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  150 Επαγγελμαηικές μονογραθίες τωρίς ειδίκεσζη 

(ΑΡΙΑΔΝΗ) 

Παξαθαιψ, επηιέμηε έλα επάγγεικα απφ ηελ παξαθάησ ιίζηα:  

Ηδηνθηήηεο/Τπάιιεινο Γξαθείνπ Μεηαθνξψλ
 

Σν πξφγξακκα ''Αξηάδλε'' ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη πινπνηήζεθε 

πηινηηθά ζην Ννκφ Έβξνπ, θαηά ηε δηεηία 1998 - 2000. πληνληζηήο θνξέαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ΗΔΚΔΠ -Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθνχ θαη 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ-, θαη εζληθνί εηαίξνη ήηαλ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (Σνκέαο ΔΠ), ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), ν Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ο.Δ.Δ) θαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Γ.Γ.Λ.Δ). Οη δηαθξαηηθνί εηαίξνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ: IAL / Ηηαιία (νξγαληζκφο θαηάξηηζεο εζληθήο εκβέιεηαο 

ζηελ πεξηνρή Friuli-Venezia), Noris Arbeit, NOA / Γεξκαλία (νξγαληζκφο 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο ζηελ πφιε ηεο Νπξεκβέξγεο), Wakefield 

College / Αγγιία (νξγαληζκφο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο ζηελ πφιε ηνπ 

Wakefield).  

Γεληθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνθαηάξηηζεο -θαηάξηηζεο σο κνρινχ 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε λέσλ πνπ δελ ηειεηψλνπλ ηελ 9εηή 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

 

Σν πξφγξακκα ΑΡΗΑΓΝΖ είρε σο ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηελ θαηαζθεπή 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα επαγγέικαηα πνπ δελ απαηηνχλ θνίηεζε ζε 

επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πεξηγξαθή ησλ 150 επαγγεικάησλ 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε δνκή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, ηηο ηπρφλ 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηελ άζθεζή ηνπ, ηηο εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη 

ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο ζην θάζε αληηθείκελν θαη ηέινο, 

δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο. Οη 150 απηέο κνλνγξαθίεο 

εθδφζεθαλ απφ ην ΗΔΚΔΠ (2000) θαη έρνπλ δνζεί ζε φια ζρεδφλ- ηα ΚΔΤΠ 

θαη ΓΡΑΔΠ ηεο ρψξαο ζηελ έληππε κνξθή ηνπο ελψ παξάιιεια, 

βξίζθνληαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα καο.  

Τι είναι οι μονογραφίες: 

Οη επαγγεικαηηθέο κνλνγξαθίεο είλαη έλα κέζν πιεξνθφξεζεο γηα 

επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο. Σν πεξηερφκελφ ηνπο πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη, ηελ εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδεηαη, ηνπο ηνκείο 

απαζρφιεζεο θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ κνξθή ηνπο είλαη 

ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή θαη ζε γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή.  

Σε ποιους απευθφνονται οι 150 μονογραφίες του 

προγράμματος "ΑΡΙΑΔΝΗ" : 

ε λένπο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζε λένπο 
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πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο έληαμεο, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζηελ έιιεηςε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.  

Η δομή της περιγραφής κάθε μονογραφίας ακολουθεί τις 

παρακάτω ενότητες: 

 Σίηινο επαγγεικαηία  

 Ση θάλεη (ν επαγγεικαηίαο)  

 Γηα λα γίλεηο, ρξεηάδεηαη: (Πξνυπνζέζεηο θαη ιφγνη λα επηιέμεη 
θάπνηνο ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα)  

 Πξέπεη αθφκε λα γλσξίδεηο (Παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζηζκέλεο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο)  

 Πνχ κπνξείο λα εξγαζηείο (παξνπζηάδνληαη πηζαλνί ρψξνη 

απαζρφιεζεο)  

 Πνχ κπνξείο λα εθπαηδεπηείο (Φνξείο πνπ πξνζθέξνπλ 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα - 
Γηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο)  

 Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ (ζε ζσκαηεία, 

νκνζπνλδίεο, ζπιιφγνπο θηι)  

 

  
 

Αγγεηνπιάζηεο/ηξηα - Kεξακίζηαο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Είλαη ν ηερλίηεο/ ε ηερλίηξηα πνπ θηηάρλεη θεξακηθά αληηθείκελα (βάδα, θιηηδάληα, 

πηάηα, θνύθιεο θιπ) ρξεζηκνπνηώληαο πειό. Δίλεη κνξθή ζηνλ πειό 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρέξηα ηνπ/ηεο θαη έλα εηδηθό κεράλεκα, ηνλ ηξνρό. Μεηά, αθήλεη 

ην αληηθείκελν λα ζηεγλώζεη θαη ην ςήλεη ζε εηδηθό θνύξλν. Σέινο, κπνξεί λα ην 

ζηνιίζεη ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθά ρξώκαηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ζνπ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 

πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να είλαη θαιή ε όξαζή ζνπ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλό λα πξνθαινύλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν αγγεηνπιάζηεο - θεξακίζηαο /ε αγγεηνπιάζηξηα - θεξακίζηξηα εξγάδεηαη 

όξζηνο/α ή θαζηζηόο/ή ζε έλα ρώξν κε ζρεηηθή πγξαζία. Οηαλ ςήλεη ηα αληηθείκελα 

εξγάδεηαη ζε ρώξν κε πςειή ζεξκνθξαζία. Οηαλ δηαθνζκεί ηα αληηθείκελα (κε 

ρξώκαηα) βξίζθεηαη ζε ρώξν κε θαλνληθή ζεξκνθξαζία.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 
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Ο αγγεηνπιάζηεο - θεξακίζηαο /ε αγγεηνπιάζηξηα - θεξακίζηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί 

ζε εξγαζηήξην αγγεηνπιαζηηθήο ή λα έρεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαζέηεη θαη εηδηθό ρώξν έθζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπ/ηεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 τολές σνετιζόμενης Επαγγελμαηικής Καηάρηιζης ΟΑΕΔ: 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : 

o Πξόηππν Κέληξν Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ΟΑΕΔ 

(Κεληξηθή Δηνίθεζε),  

Εζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax 

Δηνίθεζεο 210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ηιεθηξνληθή 

Δηεύζπλζε ΟΑΕΔ  

o Πξόηππν Κέληξν Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ΟΑΕΔ Πεηξαηώο 

52 Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Δηεύζπλζε πλερηδόκελεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΕΔ, 

Εζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 τολές Μαθηηείας ΟΑΕΔ :  
o ΚΕΣΕΚ Ηξαθιείνπ Αηηηθήο (Αγγεηνπιάζηε-Κεξακίζηα) 

Πεύθσλ 112, η.θ 14122, Ηξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 

2819475, fax 210-2819672  

o ΚΕΣΕΚ Ωξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Αγγεηνπιάζηε- Κεξακίζηα) 

Θεζζαινλίθεο 73, η.θ 57013, Ωξαηόθαζηξν,ηει. 2310-696212, fax 

2310-696214  

 Δημόζια Σετνικά Επαγγελμαηικά Εκπαιδεσηήρια 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:  

Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Ελεκέξσζεο Πνιηηώλ 

Εξκνύ 15,1νο όξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  

Καηά ηόπνπο Δηεπζύλζεηο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο  

 τολή Δήμοσ Νίκαιας (Πνεσμαηικό Κένηρο) 
Παλαγή Σζαιδάξε 10, ηει. 210-4906021  

 Μαθηηεία-Εκπαίδεσζη ζηο τώρο εργαζίας  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηό ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζόηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθό ζσκαηείν ή ζύιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθό Κέληξν Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΕΔ  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Εξγαηώλ Κεξακνπνηώλ-Πιηλζνπνηώλ- Αγγεηνπιαζηώλ Ειιάδαο 

Μελάλδξνπ 58, Αζήλα ηει. 210-5232757  

 

Ακκνβνιηζηήο/ηξηα 

http://www.oaed.gr/
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Τι κάνει : 

Καζαξίδεη απφ ηηο ζθνπξηέο ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα πινίσλ ή άιισλ κεγάισλ κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ. Απηφ γίλεηαη κε δχν ζπλήζσο ηξφπνπο: ηελ ακκνβνιή, φπνπ βηνκεραληθή άκκνο 
πεηηέηαη κε κεγάιε πίεζε πάλσ ζηε ιακαξίλα ή ρξεζηκνπνηψληαο έλα εηδηθφ εξγαιείν. Μεηά 
ηνλ θαζαξηζκφ βάθεη απηέο ηηο επηθάλεηεο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε ακκνβνιηζηήο/ηξηα δνπιεχεη έληνλα θάησ απφ ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο, 
κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ πινίνπ ή ζε κεγάιν ζηεγαζκέλν ρψξν, κε πνιχ ζφξπβν, ζθφλε, 
ξηλίζκαηα, θηι. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα θνξά κάζθα νμπγφλνπ θαη λα αθνινπζεί θαλφλεο 
αζθάιεηαο γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Ζ ακνηβή φκσο είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ακκνβνιηζηήο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη βαξηά βηνκεραλία 
θαη επηζθεπάδνληαη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζε λαππεγεία φπνπ 
επηζθεπάδνληαη πινία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ακπηγηέξ/Ακπηγηέδ 

Τι κάνει : 

Βνεζάεη ηνπο εζνπνηνχο λα ληπζνχλ γηα ηηο δηάθνξεο ζθελέο ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ ή γηα ην 
"γχξηζκα" ζθελψλ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, θαζαξίδεη, επηδηνξζψλεη, ζηδεξψλεη θαη 
κεηαπνηεί ηα ξνχρα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ξάβεηο θαη λα επηδηνξζψλεηο ξνχρα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο θαιιηηερληθή δηάζεζε θαη λα ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο αλάκεζα ζε 
εζνπνηνχο-θαιιηηέρλεο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη λα είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  
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 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν ακπηγηέξ/ ε ακπηγηέδ εξγάδεηαη θαζηζκέλνο/ε ή ζθπκκέλνο/ε ζε ρψξν πνπ έρεη 
θαιφ θσηηζκφ. Μπνξεί λα δνπιεχεη ηφζν κέζα ζε θάπνην θιεηζηφ ρψξν (αίζνπζα γπξίζκαηνο) 
φζν θαη ζε αλνηθηφ ρψξν, πνιιέο θνξέο θάησ απφ έληαζε θαη πίεζε θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί 
λα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζεη δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο. Δπίζεο είλαη πηζαλφ 
λα ρξεηαζζεί λα δνπιέςεη βξάδηα ή ζαββαηνθχξηαθα. Οηαλ απνθηήζεη εκπεηξία έρεη 
ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο.  

Πνχ κπνξείο λα εξγαζηείο : 

Ο ακπηγηέξ/ ε ακπηγηέδ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζην ζέαηξν, ζηελ ηειεφξαζε ή ζηνλ 
θηλεκαηνγξάθν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ: 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

  ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ :  

 ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 210-
2819672  

 ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210- 4175919,4120207  

 ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310- 721858  

 ΚΔΣΔΚ Βέξνηαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Οδφο πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει. 23310-28167 fax 23310- 29430  

 ΚΔΣΔΚ Καηεξίλεο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Σέξκα Οδνχ Σεξδνπνχινπ ηει. 2350- 35165  

 ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
7ν ρηι νδνχ Γξάκαο - Νεπξνθνπίνπ, ηει. 25210- 81131,81170 , fax 25210-81304  

 KETEK Πάηξαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ)  
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610- 966902,966904  

 ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ)  
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο,ηει 27520-27681 fax. 27520- 28654  

  Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

http://www.oaed.gr/
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  Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

  Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
Λενθφξνο πγγξνχ 221 ηει. 210- 9331865  

  Κέληξα Δξγαδφκελεο Νεφηεηαο (ΚΔΝΔ) Ο.Δ.Δ.  
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Γαβάθε 44 ηει. 210-9516777  

  Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο, Σκήκα ΚΔΝΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα, ηει. 210- 5246189  

  Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δλσζε Σερληθψλ Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Σειεφξαζεο (ΔΣΔΚΣ) 
Βαιηεηζίνπ 25, Αζήλα, ηει. 210-3602379,3615675  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Απνθιεηζηηθφο/ή Ννζνθφκνο/α 

Τι κάνει : 

Αλαιακβάλεη ηελ θξνληίδα αηφκσλ κε ζνβαξέο παζήζεηο, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 
ή κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Σνπο πεξηπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο γηαηξνχ 
θαη ηνπο βνεζά ζην θαγεηφ θαη ζηηο θπζηθέο ηνπο αλάγθεο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο αλζξψπνπο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο φπσο θαη αξθεηά ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ απνθιεηζηηθφο/ή λνζνθφκνο/α θάλεη κηα απαηηεηηθή δνπιεηά φπνπ ζπλήζσο ρξεηάδεηαη λα 
δνπιεχεη ηα βξάδηα αθφκε θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. Πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεη δχζθνινπο 
θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο θαη κέλεη άγξππλνο/ε γηα αξθεηέο ψξεο Σν πεξηβάιινλ κεξηθέο 
θνξέο είλαη αλζπγηεηλφ θαη ζηε δνπιεηά ηνπ/ηεο κπνξεί λα ιεξσζεί ή λα ζεθψζεη βάξνο. Ζ 
ακνηβή φκσο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 
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Ο/Ζ απνθιεηζηηθφο/ή λνζνθφκνο/α εξγάδεηαη ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο αιιά θαη ζε ζπίηηα, 
φπνπ ππάξρνπλ αζζελείο πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο , Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ Διιάδαο 
Kάληγγνο 19 ,Αζήλα, ηει. 210-3834869,3845732  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ  
Αξηζηνηέινπο 22, Αζήλα, ηει. 210-5236094,5234589  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Αξγπξνρξπζνρφνο 

Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη θαη επηδηνξζψλεη αληηθείκελα απφ ρξπζφ, αζήκη θαη άιια πνιχηηκα κέηαιια. 
Μειεηάεη ηα ζρέδηα, δηαιέγεη ηα θαηάιιεια θνκκάηηα κεηάιινπ θαη ηνπο δίλεη ηε κνξθή πνπ 
ρξεηάδεηαη κε εηδηθά εξγαιεία. πλαξκνινγεί θαη θνιιάεη ηα δηάθνξα κέξε. Σέινο, ινπζηξάξεη 
θαη ηειεηνπνηεί ηα θνζκήκαηα ή αληηθείκελα ηέρλεο. Αλάινγα κε ην κέηαιιν πνπ δνπιεχεη, 
ιέγεηαη ρξπζνρφνο ή αξγπξνρφνο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ  

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα θαη 
λα είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα θαη λα δνπιεχεηο ηα 
κέηαιια  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ αξγπξνρξπζνρφνο εξγάδεηαη κφλνο/ε ή κε άιινπο ζε ρψξνπο ζρεηηθά άλεηνπο κε πνιχ 
θαιφ θσηηζκφ, άιινηε θαζηζηφο/ή θαη άιινηε φξζηνο/α κπξνζηά ζε έλα πάγθν. Υξεζηκνπνηεί 
δηάθνξεο κεραλέο θαη εξγαιεία ηα νπνία απαηηνχλ ζρνιαζηηθή θαη πξνζεθηηθή ρξήζε. Οθείιεη 
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λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο ηδέεο θαη ηα λέα ζρέδηα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 
θαη λα πξνζπαζεί λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ εκθάληζε ησλ πξντφλησλ ηνπ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ αξγπξνρξπζνρφνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλία ή εξγαζηήξην θαηαζθεπήο 
θνζκεκάησλ σο ππάιιεινο-ηερλίηεο ή θαη λα αλνίμεη δηθφ ηνπ εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

 Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 Αζήλα, ηει. 
210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

 Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

o ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ :  
 ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Αξγπξνρξπζνρφνη) 

Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 
2819475, fax 210-2819672  

 ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
Θεζζαινλίθεο 73, η.θ 57013, Χξαηφθαζηξν, ηει. 2310-696212, fax 
2310-696214  

 ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-40858, fax 26510- 43466  

 ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
Υξηζηνκηράιε Ξπινχξε 64, Γηφθπξν, ηει. 2810-250260  

o Διιεληθφ Κέληξν Αξγπξνρξπζνρνταο (ΔΛΚΑ) 

ρνιέο Γεκκνινγίαο, Γιππηνγξαθίαο, Γηακαληνινγίαο 
Βνπιήο 35 (θεληξηθά γξαθεία) ηει. 210-3242727,3240731 Κνξπδή & Θξάθεο 
28, Σαχξνο (εξγαζηήξην) (θηίξην ΔΟΜΜΔΥ)  

o Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

o Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

o Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

o Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ θαη Χξνινγνπσιψλ 
(ΠΟΒΑΚΧ) 
Λέθθα 20, Αζήλα, ηει. 210- 3229047  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

o ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
o ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

http://www.oaed.gr/
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Αξηνπνηφο 

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη ςσκί θαζψο θαη θξπγαληέο, θνπινχξηα, κπηζθφηα, θηι. Τπνινγίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 
αλαγθαίσλ πιηθψλ, δπγίδεη ηα πιηθά θαη ηα δπκψλεη κε ην ρέξη ή ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα. 
Πιάζεη ηελ δχκε, ηελ ηνπνζεηεί ζην θνχξλν θαη επηβιέπεη ην ςήζηκν. Αζρνιείηαη αθφκε θαη κε 
ςήζηκν θαγεηψλ. Σέινο, θαζαξίδεη θαη πιέλεη ηα δηάθνξα ζθεχε, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνίεζε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηξφθηκα θαη πνηά  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ην εκπφξην, λα πνπιάο  

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη λα έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ αξηνπνηφο εξγάδεηαη φξζηνο/α ηελ πεξηζζφηεξε ψξα ζε ρψξν κε θνχξλνπο θαη πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο. Πξέπεη λα μππλάεη πνιχ λσξίο ην πξσί θαη δνπιεχεη έμη κέξεο ηελ εβδνκάδα. 
Γελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζην λα βξεη δνπιεηά θαη νη πξννπηηθέο είλαη πνιχ 
θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ αξηνπνηφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ππάιιεινο ζε θνχξλν ή ζε εξγαζηήξην 
αξηνπνηίαο αιιά κπνξεί λα αλνίμεη θαη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ :  

o ΚΔΣΔΚ Γαιαηζίνπ (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ) 
Λεσθ. Γαιαηζίνπ 15, ηει. 210-2287460  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ) 
ζεζζαινλίθεο 73 , ηει. 2310-696212  

o ΚΔΣΔΚ Καζηνξηάο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ) 
Καξανιή 10, ηει. 24670-84394 fax 24670-84393  

o ΚΔΣΔΚ Αιεμαλδξνχπνιεο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ)  
20ν ρηι. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο ηει. 25510-23709  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Κέξθπξαο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο)  
3ν ρηι Δζληθήο νδνχ Λεπθίκεο (Καλάιηα), ηει. 26610-39250  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Αξηνπνηψλ Διιάδαο 
Βεξαλδέξνπ 15, Αζήλα 210-3806289, 3824194  
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Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Βαθέαο Νεκάησλ θαη Τθαζκάησλ 

Τι κάνει : 

Βάθεη ηα πθάζκαηα θαη ηα λήκαηα γηα λα ηνπο δψζεη ην ρξψκα πνπ πξέπεη, ζην εξγνζηάζην 
πνπ εξγάδεηαη. Φηηάρλεη ηε ζσζηή αλαινγία ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ άιισλ βνεζεηηθψλ 
νπζηψλ. Υεηξίδεηαη ηα ζρεηηθά κεραλήκαηα θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηε 
ζπληήξεζή ηνπο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα θαη λα αληέρεηο λα 
δνπιεχεηο κε πιηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία  

 Να είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε ηερλίηεο/ηξηα βαθήο λεκάησλ θαη πθαζκάησλ εξγάδεηαη ζε ρψξν κε αξθεηή 
πγξαζία θαη αλαζπκηάζεηο απφ δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο. είλαη φξζηνο/α θαη πξέπεη λα θνξάεη 
γαιφηζεο θαη γάληηα απφ θανπηζνχθ. Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κάζθα εηζπλνήο. 
Δπίζεο, πξέπεη λα αθνινπζεί θαλφλεο αζθάιεηαο γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα βαθήο λεκάησλ θαη πθαζκάησλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βαθεία 
λεκάησλ θαη πθαζκάησλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Βηβιηνδέηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 
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Δίλαη ν ηερλίηεο/ε ηερλίηξηα πνπ ρεηξίδεηαη ηηο κεραλέο, νη νπνίεο δηπιψλνπλ ηηο ζειίδεο ελφο 
βηβιίνπ ή εληχπνπ, ηηο βάδνπλ ζηε ζεηξά, ηηο ξάβνπλ θαη κεηά βάδνπλ ην εμψθπιιν. Αλ 
ρξεηαζηεί πξνζζέηεη ζην εμψθπιιν ηίηινπο κε ρξπζά ή αζεκέληα γξάκκαηα. Δπίζεο 
αζρνιείηαη κε ηελ ξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεραλψλ θαη εξγαιείσλ. Μεξηθέο 
θνξέο αζρνιείηαη θαη κε ηελ θαιιηηερληθή βηβιηνδεζία παιηψλ βηβιίσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο θαιιηηερληθή δηάζεζε θαη λα έρεηο δηθέο ζνπ δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ζρέδηα θαη 
ρξψκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα θαη λα ρξεζηκνπνηείο ραξηί θαη 
κειάλη  

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ θάλεη, ν/ε βηβιηνδέηεο/ηξηα εξγάδεηαη φξζηνο/α ή θαζηζηφο/ή ζε 
ρψξν κε θαλνληθφ θσηηζκφ θαη ζεξκνθξαζία. ηα ζχγρξνλα εξγαζηήξηα βηβιηνδεζίαο νη 
απηφκαηεο κεραλέο θάλνπλ αξθεηφ ζφξπβν. Δίλαη έλα επάγγεικα δεκηνπξγηθφ θαη κπνξεί λα 
δνπιέςεη είηε κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ βηβιηνδέηεο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε εξγαζηήξην βηβιηνδεζίαο σο ππάιιεινο ή 
θαη λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο 

Δξγαζηήξη Βηβιηνδεζίαο Σέρλεο 
Αξαπάθε 6, Καιιηζέα ηει. 210-9242472,9560276 (Δξγαζηήξη)  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
12o ρηι Αζελψλ -Λακίαο θαη Μσξατηίλε, η.θ 11452 Μεηακφξθσζε ηει. 210-2855580  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκνπ 

