8. Την αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β’ 2298) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων 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) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «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 Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων
"Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας" των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.
11. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κράτη 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 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 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 Κοινωνικής 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 Θρησκευμάτων − Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια
Κρήτης».
16. Την αριθμ. Φ2/33678/Δ4/01-03-2017 (Β’ 730) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «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 Θρησκευμάτων “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 Θρησκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό
έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»”.
19. Την αριθμ. Φ2/33692/Δ4/01-03-2017 (Β’ 780)απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “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) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος
-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»”.
21. Την αριθμ. Φ.2/33687/Δ4/01-03-2017 (Β’ 796)
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “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) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος
-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»”.
23. Την αριθμ. Φ2/26648/Δ4/16-02-2017 (Β’ 701) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Πρόγραμμα σπουδών για την «Υλοποίηση της
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης»
για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»”.
24. Την αριθμ. Φ2/26651/Δ4/16-02-2017 (Β’ 756) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
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μάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία»”.
25. Την αριθμ. Φ2/26650/Δ4/16-02-2017 (Β’ 756) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της
Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»”.
26. Την αριθμ. Φ2/181534/Δ4/25-10-2017 (Β’ 3820)
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» «Γραφικών
Τεχνών» «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και
Κλιματισμού» «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» «Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων» «Αισθητικής Τέχνης» «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»”.
27. Την αριθμ. 23/24-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
28. Την αριθμ. Φ.1/Γ/166/95450/Β1/11-6-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καθορίζουμε τα προγράμματα σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων
του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.,
τόσο για τις επτά (7) ειδικότητες «Υπάλληλος Διοίκησης
και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «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) πιλοτικών τάξεων μαθητείας «Σύγχρονη Επιχειρηματική
Γεωργία», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» και «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» 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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά 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 αφορούσε 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 μαθητείας», 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 έτουςτάξης μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «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 διαδικασίες 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 Πιστοποίησης 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 ανατροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης 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.
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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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

3

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο
εργασίας
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Δεοντολογίας
Επαγγέλματος
Λογιστικές εργασίες

6

4

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

3

5

Νομοθετικό πλαίσιο

2

6

Διαχείριση αλληλογραφίας
Επικοινωνία στην αγγλική
γλώσσα
Σύνταξη και επεξεργασία
εγγράφων
Σύνταξη και επεξεργασία
υπολογιστικών φύλλων

2

1
2

7
8
9

2
4

2
3
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 Οικονομικών 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 Υποστήριξης» και «Γραμματέας Διεύθυνσης».
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
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Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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 Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
3. Διακρίνει τις βασικές αρχές και έννοιες του Ιδιωτικού,
Δημόσιου και Εμπορικού Δικαίου.
4. Ερμηνεύει και συγκρίνει πληροφορίες από στατιστικούς 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 Μάρκετινγκ.
7. Αναγνωρίζει την οικονομική και διοικητική ορολογία
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
8. Αναγνωρίζει τα είδη των οικονομικών και λογιστικών
καταστάσεων και αναφορών.
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αρχειοθετεί και ταξινομεί αρχεία, έγγραφα, παραστατικά, λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή.
2. Παράγει πίνακες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις 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 αλληλογραφία της επιχείρησης ακολουθώντας τις αρχές εξυπηρέτησης του πελάτη και της διαχείρισης πιθανών παραπόνων.
5. Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου και
τα πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας Κειμένου,
Υπολογιστικών Φύλλων, Βάσεων Δεδομένων, Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και τα Λογιστικά Μηχανογραφικά
Συστήματα.
6. Συντάσσει προτάσεις και προσφορές συνεργασίας
με πελάτες και προμηθευτές υπό την επίβλεψη υπευθύνου.
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 επιχείρησης.
4. Λειτουργεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στην τήρηση στενών χρονοδιαγραμμάτων.
5. Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά 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 επαγγελματίες.
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɉȳȵȻȰ ȾȰȻ ȰɇɌȰȿȵȻȰ ɇɈɃɁ ɍɏɆɃ ȵɆȳȰɇȻȰɇ (2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ-ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʐɶɸʀɲ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʌʊʋʘʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
ȵʃʋʊʆɻʍɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɿʍʖʑʉʐʍɲ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʉɷɻɶʉʑʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ɲʌʖɸʀʘʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȰɆɍȵɇ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȾȰȻ ȴȵɃɁɈɃȿɃȳȻȰɇ ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈɃɇ (4 ʙʌɸʎ)
- ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʐɿʉɽɸʏʉʑʆ ʍʏɻʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʏʉʐʎ ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ɴɲʍɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ɴɲʍɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆɸʎ ɲʌʖɹʎ
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ʍʏʉʖʉɽɸʍʀɲʎ
ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ȴɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋɲʌɲʃʀʆɻʍɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ
ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ, ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
Ȱʆɲʔʉʌɹʎ ɲʋʊʃʄɿʍɻʎ ɲʋʊ ʍʏʊʖʉʐʎ ʃɲɿ ʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȿɃȳȻɇɈȻȾȵɇ ȵɆȳȰɇȻȵɇ (6 ʙʌɸʎ)
- ɸʇɲʍʃʉʑʆ ɴɲʍɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆɸʎ ȿʉɶɿʍʏɿʃɹʎ
ɉɿʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʌʖʙʆ ȿʉɶɿʍʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ, ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ
ȵʋɲʆɳʄɻʗɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ȵȳȿɇ ʃɲɿ ȾɌȰɇ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ȴɿɳʃʌɿʍɻ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɲʖʙʌɿʍɻ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ȶʃɷʉʍɻ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ɀɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎ ȵʃʃʌɸʅʙʆ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ȵʄʄɻʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ȴɿɸɽʆʙʆ ȿʉɶɿʍʏɿʃʙʆ Ʌʌʉʏʑʋʘʆ ʍɸ ɴɲʍɿʃɹʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ
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ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ȵʋɿʍʃʊʋɻʍɻ ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
Ⱦʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻ
Ɉɿʅʉʄʊɶɻʍɻ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ Ȱʋʉɽɼʃɻʎ, Ʌɲɶʀʘʆ, Ʌɸʄɲʏʙʆ, Ʌʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆ, Ȱʇɿʉɶʌɳʔʘʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɀȰɆȾȵɈȻɁȳȾ ȾȰȻ ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰ (3 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɀɳʌʃɸʏɿʆɶʃ, Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɷɻʅʉʍʀʘʆ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ȴɻʅʉʍʀʘʆ ɇʖɹʍɸʘʆ, ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ
ʍʖɹʍɸʘʆ)
Ʌʘʄɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ Ʌɸʄɲʏʙʆ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ ɲʃʌʊɲʍɻʎ
ȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ Ʌʌʉʙɽɻʍɻʎ Ʌʘʄɼʍɸʘʆ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʃʉɿʆʉʑ
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɁɃɀɃȺȵɈȻȾɃ ɅȿȰȻɇȻɃ (2 ʙʌɸʎ)
- ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ – Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ, ɲʌʖɸɿʉɽɹʏɻʍɻ (ɹʆʏʐʋɻ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ) ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸɶʃʐʃʄʀʘʆ ʃɲɿ ʆʊʅʘʆ ɶɿɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʆɹɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɽɹʅɲʏɲ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ, ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ, ʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ, ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ, ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
(ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ ȵʌɶɲʏɿʃɼ ʃɲɿ Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲ) ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ʅɲɽɻʍɿɲʃʙʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸ ȰȿȿȸȿɃȳɆȰɌȻȰɇ (2 ʙʌɸʎ)
- ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʐʖɹʌɸɿɲ ʏɻʆ ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆɻ ʃɲɿ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍʑʆʏɲʇɻʎ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ
ɸʇɸʌʖʊʅɸʆɻ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɇʐɶʖʙʆɸʐʍɻ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ (mail merge)
Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ɲʌʖɸʀʉʐ (ʔʐʍɿʃʉʑ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ, ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ)
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ, ʉʅɳɷʘʆ ɸʋɲʔʙʆ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʎ ɷɿɲʅʉɿʌɲʍʅʊʎ ɲʌʖɸʀʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʏʑʋʘʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰ ɇɈȸɁ ȰȳȳȿȻȾȸ ȳȿɏɇɇȰ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆ ʅɸ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʍʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɸɿʅɹʆʉʐ ʍʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɻ ɴɲʍɿʃɼ ʉʌʉʄʉɶʀɲ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
Ȳɲʍɿʃɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʃɲɿ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ ʅɸ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸ ʅɿʄʉʑʆ
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ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ ʃɲɿ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ

ɸʄʄɻʆɿʃɳ, ʖʌɼʍɻ ʉʌʉʄʉɶʀɲʎ (ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ, ʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎ, ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ, ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ,
ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɉɁɈȰɂȸ ȾȰȻ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰ ȵȳȳɆȰɌɏɁ (3 ʙʌɸʎ)

- ʍʐʆʏɳʍʍʉʐʆ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ɹɶɶʌɲʔɲ ʍɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɸɿʅɹʆʉʐ

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉɽɹʏɻʍɻ
ɇʑʆʏɲʇɻ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʋʌʉʏʑʋʘʆ ɸɶɶʌɳʔʘʆ
Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ʍʑʆʏɲʇɻ ʃɸɿʅɹʆʉʐ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ɇʑʆʏɲʇɻ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ
ɀʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɸɿʅɹʆʉʐ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɉɁɈȰɂȸ ȾȰȻ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰ ɉɅɃȿɃȳȻɇɈȻȾɏɁ ɌɉȿȿɏɁ (3 ʙʌɸʎ)
Ⱦɲʏɲʖʙʌɿʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
- ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎ ɲʆɲʔʉʌɹʎ, ɸʃʏɸʄʉʑʆ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ (ʋ.ʖ. ʖʌɼʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʏʑʋʘʆ, ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɹʎ ʍʐɶʃʌʀʍɸɿʎ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ɷɿɲɶʌɲʅʅɲʏɿʃɹʎ ʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ ʅɸ ʏɻ
ʃʊʍʏʉʐʎ, ʏɿʅʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ-ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ, ɸʍʊɷʘʆ)
ʖʌɼʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʔʑʄʄʘʆ
ȵʋɿʄʉɶɹʎ ʔɿʄʏʌɲʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɲʆɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɅɆɃȵɈɃȻɀȰɇȻȰ ɅȰɆɃɉɇȻȰɇȵɏɁ (3 ʙʌɸʎ)
Ʌʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʐʋɸʌʍʐʆɷɹʍɸʘʆ, ɲʋʉʍʋɲʍʅɳʏʘʆ ɴʀʆʏɸʉ
- ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺʉʐʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɍʌɼʍɻ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃʀʆɻʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɍɆȸɇȸ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȿɃȳȻɇɈȻȾɏɁ ȵɌȰɆɀɃȳɏɁ (5 ʙʌɸʎ)
- ʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʐʖɹʌɸɿɲ ɹʆɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
Xʌɼʍɻ ʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ʋɲʃɹʏʉʐ ɶɿɲ ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻ ʃɲɿ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ (ɼ ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ, ʋɸʄɲʏʙʆ ʃ.ʄʋ.)
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʋʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɲʆɲʔʉʌʙʆ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ɸʇɲɶʘɶɼ ɲʆɲʔʉʌʙʆ

26365

26366
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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 περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας
και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά
μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. 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 κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι οι 42 ώρες, που αφορούσαν στη
«Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας», δε λαμβάνονται 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 παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» 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:
α) της ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,
β) της προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τά-
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ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες
• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανατροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας κ.ο.κ.)
• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών 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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1: Κατανομή ωρών
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακό
Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας
Ώρες
πεδίο
1
Επαγγελματικό περιβάλλον
2
Ασφάλεια και υγεία στην
2
2
εργασία
Προστασία του
3
2
περιβάλλοντος
4
Επικοινωνία
2
5
Καλλιεργητικές εργασίες
20
Γεωργικές εγκαταστάσεις και
6
Μηχανολογικός εξοπλισμός
5
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Ίδρυση και Οργάνωση
7
2
Γεωργικής Επιχείρησης
Σύνολο
35
Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για
την ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» του «Μεταλυκειακού 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 Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα της ειδικότητα
«Στέλεχος Αγροτικών Επιχειρήσεων» όπως περιγράφεται
ως προς τον άξονα «Στέλεχος Αγροτικής Επιχείρησης
Φυτικής Παραγωγής».
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
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• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
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• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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.

ɅɆɃɅȰɆȰɇȾȵɉȰɇɈȻȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: «ɈȵɍɁȻȾɃɇ ɌɉɈȻȾȸɇ ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ»
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 1: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ-ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɏɆȵɇ: 2

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʅʀɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʏʐʋɿʃʙʆ ʅʉʌʔʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʅɿʃʌɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ
ʃʄʀʅɲʃɲʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 2: Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ɉɶɸʀɲ ʍʏɻʆ ȵʌɶɲʍʀɲ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ

ȵʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʋɿɽɲʆʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ

ɏɆȵɇ: 2
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ:
- ɇɼʅɲʆʍɻ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ
- Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
- Ɉɼʌɻʍɻ ɲʌʖɸʀʘʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʉʌɽɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʏʉʅɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
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ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 3: Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ

ɏɆȵɇ: 2

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȵʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʀɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʐʄɿʃʙʆ
ɲʋʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 4: ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆ
ʃɲɿ
ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ
ʅɸ
ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ, ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲʎ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ɸʆʏʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ɏɆȵɇ: 2
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɹʎ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʋʊ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʍʐʆɲʔɹʎ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ʌʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ ʃʙɷɿʃɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɼʎ ʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ɽɸʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆɳɷʉʐʆ ʅɸ ʏɻʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʅɹʍʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʍʃʉʋʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
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ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 5: Ⱦɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
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ɏɆȵɇ: 20
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍʋʉʌɳʎ/ʔʑʏɸʐʍɻʎ
- ȵʋɿʄʉɶɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ/ɸʋʉʖɼʎ/ʏʌʊʋʉʐ/ʅɹʍʘʆ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʄʀʋɲʆʍɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ.
- ȵʀɷɻ ʄʀʋɲʆʍɻʎ
- Ɉʑʋʉɿ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ
- ɀɹɽʉɷʉʎ/ɸʋʉʖɼ/ʋʉʍʊʏɻʏɲ
- ȿɼʗɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ
ȵʌɶɲʍʀɸʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɳʌɷɸʐʍɻʎ
(ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ)
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
- Ɉʌʊʋʉɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
- ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʉʌɽɼʎ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʖʌɼʍɻʎ
- ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʍʑʅɴʉʄʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʐʄɿʃʙʆ
- Ȱʍʔɲʄɼʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ/ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ, ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ, ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʔʐʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 6: ȳɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ & ɀɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ

ɏɆȵɇ: 5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɻʌʉʑʆ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʉʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɸʘʌɶɿʃʊ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ/ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʉʐʎ,
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏʉʐ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ ɶɸʘʌɶɿʃʉʑ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ/ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴʄɲɴʙʆ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
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ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 7: ȼɷʌʐʍɻ ʃɲɿ Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
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ɏɆȵɇ: 2

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

Ƀʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʅʀɲ ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʅɸ ɻɽɿʃɼ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ
ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʐɽʑʆɻ ɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɹʎ ɶʆʙʍɸɿʎ

ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ɽɸʅɳʏʘʆ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ, ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʆɹɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉɿ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ɲʋʊ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʍɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ, (branding) ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ, logistics
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɸʇɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ
ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ ʊʌʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ Ʌʉɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʏɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
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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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα βλ. το ΦΕΚ 780/τ.Β’/13-3-2017) που αφορούσε 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 μαθητείας», δεν λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση των
μαθητευομένων.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» 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 διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους- τά-
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ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες
• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανατροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης 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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας
ενότητα

Ώρες

1α

Επαγγελματικό Περιβάλλον

1β

Υγιεινή και ασφάλεια

2

2

Εισαγωγή στα τεχνικά έργα

2

3

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Πολεοδομικές και Τοπογραφικές Εφαρμογές
Σχεδίαση με Η/Υ

11

Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις
-Προϋπολογισμοί
Σύνολο

3

4
5
6

2

7
8

35

Β. Πλαίσιο Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών για
την ειδικότητα «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» 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 Περίγραμμα της συναφούς ειδικότητας «Σχεδιαστής Τεχνικών Έργων».
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
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• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
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δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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.