Τι κάνει : 
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Πεξηπνηείηαη βξέθε θαη κηθξά παηδηά θαη θξνληίδεη γηα ηε δηαηξνθή ηνπο. Παίδεη θαη απαζρνιεί 
ην παηδί. Μπνξεί λα θάλεη ειαθξηέο δνπιεηέο κέζα ζην ζπίηη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αγαπάο ηα παηδηά, λα είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να δηαζέηεηο δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε βνεζφο βξεθνλεπηνθφκνπ δνπιεχεη ζε επράξηζην πεξηβάιινλ, άιινηε ζε ζπίηηα 
θη άιινηε ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Ζ δνπιεηά δελ είλαη θνπξαζηηθή θαη ππάξρνπλ 
αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο. Χζηφζν, είλαη πνιχ ππεχζπλε εξγαζία επεηδή αζρνιείηαη κε κηθξά 
παηδηά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ βνεζφο βξεθνλεπηνθφκνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ζπίηηα, φπνπ θπιάεη ηα παηδηά κηαο 
νηθνγέλεηαο θιείλνληαο ν/ε ίδηνο/α ζπκθσλία κε ηνπο γνλείο ή ζε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, φπνπ 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ/ηελ ππεχζπλν/ε βξεθνλεπηνθφκν ή λεπηαγσγφ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Κέληξν Διεπζέξσλ πνπδψλ "Αλδξέαο πγγξφο" 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
Λ.Ακαιίαο 38 ηει. 210-3238918, Κνινθνηξψλε 3 ηει. 210-3246124  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Βνεζφο Δπηζηηηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ 

Τι κάνει : 

πλεξγάδεηαη κε ηνλ/ηελ κάγεηξα/ηζζα ή ηνλ/ηελ αξηνπνηφ/δαραξνπιάζηε ζηελ παξαζθεπή 
θαγεηνχ (βαζηθψλ πηάησλ θαη ζαιαηψλ) ή βαζηθψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο αιεχξνπ θαη 
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ςσκηνχ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο θνπδίλαο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηξφθηκα θαη γιπθά  

 Να κπνξείο λα μερσξίδεηο/δηαθξίλεηο ηηο γεχζεηο θαη ηηο κπξσδηέο  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να αθνινπζείο νδεγίεο  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ βνεζφο επηζηηηζηηθψλ επαγγεικάησλ εξγάδεηαη ζηελ θνπδίλα ή ζην εξγαζηήξην φξζηνο/α, 
ζπρλά πνιχ θνληά ζηε θσηηά ή ζε θνχξλν. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηαθέξεη 
βαξηά πξάγκαηα. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή κε ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί. Δξγάδεηαη κε βάξδηεο, Κπξηαθέο θαη αξγίεο θαη ζπλήζσο θνξάεη ζηνιή. Μεηά 
απφ θάπνηα ρξφληα εξγαζίαο θαη αλ είλαη θαιφο/ή ζηε δνπιεηά ηνπ κπνξεί λα εμειηρζεί 
επαγγεικαηηθά. Οη πξννπηηθέο ηνπ επαγγέικαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Οη βνεζνί επηζηηηζηηθψλ επαγγεικάησλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε μελνδνρεηαθέο 
επηρεηξήζεηο, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, αξηνπνηεία, δαραξνπιαζηεία, ζε εηαηξείεο catering θιπ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456, Άιηκνο,ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηψλ Δπηζηηηζκνχ θαη Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ 
Δπαγγεικάησλ 
νισκνχ 65,Αζήλα ηει. 210-5234002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

http://www.oaed.gr/
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 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Βνεζφο Ζιεθηξνιφγνπ 
(θηλεκαηνγξάθνπ/ηειεφξαζεο) 

Τι κάνει : 

πλνδεχεη ηνλ/ηελ ειεθηξνιφγν ελφο ηειενπηηθνχ ή θηλεκαηνγξαθηθνχ ζπλεξγείνπ θαη είλαη 
ππεχζπλνο/ε γηα ηε κεηαθνξά θαη ην ζηήζηκν φισλ ησλ εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαη 
εμαξηεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάκεξα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο αλάκεζα ζε εζνπνηνχο-θαιιηηέρλεο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε βνεζφο ειεθηξνιφγνπ δνπιεχεη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο ζε ζπλζήθεο 
δχζθνιεο, ζε ζηνχληην ή θαη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αξρηθά 
εξγάδεηαη σο καζεηεπφκελνο/ε φηαλ φκσο κάζεη ηε δνπιεηά νη ακνηβέο είλαη ηδηαίηεξα 
ηθαλνπνηεηηθέο θαη νη πξννπηηθέο θαίλνληαη πνιχ θαιέο, ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο ηειεφξαζεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ βνεζφο ειεθηξνιφγνπ εξγάδεηαη ζε ζηνχληην ή ζε εμσηεξηθά γπξίζκαηα γηα ηειενπηηθέο ή 
θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δλσζε Σερληθψλ Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Σειεφξαζεο (ΔΣΔΚΣ) 
Βαιηεηζίνπ 25, Αζήλα, ηει. 210-3602379,3615675  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Βνεζφο Ννζνθφκνο 

Τι κάνει : 

Πξνεηνηκάδεη ηνλ άξξσζην γηα ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο 
γηαηξνχ ή ηνπ λνζνθφκνπ/ ηεο λνζνθφκαο. Αιιάδεη ηνπο επηδέζκνπο, βνεζά ηνλ άξξσζην ζην 
θαγεηφ θαη ζε άιιεο θπζηθέο ηνπ αλάγθεο. Δξγάδεηαη ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο ή ζε ζπίηηα 
πνπ έρνπλ αζζελή κε θάπνηα ρξφληα πάζεζε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε βνεζφο λνζνθφκνο/α εξγάδεηαη θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη κεγάιε 
έληαζε. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ςπρηθή αληνρή. 
Δίλαη ζπλέρεηα ζε θίλεζε θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη βαξηά πξάγκαηα. Σν πεξηβάιινλ κεξηθέο 
θνξέο είλαη αλζπγηεηλφ θαη κπνξεί ζηελ δνπιεηά ηνπ/ηεο λα ιεξσζεί. Οη ακνηβέο είλαη κάιινλ 
ρακειέο αιιά κεξηθέο θνξέο παίξλεη θαη θηινδσξήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ βνεζφο λνζνθφκνο/α κπνξεί λα εξγαζηεί ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο αιιά θαη 
ζε ζπίηηα φπνπ ππάξρνπλ άξξσζηνη πνπ ρξεηάδνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ/ηεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μέζεο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο Ννζειεπηηθέο ρνιέο 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπνπξγείν Τγείαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο, Γηεχζπλζε Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη 
Δθπαίδεπζεο ηει. 210-5235871  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436 Μεηξνπφιεσο 
15, ηει 210-3230861-4, Ακαιίαο 2, ηει 210-3213548 Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ Διιάδαο 
Κάληγγνο 19,Αζήλα ηει. 210-3834869,3845732  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ  
Αξηζηνηέινπο 22 , Αζήλα ηει. 210-5236094,5234089  
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Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Γαδσηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ην γάδσκα ησλ θνκκαηηψλ ησλ ελδπκάησλ. Υεηξίδεηαη ηελ εηδηθή ξαπηνκεραλή ή 
ηνλ "θνπηνξάπηε" - εηδηθφ κεράλεκα πνπ θάλεη ηα "ηειεηψκαηα" ζηα ξνχρα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ξάβεηο θαη λα επηδηνξζψλεηο ξνχρα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα 
κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε γαδσηήο/ηξηα δνπιεχεη ζθπθηφο/ή ζε θιεηζηφ ρψξν θάλνληαο δνπιεηά ηδηαίηεξα 
θνπξαζηηθή γηα ηα κάηηα. Οη ακνηβέο είλαη κάιινλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη ππάξρνπλ θαιέο 
πξννπηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ γαδσηήο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνηερλίεο θαηαζθεπήο εηνίκσλ ελδπκάησλ ή λα 
απηναπαζρνιεζεί.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ: 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ :  

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο  
Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 
210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210- 4175919,4120207  

http://www.oaed.gr/
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o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310- 721858  

o ΚΔΣΔΚ Βέξνηαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Οδφο πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει. 23310-28167 fax 23310- 29430  

o ΚΔΣΔΚ Καηεξίλεο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Σέξκα Οδνχ Σεξδνπνχινπ ηει. 2350- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
7ν ρηι νδνχ Γξάκαο - Νεπξνθνπίνπ, ηει. 25210- 81131,81170 , fax 25210-
81304  

o KETEK Πάηξαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ)  
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610- 966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ)  
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο,ηει 27520-27681 fax. 27520- 
28654  

o KETEK Λάξηζαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ)  
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410- 229484  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο  
ηει. 210-9331865  

 Κέληξα Δξγαδφκελεο Νεφηεηαο (ΚΔΝΔ) Ο.Δ.Δ. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο, Σκήκα ΚΔΝΔ 
Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα, ηει. 210-5246189  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Γεσηξππαληζηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο/ ε εηδηθεπκέλε ηερλίηξηα πνπ ρεηξίδεηαη ην γεσηξχπαλν γηα λ' 
αλνίμεη έλα θξεάηην κέρξη ην βάζνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα βξεζεί έλα θνίηαζκα ή κία 
πνζφηεηα λεξνχ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο δηάθνξα νρήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  
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 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο ρεηξηζηήο/ ε ρεηξίζηξηα ηνπ γεσηξχπαλνπ καδί κε ην βνεζφ ηνπ/ηεο εξγάδεηαη κέρξη λα 
νινθιεξψζεη ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο, κία ή θαη πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο ζε πεξηνρέο πνπ κπνξεί 
λα είλαη θαη απνκνλσκέλεο. Ζ εξγαζία είλαη ζηελ χπαηζξν, δχζθνιε θαη θνπηαζηηθή αιιά 
ακείβεηαη αξθεηά. Πξέπεη λα αθνινπζεί θαλφλεο αζθάιεηαο γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ γεσηξππαληζηήο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε δηάθνξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, 
ΗΓΜΔ θιπ.) θαζψο θαη ζε κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε έγγεηεο 
βειηηψζεηο, δνκηθά έξγα θηφ. Μπνξεί επίζεο λα αζρνιεζεί θαη ηδησηηθά κε γεσηξήζεηο γηα 
αλεχξεζε λεξνχ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδα  
Γηδφηνπ 26, Αζήλα, ηει. 210-3618118,3604993, fax. 210-3605436  

 Οκνζπνλδία Υεηξηζηψλ Μεραλνδεγψλ θαη Γεσηξππαληζηψλ Διιάδαο 
Μελάλδξνπ 85, Αζήλα ηει. 210-5227823  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Γνπλνπνηφο 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν ηερλίηεο/ ε ηερλίηξηα πνπ θαηαζθεπάδεη, κεηαπνηεί ή επηδηνξζψλεη ξνχρα απφ γνχλα θαη 
άιια γνχληλα είδε. Γηαιέγεη ηα θαηάιιεια δέξκαηα ή κηθξά θνκκαηάθηα απφ δέξκα, ηα 
επεμεξγάδεηαη θαη ηα ξάβεη ζηε κεραλή ψζηε λα γίλνπλ κεγαιχηεξα θνκκάηηα. Σέινο, θηηάρλεη 
ηα ξνχρα ξάβνληαο ηα θνκκάηηα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα.  

http://www.oaed.gr/
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IΓια να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο 
ρξσκάησλ  

 Να ζνπ αξέζεη λα ξάβεηο θαη λα επηδηνξζψλεηο ξνχρα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε γνπλνπνηφο εξγάδεηαη θαζηζηφο/ή ζε ρψξν κε θαιφ θσηηζκφ. Ζ πξνζεθηηθή 
επηινγή ησλ θνκκαηηψλ θνπξάδεη ηα κάηηα. Λφγσ ηνπ πιηθνχ πνπ επεμεξγάδεηαη, ν αέξαο πνπ 
αλαπλέεη δελ είλαη ηφζν θαζαξφο. Οη ακνηβέο είλαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθέο ηδηαίηεξα γηα ηνπο 
πεπεηξακέλνπο ηερλίηεο θαη ηηο πεπεηξακέλεο ηερλίηξηεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ γνπλνπνηφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλίεο θαηαζθεπήο γνχλαο σο ππάιιεινο ή 
λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ:  

o ΚΔΣΔΚ Καζηνξηάο (Σερλίηεο Γνπλνπνηίαο)  
Καξανιή 10, ηει. 24670-84393-4  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γνχλαο 
1ν ρικ. Γηζππιηνχ-Καζηνξηάο, ηει. 24670- 85282,85453,85476, fax 24670-85562  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Γπςαδφξνο 

http://www.oaed.gr/
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Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη δηαθνζκεηηθά γχςηλα ζηνηρεία (π.ρ. θνξλίδεο ζε ηαβάληα). Μεηξάεη ηηο δηαζηάζεηο 
ηνπ ρψξνπ θαη επεμεξγάδεηαη έλα κίγκα γχςνπ γηα λα ηνπ δψζεη ην ζρήκα θαη ην ζρέδην πνπ 
ζέιεη. Μεηαθέξεη, ηνπνζεηεί θαη ζηεξεψλεη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ νηθνδνκή. ηε 
δνπιεηά ηνπ/ηεο ρξεζηκνπνηεί θαινχπηα θαζψο θαη απιά εξγαιεία φπσο ζπάηνπια, κπζηξί, 
ηξππάλη θιπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα θαη λα είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ 
θαη δηαζηάζεσλ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα γχςνπ δνπιεχεη ζην εξγαζηήξην ηνπ/ηεο αιιά θαη ζε νηθνδνκέο. ην 
εξγαζηήξην ηνπ/ηεο επηθξαηεί πγξαζία θαη ζφξπβνο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 
λεφθηηζηεο νηθνδνκέο είλαη ζρεηηθά απιή δνπιεηά αιιά απαηηεί αλέβαζκα ζε ζθάιεο ή 
ζθαισζηέο θαη γίλεηαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Οη ηερλίηεο/ηξηεο γχςνπ απαζρνινχληαη ζπλήζσο ζε νηθνδνκέο ή κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ 
θαη λα πνπιάλε γχςηλα αληηθείκελα ζην εξγαζηήξηφ ηνπο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Γχηεο/Γχηξηα 

Τι κάνει : 

Δξγάδεηαη θάησ απφ ηε ζάιαζζα φπνπ θαζαξίδεη, θφβεη θαη ζπγθνιιά ζσιήλεο ή αγσγνχο ζε 
δηάθνξεο ππνβξχρηεο εγθαηαζηάζεηο. Δπηζεσξεί ην θάησ κέξνο ησλ πινίσλ θαη επηδηνξζψλεη 
δεκηέο αλ ππάξρνπλ. Κάλεη ππνβξχρηεο έξεπλεο ζε πεξίπησζε ζαιαζζίνπ αηπρήκαηνο. 
Δξγάδεηαη επίζεο ζηηο ππνβξχρηεο θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ηειενπηηθέο ιήςεηο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 
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 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ζηε ζάιαζζα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ θαη λα έρεηο αληνρή θαη κπτθή δχλακε  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ζπλεξγάδεζαη κε ηνπο άιινπο  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Σν επάγγεικα ηνπ δχηε/ηεο δχηξηαο είλαη δχζθνιν θαη ρσξίο ζηαζεξή απαζρφιεζε. Γνπιεχεη 
πάληα θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη κεξηθέο θνξέο κε άζρεκν θαηξφ θαη ζπρλά ζε 
κνιπζκέλα λεξά γη' απηφ ζα πξέπεη λα ηεξεί κε αθξίβεηα φινπο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο, γηαηί 
κπνξεί αθφκε θαη κία απιή βνπηηά λα απνβεί επηθίλδπλε. Υξεηάδεηαη κεγάιε αληνρή γηαηί ε 
δνπιεηά είλαη ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή. Χζηφζν νη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη νη πξννπηηθέο 
θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ δχηεο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε κεγάια ζπλεξγεία ππνβξχρησλ εξγαζηψλ ή λα 
δεκηνπξγήζεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Πνιεκηθφ Ναπηηθφ (ΟΤΚ) ηει. 210-3220876  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Γηνίθεζε Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαξακαγθά,ηει 210-5574861,5574980,5531000 
ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ Πεηξαηά, ηει. 210-4581302, ΓΔΝ 210-3630247,3630742  

 ρνιή Γπηψλ Καιχκλνπ  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Ληκελαξρείν Καιχκλνπ ηει. 22430-29304  

 Ηδησηηθέο ρνιέο Γπηψλ  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δηθνλνιήπηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν ρεηξηζηήο/ ε ρεηξίζηξηα ηεο ηειενπηηθήο ή θηλεκαηνγξαθηθήο κεραλήο ιήςεο. 
Καηαγξάθεη ζε βηληενηαηλία ή ζε θηλεκαηνγξαθηθφ θηικ ζθελέο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 
επεμεξγάδεηαη ζην ζηνχληην ν/ε κνληέξ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο ζθελνζέηε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα θαη λα είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ 
θαη δηαζηάζεσλ  
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 Να είζαη δεκηνπξγηθφο/ή  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ζ δνπιεηά ηνπ/ηεο εηθνλνιήπηε/ηξηαο είλαη δχζθνιε, πνιχ ζπρλά θνπξαζηηθή θαη δελ έρεη 
ζηαζεξφ σξάξην. Οη ζπλζήθεο είλαη αθφκε δπζθνιφηεξεο φηαλ εξγάδεηαη ζε ξεπνξηάδ ή δειηίν 
εηδήζεσλ. Πάληα φκσο δνπιεχεη θάησ απφ κεγάιε έληαζε, άγρνο θαζψο θαη πίεζε ρξφλνπ. Οη 
ακνηβέο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ εηθνλνιήπηεο/ηξηα εξγάδεηαη ζε ζηνχληην ή ζε εμσηεξηθά γπξίζκαηα γηα ηειενπηηθέο ή 
θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Ηδησηηθέο ρνιέο Κηλεκαηνγξάθνπ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπ. Πνιηηηζκνχ, Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ 
Ρεζχκλνπ 1, Αζήλα,ηει. 210-8201955  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δλσζε Σερληθψλ Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Σειεφξαζεο (ΔΣΔΚΣ) 
Βαιηεηζίνπ 25, Αζήλα, ηει. 210-3602379,3615675  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δθπαηδεπηήο/ηξηα Εψσλ 
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Τι κάνει : 

Δθπαηδεχεη δηάθνξα δψα, θπξίσο φκσο ζθχινπο, αθνχ ζπδεηήζεη κε ηνλ πειάηε ηνπ/ηεο ζε ηη 
αθξηβψο ζέιεη λα εθπαηδεπηεί ν ζθχινο (θχιαθαο, ζπλνδφο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θηι.). 
Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα θξαηήζεη απφ έλα κήλα κέρξη δχν ρξφληα. Μπνξεί λα εξγαζζεί θαη 
ζε θηεληαηξηθέο θιηληθέο σο λνζνθφκνο/α.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αγαπάο ηα δψα θαη λα ζνπ αξέζεη λα ηα θξνληίδεηο  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα δψσλ θάλεη κηα δχζθνιε θαη επηθίλδπλε δνπιεηά θαη πξέπεη λα ηεξεί 
ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. πλήζσο δνπιεχεη πνιιέο ψξεο, φξζηνο/α θαη κε κεγάιε έληαζε. 
Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ επάγγεικα πνπ ακείβεηαη θαιά, είλαη φκσο, πξνο ην παξφλ, δχζθνιν λα 
κπεη θαλείο ζ' απηφ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα δψσλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο. Μπνξεί 
επίζεο λα εξγαζζεί θαη ζε θηεληαηξηθέο θιηληθέο σο λνζνθφκνο/α δψσλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δθηππσηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηελ εθηππσηηθή κεραλή θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
(ηνπνζέηεζε ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ, ραξηηνχ θηι.) γηα λα εθηππσζνχλ πάλσ ζε ραξηί, 
πιαζηηθφ θηι., θείκελα θαη εηθφλεο. Δίλαη κηα απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο ζην ρψξν ηεο ηππνγξαθίαο 
(θσηνιηζνγξάθνο, κνληέξ/έδ, ξεηνπζέξ/έδ, θσηνκεηαθνξέαο, κεηαμνηχπεο, εθηππσηήο/ηξηα,). 
ε κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη αληίζηνηρνη ηερλίηεο/αληίζηνηρεο ηερλίηξηεο κπνξνχλ λα αζρνινχληαη 
κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δνπιεηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  
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 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε ραξηί θαη κειάλη  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε εθηππσηήο/ηξηα εξγάδεηαη φξζηνο/α ζε κεγάιν ρψξν κε ζφξπβν θαη πγξαζία. 
Υξεζηκνπνηεί νπζίεο (νμέα, κειάλη, γξάζα) πνπ ιεξψλνπλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
αιιεξγία ζην δέξκα. Δίλαη γεληθά ππεχζπλε δνπιεηά θαη ακείβεηαη θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ εθηππσηήο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλία γξαθηθψλ ηερλψλ ή λα αλνίμεη δηθφ 
ηνπ/ηεο ηππνγξαθείν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Σερλίηεο Γξαθηθψλ Σερλψλ) 
210-2819892,2816540,2819475  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Ληζνγξαθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Ράδνπ 3, Αζήλα ηει. 210-8212300  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Διαηνρξσκαηηζηήο/ηξηα  

Τι κάνει : 

Βάθεη εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ηνίρνπο, ληνπιάπηα, πφξηεο παξάζπξα θαη άιιεο 
επηθάλεηεο κε ειαηνρξψκαηα, βεξλίθηα θαη πιαζηηθά, ληνπιάπηα, πφξηεο, παξάζπξα θηι. 
εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ σξαία εκθάληζε ηνπο. Πξνεηνηκάδεη ηηο επηθάλεηεο 
πνπ πξφθεηηαη λα βάςεη (θαζαξίδεη, ζηνθάξεη) θαη αθαηξεί ηελ παιηά βαθή φηαλ ρξεηάδεηαη. 
Φηηάρλεη ηηο βαθέο ζπλζέηνληαο δηάθνξα ρξψκαηα θαη πιηθά.  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη δεκηνπξγηθφο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θαληαζία ζνπ  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο εξγάδεηαη φξζηνο/α, ζθπκκέλνο/ε ή πάλσ ζε ζθάια ζε αλνηθηνχο ρψξνπο κε έληνλε 
κπξσδηά απφ ηα ρξψκαηα θαη ην δηαιπηηθφ. Λεξψλεηαη αξθεηά κε ηα ρξψκαηα θαη γεληθφηεξα 
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ειαηνρξσκαηηζηήο/ηξηα κπνξεί λα αλαιακβάλεη εξγνιαβηθά ην βάςηκν νηθνδνκψλ ή ην 
θξεζθάξηζκά ηνπο ή λα εξγάδεηαη κε εκεξνκίζζην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Διαζκαηνπξγφο 

Τι κάνει : 

Υξεζηκνπνηψληαο εηδηθά κεραλήκαηα θαη εξγαιεία θηηάρλεη απφ θνκκάηηα κεηάιισλ δηάθνξα 
θαηεξγαζκέλα πξντφληα φπσο ιεπηά ζχξκαηα, ιακαξίλεο, θιπ. πρλά ραξάδεη ζρέδηα πάλσ 
ζην θαηεξγαζκέλν κέηαιιν. Σέινο, θφβεη ην κέηαιιν θαη ηνπ δίλεη ζρήκα θαη κνξθή κε βάζε 
ηα ζρέδηα. Μπνξεί επίζεο λα αζρνιεζεί κε ηελ αθαίξεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε 
παιηψλ ειαζκάησλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα, κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  
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 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρή  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο εξγάδεηαη φξζηνο/α κέζα ζην εξγαζηήξην ή ζε κεγάινπο ρψξνπο. Κηλείηαη ζπλέρεηα 
θαη ζεθψλεη δηάθνξα βάξε. Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Ζ 
δνπιεηά είλαη κάιινλ ζθιεξή αιιά νη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ειαζκαηνπξγφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ αιιά θαη ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία πνπ απνξξνθά ζεκαληηθφ αξηζκφ 
ειαζκαηνπξγψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500,η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ:  
 Κέληξν Μαζεηείαο θαξακαγθά (Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο) 

Λεσθ. ρηζηνχ 1, ηει. 210- 5572728  
 ΚΔΣΔΚ Ρέληε (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 

Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 2103474665,3473984  
 ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ 

Καηαζθεπψλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

 ΚΔΣΔΚ Κνδάλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει. 24610- 20169  

 ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (πγθνιιεηέο-Σερλίηεο Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ)  
3o ρηι νδνχ Φιψξηλαο-Νίθεο ηει. 23850- 25887  

 ΚΔΣΔΚ Πηνιεκαίδαο (πγθνιιεηέο-Σερλίηεο Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ) 
25εο Μαξηίνπ 29, Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630- 80446  

 ΚΔΣΔΚ εξξψλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ)  
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο 
εξξψλ, ηει. 23210- 50475,50005  

 ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ)  
Δξκνγέλνπο 10, ηει.2410-256831-3  

 ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ)  
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510- 43466,40858  

 ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ 
Καηαζθεπψλ)  
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο, ηει. 26410-23008,21630  

http://www.oaed.gr/
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 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 
.  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δκπνξνο 

Τι κάνει : 

Αγνξάδεη εκπνξεχκαηα θαη ηα πνπιάεη, θξνληίδνληαο λα μέξεη ηη αθξηβψο δεηάεη ν θφζκνο 
θξαηψληαο ζηαζεξή επαθή κε ηνλ πειάηε. Δμεηάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηα 
απνζεθεχεη. πλαιιάζζεηαη κε ηνπο ρνλδξέκπνξνπο, θαλνλίδεη ηνπο φξνπο πιεξσκήο θαη 
ζπλελλνείηαη κε άιινπο εκπφξνπο (θαη εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο) γηα λα ξπζκίζεη ηηο ηηκέο 
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ην εκπφξην, λα πνπιάο  

 Να είζαη απνθαζηζηηθφο/ή θαη δπλακηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα εξγάδεζαη ζε καγαδί θαη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε , ζπλεπήο θαη λα θξαηάο αθξηβή ζηνηρεία  

 Να είζαη επγεληθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα επεξεάδεηο ηνπο άιινπο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Σν εκπφξην, φπσο ην μέξνπκε, απαηηεί εξγαζία κέζα ζην θαηάζηεκα. πλήζσο ν/ε έκπνξνο 
θηλείηαη ηαθηνπνηψληαο ηα δηάθνξα είδε θαη εμππεξεηψληαο ηνπο πειάηεο. Πνιιέο θνξέο 
ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδεη δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο. Κάπνηεο ψξεο είλαη 
πηζαλφ λα δνπιέςεη εληαηηθά κε πνιινχο πειάηεο. Δρεη κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ δελ 
είλαη πάληα ζηαζεξά θαη ρξεηάδεηαη θάπνην θεθάιαην.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ έκπνξνο κπνξεί λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε φπνπ εξγάδεηαη είηε κφλνο/ε είηε 
απαζρνιψληαο ππαιιήινπο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  
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Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ  
Αθαδεκίαο 7, Αζήλα ηει. 210-3604815-9  

 Καηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δκπνξνυπάιιεινο 

Τι κάνει : 

Γνπιεχεη ζηηο πσιήζεηο ελφο κηθξνχ ή κεγάινπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Τπνδέρεηαη ηνπο 
πειάηεο, ηνπο δείρλεη ηα πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο πείζεη λα η' 
αγνξάζνπλ. ηα κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα είλαη θαη ζην ηακείν. πρλά, θάλεη δηάθνξεο 
βνεζεηηθέο δνπιεηέο, θαζαξίδεη θαη ηαθηνπνηεί ην καγαδί, παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα, ηα 
βάδεη ζηα ξάθηα θαη ηε βηηξίλα θαη ηνπο βάδεη ηηκέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζνπλ νη πσιήζεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να ζνπ αξέζεη λα επεξεάδεηο ηνπο άιινπο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε, επγεληθφο/ή θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη παξαηεξεηηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα εξγάδεζαη ζε καγαδί  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο θαη πεγαηλνέξρεηαη ζπλέρεηα πνιιέο θνξέο θνπβαιψληαο 
βαξηά πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο. Ζ αγνξά είλαη 
πεξηνξηζκέλε. Ακείβεηαη κε ην βαζηθφ κηζζφ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ εκπνξνυπάιιεινο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα φπνπ αζρνιείηαη 
κε ηηο πσιήζεηο ή/θαη ην ηακείν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
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Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δπηδηνξζσηήο/ηξηα Μνπζηθψλ Οξγάλσλ 

Τι κάνει : 

Δπηδηνξζψλεη ηα κνπζηθά φξγαλα αιιάδνληαο ηα θνκκάηηα πνπ έρνπλ θζαξεί ή θαηαζηξαθεί. 
Αλάινγα κε ηε δεκηά πνπ έρεη γίλεη αγνξάδεη έηνηκα αληαιιαθηηθά (ρνξδέο ή πιήθηξα) ή 
θηηάρλεη απφ ηελ αξρή ην θνκκάηη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αγαπάο ηε κνπζηθή θαη λα δηαθξίλεηο ιεπηέο δηαθνξέο ζηνλ ήρν  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν επηδηνξζσηήο/ε επηδηνξζψηξηα κνπζηθψλ νξγάλσλ εξγάδεηαη κέζα ζε εξγαζηήξην 
φπνπ ππάξρεη ζθφλε, ζθπκκέλνο/ε γηα πνιιέο ψξεο, θάλνληαο δνπιεηά πνπ απαηηεί κεγάιε 
αθξίβεηα θαη πξνζνρή. Ζ δνπιεηά δελ έρεη σξάξην θαη ακείβεηαη αξθεηά θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο επηδηνξζσηήο/ε επηδηνξζψηξηα κνπζηθψλ νξγάλσλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε 
κνπζηθφ νίθν ή λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  
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 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δπηπινπνηφο 

Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη, επηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί δηαθφξσλ εηδψλ έπηπια ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία 
ρεξηνχ ή κεραλήκαηα. Μειεηά ηα ζρέδηα, θφβεη αλάινγα ηα μχια θαη ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ 
κεράλεκα γηα λα θηηάμεη γσληέο ή άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Σξίβεη θαη ιεηαίλεη ηηο 
επηθάλεηεο, θνιιάεη ηα θνκκάηηα θαη ζπλαξκνινγεί ην έπηπιν πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηηο 
ζπλδέζεηο. πρλά, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ/ηελ ινπζηξαδφξν ή ηνλ/ηελ ηερλίηε/ηξηα ηαπεηζαξηψλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ μχιν  

 Να είζαη δεκηνπξγηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα θαη λα είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο ν/ε επηπινπνηφο εξγάδεηαη φξζηνο/α κέζα ζην εξγνζηάζην, κε κεγάιν ζφξπβν θαη 
ζθφλε. εθψλεη βαξηά θνκκάηηα μχινπ γηα λα ηα δηακνξθψζεη ζηα κεραλήκαηα θαη πξέπεη λα 
είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηθφ ηνπ 
επηπινπνηείν ή λα αζρνιεζεί κε ην εκπφξην επίπισλ. Σν επάγγεικα απηφ είλαη πάληα 
ρξήζηκν θαη αλαγθαίν θαη ππάξρεη δνπιεηά. Δπίζεο, νη πξννπηηθέο θαίλνληαη ζεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ επηπινπνηφο κπνξεί λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε ή λα ζπλεξγαζηεί κε εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο επίπισλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ: 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

http://www.oaed.gr/


 

 

31 

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ:  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210- 4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Παιιήλεο (ρεδηαζηέο Δπίπισλ)  
Γσδψλεο, ζέζε Παπαρσξάθη, ηει.210- 6030466-67,6665607  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδαο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει. 22210-54105, 
54106  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Χξαηνθάζηξνπ 18, ηει.2310- 696218  

o ΚΔΣΔΚ Καβάιαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510- 232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει. 
23210- 50475,50005  

o ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Πεξηνρή Μπινπνηάκνπ, ηει. 25210-81170,81304  

o ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410- 229484  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310- 43236,24151, 31490, 67325  

o ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-43466  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520- 28654  

o ΚΔΣΔΚ Καιακάηαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69320  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξχινπ 
Μελάλδξνπ 15-17, Αζήλα ηει. 210-3216491  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Δπηζθεπαζηήο/ηξηα Μνηνζηθιεηψλ θαη 
Μνηνπνδειάησλ 

Τι κάνει : 

Δπηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ζε κνηνζηθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα. 
Διέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ θηλεηήξα, ιηπαίλεη θαη ξπζκίδεη ηνλ 
θηλεηήξα. Αληηθαζηζηά φ,ηη έρεη ραιάζεη θαη γεληθά θάλεη φπνηεο ξπζκίζεηο ρξεηάδεηαη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο έλαο/κία επηζθεπαζηήο/ηξηα κνηνζηθιεηψλ εξγάδεηαη ζθπθηφο/ή ή γνλαηηζηφο/ή κέζα 
ζην εξγαζηήξηφ ηνπ, κε πνιχ ζφξπβν, πγξαζία θαη θαπζαέξην. ρεδφλ κφληκα έρεη ιεξσκέλα 
ρέξηα. Γνπιεχεη θπξίσο ην θαινθαίξη θάλνληαο πνιιέο ππεξσξίεο. Σν επάγγεικα θαίλεηαη λα 
έρεη κεγάιε δήηεζε θαη θαιέο πξννπηηθέο, αλ θαη δελ ππάξρεη εηδηθή εθπαίδεπζε γη' απηφ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ επηζθεπαζηήο/ηξηα κνηνζηθιεηψλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο ηερλίηεο ζε ζπλεξγείν ή κεηά 
απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα λα πάξεη ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηε λνκαξρία θαη λα αλνίμεη δηθφ 
ηνπ/ηεο ζπλεξγείν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o KETEK Μνζράηνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Θεζζαινλίθεο 47, ηει. 210-4818652-54  

o KETEK Πεηξαηά (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o KETEK Διεπζίλαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Μάλδξα Αηηηθήο, ηει. 210-5542375  

o KETEK Υίνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει. 22710-22307  

o KETEK Ρφδνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Θ. νθνχιε 93, ηει.2241-31077,78730,78788 fax. 22410-31083  

o KETEK Μπηηιήλεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510-32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Βαζηιηθφ Υαιθίδαο,Δζληθή νδφο Υαιθίδαο-Λεπνχξσλ, ηει. 22210-
54105,54106  

o KETEK Θεζζαινλίθεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει.2310-721858  
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o KETEK Βέξνηαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Οδφο πξνζ ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρ'ε Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23956,23307  

o KETEK Λάξηζαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-256831-3  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310-43236  

o KETEK Βφινπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Κέξθπξαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Π.Εαθεηξνπνχινπ 21, ηει. 26610-39250  

o KETEK Πάηξαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o KETEK Καιακάηαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o KETEK Πχξγνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  
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Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 σκαηείν Δπηζθεπαζηψλ Μνηνζπθιεηψλ θαη Μνηνπνδειάησλ Υσκαηηαλνχ 24, 
Κέληξν ηει. 210-2837996  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δξγνιάβνο Οηθνδνκψλ  

Τι κάνει : 

Αλαιακβάλεη ην ρηίζηκν ρξεζηκνπνηψληαο δηθά ηνπ/ηεο ζπλεξγεία εξγαηψλ. Μπνξεί λα 
αλαιάβεη φιε ηε δνπιεηά ή κφλν θάπνηεο θάζεηο (κπεηά, ηνχβια, πδξαπιηθά, θηι.). 
πλελλνείηαη κε ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνλ/ηελ κεραληθφ θαη ηνλ/ηελ αξρηηέθηνλα θαη θξνληίδεη λα 
εθηεινχληαη νη νδεγίεο ηνπο. Καλνλίδεη πψο θαη πφηε ζα γίλνπλ νη δηάθνξεο εξγαζίεο, αγνξάδεη 
ηα πιηθά θαη ειέγρεη ηελ πξφνδν ηεο δνπιεηάο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηβιέπεηο θαη λα ειέγρεηο ηνπο άιινπο  

 Να είζαη απνθαζηζηηθφο/ή θαη δπλακηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα νξγαλψλεηο ηνπο άιινπο  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ζηελ χπαηζξν κε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ εξγνιάβνο νηθνδνκψλ ζπκκεηέρεη ζηελ εξγαζία αξθεηέο θνξέο είηε ζε αλνηθηφ ρψξν είηε 
ζε θιεηζηφ, αλάινγα κε ην ζηάδην θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο. Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή 
ψζηε λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Οη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο αιιά νη ακνηβέο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ εξγνιάβνο νηθνδνκψλ απαζρνιείηαη ζηνλ ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζπλήζσο δηαηεξεί 
δηθφ ηνπ γξαθείν φπνπ θιείλεη ηηο ζπκθσλίεο κε ηνπο πειάηεο. Μπνξεί φκσο θαη λα 
αλαιακβάλεη δεκφζηα έξγα ζπλάπηνληαο αλάινγεο ζπκβάζεηο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 
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 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Δθαξκνζηήο/ηξηα-πληεξεηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη νξηζκέλα εμαξηήκαηα κεραλψλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην ή ηα επηζθεπάδεη. Κφβεη, 
ιηκάξεη, ιεηαίλεη ην κεηαιιηθφ θνκκάηη ρξεζηκνπνηψληαο κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ ρεξηνχ 
αιιά θαη κεραλήκαηα. Σέινο, ζπλαξκνινγεί ηα θνκκάηηα ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαιεία.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο έλαο/κία εθαξκνζηήο/ηξηα εξγάδεηαη φξζηνο/α κπξνζηά ζε έλα πάγθν θαη 
κεηαθηλείηαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κεραλήκαηα. Ο ρψξνο έρεη πνιχ ζφξπβν θαη ζπρλά 
ππάξρνπλ θαπζαέξηα. Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. 
Σν επάγγεικα είλαη ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγηθφ θαη ε ακνηβή ηνπ εηδηθεπκέλνπ ηερλίηε/ ηεο 
εηδηθεπκέλεο ηερλίηξηαο ηθαλνπνηεηηθή. Ζ αγνξά εξγαζίαο είλαη αλνηθηή θαη νη πξννπηηθέο 
θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ εθαξκνζηήο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε κεραλνπξγεία, εξγνζηάζηα θαη νπνπδήπνηε 
γίλεηαη επεμεξγαζία κεηαιιηθψλ θνκκαηηψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Αηγάιεσ (Μεραλνηερλίηεο)  
Πιαπνχηα 11, ηει. 210-5989452-4  

o ΚΔΣΔΚ Καιακαθίνπ (Μεραλνηερλίηεο) 
Γσδεθαλήζνπ 6, ηει. 210-9915025  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Μεραλνηερλίηεο) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ρνιή Μαζεηείαο Μεραλνηερληηψλ Αζελψλ 
Θξάθεο 2, Τκεηηφο ηει. 210-9704343  

o ρνιή Μαζεηείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ (Μεραλνηερλίηεο) 
Πχξγνο Βαζηιίζζεο, ηει.210-2311083  

o ΚΔΣΔΚ Διεπζίλαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Μάλδξα Αηηηθήο, ηει. 210-5542375  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Μεραλνηερλίηεο) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

o Κέληξν Μαζεηείαο θαξακαγθά (Μεραλνηερλίηεο) 
Λεσθ. ρηζηνχ 1, ηει. 210-5572728  
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o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Μεραλνηερλίηεο) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Οδφο πξνζ ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Μεραλνηερλίηεο) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (Μεραλνηερλίηεο ) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Μεραλνηερλίηεο ) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Μεραλνηερλίηεο ) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Μεραλνηερλίηεο) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Μεραλνηερλίηεο ) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Μεραλνηερλίηεο) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο (Μεραλνηερλίηεο) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Μεραλνηερλίηεο ) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23956,23307  

o KETEK Λάξηζαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-256831-3  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310-43236  

o KETEK Βφινπ (Μεραλνηερλίηεο) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Μεραλνηερλίηεο ) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Μεραλνηερλίηεο) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Κέξθπξαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Π.Εαθεηξνπνχινπ 21, ηει. 26610-39250  

o KETEK Πάηξαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Μεραλνηερλίηεο ) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o KETEK Καιακάηαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o KETEK Πχξγνπ (Μεραλνηερλίηεο ) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Μεραλνηερλίηεο) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Μεραλνηερλίηεο) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  
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 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Εαραξνπιάζηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη δηάθνξα γιπθά, θνπινχξηα, παγσηά ηνχξηεο θιπ. αλαθαηεχνληαο δάραξε, ζνθνιάηα, 
θξέκεο θαη άιια πιηθά. Επγίδεη ή κεηξά ηα αλαγθαία πιηθά, ηα αλαθαηεχεη κε ην ρέξη ή κε 
κεραλήκαηα, δίλεη ζρήκα ζηα δηάθνξα γιπθά θαη ηα ςήλεη ή ηα βάδεη ζην ςπγείν. 
Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο (ςπγεία, θνχξλνπο, θαηαςχθηεο, κίμεξ 
θιπ.), ηα νπνία πξέπεη κεηά λα πιχλεη θαη λα θαζαξίζεη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηξφθηκα θαη πνηά  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ην εκπφξην, λα πνπιάο θαη λα εμππεξεηείο 
αλζξψπνπο  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να είζαη επγεληθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ο/Ζ δαραξνπιάζηεο/ηξηα εξγάδεηαη φξζηνο/α κέζα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ/ηεο ζε θαλνληθέο 
ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, ρσξίο ζφξπβν. Πξέπεη λα μππλάεη λσξίο ην πξσί θαη 
δνπιεχεη έμη κέξεο ηελ εβδνκάδα γηα πνιιέο ψξεο. Ζ αγνξά εξγαζίαο είλαη αλνηθηή θαη νη 
πξννπηηθέο θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ δαραξνπιάζηεο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο 
ή λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο δαραξνπιαζηείν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500,η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

http://www.oaed.gr/
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 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Γαιαηζίνπ (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ) 
Λεσθ. Γαιαηζίνπ 15, ηει. 210-2287460  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ) 
ζεζζαινλίθεο 73 , ηει. 2310-696212  

o ΚΔΣΔΚ Καζηνξηάο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ) 
Καξανιή 10, ηει. 24670-84394 fax 24670-84393  

o ΚΔΣΔΚ Αιεμαλδξνχπνιεο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο Αιεχξνπ)  
20ν ρηι. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο ηει. 25510-23709  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Κέξθπξαο (Αξηνπνηνί-Εαραξνπιάζηεο)  
3ν ρηι Δζληθήο νδνχ Λεπθίκεο (Καλάιηα), ηει. 26610-39250  

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 

o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910- 
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 23920-23257  

o ΣΔΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ηει. 2810-761363  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (Εαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο) Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410-74445-47  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ζιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ 

Τι κάνει : 

Δληνπίδεη θαη επηζθεπάδεη βιάβεο ζηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ησλ νρεκάησλ (π.ρ. κνηέξ, 
κπαηαξία, κπνπδί, δηαλνκέαο θηι.). Δπίζεο, ειέγρεη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (θψηα, θαζαξηζηήξεο, θηι.) θαη ηα ξπζκίδεη ψζηε λα 
ιεηηνπξγνχλ θαιά.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο εξγάδεηαη ζθπκκέλνο/ε κέζα ζε έλα ζπλεξγείν κε πνιχ ζφξπβν θαη πγξαζία. Ζ 
δνπιεηά ηνπ δελ είλαη πιένλ ηδηαίηεξα βξψκηθε, φπσο παιηφηεξα. Κάπνηεο θνξέο κπνξεί λα 
δνπιεχεη κε έληαζε γηα λα επηδηνξζψζεη απηνθίλεηα πνιιψλ πειαηψλ ζε ιίγε ψξα. Πξέπεη λα 
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ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζχρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα εμνηθεησζεί κε ηα ζχγρξνλα 
κεραλήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ειεθηξνιφγνο απηνθηλήησλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο ηερλίηεο ζε ειεθηξνινγείν 
απηνθηλήησλ ή κεηά απφ θάπνηα εκπεηξία λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο ειεθηξνινγείν ή αθφκα λα 
ζπλεηαηξηζηεί κε κεραληθφ απηνθηλήησλ. Βξίζθεη ζρεδφλ πάληα δνπιεηά θαη νη πξννπηηθέο 
θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500,η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

o ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
 ΚΔΣΔΚ Μνζράηνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

Θεζζαινλίθεο 47, ηει. 210- 4818652-53  
 ρνιή Μαζεηείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

Πχξγνο Βαζηιίζζεο,ηει. 210- 2311083  
 ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, 210- 3474665,3473984  
 ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

Θεζζαινλίθεο 73, ηει.2310-696212  
 ΚΔΣΔΚ Βέξνηαο (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

Οδφο πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει. 23310-29430  
 ΚΔΣΔΚ Κνδάλεο (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  
 ΚΔΣΔΚ Καβάιαο (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  
 ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 