ɅɆɃɅȰɆȰɇȾȵɉȰɇɈȻȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: «ɇɍȵȴȻȰɇɈȸɇ ȴɃɀȻȾɏɁ ȵɆȳɏɁ ȾȰȻ ȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ»
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ (2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɸʆɸʌɶʉʑʆ ʍʏʉ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʐʋʊʗɻ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʌɶɲʏɿʃɼ
ʃɲɿ ɲʍʏɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ȵʋʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ (ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʋɿʄʉɶɼʎ) ɴɲʍɿʃɼʎ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʍʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ-ȵʏɲɿʌʀɲʎ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȰɇɌȰȿȵȻȰ & ɉȳȵȻȰ(2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɸʆɸʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ
ɉɶɸʀɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ȵʋʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ (ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʋɿʄʉɶɼʎ) ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ɉɶɸʀɲʎ, ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ ʍɼʅɲʆʍɻ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ɹʌɶɲ, ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ.
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵȻɇȰȳɏȳȸ ɇɈȰ ɈȵɍɁȻȾȰ ȵɆȳȰ (2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɸʆɸʌɶʉʑʆ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɁɃȾ

«ɷɿɲɴɳɺʉʐʆ» ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɸʃɽɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲʎ ʏɲ ʅɸ ʏʉʆ ʔɳʃɸʄʉ ʏɻʎ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȵʋʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ ɸʆʆʉɿʙʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ɂ.Ƀ.Ⱦ.
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʊ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɁɃȾ ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
Ȱʆɳɶʆʘʍɻ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ» ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʔɳʃɸʄʉ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ
(ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ)
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɼ Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏɸʖʆɿʃɼʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ɹʌɶʉʐ
ȵʋʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɹʌɶʉʐ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȳȵɏȳɆȰɌȻȾȰ ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻɏɁ (GIS) (11 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɇɻʅɸʀʘʍɻ: Ƀɿ ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɇʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɿʎ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ɸʆʊʏɻʏɸʎ «ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɲ ȳɅɇ, Ⱦʐʌɿʊʏɸʌɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ», «ȴɿɲʆʐʍʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ʋʄɸɶʅɲʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ», «GPS-ȳɇɅ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘ
ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ ʃɲɿ ʅɹʍʘ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʋɸɷʀʉʐ», ʃɲɿ «ȳɸʘɲʆɲʔʉʌɳ» ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʃʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʐʎ/ʏɿʎ ɲʋʊʔʉɿʏʉʐʎ/ɸʎ ʃɲɿ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ʋʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ. ɏʍʏʊʍʉ ɻ ʍʐʆʉʋʏɿʃɼ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ ɸʆɲʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɷɿɲʃʌɿʏɿʃɼ ɸʐʖɹʌɸɿɲ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ.
ʗɻʔɿʉʋʉɿʉʑʆ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʃɲɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏʉʆ
ʋʀʆɲʃɲ ʋɲʌɲʅɸʏʌɿʃɼʎ ɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ ʅɸ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ʋɸɷʀɲ (attribute table) ʅɸ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɷɿʊʌɽʘʍɻ ʄɲɽʙʆ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʋʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ

ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɳ ʏɲ ʄʉɶɿʍʅɿʃɳ ȳɇɅ ʃɲɿ
AUTOCAD
ɸʋɿʄʑʉʐʆ ʖʘʌɿʃɳ ɸʌʘʏɼʅɲʏɲ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʃɲɿ ʆɲ ɸʃʏʐʋʙʆʉʐʆ ʏʉʆ
ʗɻʔɿɲʃʊ ʖɳʌʏɻ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʗɻʔɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ ʋɲʌɲʅɸʏʌɿʃɼʎ ɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿʊʌɽʘʍɻ ʄɳɽʉʐʎ ʅɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʋʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʊ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʗɻʔɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ʋʀʆɲʃɲ ʋɲʌɲʅɸʏʌɿʃɼʎ
ɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɷɿʊʌɽʘʍɻ ʄɳɽʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʋʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɲʋʊ ʏʉ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ȳɇɅ ʍʏʉ
Autocad ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʏʀɽɸʏʉ
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʊ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʙʆ ȳɇɅ ʃɲɿ AUTOCAD
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ ʖʘʌɿʃʉʑ ɸʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʊ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɸʋʀʄʐʍɻʎ ʖʘʌɿʃʉʑ ɸʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʏʑʋʘʍɻ ʗɻʔɿɲʃʉʑ ʖɳʌʏɻ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɅɃȿȵɃȴɃɀȻȾȵɇ ȾȰȻ ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȾȵɇ ȵɌȰɆɀɃȳȵɇ (7 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʘʆ ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ɷʊʅɻʍɻʎ ɸʆʊʎ ʃʏɿʌʀʉʐ
Ȱʆɳɶʆʘʍɻ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʃɳʄʐʗɻʎ
ɇʐɺɼʏɻʍɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ:
- ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʔɲʃɹʄʉʐ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ , ʏɿʎ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ
ʏɲ ɺɻʏʉʑʅɸʆɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ
- ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ȻȾȰ,ȰɀɃȵ ʍʏʉ ȻȾȰ ʃɲɿ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɻʎ ȰɅȴ
- ʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐɽɲɿʌɹʏʉʐ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ
ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ Ȱʋʊɷʉʍɻʎ ʃʏɻʌʀʉʐ (ɅȵȰ)
Ȱʋʉʏʑʋʘʍɻ ʃʏɿʌʀʉʐ ɼ ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɍȵȴȻȰɇȸ ɀȵ ȸ/ɉ (8 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʅɸ ʏɻʆ ɴʉɼɽɸɿɲ ȸ/ɉ:
-ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃɳ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ
-ʃɲʏʊʗɸɿʎ, ʊʗɸɿʎ, ʏʉʅɹʎ ʃʏɿʌʀʘʆ ʅɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐʎ ʍʐʅɴʉʄɿʍʅʉʑʎ
-ʃʏʀʌɿɲ ʍɸ ʏʌɿʍɷɿɳʍʏɲʏɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ
ʔʘʏʉʌɸɲʄɿʍʅʊ

ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʍʖɸɷʀɲʍɻ :
- ʋʄɼʌʉʐʎ Ɉʉʋʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ȴɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʅɸ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ɸʅɴɲɷʉʑ ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ
-Ⱦɲʏʊʗɸʘʆ, ʊʗɸʘʆ, ʏʉʅʙʆ ʃʏɿʌʀʉʐ
- ʃʏɿʌʀʉʐ ʍɸ ʏʌɸɿʎ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʔʘʏʉʌɸɲʄɿʍʅʊ
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ɷɿɲɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ (ʃɲʏʊʗɸʘʆ-ʊʗɸʘʆʏʉʅʙʆ ʃɲɿ 3ɷ)

ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȻɀȵɈɆȸɇȵȻɇ –ɅɆɃɀȵɈɆȸɇȵȻɇ – ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃȻ (3 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ:
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɇɻʅɸʀʘʍɻ: Ƀɿ ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɸʆʊʏɻʏɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɇʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ « ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ-Ɉɳʇɻ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ» ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʅɸʏɲʏʌʉʋɹʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʃʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʐʎ/ʏɿʎ ʅɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʉʐʎ/ɸʎ ʃɲɿ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ
ʋʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ.
ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʋʌʉʅɸʏʌɼʍɸɿʎ, ɸʋɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʋʌʉʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʋʊ ʏɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʍʖɹɷɿɲ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋʀʆɲʃɲ ʋʌʉʅɸʏʌɼʍɸʘʆ (ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʋʌʉʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʍʑʆʏɲʇɻʎ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʍɸ ʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʔʑʄʄɲ
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ɸʋɿʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʅɿʃʌɼʎ ɹʃʏɲʍɻʎ (ɸʆʏʊʎ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ)
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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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα βλ. το ΦΕΚ 796/τ.Β’/13-3-2017) που αφορούσε 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 μαθητείας», 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 Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» 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:
α) της ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,
β) της προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης /
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες
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• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατροφοδότησης (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 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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας
ενότητα

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 Μηχανικού Αυτοκινήτων.
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
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• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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 πλέον συναφούς ειδικότητας
«Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» έχουν ως εξής:
Γνώσεις:
1. Περιγράφει τους τύπους των κινητήρων και τους τύπους των υποσυστημάτων τους σε οχήματα συμβατικής
και νέας τεχνολογίας και τις βασικές αρχές λειτουργίες
πετρελαιοκινητήρα, βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής 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 κιβωτίων ταχυτήτων, συστημάτων μετάδοσης κίνησης,
πέδησης, ανάρτησης διεύθυνσης, διαφορικών-υδραυλικών συστημάτων, λίπανσης, σύμπλεξης.
3. Εξηγεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού οχημάτων, αναλύουν τις βασικές
αρχές λειτουργίας των συστημάτων συμπιεστών αέρα
/ αεροσυμπιεστών (Air Compressor).
4. Αναγνωρίζει τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται.
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 ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αυτοματισμού).
8. Αναφέρει βασικά στοιχεία, μηχανουργικής τεχνολογίας, μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδίου, 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 βασική 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.
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3. Χρησιμοποιεί την τεχνική ορολογία, τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) και τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των οχημάτων.
4. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά) 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 προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
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 αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία
και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (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, φίλτρων λαδιού κ.λπ.).
11. Ελέγχει, συντηρεί, επισκευάζει, ρυθμίζει τον κινητήρα 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 εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση 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 προστασίας Μ.Α.Π. και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες 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 συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες
όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.
7. Κρίνει τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας
επιλέγοντας τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ
ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ» ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ (3 ʙʌɸʎ)
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
«Ɉɸʖʆɿʃʊʎ

- ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ
ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏʐʋɿʃʙʆ ʅʉʌʔʙʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ʍʐʆɲʔʉʑʎ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʃɲɿ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʃɲɿ ʍʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ / ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɴɲʍɿʃʙʆ
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɳɽɸ ʉʌɶɲʆɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ.
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ.
ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍʐʆɸʌɶɸʀʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ (3 ʙʌɸʎ)
- ɸʆɸʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ʐɶɸʀɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʌʊʋʘʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
ȵʋɿʄʉɶɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɶɸʆɿʃʙʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ʐʄɿʃʙʆ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆ ʃɲɿ ʆɲ ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʋʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʍɸ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
ʅɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʃʉɿʆʉʑ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʋɸʄɳʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʆɲʄʙʍɿʅʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʍʑʆʏɲʇɻʎ ʏɸʖʆɿʃɼʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ʃɲɿ
(ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ, ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ, ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ) ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ.
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʉʌʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ
ɸʇɻɶʙʆʏɲʎ ʅɸ ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ – Ȳɲʍɿʃʉʀ ɹʄɸɶʖʉɿ (10 ʙʌɸʎ)
- ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎ ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ/ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ (ʍʃʉʋʊʎ, ʉʆʉʅɲʏʉʄʉɶʀɲ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ, ɲʌʖɼ ʃɲɿ ʏʌʊʋʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʐʄɿʃɳ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ)
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɀɸʄɹʏɻ ʏʘʆ ʉɷɻɶɿʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʏɸʖʆɿʃʊ ɸɶʖɸɿʌʀɷɿʉ ʏʉʐ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɲʆɲʄʙʍɿʅɲ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ.
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Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʐʋɿʃɼʎ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɸʄɹɶʖʘʆ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʌʑɽʅɿʍɻʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ/ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ/ɸʇɲʌʏɼʅɲʏʉʎ.
Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲʄɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȴɿɳɶʆʘʍɻ ɴʄɳɴɻʎ (8 ʙʌɸʎ)
8.
ɸʃʏɸʄʉʑʆ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɀɸʄɹʏɻ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɷɿɳɶʆʘʍɻʎ
ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ɴʄɳɴɻʎ.
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʉʌɽɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɷɿɳɶʆʘʍɻʎ.
ɷɿɳɶʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ɴʄɳɴɻʎ.
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ / ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ / ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ
Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼʎ ʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʑʆʏɲʇɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ (9 ʙʌɸʎ)
- ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ɀɸʄɹʏɻ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ɴʄɳɴɻʎ.
ʌʑɽʅɿʍɻʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ / ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ / Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ɴʄɳɴɻʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ / ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ / ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɀɸʄɹʏɻ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʌʑɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ /
ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ / ɸʇɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɸʋɿʍʃɸʐɳʍʏɻʃɸ ɼ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ.
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʐʄɿʃɳ
Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʍʃɸʐɼ.

26382

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταλυκειακό 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 κατανεμήθηκαν 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 έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων» 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 διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τά-
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ξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες
• εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων και μελετών
περίπτωσης που καλύπτουν τα πιο αντιπροσωπευτικά
σημεία του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού
έτους-τάξης μαθητείας
• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατροφοδότησης (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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας
ενότητα

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 έτουςτάξης μαθητείας του ν. 4386/2016
Για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» λήφθηκαν υπόψη
τα διαθέσιμα από τον ΕΟΠΠΕΠ Πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα των ακόλουθων γενικών και
άκρως συναφών ειδικοτήτων:
• «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου»
• «Τεχνικός Ανελκυστήρων»
• «Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης Επιχειρήσεων
Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας»
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• «Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας»
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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/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 (χειροκίνητων και ηλεκτρικών).
3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger
κ.λπ.).
4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γειώσεων και μονώσεων.
6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχετίζει 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 συστήματος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.
9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός
του από τα αγγλικά στα ελληνικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετατροπή μονάδων κ.λπ.).
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2. Κατασκευάζει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση
(συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασική
ή τριφασική) από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται
3. Ελέγχει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εντοπίζοντας 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 ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία
χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας και υγιεινής.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
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 εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών,
πελατολόγιο κ.λπ.).
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.
10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας
εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία.
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 νομοθεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες 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 αυτόνομα 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 γνώσεις.
6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε
δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ (2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ-ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
- ʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʍʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɸʌʀ ɸʌɶɲʍɿɲʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ.
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɉȳȻȵȻɁȸ ȾȰȻ ȰɇɌȰȿȵȻȰ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʌʊʋʘʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵȿɃɈ Ȱʆɲʔʉʌɳ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
HD384
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ ɲʃʌʊɲʍɻʎ
- ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ʍɸ
ɍʌɼʍɻ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʘʆ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ
ȶʃɷʉʍɻ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
- ʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ɇʑʆʏɲʇɻ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
- ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ,
Ȳɿʘʅɲʏɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ (16 ʙʌɸʎ)
- ʐʄʉʋʉɿʉʑʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸɿʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʉʐ
- ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʊ, ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʉɷɸʑʍɸʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ, ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
- ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʐʄɿʃɳ ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
- ʍʐʆɲʌʅʉʄʉɶʉʑʆ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʄʘɷʀʘʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ʋʀʆɲʃɲ
- ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɶɸɿʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ , ɶɸɿʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɀȵɈɆȸɇȵȻɇ ȾȰȻ ȴȻȰȳɁɏɇȵȻɇ (9 ʙʌɸʎ)
- ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
ʊʌɶɲʆʉ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ʅɸ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
- ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɸʄɹɶʖʉʐʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɲʋʄʙʆ ɴʄɲɴʙʆ (ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɴʄɳɴɸʎ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ɸʆʏʑʋʘʆ ȵ.ȸ.ȵ.
ȵ.ȸ.ȵ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ȻɇɍɉɃɇ (4 ʙʌɸʎ)
- ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɿʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɿʍʖʑʉʎ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ UPS, ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,
ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃʙʆ (ʃ.ɲ)
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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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική
μονάδα, αντίστοιχα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το
Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας (για την εν λόγω ειδικότητα βλ. το ΦΕΚ 836/τ.Β’/15-3-2017) που αφορούσε 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 μαθητείας», 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 έτουςτάξης μαθητείας μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» 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:
α) της ανακεφαλαίωσης του Προγράμματος Σπουδών
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας,
β) της προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες
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• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανατροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης 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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
α/α
1

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας
Επαγγελματικό περιβάλλον, Δεοντολογία επαγγέλματος, Τεχνικές επικοινωνίας, Ασφάλεια και υγεία στην
εργασία

Ώρες
3

2

Διαδίκτυο: Αρχές ανάλυσης και σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών

8

3

HTML και CSS

3

4

Πολυμέσα και ειδικά θέματα στο web
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)
Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων σύγχρονων διαδικτυακών
εφαρμογών

11

5
6

3
7
35

Διευκρινίσεις:
(α) Η κατανομή ωρών των ανωτέρων μαθησιακών
ενοτήτων είναι ενδεικτική.
(β) Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες αποτελούν υπερσύνολα των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων του αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Μεταλυκειακό
έτος-τάξη Μαθητείας της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” του Τομέα Πληροφορικής. Επιπλέον,
αποτελούν σύνοψη των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας με έμφαση στην εμπέδωση αντιπροσωπευτικών εννοιών και διαδικασιών. Ως εκ τούτου, το σύνολο
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας αποτελεί τον κορμό της ύλης των εξετάσεων 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 Πληροφορικής» 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 Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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 Πληροφορικής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής (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 χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων (ΛΣ) (MS-DOS, Windows, Unix,
Linux, Mac OS X).
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.
6. Περιγράφει το πρότυπο αναφοράς Open Systems
Interconnection (OSI) και διακρίνει τις βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου.
7. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων
δεδομένων (databases) και περιγράφει τα επίπεδα αρχιτεκτονικής ενός συστήματος βάσης δεδομένων.
8. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της
αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός προβλήματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.
9. Αποτυπώνει τις βασικές αρχές και θεωρίες των σύγχρονων μεθόδων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού.
10. Παρουσιάζει τις σημαντικότερες μεθόδους και τεχνικές που διέπουν τις φάσεις παραγωγής λογισμικού
υπολογιστικών συστημάτων.
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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 εφαρμογών (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 υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες
ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογισμικό αυτών με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή,
χωρίς επίβλεψη.
5. Διαχειρίζεται με επάρκεια το σύστημα βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των
ανεξάρτητων Η/Υ.
6. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
7. Διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό
πολυμέσων.
8. Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης
εφαρμογών λογισμικού (IDE), ώστε να δημιουργεί εφαρμογές λογισμικού.
9. Συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων
λογισμικού ή έργων λογισμικού, υπό την επίβλεψη του
μηχανικού λογισμικού.
10. Αναπτύσσει και διαχειρίζεται διαδικτυακές εφαρμογές 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 υπολογιστών 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 αντίστοιχο εξοπλισμό.
5. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους μηχανικούς
λογισμικού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων 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
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δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης
λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
9. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του
επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στον τομέα των
εφαρμογών πληροφορικής.

ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ, ȴȵɃɁɈɃȿɃȳȻȰ ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈɃɇ, ɈȵɍɁȻȾȵɇ ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ, ȰɇɌȰȿȵȻȰ ȾȰȻ ɉȳȵȻȰ ɇɈȸɁ ȵɆȳȰɇȻȰ
(3 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ-ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʃɲɿ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ
ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʐɶɸʀɲ
- ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɲ ɸʌɶʉɷʉʏɿʃɳ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
ʏɿʎ ɸʐɽʑʆɸʎ/ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ
ȵʃʋʊʆɻʍɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɿʍʖʑʉʐʍɲ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʉɷɻɶʉʑʎ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʏʉ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ
ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ
ʖʌɼʍɻʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȴȻȰȴȻȾɈɉɃ: ȰɆɍȵɇ ȰɁȰȿɉɇȸɇ ȾȰȻ ɇɍȵȴȻȰɇȸɇ ȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾɏɁ ȵɌȰɆɀɃȳɏɁ (8 ʙʌɸʎ)
ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɷʉʅɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ
- ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʉʐ ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ
Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʇʊʆʘʆ ʃɲɿ ʍʏʊʖʘʆ ʅɿɲʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
- ɸʇɻɶʉʑʆ ʏʉʐʎ ʌʊʄʉʐʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɸɽʊɷʘʆ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ
ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʌʊʄʉʐ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʋʄɳʆʉʐ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɹʌɶʉʐ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
- ɲʆɲʄʑʉʐʆ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ
ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɲʆ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
ʍʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ
- ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʋʄɳʆʉ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɹʌɶʉʐ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ
ȵʋɿʄʉɶɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ ɸʌɶɲʄɸʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɶʌɲʔɿʃʙʆ ɷɿɸʋɲʔʙʆ ʖʌɼʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
- ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʆ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʃɲɿ ʏɻ ɷʉʅɼ ʅɿɲʎ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ
- ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆ
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ʍʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
- ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʏʉ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʌʉɼʎ ʅɿɲʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
- ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʏɻ ɶʌɲʔɿʃɼ ɷɿɸʋɲʔɼ
ʖʌɼʍʏɻ (HCI) ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʌɶʉʆʉʅʀɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: HTML ʃɲɿ CSS (3 ʙʌɸʎ)
ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʏʘʆ HTML ʃɲɿ CSS (ʃʄɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɲʐʏʊʏɻʏɸʎ, ʍʑʆɷɸʍʅʉɿ,
ɸɿʃʊʆɸʎ ʃɲɿ ɶʌɲʔɿʃɳ, ʃɲʏɳʄʉɶʉɿ, ʋʀʆɲʃɸʎ, ʔʊʌʅɸʎ, ɴɲʍɿʃɼ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʍʏʐʄ)
ȵʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʃʙɷɿʃɲ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ
ȶʄɸɶʖʉʎ ʋɻɶɲʀʉʐ ʃʙɷɿʃɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɳ ʏʉʐ
Ȱʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɳ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɲʄʄɲɶɼʎ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɹʎ CSS ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɅɃȿɉɀȵɇȰ ȾȰȻ ȵȻȴȻȾȰ ȺȵɀȰɈȰ ɇɈɃ WEB (11 ʙʌɸʎ)
ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɹʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ
- ɸʋɸʇɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ɲʋʄʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍɸʆɲʌʀʘʆ Javascript
ɸʌɶɲʄɸʀɲ
- ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʐʆ ɲʋʉɷʉʏɿʃɳ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ/ʐʄɿʃʊ ȵʇɳʍʃɻʍɻ ʅɸ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ (implementation), ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ (documentation),
ɹʄɸɶʖʉ (testing) ʃɲɿ ɲʋʉʍʔɲʄʅɳʏʘʍɻ (debugging) ɿʍʏʊʏʉʋʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ PHP,
ʍɸ ɿʍʏʊʏʉʋʉʐʎ
- ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ɲʋʄɹʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ MySQL, SQLite
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ (ɲʆɳʄʐʍɻ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ, ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ,
ʍɸʆɲʌʀʘʆ JavaScript
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ, ɷʉʃɿʅɼ, ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɴɲʍɿʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋɲʌɲɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɴɳʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
- ʐʄʉʋʉɿʉʑʆ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʖɲʅɻʄɼʎ ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
- ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺʉʐʆ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ HTML
- ʅʉʌʔʉʋʉɿʉʑʆ ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɹʎ CSS ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ
- ʍʐʆɷʐɳɺʉʐʆ ʋɻɶɲʀʉʐʎ ʃʙɷɿʃɸʎ HTML ʃɲɿ CSS

ɶʄʙʍʍɲ Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
- ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ɴɳʍɸɿʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘ ɶʄʙʍʍɲʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
- ɷɿɲʖʘʌʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ ʏɻʎ ɶʌɲʔɿʃɼʎ ɷɿɸʋɲʔɼʎ ɲʋʊ
ʏʉʆ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʃʙɷɿʃɲ ʅɹʍʘ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɉ (CMS) (3 ʙʌɸʎ)
Ȱʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɳ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎ ɿʍʏʊʏʉʋʘʆ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
- ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʐʖɹʌɸɿɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʄʉɶɿʍʅɿʃɳ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ.
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʎ ɿʍʏʊʏʉʋʘʆ
ʍʏʉʆ ʋɲɶʃʊʍʅɿʉ ɿʍʏʊ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɇ ȾȰȻ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸ ɃȿɃȾȿȸɆɏɀȵɁɏɁ ɇɉȳɍɆɃɁɏɁ ȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾɏɁ ȵɌȰɆɀɃȳɏɁ (7 ʙʌɸʎ)
- ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ɼɷɻ ʐʄʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɸʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
Application Program Interfaces (APIs) ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʐʋɲʌʖʊʆʏʘʆ Application Program Interfaces (APIs) ʃɲɿ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ
Ȱʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɳ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
- ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ɴɲʍɿʍʅɹʆɸʎ ʍʏɻʆ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʖʌɻʍʏʙʆ
ʋɸʄɳʏɻ ɸʇʐʋɻʌɸʏɻʏɼ
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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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά 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 αφορούσε 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 μαθητείας», 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 Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» 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 διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
• σύνοψη των αντιπροσωπευτικότερων σημείων του
Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας με έμφαση σε κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες
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• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης και ανατροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης 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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3

3

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

7

5

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5

2

6

3
7

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
7
7
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
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», «νοσηλευτική μονάδων εντατικής θεραπείας», «νοσηλευτική
ογκολογικών παθήσεων», «νοσηλευτική τραυματολογία»
και «νοσηλευτική χειρουργείου».
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.
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• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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 Προσόντων 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, παθολογίας, 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 φαρμάκων.
5. Περιγράφει τις οδούς χορήγησης φαρμάκων και τις
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για κάθε μία
οδό, όταν χορηγούνται φάρμακα σε ασθενείς με διάφορες παθήσεις και αναπηρίες.
6. Αναφέρει τις αρχές της αποστείρωσης-ασηψίαςαντισηψίας για το προσωπικό της νοσηλευτικής μονάδας, τους ασθενείς και τον υλικό-φαρμακευτικό εξοπλισμό 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 χειρουργείο (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 προετοιμασίας του ασθενούς για βασικές διαγνωστικές μεθόδους
(όπως, βιοψία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, 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
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κ.λπ.) και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων αντισηψίας-απολύμανσης.
4. Μεριμνά για τη σωματική υγιεινή και καθαριότητα
του αρρώστου και την προετοιμασία αυτού για επεμβατικές και διαγνωστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις
οδηγίες του υπεύθυνου νοσηλευτή.
5. Επιμελείται την καταγραφή και αξιολόγηση των ζωτικών ενδείξεων του/της ασθενούς ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
6. Χορηγεί φάρμακα από το στόμα, υποδορίως και ενδομυικώς, σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών, υπό την
επίβλεψή του/της υπεύθυνου/ης νοσηλευτή/νοσηλεύτριας, 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 επίβλεψη του υπεύθυνου νοσηλευτή.
8. Προετοιμάζει και συνοδεύει τον ασθενή, όταν πρόκειται να διενεργηθούν διαγνωστικές/επεμβατικές πράξεις μεριμνώντας για την ασφαλή μεταφορά του, εφόσον
δοθεί τέτοια οδηγία.
9. Σιτίζει τον/την ασθενή από το στόμα, μέσω ρινογαστρικού 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 στομίων και παροχετεύσεων που φέρει ο/η ασθενής, υπό την
καθοδήγηση του/της νοσηλευτή/νοσηλεύτριας.
11. Σταθεροποιεί τους καθετήρες και σωλήνες παροχέτευσης για αποφυγή ατυχηματικής αφαίρεσής τους,
όταν δοθεί η ανάλογη οδηγία.
12. Επιμελείται την αντισηψία των σωλήνων παροχέτευσης/ 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-ασηψίας-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 αναρρόφηση ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα και έτοιμα για
χρήση.
16. Περιποιείται το σώμα του νεκρού ασθενούς (καθαριότητα, αφαίρεση καθετήρων και παροχετεύσεων κ.λπ.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου νοσηλευτικού 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 επαγγέλματός του με αξιοπιστία, σεβασμό και εχεμύθεια, τόσο
προς τον ασθενή όσο και προς τους συναδέλφους.
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26393

ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ (3 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ-ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
-ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ɲʌʅʉʆɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʉʐ Ɂʉʍɻʄɸʐʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ɂʉʍɻʄɸʐʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɳɽɸ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ, ʏɻʌʙʆʏɲʎ ʏɻ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʉʌɶɲʆɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ.
ʆʉʍɻʄɸʐʏɼ.
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʋɻɶʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɹʎ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɸɿʅɹʆʘʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɉȳȵȻȰ ȾȰȻ ȰɇɌȰȿȵȻȰ ɇɈɃɁ ɍɏɆɃ ȵɆȳȰɇȻȰɇ (3 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɇʑʆʏʉʅɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɴɲʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʌʊʋʘʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ɲʌʖɸʀʘʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɅȰȺɃȿɃȳȻȾȸ ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸ (7 ʙʌɸʎ)
ȱʍʃɻʍɻ ʍʏʉ ʍʏʌʙʍɿʅʉ ʃʌɸɴɲʏɿʉʑ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɹʎ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʍʏʉʆ ɲʍɽɸʆɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʏɻ ɇɸ ɳʍʃɻʍɻ ʌʊʄʘʆ ʃɳʆɸɿ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ, ʄɼʗɻ ɲʌʏɻʌɿɲʃɼʎ ʋʀɸʍɻʎ, ɲʌʏɻʌɿɲʃʉʑ ʍʔʐɶʅʉʑ ʃɲɿ
ɲʆɲʋʆʉʙʆ
ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ ɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʃɲɿ
ȱʍʃɻʍɻ ʌʊʄʘʆ - ȶɶɸʌʍɻ ɲʍɽɸʆɼ ɲʋʊ ʏʉ ʃʌɸɴɳʏɿ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏʘʆ ʍʘʅɲʏɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʏʉʐ
ȱʍʃɻʍɻ ʍʏʉ ʋʌʊʋʄɲʍʅɲ: ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ ɲʍɽɸʆɼ , ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʍʃʘʌɲʅʀɷɲʎ ʃɲɿ ʉʐʌʉɷʉʖɸʀʉʐ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʘʄɼʆɲ ɲɸʌʀʘʆ, ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʔɲʌʅɳʃʘʆ, ʐʋʉɷʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʆɷʉʅʐɿʃʙʆ ɸʆɹʍɸʘʆ
ɍʌɼʍɻ ɸʋʉʋʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ

26394
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɍȵȻɆɃɉɆȳȻȾȸ ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸ (7 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʋɲʌʉʖɼ ʋʌʉɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʅɸʏɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼʎ
ȱʍʃɻʍɻ ʌʊʄʘʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɲʍɽɸʆʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ʖɸɿʌʉʐʌɶɸʀʉ
Ɂʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍɸ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʉʑʎ ɲʍɽɸʆɸʀʎ.
ȱʍʃɻʍɻ ʌʊʄʘʆ ʍʏɻʆ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ (ʅɹʏʌɻʍɻ, ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʃɲɿ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɺʘʏɿʃʙʆ ʍɻʅɸʀʘʆ, ʋɲʌʉʖɸʏɸʑʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲɶɶɸɿɲʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɲɴɼ
ʏʉʐ ɲʍɽɸʆɼ ʋʉʐ ɸʋɿʍʏʌɹʔɸɿ ɲʋʊ ʏʉ ʖɸɿʌʉʐʌɶɸʀʉ
ȱʍʃɻʍɻ ʍɸ ʋʌʊʋʄɲʍʅɲ ʖɸʌɿʉʑ, ʅɸʏɳɶɶɿʍɻʎ ʉʅʉɿʙʅɲʏʉʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʉʄɿʃʉʑ ɲʀʅɲʏʉʎ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɃɆȺɃɅȵȴȻȾȸ ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸ (5 ʙʌɸʎ)
ȱʍʃɻʍɻ ʌʊʄʘʆ - Ʌɸʌʀɷɸʍɻ ɳʆʘ ʃɲɿ ʃɳʏʘ ɳʃʌʘʆ ʅɸ ɸʄɲʍʏɿʃʊ ɸʋʀɷɸʍʅʉ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɸʋɿɷɸʍʅɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏɻʆ
ȱʍʃɻʍɻ ʅɸ ɶʐʗʉʏɲɿʆʀɲ - ȵʔɲʌʅʉɶɼ-ʋɸʌʀɷɸʍɻ ʋʄɲʍʏɿʃʊ ʅʋʉʐʃɳʄɿ.
ʉʅɳɷɲ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏʉʐ ʏʌɲʐʅɲʏʀɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ɲʍɽɸʆɼ ʅɸ ʃɲʏɳɶʅɲʏɲ
ɲʌʖɹʎ ɸʋɿɷɸʍʅʉʄʉɶʀɲʎ.
- ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼ ʔʌʉʆʏʀɷɲ ʍɸ ɲʍɽɸʆɼ ʅɸ ʃɲʏɳɶʅɲʏɲ , ʉʍʏʙʆ.
ɍʌɼʍɻ ɸʋʉʋʏɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɿɲʏʌɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɃɉɆɃȿɃȳȻȾȸ ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸ (3 ʙʌɸʎ)
ȱʍʃɻʍɻ ʃɲɽɸʏɻʌɿɲʍʅʉʑ ʉʐʌʉɷʊʖʉʐ ʃʑʍʏɻʎ ʃɲɿ ɲʄʄɲɶɼʎ ʉʐʌʉʃɲɽɸʏɼʌɲ
- ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ Ɂʉʍʉʃʉʅɸɿɲʃɼ Ɍʌʉʆʏʀɷɲ ʍɸ
ȱʍʃɻʍɻ ʅɸ ʉʐʌʉʃɲɽɸʏɼʌɲ ʏʌɿʙʆ ʉɷʙʆ
ʋɲɽɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʉʐʌʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸ ȾȰȻ ȵȻȴȻȾȵɇ ɅȰȺȸɇȵȻɇ (7 ʙʌɸʎ)
-ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ Ɂʉʍʉʃʉʅɸɿɲʃɼ Ɍʌʉʆʏʀɷɲ ʍɸ
ȱʍʃɻʍɻ ʍɸ ɲʆɽʌʙʋɿʆʉ ʋʌʊʋʄɲʍʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆʍʏɳʄɲʇɻ ʃʉʄʄʐʌʀʘʆ, ʋʄʑʍɻ ʉʔɽɲʄʅʉʑ ʃɲɿ
ʋɲɽɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɲʐʏɿʉʑ, ʅɲʏɿʉʑ, ɶɸʆʆɻʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʍɸ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʉʔɽɲʄʅɿʃɼʎ ɲʄʉɿʔɼʎ. ȵʋʀʍɻʎ ɳʍʃɻʍɻ ɸɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɸɶʃʑʉʐʎ ʃɲɿ ʋɲɿɷɿɳ
ʅɸʏɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɲʍɽɸʆɼ ʍɸ ɸʋɹʅɴɲʍɻ ʏʉʐ ʉʔɽɲʄʅʉʑ.
ȱʍʃɻʍɻ ɸʆʍʏɳʄɲʇɻʎ ʔɲʌʅɳʃʉʐ ʍʏʉ ɲʐʏʀ ʍɸ ɲʆɽʌʙʋɿʆʉ ʋʌʊʋʄɲʍʅɲ, ʋʄʑʍɻ ɲʐʏɿʉʑ ʃɲɿ
ɸɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʅɸʏɸɶʖɸɿʌɻʏɿʃɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɲʍɽɸʆɼ ʍɸ ɸʋɹʅɴɲʍɻ ɲʐʏɿʉʑ.
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʍɸ ʋɲɿɷɿɳ ʃɲɿ ʏʘʆ ʏʌʊʋʘʆ
ʖʉʌɼɶɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ʅɸ ʖʌɼʍɻ ɸʋʉʋʏɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ.
Ʌʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɸʋɿʏʊʃʉʐ ɶɿɲ ʏʉʃɸʏʊ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 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) μαθητεία με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα
Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης 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 αφορούσε 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 Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» στοχεύει
στην αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των
αποφοίτων της πιλοτικής 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 της
πιλοτικής τάξης μαθητείας,
β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 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 Πιστοποίησης 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 ανατροφοδότησης (εφαρμογή σύντομων παραδειγμάτων
και μελετών περίπτωσης που καλύπτουν κύρια σημεία
του Προγράμματος Σπουδών του Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας κ.ο.κ.)
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• κάλυψη κενών και επίλυση αποριών 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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή των ωρών ανά μαθησιακή ενότητα.
Πίνακας 1:
Κατανομή ωρών Προπαρασκευαστικού
Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακό
Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας Ώρες
πεδίο
Ι. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1
Έδαφος
2
Σπορά-Φύτευση
3
Φύτρωμα
4
Ωρίμανση
5
Λίπανση
6
Άρδευση
20
7
Φυτοπροστασία
8
Υγιεινή και Ασφάλεια
Συγκομιδή-Τυποποίηση-Μετα9
ποίηση-Συσκευασία
10
Αποθήκευση-Συντήρηση
11
Γεωργικές κατασκευές
12
Εμπορία γεωργικών εφοδίων
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
13
Εκτροφή αγροτικών ζώων
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
14
εξοπλισμός
5
15
Διατροφή αγροτικών ζώων
16
Υγιεινή
ΙΙ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
17
Ίδρυση-οργάνωση επιχείρησης
18
Θεσμικές μορφές
19
Διαχείριση επιχείρησης
Πιστοποίηση βιολογικών προϊ20
όντων
10
21
Υγιεινή και Ασφάλεια
Εμπορία και Διακίνηση αγροτι22
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 Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα της ειδικότητα
«Στέλεχος Αγροτικών όπως περιγράφεται ως προς τους
άξονες "Στέλεχος Αγροτικής Επιχείρησης Φυτικής Παραγωγής" και "Στέλεχος Αγροτικής Επιχείρησης Ζωικής
Παραγωγής"».
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
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Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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.