6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, 
ηει. 23210- 50475,50005  

 ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

 ΚΔΣΔΚ Βφινπ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210- 63684  

 ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-43466  

 KETEK Πάηξαο (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Αζελψλ 89, Ρίν, ηει. 2610-966902  

 ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

 ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

o Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
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Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

o Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  
o Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-
2709021,2709002  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

o χιινγνο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Απηνθηλήησλ Αζελψλ -Πεηξαηψο θαη 
Πεξηρψξσλ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο 183-185, Αζήλα ηει. 210-5152573  

o Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Δπηζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ θαη 
Μεραλεκάησλ(ΠΟΒΔΑΜ) 
Κξαηχιινπ 14, Κνισλφο, Αζήλα, ηει. 210-5138913  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

o ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
o ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ζιεθηξνηερλίηεο/ηξηα  

Τι κάνει : 

Πεξλάεη ηα θαιψδηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζε θηήξηα αθνινπζψληαο ηα ζρέδηα ηνπ 
κεραληθνχ. πλαξκνινγεί, ηνπνζεηεί θαη επηζθεπάδεη θσηηζηηθά θαη ειεθηξηθέο επαγγεικαηηθέο 
θαη νηθηαθέο ζπζθεπέο. Δπίζεο, ηνπνζεηεί πίλαθεο δηαλνκήο ξεχκαηνο, δηαθφπηεο, πξίδεο, θιπ. 
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάζεσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο φξζηνο/α ή αλεβαζκέλνο/ε ζε ζθάιεο ή ζθπκκέλνο/ε, ρξεζηκνπνηψληαο 
δηάθνξα εξγαιεία (θαηζαβίδηα, πέλζεο) θαη φξγαλα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ. Πξέπεη λα είλαη 
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 
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Ο/Ζ ειεθηξνηερλίηεο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο 
ηνπ δεκνζίνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο θαη λα αζρνιείηαη 
κε ηελ επηζθεπή ή ηελ πψιεζε ειεθηξηθψλ εηδψλ. Σέινο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε δηάθνξεο 
ηερληθέο εηαηξίεο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ή λα εξγαζηεί σο ηδησηηθφο ππάιιεινο ζ' 
απηέο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500,η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Αηγάιεσ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Πιαπνχηα 11, ηει. 210-5989452-53  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Διεπζίλαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Μάλδξα Αηηηθήο, ηει. 210-5542375  

o ρνιή Μαζεηείαο Ναπζηάζκνπ αιακίλαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Ναχζηαζκνο αιακίλαο, ηει. 210-4677784  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  

o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax. 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ(Ζιεθηξνηερλίηεο) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο(Ζιεθηξνηερλίηεο) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23956,23307  
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o KETEK Λάξηζαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-256831-3  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310-43236  

o KETEK Βφινπ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Κέξθπξαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Π.Εαθεηξνπνχινπ 21, ηει. 26610-39250  

o KETEK Πάηξαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o KETEK Καιακάηαο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o KETEK Πχξγνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Υαλίσλ (Ζιεθηξνηερλίηεο) 
Σαπξσλίηεο Κηζζάκνπ, ηει. 28210- 2186,22314  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Ζιεθηξνηερληηψλ Διιάδαο 
νισκνχ 65, Πιαηεία Βάζε, Αζήλα ηει. 210-5234017  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία πλεηαηξηζκψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ  
Λάκςα 1, Ακπειφθεπνη, ηει. 210-6912419  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Θεξκνυδξαπιηθφο 

Τι κάνει : 
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Σνπνζεηεί, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αηκφ ή δεζηφ 
λεξφ ζε ζπίηηα, εξγνζηάζηα . χκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ/ηεο κεραλνιφγνπ, ηνπνζεηεί ηνπο 
ζσιήλεο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ζπλδέεη κ' απηά ην ιέβεηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη γηα πνιιέο ψξεο ζθπκκέλνο/ε, φξζηνο/α ή αλεβαζκέλνο/ε ζε ζθάια. Ζ εηδηθφηεηα 
απηή έρεη κεγάιε δήηεζε, ε αγνξά είλαη αλνηθηή θαη νη πξννπηηθέο επλντθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζεξκνυδξαπιηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εηαηξίεο ή εηαηξίεο πνπ 
εκπνξεχνληαη είδε ζέξκαλζεο ή αθφκα λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500,η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax. 22410-31083  

o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK ζεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax. 2396023201  

o KETEK Βέξνηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax. 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  
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o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

o KETEK Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ πάξηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παξφξεην πάξηεο, ηει. 27310-27997  

o ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210- 63684  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Άγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

o KETEK Πχξγνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Υαλίσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σαπξσλίηεο Κηζζάκνπ, ηει. 28210- 2186,22314  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  
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 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 χλδεζκνο Δγθαηαζηαηψλ Τδξαπιηθψλ Θεξκηθψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ Δξγσλ 
Κεηξηάδσλ 1, Αζήλα ηει. 210-3451025  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Θεξκνυδξαπιηθφο 

Τι κάνει : 

Σνπνζεηεί, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αηκφ ή δεζηφ 
λεξφ ζε ζπίηηα, εξγνζηάζηα . χκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ/ηεο κεραλνιφγνπ, ηνπνζεηεί ηνπο 
ζσιήλεο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ζπλδέεη κ' απηά ην ιέβεηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη γηα πνιιέο ψξεο ζθπκκέλνο/ε, φξζηνο/α ή αλεβαζκέλνο/ε ζε ζθάια. Ζ εηδηθφηεηα 
απηή έρεη κεγάιε δήηεζε, ε αγνξά είλαη αλνηθηή θαη νη πξννπηηθέο επλντθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζεξκνυδξαπιηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εηαηξίεο ή εηαηξίεο πνπ 
εκπνξεχνληαη είδε ζέξκαλζεο ή αθφκα λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500,η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

http://www.oaed.gr/
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o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax. 22410-31083  

o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK ζεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax. 2396023201  

o KETEK Βέξνηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax. 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

o KETEK Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ πάξηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παξφξεην πάξηεο, ηει. 27310-27997  

o ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210- 63684  
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o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Άγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

o KETEK Πχξγνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Υαλίσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σαπξσλίηεο Κηζζάκνπ, ηει. 28210- 2186,22314  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 χλδεζκνο Δγθαηαζηαηψλ Τδξαπιηθψλ Θεξκηθψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ Δξγσλ 
Κεηξηάδσλ 1, Αζήλα ηει. 210-3451025  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

 

Ηδηνθηήηεο / Τπάιιεινο Γξαθείνπ Μεηαθνξψλ-
Μεηαθνκίζεσλ 

Τι κάνει : 

Δξγάδεηαη ζε γξαθεία ή εηαηξεία πνπ θάλεη κεηαθνξέο ζε φιε ηελ Διιάδα αιιά θαη ην 
εμσηεξηθφ. Σνπνζεηεί ηα έπηπια θαη ηα άιια αληηθείκελα ζε εηδηθά θνπηηά κε γέκηζκα γηα λα ηα 
πξνθπιάμεη θαη κεηά ηα κεηαθέξεη ζην θνξηεγφ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Αξθεηέο θνξέο 
πεγαίλεη καδί κε ην θνξηεγφ γηα λα θάλεη ηελ εθθφξησζε.  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να αληέρεηο λα είζαη πνιιή ψξα γνλαηηζηφο/ή ή ζθπθηφο/ή  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη άιινηε κε ζπγθεθξηκέλν θαη άιινηε κε ειεχζεξν σξάξην, θάλνληαο κία θνπξαζηηθή 
δνπιεηά θαη κεηαθέξνληαο βαξηά πξάγκαηα. Οκσο, νη ακνηβέο είλαη αξθεηά θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ππάιιεινο ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ επηρείξεζε κεηαθνξψλ - 
κεηαθνκίζεσλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ηεξσκέλνο 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν ιεηηνπξγφο ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο, ν θιεξηθφο. Αζθεί ηα ιεηηνπξγηθά, πνηκαληηθά 
θαη δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο ηεξνζχλεο πνπ έρεη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη πηζηφο θαη αθνζησκέλνο ζηελ ζξεζθεία  

 Να είζαη πξφζπκνο λα βνεζάο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα δείρλεηο θαηαλφεζε  

 Να είζαη ππεχζπλνο θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη επγεληθφο θαη ππνκνλεηηθφο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Σα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ ηεξνζχλεο πνπ έρεη, ην ρψξν πνπ 
βξίζθεηαη θαη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη. πλήζσο νη ζπλζήθεο δελ είλαη 
δχζθνιεο, εθηφο απφ πεξηφδνπο γηνξηψλ φπνπ ε ζξεζθεπηηθή δσή είλαη έληνλε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο ηεξσκέλνο κπνξεί λα δηνξηζηεί εθεκέξηνο ζε ελνξία, λα εξγαζηεί ζηα κεηξνπνιηηηθά 
γξαθεία, ζηνπο εθθιεζηαζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζηελ Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο 
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Δθθιεζηαζηηθά Γπκλάζηα (Ξάλζε, Πάηκνο, Σήλνο, Υαληά, Φιψξηλα) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
Μεηξνπφιεσο 15 Γηεχζπλζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηει.210-3210952  

 Δθθιεζηαζηηθά Φξνληηζηήξηα (Αζήλα, Καιακάηα, Καηεξίλε, Καξδίηζα) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 
Γηεχζπλζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηει. 210-3210952  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καζαξηζηήο Πινίσλ 

Τι κάνει : 

Καζαξίδεη ηνπο δηπινχο ππζκέλεο ησλ πινίσλ, νη νπνίνη γεκίδνπλ λεξά αιιά θαη ζθνππίδηα, 
βηνκεραληθά απφβιεηα θαη ιάζπεο φηαλ ην πινίν πάεη λα θνξηψζεη. Σέινο, κεηαθέξεη ηα 
ζθνππίδηα έμσ απφ ην πινίν.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είζαη δξαζηήξηνο θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα αληηκεησπίδεηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

 Να αλέρεζαη ηηο πεξίεξγεο κπξσδηέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θάησ απφ ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο θάλνληαο κία θνπξαζηηθή δνπιεηά ζε 
βξψκηθν πεξηβάιινλ . πλήζσο ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη κφλνο ηνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα. 
Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Πνιιέο θνξέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη αιινδαπνί γηα απηή ηε δνπιεηά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 
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Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εηαηξίεο θαη ζε πινία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καζαξηζηήο/ηξηα θηηξίσλ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν/ε ππάιιεινο ζε εηαηξεία ( ή κπνξεί λα έρεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε) πνπ αλαιακβάλεη 
θαζαξηζκνχο θηηξίσλ. πλήζσο έρεη ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηέο πνπ θάλεη ζε θάζε θηίξην θαη ηηο 
θάλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ/ηεο έρνπλ δνζεί. Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο/ε γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ πνχ ρξεζηκνπνηεί.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να κπνξείο λα δνπιεχεηο ρσξίο ζηαζεξφ σξάξην  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο νκαδηθά  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο κέζα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαη πξέπεη λα θνξάεη γάληηα θαη πνδηά. Πξέπεη 
λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηα δηάθνξα θαζαξηζηηθά. Σν σξάξην δελ είλαη 
ζηαζεξφ, νη ακνηβέο φκσο είλαη αξθεηά θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θαζαξηζηήο/ηξηα θηηξίσλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη 
θαζαξηζκνχο θηηξίσλ ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε ή αθφκα θαη ζπλεηαηξηζκφ καδί κε 
άιινπο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Καινππαηδήο (Σερλίηεο/ηξηα Οηθνδνκψλ)  

Τι κάνει : 

Γηαιέγεη ηα δνθάξηα, ηηο ζαλίδεο θαη ηα άιια πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην θαινχπσκα 
αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ κπεηφλ θαη ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο. Φηηάρλεη ηηο ζθαισζηέο ζην 
ζσζηφ χςνο γηα λα ηνπνζεηήζεη ηα θαινχπηα. Πξηλ ηνπνζεηεζεί ν νπιηζκφο (ζίδεξα) θαη 
ζηξσζεί ην κπεηφλ, ειέγρεη ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο θιίζεηο ησλ θαινππηψλ θαη θξνληίδεη γεληθά 
γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ή λα θαηαζθεπάδεηο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια]  

 Να κελ θνβάζαη ηα χςε  

 Να είζαη ςχρξαηκνο/ε θαη λα κπνξείο λα αληηκεησπίζεηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη πάληα ζηελ χπαηζξν, αληηκεησπίδνληαο φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζπρλά ζε 
κεγάιν χςνο. Ζ επζχλε γηα ηε ζηεξεφηεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη κεγάιε θαη κεξηθέο θνξέο 
εξγάδεηαη κε πίεζε ρξφλνπ. Οη ακνηβέο είλαη ζρεηηθά θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο θαινππαηδήο κπνξεί λα εξγαζηεί ζηα δνκηθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ζε 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15, Αζήλα, ηει.210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ Διιάδαο 
Μελάλδξνπ 46, Αζήλα ηει. 210-5226936  

 Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ θαη πλαθψλ Δπαγγεικάησλ Διιάδαο 
Εήλσλνο 7-9, Αζήλα ηει. 210-5243785  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 
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 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

9:45  

Κακαξηέξεο/α 

Τι κάνει : 

Σαθηνπνηεί, θαζαξίδεη, μεζθνλίδεη θαη αεξίδεη ηα δσκάηηα θάζε κέξα. Αιιάδεη θαη ζηξψλεη ηα 
ζεληφληα, θαζαξίδεη θαη ηαθηνπνηεί ην κπάλην. Σαθηνπνηεί ηα πξάγκαηα ησλ πειαηψλ, ειέγρεη 
αλ φια ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη γεληθά θξνληίδεη γηα ηελ επράξηζηε εκθάληζε ησλ δσκαηίσλ. 
Σέινο, αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν/ζηελ ππεχζπλε ηηο ειιείςεηο θαη ηηο δεκηέο ησλ δσκαηίσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη δξαζηήξηνο/α  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζε μελνδνρεία, πάληα κε βάξδηεο θαη ζε πεξίνδν αηρκήο δνπιεχεη εληαηηθά κε 
πνιιέο ππεξσξίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο δνπιεχεη 
κφλν απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ννέκβξην. Πξέπεη λα έρεη πάληα θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε 
εκθάληζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θακαξηέξεο/α κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 

o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910- 
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 23920- 23257  

o ΣΔΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-
ΖΛΗΟ'' 
Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ηει. 22810- 761363  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410- 74445-47  

o ΣΔΣΔ Κέξθπξαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΓΑΛΑΞΗΑ'' 
Γνπβηά Κέξθπξα, ηει. 22610-91541  

o ΣΔΣΔ Ναππιίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΑΣΔΡΗΑ'' 
Σνιφ Αξγνιίδαο, ηει. 27520-058149  

o ΣΔΣΔ Θξάθεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
1ν ρικ. Δζληθήο νδνχ Αιεμαλδξνχπνιεο-Μάθξεο, Αιεμαλδξνχπνιε (πξψελ 
Δθπ/ξηα ''ΣΑΝΣΑΛΑΚΖ''), ηει. 22510- 25288  
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o ΣΔΣΔ Γαιαμεηδίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
Γαιαμείδη Φσθίδαο, ηει. 22650- 41997-8  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηψλ Δπηζηηηζκνχ θαη Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ 
Δπαγγεικάησλ 
νισκνχ 65, Αζήλα ηει. 210-5234002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κακαξφηνο 

Τι κάνει : 

Σαθηνπνηεί, θαζαξίδεη θαη αεξίδεη ηηο θακπίλεο ηνπ πινίνπ θάζε κέξα. Αιιάδεη θαη ζηξψλεη ηα 
ζεληφληα, θαζαξίδεη θαη ηαθηνπνηεί ην κπάλην. Διέγρεη αλ φια ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη αλαθέξεη 
ζηνλ ππεχζπλν/ ζηελ ππεχζπλε ηηο ειιείςεηο θαη ηηο δεκηέο ζηηο θακπίλεο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ζηε ζάιαζζα  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να δέρεζαη λα δνπιεχεηο καθξηά απφ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο ή ην ζπίηη ζνπ  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζε πινία, ηνπξηζηηθά ή εκπνξηθά, πάληα ζε βάξδηεο, κεξηθέο θνξέο ζε δχζθνιεο 
ζπλζήθεο. Σαμηδεχεη ζπλέρεηα θαη αλ δνπιεχεη ζε εκπνξηθφ πινίν θάλεη κεγάια ηαμίδηα. Οκσο, 
ακείβεηαη πνιχ θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο θακαξφηνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε επηβαηηθά πινία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 ρνιή Θαιακεπφισλ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο-Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ 
Ννηαξά 92, Πεηξαηάο-ηει. 210-4128060,4224000  

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 

o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910- 
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 23920- 23257  

o ΣΔΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-
ΖΛΗΟ'' 
Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ηει. 22810- 761363  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410- 74445-47  

o ΣΔΣΔ Κέξθπξαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΓΑΛΑΞΗΑ'' 
Γνπβηά Κέξθπξα, ηει. 22610-91541  

o ΣΔΣΔ Ναππιίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΑΣΔΡΗΑ'' 
Σνιφ Αξγνιίδαο, ηει. 27520-058149  

o ΣΔΣΔ Θξάθεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
1ν ρικ. Δζληθήο νδνχ Αιεμαλδξνχπνιεο-Μάθξεο, Αιεμαλδξνχπνιε (πξψελ 
Δθπ/ξηα ''ΣΑΝΣΑΛΑΚΖ''), ηει. 22510- 25288  

o ΣΔΣΔ Γαιαμεηδίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
Γαιαμείδη Φσθίδαο, ηει. 22650- 41997-8  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καξθσηήο/ηξηα Κνζκεκάησλ 

Τι κάνει : 

θαιίδεη ην θφζκεκα, αγξηεχεη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαη εθαξκφδεη ηηο πνιχηηκεο πέηξεο. Πξέπεη 
λα μέξεη πνιχ θαιά ηηο πέηξεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο επίζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί 
ηα απαξαίηεηα εηδηθά εξγαιεία (θαιέκη, κεραλήκαηα ακκνβνιήο, δηακαληφθξαδα, θηι.). 
εκαληηθφ κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ/ηεο είλαη ν θαζαξηζκφο απηψλ ησλ εξγαιείσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα δνπιεχεηο κφλνο/ε ζνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Γνπιεχεη κέζα ζην εξγαζηήξην ζθπθηφο/ή γηα πνιιέο ψξεο θαη πξέπεη λα είλαη πνιχ 
ζπγθεληξσκέλνο/ε. πλήζσο δνπιεχεη κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο γηα πνιιέο ψξεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θαξθσηήο/ηξηα θνζκεκάησλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη 
πψιεζεο θνζκεκάησλ σο ππάιιεινο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε θνζκεκαηνπψιεο σο 
ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2816540,2819475, fax 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
Θεζζαινλίθεο 73 ηει. 22310- 696212  

o ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-40858 fax.26510- 43466  

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
Υξηηνκηράιε Ξπινχξε 64, Γηφθπξν, ηει.2810- 250260  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καηαζθεπαζηήο/ηξηα θνξληδψλ 

Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη ή ζπλαξκνινγεί ην πιαίζην ζηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο θαη θφβεη κφλνο ηνπ, κφλε 
ηεο ή παξαγγέιλεη ην ηδάκη. Βάδεη κέζα ζην πιαίζην ην ηδάκη, απφ πάλσ βάδεη ηνλ πίλαθα ή 
ηελ θσηνγξαθία θαη έλα θχιιν ρνληξνχ ραξηηνχ. Σα ζηεξίδεη κε θαξθηά ζην ηειηθφ πιαίζην 
φπνπ θαη θαξθψλεη ηα ζηεξίγκαηα ηνπ πίλαθα. Υξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία (ζθπξηά, 
θαηζαβίδηα, πξηφληα, θηι.) αιιά θαη βεξλίθηα, κπνγηέο, πηλέια θαη δηαιπηηθφ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Nα είζαη είζαη ππεχζπλνο/ε θαη πξνζεθηηθφο/ή ζ' απηφ πνπ θάλεηο  
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 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κέζα ζε εξγαζηήξην ρσξίο ζθφλε ή κπξσδηέο. πλήζσο δνπιεχεη φξζηνο/α ή 
ζθπκκέλνο/ε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θνξληδνπνηφο κπνξεί λα αλνίμεη δηθή ηνπ επηρείξεζε θαηαζθεπήο θνξληδψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καηαζθεπαζηήο/ηξηα Παξαδνζηαθψλ Μνπζηθψλ 
Οξγάλσλ 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ (κπνπδνχθηα, ιανχηα, νχηηα 
θιπ). Δπηιέγεη ηα θαηάιιεια πιηθά θαη ηα επεμεξγάδεηαη γηα λα δψζεη ηελ κνξθή πνπ επηζπκεί 
ζην φξγαλν. Πξέπεη λα μερσξίδεη ηηο ιεπηέο δηαθνξέο ζηνλ ήρν γηα λα έρεη ηελ θαιχηεξε 
πνηφηεηα ην φξγαλν πνπ θηηάρλεη. Δξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πειάηε γηα ην εμσηεξηθφ 
ζρέδην θαη ζηφιηζκα ηνπ νξγάλνπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αγαπάο ηε κνπζηθή θαη λα δηαθξίλεηο ιεπηέο δηαθνξέο ζηνλ ήρν  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο κέζα ζε εξγαζηήξην φπνπ ππάξρεη ζθφλε, ζθπκκέλνο/ε γηα πνιιέο ψξεο, 
θάλνληαο δνπιεηά πνπ απαηηεί κεγάιε αθξίβεηα θαη πξνζνρή. Ζ δνπιεηά δελ έρεη σξάξην θαη 
ακείβεηαη αξθεηά θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε κνπζηθφ νίθν ή λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

  Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-9989500, η.θ 
77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

  Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 Αζήλα, ηει. 210- 
5245254,5247462, fax 210-5245523  

  Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καηαζθεπαζηήο/ηξηα ηέγεο 

Τι κάνει : 

Υξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε μπιεία (καδέξηα, ζαλίδεο, θηι.) γηα λα θηηάμεη επηηφπνπ ην 
ζθειεηφ ηεο ζηέγεο. Τπνινγίδεη, ζχκθσλα κε ην ζρέδην, κεηξάεη θαη θφβεη ηα μχια. Καηφπηλ ηα 
θαξθψλεη ζηε ζέζε ηνπο καδί κε ηνπο/ηηο βνεζνχο ηνπ/ηεο. Σνπνζεηεί κνλσηηθά πιηθά θαη 
ζηεξεψλεη ηα θεξακίδηα κε πνιιή πξνζνρή, ψζηε λα κελ πεξλάεη ε βξνρή.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ μχιν θαη λα είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη 
ηα δάθηπια  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κε δαιίδεζαη ζηα χςε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ςειά πάλσ ζε νηθνδνκέο κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Πξέπεη λα πξνζέρεη πνχ 
παηάεη θαη λα θξαηάεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ/ηεο γηα λα κελ πέζεη. Πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί 
πξνζεθηηθά ηα δηάθνξα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα (πξηφληα, ειεθηξηθέο ζέγεο, ηξηβεία, θηι.). 
Γνπιεχεη πνιιέο θνξέο κε έληαζε, ζαββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο γηα λα ηειεηψζεη έγθαηξα ε 
θαηαζθεπή. Δίλαη απαηηεηηθή θαη δχζθνιε εξγαζία αιιά ακείβεηαη θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

http://www.oaed.gr/
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Ο/Ζ θαηαζθεπαζηήο/ηξηα ζηέγεο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δνκηθά έξγα αλαιακβάλνληαο 
εξγνιαβηθά δνπιεηέο ή εξγάδεηαη κε εκεξνκίζζην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

o Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

o ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
o ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Καηαζθεπαζηήο/ηξηα Σδαθηψλ 

Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη ην ηδάθη θαη ηελ θακηλάδα έηζη ψζηε λα ηξαβάεη θαιά ηνλ θαπλφ, πξνζέρνληαο 
λα κελ ρξεηαζζνχλ κεγάια κεξεκέηηα. Γηαιέγεη ην ζρέδην, ην ρψξν πνπ ζα κπεη ην ηδάθη θαη ηα 
πιηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε. Μπνξεί επίζεο λα αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
θακηλάδσλ. Οηαλ απνθηήζεη πείξα εηδηθεχεηαη ζηελ επέλδπζε εηζφδσλ θαηνηθηψλ κε ιαμεπηή 
πέηξα. Υξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία (κπζηξί, θηπάξη, θηι.)  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ή λα θαηαζθεπάδεηο  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κέζα ζε ζπίηηα αιιά θαη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη 
κεξηθέο θνξέο ζε κεγάιν χςνο. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή ζηελ δνπιεηά ηνπ/ηεο 
θαζψο θαη κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σα λέα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηδάθηα δελ ρξεηάδνληαη 
κέηξεκα θαη ζρέδηα θαη ε δνπιεηά είλαη πην απιή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θαηαζθεπαζηήο/ηξηα ηδαθηψλ κπνξεί λα αλαιακβάλεη δνπιεηέο θιείλνληαο ζπκθσλία κε 
ηνπο πειάηεο.  

http://www.oaed.gr/
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κεπνπξφο- Αλζνθφκνο 

Τι κάνει : 

Φπηεχεη, πνηίδεη, θιαδεχεη, πξνζηαηεχεη απφ αζζέλεηεο θαη γεληθά πεξηπνηείηαη ινπινχδηα, 
δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιισπηζηηθά θπηά, ζε πάξθα, ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θήπνπο θαη 
ζεξκνθήπηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε θπηά  

 Να δηαζέηεηο δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία  

 Να έρεηο ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρή  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εξγάδεηαη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Δξγάδεηαη άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε ζθπθηφο/ή ή γνλαηηζηφο/ή. Ζ δνπιεηά πνπ θάλεη είλαη 
αξθεηά θνπξαζηηθή θαη πνιιέο θνξέο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην αθνχ εμαξηάηαη θαηά 
πνιχ απφ ηελ επνρή θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη κφλνο 
ηνπ/ κφλε ηεο γηα κεγάιν δηάζηεκα. Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα θπηνθάξκαθα πνπ ε ρξήζε ηνπο 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ αλζνθφκνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ζεξκνθήπηα ή ζε θπηψξηα. Δπίζεο κπνξεί λα 
αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ελφο θήπνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ. Σέινο κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ 
ηνπ/ηεο θαηάζηεκα πψιεζεο αλζνθνκηθψλ εηδψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

http://www.oaed.gr/
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o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 

o Γεσξγηθή ρνιή πγγξνχ (Αλζνθεπνπξηθήο)/(Κεπνηερλίαο) 
Λ.Κεθηζίαο 182, ηει. 210- 8082467,8011146  

o Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο (Αλζνθεπνπξηθήο) 
ηει. θέληξν 2310- 471825, ηει ΣΔΔ 2310-492752  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ  
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
ηει. 210- 9331865  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κιεηδαξάο 

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη αληίγξαθα θιεηδηψλ δεκηνπξγψληαο κε εηδηθφ κεράλεκα ηηο ζρηζκέο πνπ πξέπεη λα 
έρνπλ. Δπίζεο, ηνπνζεηεί θαηλνχξγηεο θιεηδαξηέο θαη αλνίγεη θιεηδσκέλεο πφξηεο κε εηδηθά 
αληηθιείδηα ή άιια εξγαιεία.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο ηε λχρηα θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε ζπίηηα ή ζην εξγαζηήξην ηνπ θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη πνιιή ψξα 
γνλαηηζηφο/ή ή ζθπθηφο/ή. Γελ έρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην γηαηί κπνξεί λα ηνλ/ηελ δεηήζνπλ 
νπνηαδήπνηε ψξα. Οκσο, νη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  



 

 

61 

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο θαηάζηεκα πψιεζεο θιεηδηψλ θαη άιισλ εηδψλ αζθαιείαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κιψζηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο/ ε εηδηθεπκέλε ηερλίηξηα πνπ θηηάρλεη θισζηέο απφ δηάθνξεο 
χιεο φπσο βακβάθη, καιιί, ηερλεηέο ίλεο, θηι. ρξεζηκνπνηψληαο κεραλήκαηα θαη ρεκηθέο 
νπζίεο. ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 
κεραλψλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη φξζηνο/α ζε θιεηζηφ ρψξν κε πνιχ ζφξπβν, πγξαζία θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 
Λφγσ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πξέπεη λα παίξλεη κέηξα 
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ/ηεο. Ακείβεηαη κε ην βαζηθφ εκεξνκίζζην εηδηθεπκέλνπ ηερλίηε/ 
εηδηθεπκέλεο ηερλίηξηαο θαη έρεη αζθάιεηα. Μπνξεί λα θάλεη ν ίδηνο/ ε ίδηα ηηο 
δηαπξαγκαηεχζεηο νπφηε ε ακνηβή ηνπ/ηεο είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θιψζηεο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλία ή εξγνζηάζην θισζηυθαληνπξγίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

  Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 
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 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κνηλσληθφο/ή Βνεζφο 

Τι κάνει : 

Πεξηπνηείηαη άηνκα κεγάιεο ειηθίαο ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Κάλεη ειαθξηέο δνπιεηέο κέζα 
ζην ζπίηη θαη θξνληίδεη γηα ηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα θαη ηηο άιιεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ απηψλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα αληηκεησπίδεηο δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο εξγάδεηαη ζε ζπίηηα. Σν σξάξην εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη αθαηάζηαην θαη πνιιέο 
θνξέο ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη ηε λχρηα θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο.. Τπάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη 
ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θνηλσληθφο/ή βνεζφο κπνξεί λα δνπιεχεη κε πειάηεο θιείλνληαο ζπκθσλία ή θαη λα 
απαζρνιεζεί ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο σο ππάιιεινο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κνκκσηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 
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Πεξηπνηείηαη ηα καιιηά ησλ πειαηψλ, ηα ινχδεη, ηα ζηεγλψλεη θαη ηα ρηελίδεη. Δπίζεο, θφβεη θαη 
βάθεη καιιηά ή θάλεη εηδηθή επεμεξγαζία, φπσο ηελ πεξκαλάλη. Πνιιέο θνξέο θάλεη θαη 
καθηγηάδ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή θαη πξνζεθηηθφο/ή ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο ζε καγαδί ή κφλνο ηνπ, κφλε ηεο κε επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα. Κάλεη κηα 
δχζθνιε, θνπξαζηηθή θαη αλζπγηεηλή δνπιεηά. ηέθεηαη φξζηνο/α γηα πνιχ ψξα ζε κηθξφ 
ζρεηηθά ρψξν κε πνιιά άηνκα θαη έληνλν ζφξπβν. Ζ δνπιεηά είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ζπλήζσο 
ππάξρνπλ θηινδσξήκαηα. Οκσο ε αγνξά θαίλεηαη θνξεζκέλε ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά 
θνκκσηήξηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ απφ ηα κεγάια θαη γλσζηά θνκκσηήξηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θνκσηήο/ηξηα κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο θνκκσηήξην ή λα εξγαζηεί ζε κεγάιν 
θνκκσηήξην σο ππάιιεινο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (θνκκσηέο) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (θνκκσηέο) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (θνκκσηέο) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (θνκκσηέο) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (θνκκσηέο) 
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  

o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (θνκκσηέο) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (θνκκσηέο) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK ζεζζαινλίθεο (θνκκσηέο) 
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax 2396023201  

o KETEK Βέξνηαο (θνκκσηέο) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (θνκκσηέο) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (θνκκσηέο) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (θνκκσηέο) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (θνκκσηέο) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o KETEK Γξάκαο (θνκκσηέο) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  
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o KETEK Κνκνηελήο (θνκκσηέο) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Οξεζηηάδαο (θνκκσηέο) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

o KETEK Βφινπ (θνκκσηέο) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (θνκκσηέο) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (θνκκσηέο) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (θνκκσηέο) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (θνκκσηέο) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (θνκκσηέο) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (θνκκσηέο) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (θνκκσηέο) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (θνκκσηέο) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Aγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

o KETEK Πχξγνπ (θνκκσηέο) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (θνκκσηέο) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Παιιήλεο (θνκκσηέο) 
Γσδψλεο, ζέζε Παπαρσξάθη, ηει.210- 6030466-67,6665607  

o ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (θνκκσηέο) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410- 229484  

o ΚΔΣΔΚ Καηεξίλεο (θνκκσηέο) 
Σέξκα Οδνχ Σεξδνπνχινπ ηει. 2350- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Καζηνξηάο (θνκκσηέο) 
Καξανιή 10, ηει. 24670-84393-4  

o ΚΔΣΔΚ Κέξθπξαο (θνκκσηέο) 
3ν ρηι Δζληθήο νδνχ Λεπθίκεο (Καλάιηα), ηει. 26610-39250 ΚΔΣΔΚ Αξηαο 
(ρνιή καζεηείαο) Αξάρζνπ 23, ηει. 26810-22244  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Αλψηαηε πλδηθαιηζηηθή Καιιηηερληθή Οκνζπνλδία Καηαζηεκαηαξρψλ Κνπξέσλ - 
Κνκκσηψλ Διιάδαο 
νπκειή 8 ηει.210-8843392  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  
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Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

  ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (θνκκσηέο) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

  ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (θνκκσηέο) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

  ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (θνκκσηέο) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  

  ΚΔΣΔΚ Υίνπ (θνκκσηέο) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

  ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (θνκκσηέο) 
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  

  ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (θνκκσηέο) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

  ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (θνκκσηέο) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

  KETEK ζεζζαινλίθεο (θνκκσηέο)  
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax 2396023201  

  KETEK Βέξνηαο (θνκκσηέο) 
Οδφο πξνζ ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

  KETEK Κνδάλεο (θνκκσηέο) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

  ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (θνκκσηέο) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

  KETEK Πηνιεκατδαο (θνκκσηέο) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

  KETEK Καβάιαο (θνκκσηέο) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

  KETEK Γξάκαο (θνκκσηέο) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

  KETEK Κνκνηελήο (θνκκσηέο) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

  KETEK Οξεζηηάδαο (θνκκσηέο) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

  KETEK Βφινπ (θνκκσηέο) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

  KETEK Καξδίηζαο (θνκκσηέο) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

  KETEK Ησαλλίλσλ (θνκκσηέο) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

  KETEK Πάηξαο (θνκκσηέο) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

  ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (θνκκσηέο) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

  ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (θνκκσηέο) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

  ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (θνκκσηέο) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

  KETEK Καιακάηαο (θνκκσηέο) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

  ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (θνκκσηέο) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Άγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

  KETEK Πχξγνπ (θνκκσηέο) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  
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  ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (θνκκσηέο) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

  KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (θνκκσηέο) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

  ΚΔΣΔΚ Παιιήλεο (θνκκσηέο)  
Γσδψλεο, ζέζε Παπαρσξάθη, ηει.210- 6030466-67,6665607  

  ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (θνκκσηέο) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410- 229484  

  ΚΔΣΔΚ Καηεξίλεο (θνκκσηέο) 
Σέξκα Οδνχ Σεξδνπνχινπ ηει. 2350- 35165  

  ΚΔΣΔΚ Καζηνξηάο (θνκκσηέο)  
Καξανιή 10, ηει. 24670-84393-4  

  ΚΔΣΔΚ Κέξθπξαο (θνκκοηέο)  

3ν ρηι Δζληθήο νδνχ Λεπθίκεο (Καλάιηα), ηει. 26610-39250 ΚΔΣΔΚ Αξηαο (ρνιή καζεηείαο) 

Αξάρζνπ 23, ηει. 26810-22244 

 

Κνκκσηήο/ηξηα θχισλ 

Τι κάνει : 

Λνχδεη θαη θνπξεχεη ην δψν, ζηεγλψλεη, ρηελίδεη θαη κεξηθέο θνξέο θνξκάξεη ην ηξίρσκά ηνπ. 
πρλά θάλεη θαη θφςηκν λπρηψλ. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή θαη λα απνιπκαίλεη ηα 
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί (ςαιίδηα, ρηέλεο, ιίκεο, θιπ.). πλεξγάδεηαη κε θηεληάηξνπο, 
εθπαηδεπηέο/ηξηεο ζθχισλ, νξγαλσηέο/ηξηεο θαιιηζηείσλ θαη δηαγσληζκψλ θαη ηνπο ηδηνθηήηεο/ 
ηηο ηδηνθηήηξηεο ησλ δψσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θξνληίδεηο ηα δψα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή θαη πξνζεθηηθφο/ή ζε απηφ πνπ θάλεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη αξθεηέο ψξεο φξζηνο/α ζε κέξνο κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη θσηηζκφ. Ο ρψξνο 
πνπ εξγάδεηαη ζπλήζσο έρεη πνιχ ζφξπβν θαη είλαη γεκάηνο ηξίρεο απφ ηα δψα. Μπνξεί λα 
δνπιέςεη θαη ζηα ζπίηηα ησλ ηδηνθηεηψλ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θνκκκσηήο/ηξηα ζθχισλ κπνξεί λα απηναπαζρνιεζεί ή λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ 
θηελίαηξν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  
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Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κφπηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Γνπιεχεη ζε βηνηερλία/βηνκεραλία παξαζθεπήο εηνίκσλ ελδπκάησλ. Σνπνζεηεί ζηνλ πάγθν ηα 
θνκκάηηα ηνπ πθάζκαηνο θαη ηα θφβεη φια καδί, ζχκθσλα κε ην παηξφλ, κε ην εηδηθφ ειεθηξηθφ 
ςαιίδη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη πξνζεθηηθφο/ή ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο φξζηνο/α ζε κεγάιν ρψξν κε πνιχ θαιφ θσηηζκφ αιιά κε ζθφλε θαη 
ρλνχδη απφ ηα πθάζκαηα. Τπάξρνπλ θαιέο πξννπηηθέο θαη νη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θφπηεο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνηερλία εηνίκσλ ελδπκάησλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ : 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (θφπηεο) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (θφπηεο) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (θφπηεο) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK ζεζζαινλίθεο (θφπηεο)  
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax 2396023201  

o KETEK Βέξνηαο (θφπηεο) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

http://www.oaed.gr/
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o KETEK Γξάκαο (θφπηεο) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (θφπηεο) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410- 229484  

o ΚΔΣΔΚ Καηεξίλεο (θφπηεο) 
Σέξκα Οδνχ Σεξδνπνχινπ ηει. 2350- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (θφπηεο) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o KETEK Πάηξαο (θφπηεο) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Κέληξα Δξγαδφκελεο Νεφηεηαο (ΚΔΝΔ) Ο.Δ.Δ. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο, Σκήκα ΚΔΝΔ 
Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα, ηει. 210-5246189  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Κηελνηξφθνο  

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία, ηελ εθηξνθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή δψσλ. Γηαιέγεη θαη 
δεπγαξψλεη ηα δψα, ηα ηαΐδεη θαη ηα πνηίδεη. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή πγεία ηνπο θαζψο 
θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ ζηάβισλ. πληεξεί ηα δηάθνξα εξγαιεία θαη 
θξνληίδεη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ. Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο θηεληάηξνπ θαη 
ηνπ/ηεο ηερλνιφγνπ δσηθήο παξαγσγήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θξνληίδεηο ηα δψα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη πξνζεθηηθφο/ή ζε απηφ πνπ θάλεηο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ/ηεο είλαη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θαη κε αθαλφληζην σξάξην. Γνπιεχεη άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε ζθπθηφο/ή. Οη 
ακνηβέο είλαη κέηξηεο γηα φζνπο δελ έρνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θηελνηξφθνο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε θηελνηξνθηθή κνλάδα ή λα αλνίμεη 
δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Λεβεηνπνηφο 

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη θαη επηζθεπάδεη ιέβεηεο, δεμακελέο, θάδνπο θαη άιια δνρεία απφ θχιιν κεηάιινπ. 
Γηαιέγεη ην θαηάιιειν θνκκάηη, ην ραξάδεη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, θαη ην θφβεη κε δηάθνξα 
εξγαιεία. Αλνίγεη ηξχπεο γηα ηα θαξθηά, δίλεη ζην θχιιν ηελ θαηάιιειε κνξθή, ζπλδέεη ηα 
θνκκάηηα θαη ζηεγαλνπνηεί ηηο ζπλδέζεηο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ή λα θαηαζθεπάδεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε θιεηζηφ ή αλνηθηφ ππφζηεγν κε πνιχ ζφξπβν. ρεδφλ πάληνηε ιεξψλεηαη απφ ηα 
δηάθνξα πιηθά θαη πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή φηαλ ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα γηα 
λα απνθχγεη πηζαλά αηπρήκαηα.  
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Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ιεβεηνπνηφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνηερλίεο ή εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θάδσλ, δνρείσλ 
ή ιεβήησλ γηα θεληξηθέο ζεξκάλζεηο, εξγνζηάζηα, πινία θιπ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o Κέληξν Μαζεηείαο θαξακαγθά (Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο) 
Λεσθ. ρηζηνχ 1, ηει. 210- 5572728  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ληκελνθχιαθαο 

Τι κάνει : 

Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ζηα ιηκάληα ηεο 
ρψξαο. Δπηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο λαπζηπινΐαο απφ ηα δηάθνξα ζθάθε 
θαη εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζθάθνπο λα ηαμηδέςεη. Διέγρεη γηα παξάλνκε αιηεία θαζψο θαη 
γηα πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να επηβιέπεηο θαη λα ειέγρεηο ηνπο άιινπο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να κπνξείο λα αληηκεησπίδεηο δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Αλ είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, δνπιεχεη ζε ζπλζήθεο γξαθείνπ. Αλ 
εξγάδεηαη ζε ιηκάληα, νη ζπλζήθεο είλαη δχζθνιεο θαη θάπνηεο θνξέο επηθίλδπλεο. Γνπιεχεη 
εληαηηθά θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οκσο, είλαη κηα κφληκε εξγαζία, εμειίζζεηαη 
βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ιηκελνθχιαθαο κπνξεί λα εξγαζηεί ζην Ληκεληθφ ψκα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 



 

 

71 

 ρνιή Ληκελνθπιάθσλ:  

Σέξκα Οηθνλφκνπ, Υαηδεθπξηάθεην, Πεηξαηάο - ηει. 210-4518270  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο-Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ 
Ννηαξά 92, Πεηξαηάο-ηει. 210-4128060,4224000  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μάγεηξαο/ηζζα 

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη ην κελνχ θαη θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα πιηθά. Πξνεηνηκάδεη θαη 
καγεηξεχεη ηα θαγεηά ρξεζηκνπνηψληαο πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζθεχε, εξγαιεία θαη 
κεραλήκαηα. Καζνξίδεη ηηο κεξίδεο θαη ηηο ηηκέο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν 
θνζηνιφγεζεο. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θνπδίλαο. Μνηξάδεη ηηο δηάθνξεο 
εξγαζίεο ζην πξνζσπηθφ θαη επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ θνπδίλα (θαζαξηζκφο 
ησλ ηξνθίκσλ, ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 
απφ ηνπο/ηηο βνεζνχο ηνπ).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηξφθηκα θαη πνηά  

 Να κπνξείο λα μερσξίδεηο/δηαθξίλεηο ηηο γεχζεηο θαη ηηο κπξσδηέο  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη δεκηνπξγηθφο  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαλνλίδεηο πψο ζα κνηξαζζνχλ θαη πψο ζα γίλνπλ νη δνπιεηέο 
(πνηνο/α ζα θάλεη ηη θαη κε πνηα ζεηξά)  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο, ζπρλά πνιχ θνληά ζηε θσηηά. Πνιχ ζπρλά κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί λα κεηαθέξεη βαξηά πξάγκαηα. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή κε ηα 
κεραλήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δξγάδεηαη κε βάξδηεο, Κπξηαθέο θαη αξγίεο 
θαη είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα θνξά ζηνιή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κάγεηξαο/ηζζα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε νπνηαδήπνηε επηζηηηζηηθή επηρείξεζε 
(εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θιπ) , ζε μελνδνρεία, ζε ηδξχκαηα θαζψο θαη ζε πινία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 

o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (Μαγεηξηθήο Σέρλεο)/(Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο 
Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910-
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (Μαγεηξηθήο Σέρλεο)/(Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο 
Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 23920- 23257  

o ΣΔΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Μαγεηξηθήο Σέρλεο)/(Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο 
Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ''  
Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ηει. 22810- 761363  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (Μαγεηξηθήο Σέρλεο)/(Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410-74445-47  

o ΣΔΣΔ Κέξθπξαο (Μαγεηξηθήο Σέρλεο)/(Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο 
Σερληθήο) Ξελνδνρείν ''ΓΑΛΑΞΗΑ'' 
Γνπβηά Κέξθπξα, ηει. 26610-91541  

o ΣΔΣΔ Ναππιίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΑΣΔΡΗΑ'' 
Σνιφ Αξγνιίδαο, ηει. 27520-58149  

o ΣΔΣΔ Θξάθεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
1ν ρικ. Δζληθήο νδνχ Αιεμαλδξνχπνιεο-Μάθξεο, Αιεμαλδξνχπνιε (πξψελ 
Δθπ/ξηα ''ΣΑΝΣΑΛΑΚΖ''), ηει. 25510- 25288  

o ΣΔΣΔ Γαιαμεηδίνπ (Μαγεηξηθήο Σέρλεο)/(Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο 
Σερληθήο) 
Γαιαμείδη Φσθίδαο, ηει.22650-41997-8  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηψλ Δπηζηηηζκνχ θαη Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ 
Δπαγγεικάησλ 
νισκνχ 65,Αζήλα ηει. 210- 5234002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μαθελίζηαο/α 