ɅɆɃɅȰɆȰɇȾȵɉȰɇɈȻȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: «ɇɉȳɍɆɃɁȸ ȵɅȻɍȵȻɆȸɀȰɈȻȾȸ ȳȵɏɆȳȻȰ»
Ȼ. «ɇʑɶʖʌʉʆɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʍʏɻ ȳɸʘʌɶʀɲ - Ȱɸɿʔʊʌʉʎ ȳɸʘʌɶʀɲ»
ɌɉɈȻȾȸ ɅȰɆȰȳɏȳȸ

ɏɆȵɇ: 20

ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 1: ȶɷɲʔʉʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 2: ɇʋʉʌɳ/ʔʑʏɸʐʍɻ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 3: Ɍʑʏʌʘʅɲ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 4: ɏʌʀʅɲʆʍɻ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 5: ȿʀʋɲʆʍɻ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 6: ȱʌɷɸʐʍɻ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 7: Ɍʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 8: ɉɶɿɸɿʆɼ ʃɲɿ Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 9: ɇʐɶʃʉʅɿɷɼ-Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ-ɀɸʏɲʋʉʀɻʍɻ-ɇʐʍʃɸʐɲʍʀɲ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 10: Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻ-ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 11: ȳɸʘʌɶɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 12: ȵʅʋʉʌʀɲ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʔʉɷʀʘʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏɻʎ ʋɿʄʉʏɿʃɼʎ ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
«ɇʑɶʖʌʉʆɻ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ȳɸʘʌɶʀɲ», ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
-ʏʑʋʉɿ ɸɷɳʔʉʐʎ/ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ
- ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ ɸɷɳʔʉʐʎ (ʅɹɽʉɷʉʎ /ɸʌɶɲʄɸʀɲ)
- ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ/ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ
- ʏʌʊʋʉɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ
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ɇʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʍʋʉʌɳʎ/ʔʑʏɸʐʍɻʎ ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍʋʉʌɳʎ/ʔʑʏɸʐʍɻʎ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
- ȵʋɿʄʉɶɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ/ɸʋʉʖɼʎ/ʏʌʊʋʉʐ/ʅɹʍʘʆ
- ɇʋɲʌʏɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ/ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʔʑʏɸʐʍɻʎ
- ɇʋʉʌɸʀɲ
ȵʄɹɶʖʉʐʆ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ ʏʉʐ ʔʐʏʌʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɸʋɸʅɴɲʀʆʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻ Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʌʑɽʅɿʍɻ ɲʑʇɻʍɻʎ, ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏʉ ʔʑʏʌʘʅɲ
Ȱʇɿʉʄʉɶʉʑʆ ʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ ʍʏɳɷɿɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʏʘʆ
ʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʅɸʆʘʆ ʔʐʏʙʆ

ɇʏɳɷɿɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ ʔʐʏʉʑ
ɇʏɳɷɿɲ ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʏʉʐ ʔʐʏʉʑ

ȵʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʄʀʋɲʆʍɻʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʄʀʋɲʆʍɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ.
- ȵʀɷɻ ʄʀʋɲʆʍɻʎ
- Ɉʑʋʉɿ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ
- ɀɹɽʉɷʉʎ/ɸʋʉʖɼ/ʋʉʍʊʏɻʏɲ
- ȿɼʗɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ
ȵʌɶɲʍʀɸʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɳʌɷɸʐʍɻʎ
(ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ)

ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ, ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɻʌʉʑʆ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɳʌɷɸʐʍɻʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅɹɽʉɷʉ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
- Ɉʌʊʋʉɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
- ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʉʌɽɼʎ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʖʌɼʍɻʎ
- ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʍʑʅɴʉʄʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʐʄɿʃʙʆ
- Ȱʍʔɲʄɼʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ/ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ȵʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ
ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʋɿɽɲʆʙʆ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ:
- ɇɼʅɲʆʍɻ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ
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- Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
- Ɉɼʌɻʍɻ ɲʌʖɸʀʘʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʉʌɽɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʏʉʅɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ, Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ, ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ, ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ
ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ, ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʏʑʋʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʘʆ, ɲʋʉɽɻʃʙʆ
ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
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ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 13: ȵʃʏʌʉʔɼ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 14: Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ-ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 15: ȴɿɲʏʌʉʔɼ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 16: ɉɶɿɸɿʆɼ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏɻʎ ʋɿʄʉʏɿʃɼʎ ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
«ɇʑɶʖʌʉʆɻ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ȳɸʘʌɶʀɲ», ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɺʙɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʃʏʌʉʔɼʎ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲɶʌʉʏɿʃɼ ʏʉʐʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ

ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʔʐʄʙʆ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʃʏʌʉʔɼʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ
Ȳɲʍɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʃʏʌʉʔɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ

ȵʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼ ʏʉʐʎ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ

ȵʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ

Ȳɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ/ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʍɿʏɻʌɸʍʀʘʆ

ȴɿɲʃʌʀʆʉʐʆ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɺʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɶɸʀɲ ʏʉʐʎ

ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ɺʙʘʆ
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ȻȻ. «ɇʑɶʖʌʉʆɻ ȳɸʘʌɶɿʃɼ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ»

ɏɆȵɇ: 10

ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 17: ȼɷʌʐʍɻ-Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 18: Ⱥɸʍʅɿʃɹʎ ʅʉʌʔɹʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 19: ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 20: Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 21: ɉɶɿɸɿʆɼ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 22: ȵʅʋʉʌʀɲ ʃɲɿ ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 23: Ɂɹɸʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/-ɸʎ ʏɻʎ ʋɿʄʉʏɿʃɼʎ ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
«ɇʑɶʖʌʉʆɻ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼ ȳɸʘʌɶʀɲ», ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
Ƀʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʅʀɲ ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʅɸ ɻɽɿʃɼ,
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʐɽʑʆɻ ɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɹʎ ɶʆʙʍɸɿʎ