Τι κάνει : 

http://www.oaed.gr/
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πλνδεχεη ηνλ/ηελ ειεθηξνιφγν ελφο ηειενπηηθνχ ή θηλεκαηνγξαθηθνχ ζπλεξγείνπ θαη είλαη 
ππεχζπλνο/ε γηα ηε κεηαθνξά θαη ην ζηήζηκν φισλ ησλ εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαη 
εμαξηεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάκεξα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο αλάκεζα ζε εζνπνηνχο-θαιιηηέρλεο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο ζε ζπλζήθεο δχζθνιεο, κεξηθέο θνξέο ζηελ χπαηζξν 
θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη ακνηβέο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο, φηαλ 
απνθηήζεη εκπεηξία θαη νη πξννπηηθέο θαίλνληαη πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ καθελίζηαο/α εξγάδεηαη ζε ζηνχληην ή ζε εμσηεξηθά γπξίζκαηα γηα ηειενπηηθέο ή 
θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δλσζε Σερληθψλ Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Σειεφξαζεο (ΔΣΔΚΣ) 
Βαιηεηζίνπ 25, Αζήλα, ηει. 210-3602379,3615675  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μαθηγηέξ/Μαθηγηέδ 

Τι κάνει : 

Δηνηκάδεη θαη βάθεη ην πξφζσπν ησλ εζνπνηψλ αλάινγα κε ην ξφιν πνπ ζα παίμνπλ θαη ηα 
θνζηνχκηα πνπ ζα θνξέζνπλ, ζε κηα ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή ζθελή ή ζεαηξηθή 
παξάζηαζε. Δπίζεο, βάθεη ην πξφζσπν δηαθφξσλ θαιιηηερλψλ (ηξαγνπδηζηψλ, θηι.) πξηλ 
εκθαληζζνχλ ζην θνηλφ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 
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 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη δεκηνπξγηθφο/ή θαη λα δηαζέηεηο θαληαζία  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο αλάκεζα ζε εζνπνηνχο-θαιιηηέρλεο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε, ζπλεπήο θαη επγεληθφο/ή  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο δνπιεχεη φξζηνο/α ή ζθπκκέλνο/ε θάησ απφ έληαζε θαη πίεζε θαη κεξηθέο θνξέο 
θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο. Γελ έρεη ζηαζεξφ σξάξην θαη είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζζεί λα 
δνπιέςεη βξάδηα ή ζαββαηνθχξηαθα. Δάλ είλαη ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο δνπιεχεη πνιιέο 
ψξεο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη κάιινλ δχζθνιεο, νη ακνηβέο φκσο είλαη αξθεηά θαιέο θαη 
ην επάγγεικα θαίλεηαη λα έρεη δήηεζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ καθηγηέξ/έδ κπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο ζην ρψξν ηνπ 
ζεάκαηνο ή θαη σο ζπλεξγάηεο/ηξηα κεγάισλ θνκκσηεξίσλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δλσζε Σερληθψλ Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Σειεφξαζεο (ΔΣΔΚΣ) 
Βαιηεηζίνπ 25, Αζήλα, ηει. 3602379,3615675  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μαληθηνπξίζηαο/α-Πεληηθηνπξίζηαο/α 

Τι κάνει : 
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Φξνληίδεη θαη πεξηπνηείηαη ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ησλ πειαηψλ/ηζζψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
επηζπκίεο ηνπο. Κφβεη ηα λχρηα, ηα ιηκάξεη, ηα βάθεη θαη γεληθά πξνζέρεη ηελ θαιή εκθάληζε 
ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ηνπ πειάηε/ηεο πειάηηζζαο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή θαη επγεληθφο/ή  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε ρψξνπο κε θαλνληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο. πλήζσο δνπιεχεη 
ζθπκκέλνο/ε γηα πνιιέο ψξεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο καληθηνπξίζηαο-πεληηθηνπξίζηαο / ε καληθηνπξίζηα-πεληηθηνπξίζηα κπνξεί λα 
απηναπαζρνιεζεί ή λα ζπλεξγαζηεί κε θνκκσηήξηα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μαλνπβξαδφξνο/ηζζα  

Τι κάνει : 

Δίλαη ν ηερλίηεο/ηξηα ηεο Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο πνπ θξνληίδεη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ 
θαη εξγαιείσλ ζην ζεκείν πνπ γίλνληαη νη επηζθεπέο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά κεραλήκαηα 
(θιάξθ, παιάγθα, θηι.),  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  
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Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο, ζπρλά ζε κεγάιν χςνο, ζε αλνηθηφ ρψξν θάησ απφ 
νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη 
αηπρήκαηα θαη ςχρξαηκνο/ε γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θάπνηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηε Ναππεγηθή βηνκεραλία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μαξκαξάο/ Σερλίηξηα Μαξκάξσλ 

Τι κάνει : 

Παίξλεη ηε παξαγγειία, θφβεη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αθξίβεηα ην κάξκαξν θαη ην ιεηαίλεη. 
Μεηά, ην κεηαθέξεη θαη ην ηνπνζεηεί. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ αγνξά ησλ πιηθψλ θαη ηεο 
πξψηεο χιεο θαζψο θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ. Υξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα θνπήο 
θαη ιείαλζεο, κπζηξί θαη ζβνπξάθη. Με ηα ειεθηξηθά εξγαιεία θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο πην 
εχθνια θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα (ράλεηαη ιηγφηεξν κάξκαξν).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο φξζηνο/α ζε αλνηθηφ, ζηεγαζκέλν ρψξν κε πνιχ πγξαζία θαη ζφξπβν. 
εθψλεη βαξηά πξάγκαηα θαη πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κελ ζπκβεί 
θάπνην αηχρεκα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα καξκάξσλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνηερλία καξκάξσλ θαη ζε νηθνδνκηθέο 
θαηαζθεπέο.  
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (Σερλίηεο Μαξκάξνπ) 

Πεξηνρή Μπινπνηάκνπ, ηει. 25210-81170,81304  
o ΚΔΣΔΚ Παιιήλεο (Σερλίηεο Μαξκάξνπ) 

Γσδψλεο , ζέζε Παπαρσξάθη, ηει. 210-6030466-67  
o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Σερλίηεο Μαξκάξσλ) 

Θεζζαινλίθεο 73, ηει.22310- 696218  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία σκαηείσλ Μαξκάξνπ Διιάδαο 
Λαθσλίαο 40-44, Αζήλα ηει. 210- 6922990  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μειηζζνθφκνο 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπγθνκηδή ηνπ κειηνχ. Φξνληίδεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
κειηζζηνχ ζε κέξνο κε άθζνλε ηξνθή θαη ηηο θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Δπηζεσξεί 
ζπρλά ην κειίζζη γηα λα δεη αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ειέγμεη ηελ παξαγσγή. Σελ 
άλνημε καδεχεη ην κέιη θαη ην βαζηιηθφ πνιηφ θαη ηα δίλεη ζηελ αγνξά.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ςχρξαηκνο/ε  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη ζπλεπήο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κε σξάξην πνπ δελ είλαη 
ζηαζεξφ. Πξέπεη λα θνξά εηδηθή θφξκα εξγαζίαο, κάζθα θαη γάληηα. Γηα κεγάιν δηάζηεκα 
ρξεηάδεηαη λα δνπιεχεη κφλνο ηνπ/ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην επάγγεικα παξνπζηάδεη 
αλάπηπμε θαη νη πξννπηηθέο είλαη πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα έρεη ηε δηθήηνπ/ηεο επηρείξεζε θαη λα πνπιάεη ηα πξντφληα ηνπ/ηεο κφλνο ηνπ/ηεο ή 
ζε ζπλεηαηξηζκνχο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 

o Γεσξγηθή ρνιή πγγξνχ (Μειηζζνθνκίαο) 
Λ.Κεθηζίαο 182 ηει. 210-8082467,8011146  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραληθφο Απηνθηλήησλ 

Τι κάνει : 

Δμεηάδεη κε πξνζνρή ηνλ θηλεηήξα, ηα θξέλα θαη ηα άιια βαζηθά κέξε ηνπ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ ηνπ απηνθηλήηνπ γηα λα δεη αλ ιεηηνπξγνχλ θαιά. Μεηά, απνθαζίδεη αλ ρξεηάδνληαη 
ξχζκηζε, ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε 
/ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να έρεηο θαιή αθνή θαη φξαζε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζε ζπλεξγεία, φπνπ επηθξαηεί ε κπξσδηά ηεο βελδίλεο, ησλ θαπζαεξίσλ θαη ν 
ζφξπβνο ησλ κεραλψλ. Αιινηε δνπιεχεη φξζηνο/α θαη άιινηε ζθπθηφο/ή ή μαπισκέλνο/ε 
θάησ απφ ην απηνθίλεην. Ζ λέα ηερλνινγία βνεζάεη λα γίλνπλ πην θαζαξά θαη ζχγρξνλα ηα 
ζπλεξγεία θαη πην εχθνιε ε δνπιεηά. Ζ αγνξά εξγαζίαο είλαη αλνηθηή θαη νη πξννπηηθέο 
θαίλνληαη θαιέο. Οη εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο/ εμεηδηθεπκέλεο ηερλίηξηεο έρνπλ πνιχ επλντθέο 
πξννπηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραληθφο απηνθηλήησλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε ζπλεξγείν απηνθηλήησλ σο ηερλίηεο. Γηα 
λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε ρξεηάδεηαη άδεηα απφ ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

http://www.oaed.gr/
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o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Αηγάιεσ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Πιαπνχηα 11, ηει. 210-989452-53  

o ρνιή Μαζεηείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Πχξγνο Βαζηιίζζεο,ηει.210-2311083  

o KETEK Μνζράηνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Θεζζαινλίθεο 47, ηει. 210-4818652-54  

o KEΣEK Πεηξαηά (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o KETEK Διεπζίλαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Μάλδξα Αηηηθήο, ηει. 210- 5542375  

o KETEK Υίνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει. 22710-22307  

o KETEK Ρφδνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Θ. νθνχιε 93, ηει. 22410-31083  

o KETEK Μπηηιήλεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210- 3474665,3473984  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει. 22210- 54105  

o KETEK Θεζζαινλίθεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αζψκαηα Ζκαζίαο, ηει. 23310-29430  

o KETEK Καηεξίλεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λαξίζεο 150, ηει. 23510-35165  

o KETEK Κνδάλεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο,  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αξρειάνπ 1, ηει. 23850-22357  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
25εο Μαξηίνπ 29, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o KETEK εξξψλ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
23210-50475  

o KETEK Γξάκαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Πεξηνρή Μπινπνηάκνπ, 25210-81170,81304  

o KETEK Κνκνηελήο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Πειαγίαο, ηει. 25510-38154  

o ΚΔΣΔΚ Οξεζηηάδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23956  

o KETEK Λάξηζαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-229484  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 2231-43236  

o KETEK Βφινπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684  

o KETEΚ Καξδίηζαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466  
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o KETEK Κέξθπξαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Π.Εαθεηξνπνχινπ 21, ηει. 26610-39250  

o KETEK Πάηξαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Αζελψλ, Ρίν, ηει. 2610-991734  

o KETEK Αξγνιίδαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 07520-28654  

o KETEK Καιακάηαο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Αζπξφρσκα, ηει. 07210-69354  

o KETEK Πχξγνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ,ηει. 26210-33154  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει.26410-23008  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.2710-22307  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Μεραλνηερλίηεο Απηνθηλήησλ) 
Γηφθπξν, ηει. 2810-250260  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Δπηζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ θαη Μεραλεκάησλ 
(ΠΟΒΔΑΜ) 
Κσλζηαληηλνππφιεσο 183-185, Αζήλα ηει. 210- 5138913  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραληθφο Μεραλψλ γξαθείνπ 

Τι κάνει : 

Διέγρεη ηηο κεραλέο γξαθείνπ (γξαθνκεραλέο, θσηνηππηθά, θηι.), ηηο επηδηνξζψλεη, ηηο 
ζπληεξεί θαη ηηο θαζαξίδεη. Δπηδηνξζψλεη ηηο κηθξνβιάβεο επηηφπνπ ελψ γηα κεγαιχηεξεο 
παίξλεη ηελ κεραλή ζην εξγαζηήξην. Υξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία φπσο θαηζαβίδηα, θιεηδηά 
αιιά θαη εηδηθά εξγαιεία γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Μπνξεί λα εηδηθεπηεί ζε έλα ηχπν ή ζε 
κία κάξθα κεραλεκάησλ.  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε θαζηζηφο/ή. Μεηαθηλείηαη ζπρλά γηα λα πάεη ζηα γξαθεία 
ησλ πειαηψλ ηνπ/ηεο. Μπνξεί λα ιεξσζεί θαη πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ψζηε 
λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε εηαηξία ή αληηπξνζσπεία κεραλψλ γξαθείνπ ή λα απηναπααζρνιεζεί.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) 
Λεσθ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, η.θ 14234 Ν.Ησλία ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραληθφο Πινίσλ 

Τι κάνει : 

Κάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηδηνξζψζεηο ζηηο κεραλέο ελφο πινίνπ. Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία 
θαη ζπληήξεζε ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ, ησλ ειεθηξνγελλεηξηψλ, ησλ ιεβήησλ θαη γεληθά 
φινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ δηαζέηνπλ ηα ζχγρξνλα πινία.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ζηε ζάιαζζα  

 Να κπνξείο λα δνπιεχεηο ρσξίο ζηαζεξφ σξάξην  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Γνπιεχεη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν κε δέζηε, ζφξπβν θαη δηάθνξεο κπξσδηέο. Οηαλ βξίζθεηαη 
πάλσ ζην πινίν δελ έρεη ζηαζεξφ σξάξην. Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή έηζη ψζηε 
λα κε γίλεη αηχρεκα αιιά θαη γηα λα κελ αθηλεηνπνηεζεί ην πινίν.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραληθφο πινίσλ εξγάδεηαη είηε ζηα λαππεγεία είηε ζην πινίν πνπ ηαμηδεχεη.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Λχθεηα Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο-Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ 
Ννηαξά 92, Πεηξαηάο-ηει. 210- 4128060,4224000  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o ρνιή Μαζεηείαο Ναχζηαζκνπ αιακίλαο (Σερλίηεο Μεραλψλ Δζσηεξηθήο 

Καχζεο) 
Ναχζηαζκνο αιακίλαο, ηει. 210- 4677784  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιιήλα Δλσζε Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  
Μπνπκπνπιίλαο 21, Πεηξαηάο ηει. 210- 4179144,4123721  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραληθφο Πξνβνιήο 

Τι κάνει : 

Δξγάδεηαη ζην εηδηθφ δσκάηην ζην πίζσ κέξνο ησλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ρεηξίδεηαη 
θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο πξνβνιήο. Πξνεηνηκάδεη ηελ ηαηλία γηα λα παηρζεί θαη θξνληίδεη λα 
κελ παξνπζηαζζεί θαλέλα πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  
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Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε κηθξφ θαη ζθνηεηλφ ρψξν, ζπλήζσο βξάδηα θαη ζαββαηνθχξηαθα. Οκσο ε δνπιεηά 
δελ είλαη θνπξαζηηθή θαη νη ακνηβέο είλαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραληθφο πξνβνιήο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε θηλεκαηνγξάθνπο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθέο ρνιέο Κηλεκαηνγξάθνπ  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπ. Πνιηηηζκνχ, Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ 
Ρεζχκλνπ 1, Αζήλα, ηει. 210- 8201761  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραλνηερλίηεο/ηξηα Αεξνζθαθψλ 

Τι κάνει : 

Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα, ηα πδξαπιηθά, ειεθηξηθά θαη κεραληθά 
ζπζηήκαηα θαη φξγαλα ηνπ ζθάθνπο. Δπίζεο, ειέγρεη ην εζσηεξηθφ ηνπ αεξνζθάθνπο, ην 
ζάιακν ηνπ θπβεξλήηε/ ηεο θπβεξλήηξηαο θαη ησλ επηβαηψλ, ην ρψξν ησλ απνζθεπψλ, θηι. 
Σέινο, θάλεη δηάθνξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. πλήζσο εηδηθεχεηαη ζε έλα ηχπν αεξνζθάθνπο 
θαη δνπιεχεη θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ/ηεο κεραληθνχ αεξνζθαθψλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο θαη λα θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγνχλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζε ππφζηεγα αεξνπιάλσλ φπνπ επηθξαηεί ζφξπβνο, κπξσδηά βελδίλεο, 
θαπζαεξίσλ, θηι. Ο ζφξπβνο κπνξεί λα είλαη ηφζν δπλαηφο πνπ ρξεηάδεηαη λα θνξά 
σηναζπίδεο. Γνπιεχεη άιινηε φξζηνο/α, άιινηε πάλσ ζε ζθάια θαη άιινηε θαζηζηφο/ε, 
ζθπθηφο/ή ή μαπισκέλνο/ε. Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ επάγγεικα κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραλνηερλίηεο/ηξηα αεξνζθαθψλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο - 
βηνκεραλίεο.  
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραλνμπινπξγφο 

Τι κάνει : 

Υξεζηκνπνηεί ην αιπζνπξίνλν, ηελ πξηνλνθνξδέια θαη άιια εηδηθά κεραλήκαηα γηα λα θφςεη 
ηνπο θνξκνχο ησλ δέληξσλ θαη λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε ζαλίδεο, δνθάξηα, καδέξηα θηι. 
Καζαξίδεη θαη ιεηαίλεη ηελ επηθάλεηα ησλ μχισλ θαη ηνπο δίλεη ηε κνξθή πνπ πξέπεη αλάινγα 
κε ην πνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη θαιφο ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο ζηα ρέξηα θαη ηα δάρηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλέρεηα φξζηνο/α ζηελ χπαηζξν ή ζε ρψξνπο κε πνιχ ζθφλε θαη ζφξπβν. Πξέπεη λα 
είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραλνμπινπξγφο κπνξεί λα απηναπαζρνιεζεί ή λα εξγαζηεί σο εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο 
ζε εξγνζηάζην ή εξγνζηάζην θαηεξγαζίαο μχινπ ή ζε βηνηερλία επίπισλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Δζληθ.Οδφο Υαιθίδαο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει. 22210- 54105  
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o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Θεζζαινλίθεο 73, Χξαηφθαζηξν, 57013 ηει.23100- 696212, fax.2310-696214  

o ΚΔΣΔΚ Καβάιαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 22510- 232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει. 
23210-50475,50005  

o ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (Ξπινπξγνί) 
Πεξηνρή Μπινπνηάκνπ, ηει. 25210-81170,81304  

o ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 22410-256831-3  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310-43236  

o ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-40858 fax.26510-43466  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Καιακάηαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραλνζπληεξεηήο/ηξηα  

Τι κάνει : 

Διέγρεη θαη ζπληεξεί δηάθνξα κεραλήκαηα ζηηο βηνκεραλίεο. Δληνπίδεη ηηο βιάβεο, ιχλεη ην 
κεράλεκα θαη επηζθεπάδεη ή αληηθαζηζηά ηα ραιαζκέλα εμαξηήκαηα. Μπνξεί λα ρξεηαζζεί λα 
ζρεδηάζεη θαη λα θηηάμεη ν/ε ίδηνο/α ην ραιαζκέλν εμάξηεκα. Σέινο, ειέγρεη αλ ην κεράλεκα 
ιεηηνπξγεί ζσζηά. Υξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία εθαξκνζηή (ζθπξηά, θαηζαβίδηα, θηι.) θαη 
δνπιεχεη θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο πνιιέο θνξέο ζθπθηφο/ή, θάησ απφ κεραλήκαηα, 
μαπισκέλνο/ε ή πάλσ ζε ζθαισζηέο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα δνπιέςεη λχρηα 
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ή Κπξηαθή. Οη ζπλζήθεο δνπιεηάο είλαη δχζθνιεο, ζπλήζσο ιεξψλεηαη θαη πξέπεη είλαη 
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή φηαλ ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα. Ακείβεηαη σο εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο/ 
εηδηθεπκέλε ηερλίηξηα αιιά είλαη δχζθνιν λα βξεη δνπιεηά εμαηηίαο ηεο θξίζεο πνπ 
αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραλνζπληεξεηήο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο κεηάιινπ 
θαη θαηαζθεπήο κεραλψλ ή ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μεραλνηερλίηεο/ηξηα - Υεηξηζηήο/ηξηα 
Δξγαιεηνκεραλψλ Δπεμεξγαζίαο Μεηάιινπ 

Τι κάνει : 

Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί εξγαιεηνκεραλέο, δειαδή ηα εηδηθά κεραλήκαηα πνπ δίλνπλ κνξθή ζε 
θνκκάηηα κεηάιινπ. Αλάινγα κε ην κέηαιιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηε δνπιεηά πνπ ζα 
θάλεη, δηαιέγεη ην θαηάιιειν εξγαιείν, θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο (ηαρχηεηα 
θνπήο, θηι.), ραξάδεη ην κέηαιιν θαη ην βάδεη ζην εξγαιείν. Μπνξεί λα εηδηθεπηεί ζε 
ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα (ηνξλαδφξνο/ θξεδαδφξνο, θηι.).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ή ζθπκκέλνο/ε ζπλήζσο ζε θιεηζηφ ρψξν κε ηερλεηφ θσηηζκφ αιιά κε 
πνιχ ζφξπβν θαη πγξαζία. Πξέπεη λα θνξά πξνζηαηεπηηθά κέζα θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Μπνξεί λα εξγαζζεί ζε πνιινχο ηνκείο. Αλ 
απνθηήζεη εμεηδίθεπζε νη απνδνρέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κεραλνηερλίηεο/ηξηα - ρεηξηζηήο/ηξηα εξγαιεηνκεραλψλ επεμεξγαζίαο κεηάιινπ κπνξεί λα 
εξγαζηεί ζε κεραλνπξγείν ή εξγνζηάζην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα κεραλήκαηα ή λα 
αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο κεραλνπξγείν αλ δηαζέηεη θεθάιαην.  
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ: 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Αηγάιεσ (Μεραλνηερλίηεο) 
Πιαπνχηα 11, ηει. 210-989452-53  

o ΚΔΣΔΚ Καιακαθίνπ (Μεραλνηερλίηεο) 
Γσδεθαλήζνπ 6, ηει. 210-9915025  

o KEΣEK Πεηξαηά (Μεραλνηερλίηεο) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ρνιή Μαζεηείαο Μεραλνηερληηψλ Αζελψλ (Μεραλνηερλίηεο) 
Θξάθεο 2, Τκεηηφο ηει.210-9704343  

o ρνιή Μαζεηείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ (Μεραλνηερλίηεο) 
Πχξγνο Βαζηιίζζεο,ηει.210-2311083  

o KETEK Διεπζίλαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Μάλδξα Αηηηθήο, ηει. 210- 5542375  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Μεραλνηερλίηεο) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210- 3474665,3473984  

o Κέληξν Μαζεηείαο θαξακαγθά (Μεραλνηερλίηεο) 
Λεσθ. ρηζηνχ 1, ηει. 210-5572728  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει. 22210- 54105  

o KETEK Θεζζαινλίθεο (Μεραλνηερλίηεο) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Αζψκαηα Ζκαζίαο, ηει. 23310- 29430  

o KETEK Καηεξίλεο (Μεραλνηερλίηεο) 
Λαξίζεο 150, ηει. 23510-35165  

o KETEK Κνδάλεο (Μεραλνηερλίηεο) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο,  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Αξρειάνπ 1, ηει. 23850-22357  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Μεραλνηερλίηεs) 
25εο Μαξηίνπ 29, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o KETEK εξξψλ (Μεραλνηερλίηεο ) 
23210-50475  

o KETEK Γξάκαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Πεξηνρή Μπινπνηάκνπ, 25210-81170,81304  

o KETEK Λάξηζαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-229484  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 2231-43236  

o KETEK Πάηξαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Λεσθ. Αζελψλ, Ρίν, ηει. 2610-991734  

o KETEK Αξγνιίδαο (Μεραλνηερλίηεο) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o KETEK Πχξγνπ (Μεραλνηερλίηεο) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ,ηει. 26210-33154  

http://www.oaed.gr/
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o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Μεραλνηερλίηεο) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.2710-22307  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Μεραλνηερλίηεο) 
Γηφθπξν, ηει. 2810-250260  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μνληέξ/Μνληέδ ηεο Ληζνγξαθίαο 

Τι κάνει : 

Σνπνζεηεί κε απφιπηε αθξίβεηα ηα θηικ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ πάλσ ζε κία εηδηθή 
πιαζηηθή επηθάλεηα ψζηε λα πάξνπλ ηε ζσζηή ζέζε ζηηο ζειίδεο ηνπ εληχπνπ. Δίλαη κηα απφ 
ηηο εμεηδηθεχζεηο ζην ρψξν ηεο ηππνγξαθίαο (θσηνιηζνγξάθνο, κνληέξ/έδ, ξεηνπζέξ/έδ, 
θσηνκεηαθνξέαο, ηερλίηεο/ηξηα κεηαμνηππίαο, εθηππσηήο/ηξηα,). ε κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη 
αληίζηνηρνη ηερλίηεο/αληίζηνηρεο ηερλίηξηεο κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο 
απφ απηέο ηηο δνπιεηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α κπξνζηά ζε έλα εηδηθφ γξαθείν. Υξεζηκνπνηεί πξνβνιείο γηα λα κελ θάλεη 
ιάζνο θαζψο θαη άιια ιεπηά εξγαιεία. Ακείβεηαη κε ην βαζηθφ εκεξνκίζζην εηδηθεπκέλνπ 
ηερλίηε/εηδηθεπκέλεο ηερλίηξηαο. Γνπιεχεη είηε κε βάζε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο είηε κε 
ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ είλαη ζπλήζσο αξθεηά επλντθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κνληέξ/έδ ηεο ιηζνγξαθίαο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο ηππνγξαθίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
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o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Αγγεηνπιάζηε-Κεξακίζηα) 
Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 
210-2819672  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο, Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Μπάξκαλ/Μπαξγνχκαλ  

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη δηαθφξσλ ηχπσλ θνθηετι, αλαθαηεχνληαο πνηά ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο πνπ 
πξέπεη λα ππνινγίζεη ζσζηά. Φξνληίδεη λα εμνπιίζεη θαη λα αλεθνδηάδεη ην κπάξ, ειέγρεη θαη 
επηβιέπεη ηα απνζέκαηα. εξβίξεη ζηνπο πειάηεο, θξαηάεη ηακείν θαη απνδίδεη ινγαξηαζκφ. 
Υξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο θαη δηάθνξα εξγαιεία, ηα νπνία θαζαξίδεη θαη ηαθηνπνηεί.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηελ παξαζθεπή πνηψλ  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξψπνπο  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να έρεηο θαιή κλήκε θαη λα είζαη πξνζεθηηθφο/ή ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Βξίζθεηαη ζπλέρεηα πίζσ απφ ην κπαξ, ληπκέλνο/ε κε εηδηθή ζηνιή (ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο), πάληα φξζηνο/α θαη ηα ρέξηα ηνπ/ηεο έξρνληαη ζπλέρεηα ζε επαθή κε ην λεξφ θαη 
ηνλ πάγν. Γνπιεχεη κε βάξδηεο, ζαββαηνθχξηαθα, γηνξηέο θαη αξγίεο, ζπλήζσο μελπρηάεη θαη 
πεξλά πνιιέο ψξεο ζε ρψξν κε θαπλφ ηζηγάξνπ θαη δπλαηή κνπζηθή. Πνιιέο θνξέο 
ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο γηα απηφ πξέπεη λα είλαη 
επγεληθφο/ή θαη λα θξαηά ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Οη απνδνρέο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζπρλά έρεη πνζνζηφ ζηηο αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ κπάξκαλ/κπαξγνχκαλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε κπαξ, εζηηαηφξηα, ζε μελνδνρεηαθέο 
κνλάδεο, ζε θέληξα ςπραγσγίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 
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o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910-
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 23920- 23257  

o ΣΔΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-
ΖΛΗΟ'' 
Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ηει. 2810-761363  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410-74445-47  

o ΣΔΣΔ Κέξθπξαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΓΑΛΑΞΗΑ'' 
Γνπβηά Κέξθπξα, ηει. 26610-91541  

o ΣΔΣΔ Ναππιίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΑΣΔΡΗΑ'' 
Σνιφ Αξγνιίδαο, ηει. 27520-58149  

o ΣΔΣΔ Θξάθεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
1ν ρικ. Δζληθήο νδνχ Αιεμαλδξνχπνιεο-Μάθξεο, Αιεμαλδξνχπνιε (πξψελ 
Δθπ/ξηα ''ΣΑΝΣΑΛΑΚΖ''), ηει. (0551) 25288  

o ΣΔΣΔ Γαιαμεηδίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
Γαιαμείδη Φσθίδαο, ηει. 22650-41997/8  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηψλ Δπηζηηηζκνχ θαη Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ 
Δπαγγεικάησλ 
νισκνχ 65,Αζήλα ηει. 210-5234002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ξπινγιχπηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Παίξλεη ην έπηπιν απφ ηνλ/ ηελ επηπινπνηφ ή αγνξάδεη ην θαηάιιειν μχιν κφλνο ηνπ/ κφλε 
ηεο. Υαξάδεη ην ζρέδην θαη ην ζθαιίδεη. Σξίβεη θαη ιεηαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 
αλ ην θνκκάηη είλαη κηθξφ ην ινπζηξάξεη κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο ή ην δίλεη ζην ζηηιβσηή επίπισλ. 
Υξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία π.ρ. ζθαξπέιν, ζέγα, θνπηηθά εξγαιεία, ηξνρφ, θηι.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ μχιν  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να έρεηο θαιιηηερληθή δηάζεζε  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  
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 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ή θαζηζηφο/ή ζε εξγαζηήξην, ζπίηηα ή εθθιεζίεο, ρσξίο ζφξπβν ή νζκέο, κε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο αιιά κε ηε ζθφλε θαη ηα ξνθαλίδηα ηνπ μχινπ. 
Δίλαη ειαθξά ζθπκκέλνο/ε θαη θάλεη ιεπηέο θαη αθξηβείο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ μπινγιχπηεο/ηξηα κπνξεί λα απηναπαζρνιεζεί ή λα ζπλεξγάδεηαη κε εξγνζηάζηα 
θαηαζθεπήο επίπισλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,Άιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 

o Σερληθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καιακπάθαο 
(Ξπινγιππηηθήο) 
ηει. 24320-22781  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξχινπ 
Μελάλδξνπ 15-17, Αζήλα ηει. 210-3216491  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ξπινπξγφο 

Τι κάνει : 
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Φηηάρλεη θνπθψκαηα, παηψκαηα, ζθάιεο, έπηπια θαη άιια μχιηλα αληηθείκελα. Γηαιέγεη ην 
είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ μχισλ αλάινγα κε ηελ παξαγγειία, κεηξά ηηο δηαζηάζεηο, 
ζεκαδεχεη θαη ηα θφβεη. Πξηνλίδεη, πιαλίδεη, ιηκάξεη θαη ζπλαξκνινγεί ηα θνκκάηηα ηνπ μχινπ. 
Σέινο, ηα ηνπνζεηεί ζηηο νηθνδνκέο. Δπίζεο, επηζθεπάδεη δηάθνξεο μχιηλεο θαηαζθεπέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ μχιν  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ζπλήζσο ζην εξγαζηήξην ηνπ, ζε εξγνζηάζην μπιείαο, κέζα ζηηο νηθνδνκέο 
θαη θακηά θνξά ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. Ο ρψξνο πνπ δνπιεχεη έρεη ζπλήζσο πνιχ ζφξπβν θαη 
ζθφλε. Πξέπεη λα πξνζέρεη πάξα πνιχ γηα λα κελ πάζεη αηχρεκα. Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ 
επάγγεικα θαη ππάξρεη πάληα δνπιεηά ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη πξννπηηθέο είλαη πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο εηδηθεπκέλνο/ε ηερλίηεο/ηξηα ζε εξγνζηάζηα θαηεξγαζίαο μχινπ, ζε 
θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο εηαηξίεο, ζε βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο επίπισλ. Δπίζεο κπνξεί λα 
εξγαζηεί ζε νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ πνπ εθηεινχλ δηάθνξα ηερληθά έξγα. 
Σέινο κπνξεί λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o KEΣEK Πεηξαηά (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει. 22210-54105  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Χξαηνθάζηξνπ 18, ηει.2310-696218  

o KETEK Καβάιαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει. 
23210- 50475,50005  

o ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Πεξηνρή Μπινπνηάκνπ, ηει. 25210-81170,81304  

o KETEK Λάξηζαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410- 229484  
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o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310- 43236  

o ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-43466  

o KETEK Αξγνιίδαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Καιακάηαο (Ξπινπξγνί-Δπηπινπνηνί) 
Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
Λεσθφξνο πγγξνχ 221 ηει. 210-9331865  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξχινπ 
Μελάλδξνπ 15-17, Αζήλα ηει. 210-3210745  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Οδεγφο Αζζελνθφξνπ 

Τι κάνει : 

Μεηαθέξεη αζζελείο ζην λνζνθνκείν νδεγψληαο φζν πην γξήγνξα γίλεηαη αιιά θαη κε κεγάιε 
πξνζνρή. Πξέπεη επίζεο λα θξνληίδεη ψζηε ην αζζελνθφξν λα είλαη θαζαξφ θαη λα ππάξρνπλ 
φια ηα απαξαίηεηα είδε πξψησλ βνεζεηψλ. Σέινο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
αζζελνθφξνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  
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 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κε βάξδηεο θάησ απφ έληαζε νδεγψληαο γηα πνιιέο ψξεο ζε δξφκνπο κε θίλεζε. 
Ακείβεηαη κε ην βαζηθφ κηζζφ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Μπνξεί φκσο λα 
δνπιέςεη θαη ζαλ νδεγφο άιισλ νρεκάησλ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο θαη ζε νπνηαδήπνηε 
θνηλσληθή ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί αζζελνθφξα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ Διιάδαο 
Kάληγγνο 19 ,Αζήλα, ηει. 210-3834869,3845732  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ  
Αξηζηνηέινπο 22, Αζήλα, ηει. 210-5236094,5234589  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Οδεγφο Λεσθνξείνπ-Πνχικαλ 

Τι κάνει : 

Μεηαθέξεη ηνπο επηβάηεο κε ην ιεσθνξείν είηε κέζα ζηελ πφιε είηε ζε πην κεγάια ηαμίδηα. 
Πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ επηβηβαζηεί ή απνβηβαζηεί πξηλ μεθηλήζεη. Θα πξέπεη επίζεο 
λα θαζαξίδεη θαη λα πεξηπνηείηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ ιεσθνξείνπ ή ηνπ πνχικαλ θαζψο θαη λα 
θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο δηάθνξα νρήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  

 Να αληέρεηο λα κείλεηο άγξππλνο/ε γηα αξθεηέο ψξεο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  
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 Να είζαη επγεληθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Οδεγεί πνιιέο ψξεο αθφκα θαη ηελ λχρηα θάησ απφ δχζθνιεο, πνιιέο θνξέο, ζπλζήθεο. 
Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Ζ ακνηβή ηνπ/ηεο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή, νη ζέζεηο εξγαζίαο αξθεηέο θαη νη πξννπηηθέο θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν, ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο 
ζπγθνηλσληψλ, ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ιεσθνξεία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο σο ππάιιεινο ή σο ειεχζεξνο/ε 
επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Οδεγφο Σαμί 

Τι κάνει : 

Μεηαθέξεη πειάηεο/ηζζεο ζηελ πεξηνρή πνπ ζέινπλ, θπξίσο κέζα ζηηο πφιεηο. Πξέπεη λα μέξεη 
θαιά ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ηνπο δξφκνπο γηα λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο/ηηο πειάηηζζέο 
ηνπ/ηεο γξήγνξα αιιά θαη λα παίξλεη πεξηζζφηεξνπο/εο. Θα πξέπεη λα δηαηεξεί ην ηαμί ηνπ ζε 
θαιή θαηάζηαζε, ηφζν ζηε κεραλή φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο δηάθνξα νρήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να κπνξείο λα αληηκεησπίδεηο δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο ηε λχρηα θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  

 Να αληέρεηο λα κείλεηο άγξππλνο/ε γηα αξθεηέο ψξεο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Οδεγεί πνιιέο ψξεο, αθφκα θαη ηε λχρηα θάησ απφ δχζθνιεο πνιιέο θνξέο ζπλζήθεο (ππθλή 
θπθινθνξία, θαπζαέξηα). Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη 
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αηπρήκαηα. Οηαλ νδεγεί λχρηα ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη πξνζεθηηθφο κε ηνπο πειάηεο/ηζζεο 
δηφηη κπνξεί λα πέζεη ζχκα ιεζηείαο. Ζ ακνηβή ηνπ/ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, νη ζέζεηο εξγαζίαο 
αξθεηέο θαη νη πξννπηηθέο θαίλνληαη θαιέο. Χζηφζν γηα λα πάξεη ηελ άδεηα γηα δηθφ ηνπ/ηεο 
ηδηφθηεην ηαμί ρξεηάδεηαη έλα ζνβαξφ ρξεκαηηθφ πνζφ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ή λα έρεη δηθφ ηνπ/ηεο ηαμί.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηψλ Απηνθηλήησλ Σαμί θαη Αγνξαίσλ 
Πεηξαηψο 4, Αζήλα ηει. 210-5236904,5235198  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Οδεγφο Φνξηεγνχ-Νηαιίθαο 

Τι κάνει : 

Μεηαθέξεη κε ην θνξηεγφ εκπνξεχκαηα είηε κέζα ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Πξέπεη λα 
θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ/ηεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα. Αλ θηάζεη 
λσξίηεξα παίξλεη δψξν, αλ αξγήζεη πιεξψλεη θάπνην πξφζηηκν. Φξνληίδεη κε ηνλ/ηελ βνεζφ 
ηνπ/ηεο γηα ηε ζσζηή θφξησζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ηε ζπληήξεζε ηνπ 
θνξηεγνχ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο δηάθνξα νρήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να κπνξείο λα δνπιεχεηο κφλνο/ε ζνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα  

 Να κπνξείο λα αληηκεησπίζεηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  

 Να αληέρεηο λα κείλεηο άγξππλνο/ε γηα αξθεηέο ψξεο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Οδεγεί πνιιέο ψξεο θάησ απφ δχζθνιεο ζπλήζσο ζπλζήθεο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν σξάξην. 
Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Οη ακνηβέο είλαη πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθέο, θπξίσο αλ δελ μεπεξάζεη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ έρεη.  
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Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ή σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο ζπλεξγαδφκελνο/ε κε 
νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

  Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Οηθηαθφο/ή Βνεζφο 

Τι κάνει : 

Καζαξίδεη έλα ζπίηη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία πνπ έρεη θάλεη 
κπνξεί λα αλαιακβάλεη επηπιένλ δνπιεηέο (π.ρ. θαζάξηζκα ραιηψλ, ζηδέξσκα ξνχρσλ, 
καγείξεκα θηι.)  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Nα είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη πξνζεθηηθφο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να αλέρεζαη λα ιεξψλεζαη  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο κέζα ζην ζπίηη κεξηθέο θνξέο φκσο θαη έμσ απφ απηφ. ην ρψξν πνπ 
δνπιεχεη κπνξεί λα έρεη ζθφλε θαη δηάθνξεο κπξσδηέο απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δρεη 
ζπγθεθξηκέλν σξάξην θαη νη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ νηθηαθφο βνεζφο θιείλεη ζπκθσλίεο κε ηνπο πειάηεο θαη ακείβεηαη ζπλήζσο κε ηελ ψξα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Πιαθάο 

Τι κάνει : 

Δξγάδεηαη ζε νηθνδνκέο, ζπίηηα ή δηακεξίζκαηα. Βάδεη ηα πιαθάθηα ζην ινπηξφ, ηελ θνπδίλα 
θαη νπνπδήπνηε αιινχ ρξεηαζζεί. Πξνεηνηκάδεη ηελ επηθάλεηα θαη δίλεη ηηο θαηάιιειεο θιίζεηο 
κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ. Βξέρεη ηα πιαθάθηα θαη ηα ηνπνζεηεί πξνζεθηηθά γηα λα 
θνιιήζνπλ κε ηε ιάζπε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε θιεηζηφ ρψξν φξζηνο, γνλαηηζηφο/ή ή ζθπθηφο/ή. 
Αλαπλέεη ζθφλεο θαη ιεξψλεηαη κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα 
δνπιεχεη αξθεηέο ψξεο γηαηί ζπρλά ηνλ/ηελ θαινχλ απφγεπκα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
(κεξεκέηηα). Οη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δνκηθά έξγα, ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή λα δνπιέςεη σο 
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Πιεθηνκεραληθφο-Ραπηνκεραληθφο 

Τι κάνει : 

Ρπζκίδεη, ζπληεξεί, επηζθεπάδεη θαη επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ πιέμεο θαη ξαθήο. 
Δμεηάδεη ηηο κεραλέο γηα λα βξεη ηελ βιάβε θαη ηελ αηηία ηεο. Δπηδηνξζψλεη ή αληηθαζηζηά ηα 
ραιαζκέλα εμαξηήκαηα θαη δνθηκάδεη ηε κεραλή γηα λα βεβαησζεί φηη ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
Πξέπεη λα έρεη θάπνηεο γλψζεηο θισζηνυθαληνπξγίαο ή ξαπηηθήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 
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 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να έρεηο ππνκνλή θαη επηκνλή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη γνλαηηζηφο/ή ή ζθπθηφο/ή ζε εξγαζηήξην κε πνιιέο κεραλέο θαη έληνλν ζφξπβν ή ζε 
ζπίηηα φπνπ ηνλ/ηελ θαινχλ. Πξέπεη λα ηεξεί θαλφλεο αζθάιεηαο γηα λα κε γίλνληαη 
αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε πιεθηήξην ή θισζηνυθαληνπξγείν.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Οξγαληζκφο Βάκβαθνο-ΟΑΔΓ:  

o Σαρχξξπζκα Σκήκαηα Πιεθηνκεραληθψλ- Ραπηνκεραληθψλ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ηει. 210-9225011  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Πξάθηνξαο Πινίσλ 

Τι κάνει : 

Αληηπξνζσπεχεη ζην ιηκάλη ηελ εηαηξεία πνπ έρεη ην πινίν. Καλνλίδεη φια ηα ραξηηά πνπ 
ζέινπλ νη αξρέο ηνπ ιηκαληνχ θαη πιεξψλεη φηη ρξεηάδεηαη. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηε 
γξήγνξε θαη ζσζηή ιχζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζε ζρέζε 
κε ην πινίν.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να κπνξείο λα νξγαλψλεηο ηνπο άιινπο  

 Να ζνπ αξέζεη λα έξρεζαη ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο θαη λα δεκηνπξγείο εχθνια 
ζρέζεηο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο θαη απνθαζηζηηθφο/ή  

 Να είζαη επγεληθφο/ή.  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο ηε λχρηα θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Γνπιεχεη ζε γξαθείν, κε θαλνληθέο ζπλζήθεο αιιά ρσξίο ζπγθεθξηκέλν σξάξην αλάινγα κε ηε 
δνπιεηά πνπ έρεη. Πνιιέο θνξέο δνπιεχεη κε κεγάιε έληαζε, πεξλά αξθεηέο ψξεο ζην 
ηειέθσλν θαη ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο Οη ακνηβέο φκσο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ πξάθηνξαο πινίσλ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ππξνζβέζηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Αληηκεησπίδεη ηηο ππξθαγηέο ζηηο πφιεηο θαη ζηα δάζε. Δπίζεο, πξνζηαηεχεη αλζξψπνπο θαη 
πεξηνπζίεο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θηι.). Σέινο, ειέγρεη αλ 
έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα πξνζηαζία απφ θσηηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αληηκεησπίδεηο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα νξγαλψλεηο ηνπο άιινπο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη απνθαζηζηηθφο/ή θαη δπλακηθφο/ή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο νκαδηθά  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε αλνηθηφ ρψξν θάησ απφ δχζθνιεο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν 
σξάξην φηαλ παξνπζηάδνληαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά. Δίλαη φκσο κηα κφληκε δνπιεηά κε ζηαζεξή 
εμέιημε θαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο.  
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Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ππξνζβεζηηθή ρνιή 