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ ʍʐʄʄʉɶɿʃɳ ʍʖɼʅɲʏɲ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼʎ ʏʉʐʎ
ȵʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ɽɸʅɳʏʘʆ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ, ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ,
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ
ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʆɹɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ȱʆɳʄʐʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ɷɸɿʃʏʙʆ ʅʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
- Ȼʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
- Ȱʋʊʍɴɸʍɻ
- Ⱦʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻ ʃ.ʄʋ.
Ɉʌʊʋʉɿ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ɲʋʊ
ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
Ⱥɸʍʅɿʃɹʎ ʅʉʌʔɹʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ

Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ɲʌʖɹʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ Ⱦɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
ʋɲʌɳɶɸɿ
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ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʍɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ, (branding) ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ʋɲʌɳɶʉʐʆ
ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ, logistics
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɸʇɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ
ɷɿʃʏʑʘʆ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ ʊʌʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ Ɂɹɸʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼ ʏʉʐʎ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʅɹʍʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ
ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʍʃʉʋʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά 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 κατανεμήθηκαν 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 έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων» στοχεύει στην αρτιότερη
προετοιμασία για τη συμμετοχή των αποφοίτων της Πιλοτικής 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 της
Πιλοτικής τάξης μαθητείας,
β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 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 Πιστοποίησης στοχεύει στα ακόλουθα:
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• 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-ανατροφοδότησης (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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή 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 μαθητείας του ν. 4386/2016
Για την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» λήφθηκαν υπόψη
τα διαθέσιμα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα των ακόλουθων γενικών και
άκρως συναφών ειδικοτήτων:
• «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου»
• «Τεχνικός Ανελκυστήρων»
• «Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης Επιχειρήσεων
Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας»
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• «Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας»
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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 (χειροκίνητων και ηλεκτρικών).
3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger
κ.λπ.).
4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γειώσεων και μονώσεων.
6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχετίζει 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 συστήματος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.
9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός
του από τα αγγλικά στα ελληνικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετατροπή μονάδων κ.λπ.).
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2. Κατασκευάζει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση
(συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασική
ή τριφασική) από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται
3. Ελέγχει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εντοπίζοντας 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 ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία
χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας και υγιεινής.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
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 εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών,
πελατολόγιο κ.λπ.).
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.
10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας
εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία.
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 νομοθεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες 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 αυτόνομα 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 γνώσεις.
6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε
δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ (2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏɻʎ Ʌɿʄʉʏɿʃɼʎ ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
- ʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɿɲʎ ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʍʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɸʌʀ ɸʌɶɲʍɿɲʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ.
ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɉȳȻȵȻɁȸ ȾȰȻ ȰɇɌȰȿȵȻȰ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʌʊʋʘʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ Ȱʆɲʔʉʌɳ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
ȵȿɃɈ HD384
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰ (2 ʙʌɸʎ)
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ ɲʃʌʊɲʍɻʎ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ɍʌɼʍɻ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʘʆ
- ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ʍɸ
ȶʃɷʉʍɻ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ
- ʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ ɇʑʆʏɲʇɻ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
- ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ,
Ȳɿʘʅɲʏɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ (16 ʙʌɸʎ)
Ɉɼʌɻʍɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʉʐ
- ʐʄʉʋʉɿʉʑʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʉɷɸʑʍɸʘʆ
- ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʊ, ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʊ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ, ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
- ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʐʄɿʃɳ ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʃɲɿ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʄʘɷʀʘʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ʋʀʆɲʃɲ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
- ʍʐʆɲʌʅʉʄʉɶʉʑʆ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ , ɶɸɿʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
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- ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɶɸɿʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɀȵɈɆȸɇȵȻɇ ȾȰȻ ȴȻȰȳɁɏɇȵȻɇ (9 ʙʌɸʎ)
- ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʃɳɽɸ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
ʔʉʌɳ ʊʌɶɲʆʉ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ʅɸ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
- ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɸʄɹɶʖʉʐʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɲʋʄʙʆ ɴʄɲɴʙʆ (ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɴʄɳɴɸʎ ʃɲɿ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ɸʆʏʑʋʘʆ ȵ.ȸ.ȵ.
ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ȵ.ȸ.ȵ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ȻɇɍɉɃɇ (4 ʙʌɸʎ)
- ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɿʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ UPS, ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,
ɿʍʖʑʉʎ
ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃʙʆ (ʃ.ɲ)

26406

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά 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 κατανεμήθηκαν ενδεικτικά σε επιμέρους μαθησιακά πεδία.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 4473/2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, 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 ειδικότητας «"Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις" στοχεύει
στην αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή των
αποφοίτων της Πιλοτικής 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 της
Πιλοτικής τάξης μαθητείας,
β) προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης/
αποσαφήνισης θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 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 Πιστοποίησης 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
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• διεξαγωγή δραστηριοτήτων επανάληψης-ανατροφοδότησης (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 Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Σπουδών έχει πραγματοποιηθεί 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 κατανομή 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 Πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα των ακόλουθων
γενικών και άκρως συναφών ειδικοτήτων:
• «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου»
• «Τεχνικός Ανελκυστήρων»
• «Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων»
• «Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης Επιχειρήσεων
Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Κατασκευής Εφαρμογών Ηλιακής Ενέργειας»
• «Τεχνικός Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας»
Γ. Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων)
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται και περιγράφονται ως
εξής:
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• Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας
ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
• Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
• Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει 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 (χειροκίνητων και ηλεκτρικών).
3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger
κ.λπ.).
4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γειώσεων και μονώσεων.
6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχετίζει 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 συστήματος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.
9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός
του από τα αγγλικά στα ελληνικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετατροπή 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, εντοπίζοντας τις πιθανές βλάβες σε αυτή καθώς και στα επιμέρους
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στοιχεία της προχωρώντας σε επισκευή, φροντίζοντας
για την ασφαλή επαναλειτουργία τους
4. Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία
χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας
τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας και υγιεινής.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
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 εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών,
πελατολόγιο κ.λπ.).
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.
10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας
εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία.
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 νομοθεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες 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 αυτόνομα 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 γνώσεις.
6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε
δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
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Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ (2 ʙʌɸʎ)
ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ƀɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ/ɸʎ ʏɻʎ Ʌɿʄʉʏɿʃɼʎ ʏɳʇɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
- ʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʍʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɸʌʀ ɸʌɶɲʍɿɲʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲɿ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ.
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɉȳȻȵȻɁȸ ȾȰȻ ȰɇɌȰȿȵȻȰ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ Ȱʆɲʔʉʌɳ ʏʌʊʋʘʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵȿɃɈ HD384
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐʎ
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰ (2 ʙʌɸʎ)
- ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ ɲʃʌʊɲʍɻʎ
- ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ʍɸ
ɍʌɼʍɻ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʘʆ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ
ȶʃɷʉʍɻ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
- ʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ
ɇʑʆʏɲʇɻ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
- ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʍʑʆʏɲʇɻʎ
Ȳɿʘʅɲʏɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ (16 ʙʌɸʎ)
- ʐʄʉʋʉɿʉʑʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʃɲʄʘɷɿʙʍɸɿʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʉʐ
- ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʊ, ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʉɷɸʑʍɸʘʆ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ, ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
- ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʐʄɿʃɳ ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
- ʍʐʆɲʌʅʉʄʉɶʉʑʆ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʄʘɷʀʘʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ʋʀʆɲʃɲ
- ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɶɸɿʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ , ɶɸɿʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɀȵɈɆȸɇȵȻɇ ȾȰȻ ȴȻȰȳɁɏɇȵȻɇ (9 ʙʌɸʎ)
- ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
ʊʌɶɲʆʉ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ʅɸ
- ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɸʄɹɶʖʉʐʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɴʄɳɴɸʎ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ȵ.ȸ.ȵ.
ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɲʋʄʙʆ ɴʄɲɴʙʆ (ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ)
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ɸʆʏʑʋʘʆ ȵ.ȸ.ȵ.
ɀȰȺȸɇȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ: ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ȻɇɍɉɃɇ (4 ʙʌɸʎ)
- ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɿʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɿʍʖʑʉʎ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ UPS, ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,
ʏʌʉʔʉɷʉʏɿʃʙʆ (ʃ.ɲ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2361/20.06.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02023612006180052*