Γηεπζ. Καιπζηάθε, Κάησ Κεθηζηά. ηει. 210-8074502,8075546,8074568  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, Γ/λζε Δθπαίδεπζεο 
Μνπξνχδε 4, Αζήλα ηει. 210-7242211  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Πσιεηήο/ηξηα-Πιαζηέ 

Τι κάνει : 

Πξνζπαζεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπ/ηεο. Κιείλεη ξαληεβνχ κε ηνπο 
πειάηεο/ηηο πειάηηζζεο, ηνπο/ηηο παξνπζηάδεη ηα πξντφληα πνπ αληηπξνζσπεχεη κε ηνλ 
θαιχηεξν ηξφπν θαη πξνζπαζεί λα ηνπο/ηηο πείζεη λα ηα αγνξάζνπλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ην εκπφξην, λα πνπιάο  

 Να ζνπ αξέζεη λα έξρεζαη ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο  

 Να ζνπ αξέζεη λα επεξεάδεηο ηνπο άιινπο  

 Να είζαη απνθαζηζηηθφο/ή θαη δπλακηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα κεηαθηλείζαη ζπρλά θαη λα θάλεηο κεγάια ηαμίδηα  

 Να είζαη επγεληθφο/ή  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ζ δνπιεηά απηή δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Δίλαη ελδηαθέξνλ επάγγεικα θαη ππάξρνπλ 
αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο Πξνζιακβάλεηαη σο καζεηεπφκελνο/ε θαη κπνξεί λα εμειηρζεί. 
πλήζσο ακείβεηαη κε πνζνζηά επί ησλ πσιήζεσλ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο ηνκέαο ησλ πσιήζεσλ έρεη γλσξίζεη ζηηο κέξεο καο ηξνκεξή εμάπισζε θαη πνιιέο εηαηξίεο 
δηαζέηνπλ ηκήκα πσιήζεσλ φπνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  

Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ράπηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Γνπιεχεη ζε βηνηερλία/βηνκεραλία εηνίκσλ ελδπκάησλ ή σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο. Χο 
ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο θφβεη θαη ξάβεη ην χθαζκα ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηηο 
επηζπκίεο ηνπ πειάηε. Οηαλ δνπιεχεη ζε βηνκεραλία, ε εξγαζία ηνπ/ηεο εμαξηάηαη απφ ην 
πφζην πνπ ηνλ/ηελ έρνπλ ηνπνζεηήζεη (π.ρ. ζηξίθσκα, ζηδέξσκα, γηαθάδεο, θηι.).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ξάβεηο θαη λα επηδηνξζψλεηο ξνχρα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζθπθηφο/ή ζε θιεηζηφ ρψξν θάλνληαο δνπιεηά θνπξαζηηθή γηα ηα κάηηα. Χο 
ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο δελ έρεη πάληνηε ζηαζεξή δνπιεηά θαη νη ακνηβέο εμαξηψληαη απφ 
ηελ δεμηνηερλία ηνπ/ηεο θαη ηελ πειαηεία ηνπ. Οη ειεχζεξνη/εο επαγγεικαηίεο πεξηνξίδνληαη 
ζπλερψο θαη νη πξννπηηθέο θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζηε βηνκεραλία/βηνηερλία εηνίκσλ 
ελδπκάησλ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνκεραλίεο/βηνηερλίεο εηνίκσλ ελδπκάησλ ή σο ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο ή κε ''θαζφλ''.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

http://www.oaed.gr/
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o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2816540 , fax 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Μαπξνκηράιε 17-19,ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o ΚΔΣΔΚ Καηεξίλεο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Σέξκα νδνχ Σεξδνπνχινπ 150,ηει. 23510-35165  

o ΚΔΣΔΚ Γξάκαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
7ν ρικ Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει. 25210-81170,81304  

o KETEK Λάξηζαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-229484  

o KETEK Πάηξαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Λεσθ. Αζελψλ, Ρίν, ηει. 2610- 991734  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (ρεδηαζηέο-Καηαζθεπαζηέο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
Λ.πγγξφπ 221, ηει.210-9331865  

 Κέληξα Δξγαδφκελεο Νεφηεηαο (ΚΔΝΔ) Ο.Δ.Δ. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο, Σκήκα ΚΔΝΔ 
Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα, ηει. 210-5246189  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ρεηνπζέξ/Ρεηνπζέδ ηεο Ληζνγξαθίαο 

Τι κάνει : 

Παίξλεη απφ ηνλ/ηελ θσηνγξάθν ηνπ ηππνγξαθείνπ ηα θηικ θαη ηα ειέγρεη γηα λα βξεη ηηο 
αηέιεηεο. Αλ ππάξρνπλ, ηηο θαιχπηεη κε κηθξφ πηλέιν θαη εηδηθφ πγξφ. Οηαλ ην θηικ είλαη 
έγρξσκν ειέγρεη θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά ρξψκαηα. Δίλαη κηα απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο 
ζην ρψξν ηεο ηππνγξαθίαο (θσηνιηζνγξάθνο, κνληέξ/έδ, ξεηνπζέξ/έδ, θσηνκεηαθνξέαο, 
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κεηαμνηχπεο, εθηππσηήο/ηξηα,). ε κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη αληίζηνηρνη ηερλίηεο/ αληίζηνηρεο 
ηερλίηξηεο κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δνπιεηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε θαζηζηφο/ή κέζα ζε εηδηθφ ρψξν κε αξθεηφ θσηηζκφ, 
ζπλήζσο ηερλεηφ θαη θαλνληθή ζεξκνθξαζία.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ξεηνπζέξ/έδ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Σερλίηεο Γξαθηθψλ Σερλψλ) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2816540, fax.210-2819672,  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Ληζνγξαθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Ράδνπ 3, Αζήλα ηει. 210-8212300  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

εξβηηφξνο/α 

Τι κάνει : 

εξβίξεη θαγεηά, πνηά, γιπθά θαη θξνχηα ζε εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, μελνδνρεία, θηι. 
Δηνηκάδεη ηα ηξαπέδηα, δίλεη ηνλ θαηάινγν, παίξλεη ηελ παξαγγειία θαη ζεξβίξεη. Φέξλεη ην 
ινγαξηαζκφ, εηζπξάηηεη ηα ρξήκαηα θαη κεηά θαζαξίδεη ην ηξαπέδη. Γεληθά θξνληίδεη λα κείλνπλ 
ηθαλνπνηεκέλνη νη πειάηεο/ηζζεο .  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δεκηνπξγείο εχθνια ζρέζεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηξφθηκα θαη πνηά  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη παξαηεξεηηθφο/ή  

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να έρεηο θαζαξή θαη πεξηπνηεκέλε εκθάληζε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Κηλείηαη δηαξθψο κεηαθέξνληαο πνιιέο θνξέο αξθεηά θνξησκέλνπο δίζθνπο. Βξίζθεηαη 
ζπλέρεηα φξζηνο/α ζε ρψξν κε πνιχ θφζκν, ζφξπβν θαη θαπλφ. πρλά δνπιεχεη θάησ απφ 
πίεζε, ζαββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο. Αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία πνπ έρεη θάλεη κε ηνλ/ηελ 
εξγνδφηε ακείβεηαη κε κηζζφ ή κε πνζνζηά επί ηνπ ινγαξηαζκνχ. πλήζσο παίξλεη θαη 
θηινδσξήκαηα απφ ηνπο πειάηεο/ ηηο πειάηηζζεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζεξβηηφξνο/α κπνξεί λα εξγαζηεί ζε εζηηαηφξηα, ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζε 
δαραξνπιαζηεία, ζε θέληξα ςπραγσγίαο, ζε κπαξ. Μπνξεί λα εμειηρζεί αλ είλαη θαιφο ζηε 
δνπιεηά ηνπ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 

o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910-
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 23920-23257  

o ΣΔΣΔ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) ''ΞΔΝΗΑ-
ΖΛΗΟ'' 
Κνθθίλη Υάλη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ηει. 2810-761363  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410-74445-47  

o ΣΔΣΔ Κέξθπξαο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΓΑΛΑΞΗΑ'' 
Γνπβηά Κέξθπξα, ηει. 26610-91541  

o ΣΔΣΔ Ναππιίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) Ξελνδνρείν 
''ΑΣΔΡΗΑ'' 
Σνιφ Αξγνιίδαο, ηει. 27520-58149  

o ΣΔΣΔ Θξάθεο (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
1ν ρικ. Δζληθήο νδνχ Αιεμαλδξνχπνιεο-Μάθξεο, Αιεμαλδξνχπνιε (πξψελ 
Δθπ/ξηα ''ΣΑΝΣΑΛΑΚΖ''), ηει. 25510 -25288  
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o ΣΔΣΔ Γαιαμεηδίνπ (Ξελνδνρεηαθήο-Δζηηαηνξηθήο Σερληθήο) 
Γαιαμείδη Φσθίδαο, ηει. 22650- 419978  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαηψλ Δπηζηηηζκνχ θαη Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ 
Δπαγγεικάησλ 
νισκνχ 65,Αζήλα ηει. 210-5234002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

ηδεξάο(Οηθνδνκψλ) 

Τι κάνει : 

Παίξλεη ηα ζίδεξα, ηα θφβεη θαη ηνπο δίλεη ηελ κνξθή πνπ πξέπεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, 
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα. Μεηά, ηα ηνπνζεηεί ζηα μχιηλα θαινχπηα 
ηεο νηθνδνκήο θαη ηα ζηεξεψλεη ζηε ζέζε ηνπο κε πξνζνρή. Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο 
Μεραληθνχ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο θαη ζπγθεληξσκέλνο ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο ζε αλνηθηφ ρψξν θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αλεβαζκέλνο ζε 
ζθαισζηέο, φξζηνο ή γνλαηηζηφο. Μεξηθέο θνξέο δνπιεχεη κέζα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ φπνπ έρεη 
πνιχ ζφξπβν θαη ζθφλε. Ζ δνπιεηά είλαη βαξηά αιιά ακείβεηαη ζρεηηθά θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηα δνκηθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή ζε 
δηάθνξνπο νξγαληζκνχο σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
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Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ:  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

o KETEK Θεζζαινλίθεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει.2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο(πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Λάξηζαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-256831-3  

o KETEK Ησαλλίλσλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

νβαηδήο 

Τι κάνει : 

Καιχπηεη κε ζνβά νξνθέο, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ηνίρνπο γηα λα δηακνξθψζεη ηελ 
ηειηθή επηθάλεηα. Πξνεηνηκάδεη ηε ιάζπε θαη ηελ επηθάλεηα, ηε ζνβαηίδεη θαη ηεο δίλεη ηελ 
ηειηθή κνξθή (ιεία, άγξηα, θηι.).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο θαη ζπγθεληξσκέλνο ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

http://www.oaed.gr/


 

 

108 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο ή γνλαηηζηφο ζε αλνηθηφ ρψξν θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
αλεβαζκέλνο ζε ζθαισζηέο. Δπίζεο, δνπιεχεη θαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. πρλά εηζπλέεη 
ζθφλε, ηζηκέλην, θηι. θαη ιεξψλεηαη πνιχ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηα δνκηθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή ζε 
δηάθνξνπο νξγαληζκνχο σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

ηηιβσηήο/ηξηα Δπίπισλ (Λνπζηξαδφξνο) 

Τι κάνει : 

Απφ ηνλ/ηελ επηπινπνηφ ή απεπζείαο απφ ηνλ πειάηε/ ηελ πειάηηζζα παίξλεη ην έπηπιν, ην 
ιεηαίλεη, ην πεξλάεη βεξλίθη γηα λα ηνπ δψζεη ηελ απφρξσζε ηνπ μχινπ πνπ ζέιεη θαη ην 
ιεηαίλεη μαλά. Γηαιέγεη ηελ πνηφηεηα ηεο βαθήο θαη βάθεη ην έπηπιν. Υξεζηκνπνηεί 
γπαιφραξην, ζβνπξάθη, ηξηβείν, πηζηφιη αέξα θαη πηλέια ηα νπνία πξέπεη λα θαζαξίδεη θαη λα 
δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Γνπιεχεη φξζηνο/α, γνλαηηζηφο/ή ή ζθπθηφο/ή ζε εξγαζηήξην κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, αιιά 
ζφξπβν, κπξσδηέο θαη ζθφλε. Γνπιεχεη κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο γηα πνιιέο ψξεο, ρξεζηκνπνηεί 
ηνμηθά θαη εχθιεθηα πιηθά θαη ζπλήζσο ιεξψλεηαη. Θα πξέπεη λα ηεξεί πνιχ πξνζεθηηθά ηνπο 
θαλφλεο αζθάιεηαο θαζψο θαη λα θνξάεη κάζθα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο εηδηθεπκέλνο/ε ηερλίηεο/ηξηα ζε θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο εηαηξίεο ή ζε 
βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο επίπισλ. Δπίζεο κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

πγθνιιεηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

πγθνιιάεη θνκκάηηα κεηάιινπ κε ζπζθεπέο πνπ δεκηνπξγνχλ πςειή ζεξκνθξαζία. Ρπζκίδεη 
ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο αλάινγα κε ην είδνο, 
ην πάρνο θαη ηε κνξθή ησλ θνκκαηηψλ ηνπ κεηάιινπ. Μεηά, θαζαξίδεη θαη ιεηαίλεη ην ζεκείν 
έλσζεο κε ιίκεο, κεηαιιηθέο βνχξηζεο θαη άιια εξγαιεία.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε πιηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο ζθπκκέλνο/ε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα γπαιηά πνπ ηνλ/ηελ πξνζηαηεχνπλ 
απφ ηελ έληνλε αθηηλνβνιία. Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ζεθψζεη θαη λα κεηαθέξεη βαξηά 
πξάγκαηα. Τπάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ γη' απηφ πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζπγθνιιεηήο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε λαππεγεία, ζε ζηδεξνπξγεία θαη ζε άιιεο 
βηνκεραλίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ κέηαιια.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

o KETEK Θεζζαινλίθεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει.2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο(πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Λάξηζαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-256831-3  

o KETEK Ησαλλίλσλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o ΚΔΣΔΚ Βέξνηαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Οδφο πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο ,ηει. 23310-29430  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

πληεξεηήο/ηξηα Λεβεηνζηαζίσλ Κεληξηθήο 
Θέξκαλζεο 

Τι κάνει : 

Διέγρεη, θαζαξίδεη θαη ζπληεξεί ηνλ ιέβεηα, ηνλ θαπζηήξα θαη ηα άιια κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Διέγρεη ηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο, ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ 
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ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ θαπζηήξα. Υξεζηκνπνηεί 
απιά αιιά θαη εηδηθά εξγαιεία θαζψο θαη φξγαλα κεηξήζεσο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο θαη εξγαιεία  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα θαη λα αληέρεηο λα 
δνπιεχεηο κε πιηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε θιεηζηφ ρψξν κε θαθφ θσηηζκφ θαη πγξαζία, θάλνληαο βξψκηθε δνπιεηά. Γελ έρεη 
ζηαζεξφ σξάξην, δνπιεχεη φπνηε ππάξρεη πξφβιεκα. Δίλαη έλαο απνιχησο απαξαίηεηνο 
ηερλίηεο/κία απαξαίηεηε ηερλίηξηα θαη ην επάγγεικα δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη θξίζε, αλ 
θαη νη ειεχζεξνη/εο επαγγεικαηίεο πηέδνληαη απφ ηα κεγάια ζπλεξγεία ζπληεξεηψλ ή ηηο 
εηαηξείεο θνηλνρξήζησλ. Ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά ηδίσο αλ θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή ζε ηερληθέο εηαηξίεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

ρεδηαζηήο/ηξηα Γεξκαηίλσλ Δηδψλ 

Τι κάνει : 
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Γεκηνπξγεί ηελ ηδέα θαη ζρεδηάδεη ηα κνληέια ησλ δεξκαηίλσλ εηδψλ (ηζάληεο, πνξηνθφιηα, 
δψλεο, κηθξναληηθείκελα θιπ). ηε ζπλέρεηα, παξάγεη ηα ζηάκπα (παηξφλ) απφ ηα νπνία ζα 
θαηαζθεπάζνπλ νη ηερλίηεο ηα πξντφληα απηά.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να δηαζέηεηο δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ηθαλφηεηα ζην ζρέδην  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο 
ρξσκάησλ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα θαη λα είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ 
δηαζηάζεσλ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο ηηο λέεο αηζζεηηθέο ηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο ζην εξγαζηήξην θαη ζην ρψξν παξαγσγήο κε θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
πρλά, ηαμηδεχεη ζε άιιεο ρψξεο γηα λα παξαθνινπζήζεη εθζέζεηο πξντφλησλ θαη λα 
ελεκεξσζεί γηα ηηο δηεζλείο ηάζεηο ηεο κφδαο. ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζρεδηαζηηθά 
πξνγξάκκαηα κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζρεδηαζηήο/ηξηα δεξκαηίλσλ εηδψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλίεο δεξκαηίλσλ 
εηδψλ ή σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο εηνηκάδνληαο ζπιινγέο γηα κηθξέο παξαγσγηθέο 
κνλάδεο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ηκήκα ζρεδηαζκνχ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Διιεληθνχ Κέληξνπ Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 

Θεζζαινλίθεο 94, Μνζράην ηει. 210- 9560178,9560333  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
12 ρικ Δζληθήο νδνχ Αζελψλ - Λακίαο θαη Μσξατηίλε, Μεηακφξθσζε 210-2855580  

 χλδεζκνο Βηνηερλψλ Γεξκάηηλσλ Δηδψλ θαη Δηδψλ Σαμηδίνπ Αηηηθήο 
Αξηζηνθάλνπο 20,Μνλαζηεξάθη Αζήλα ηει.210-3214363  

 χλδεζκνο Βηνηερλψλ Γεξκάηηλσλ Δηδψλ θαη Δηδψλ Σαμηδίνπ Θεζζαινλίθεο 
Βεληδέινπ 48, Θεζζαινλίθε ηει. 2310-232113  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

ρεδηαζηήο/ηξηα ελδχκαηνο 

Τι κάνει : 
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πιιακβάλεη ηελ ηδέα θαη δεκηνπξγεί ηα ζρέδηα ησλ ξνχρσλ ζην ρψξν ηνπ αλδξηθνχ, 
γπλαηθείνπ θαη παηδηθνχ ελδχκαηνο. Δπηιέγεη ηα θαηάιιεια πθάζκαηα θαη δίλεη νδεγίεο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο επηβιέπνληαο, ζπρλά, ηηο εξγαζίεο έσο ηελ ηειηθή παξάδνζε ζηνλ έκπνξν ή 
ζηνλ θαηαλαισηή.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι :  

 Να δηαζέηεηο δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ηθαλφηεηα ζην ζρέδην  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο 
ρξσκάησλ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα θαη λα είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ 
δηαζηάζεσλ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο ηηο λέεο αηζζεηηθέο ηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο ζην γξαθείν ηνπ αηειηέ κφδαο ή κηαο βηνηερλίαο ζε γεληθά θαιέο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο. ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο ρξεζηκνπνηεί θαη ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα κε ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή. Σν επάγγεικα είλαη ελδηαθέξνλ θαη νη απνδνρέο πνιχ θαιέο, εηδηθά φηαλ γίλεη 
γλσζηφο/ή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζρεδηαζηήο/ηξηα κφδαο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε κεγάινπο νίθνπο ξαπηηθήο ή ζε βηνηερλίεο 
εηνίκσλ ελδπκάησλ. Δπίζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Κέληξν Διιεληθνχ Δλδχκαηνο 
Θεζέσο 7α , Καιιηζέα ηει. 210-9233048,9238452  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

ρεδηαζηήο/ηξηα Μεραλνινγηθνχ, 
Ζιεθηξνινγηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ ρεδίνπ 
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Τι κάνει : 

Φηηάρλεη ζρέδηα κεραλψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο 
θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ/ηεο κεραληθνχ. Σα ζρέδηα απηά είλαη κία ιεπηνκεξήο άπνςε ηεο 
εγθαηάζηαζεο ή ηεο κεραλήο απ' φιεο ηηο πιεπξέο θαη δίλνπλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ζρεδηάδεηο  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα έρεηο θαιή φξαζε  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη γηα πνιιέο ψξεο κφλνο ηνπ/κφλε ηεο, πάλσ ζε ζρεδηαζηήξην, ζε θιεηζηνχο ρψξνπο 
κε θαιφ θσηηζκφ. Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δνπιέςεη πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη θάησ απφ 
πίεζε. Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ επάγγεικα αιιά ε αγνξά εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Οη 
πξννπηηθέο θαίλνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο κεραλνινγηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη 
ειεθηξνληθψλ κεραλψλ. Δπίζεο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε ηερληθφ γξαθείν σο ζρεδηαζηήο, θνληά 
ζε θάπνηνλ κεραληθφ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o ΚΔΣΔΚ Καιακαθίνπ (ρεδηαζηέο Μεραλνινγηθνχ- Ζιεθηξνινγηθνχ θαη 

Ζιεθηξνληθνχ ρεδίνπ) 
Γσδεθαλήζνπ 6, ηει. 210-9915025  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (ρεδηαζηέο Μεραλνινγηθνχ- Ζιεθηξνινγηθνχ θαη 
Ζιεθηξνληθνχ ρεδίνπ)  
Λαραλφθεπνη 2, ηει.25410- 62825,62834  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

ρεδηαζηήο/ηξηα Τπνδεκάησλ 

Τι κάνει : 

Γεκηνπξγεί ηελ ηδέα θαη ζρεδηάδεη ηα κνληέια ησλ ππνδεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, παξάγεη ηα 
ζηάκπα (παηξφλ) απφ ηα νπνία ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ηερλίηεο ηα ππνδήκαηα.  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να δηαζέηεηο δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ηθαλφηεηα ζην ζρέδην  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο 
ρξσκάησλ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα θαη λα είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ 
δηαζηάζεσλ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο ηηο λέεο αηζζεηηθέο ηάζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο ζην εξγαζηήξην θαη ζην ρψξν παξαγσγήο κε θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
πρλά, ηαμηδεχεη ζε άιιεο ρψξεο γηα λα παξαθνινπζήζεη εθζέζεηο πξντφλησλ θαη λα 
ελεκεξσζεί γηα ηηο δηεζλείο ηάζεηο ηεο κφδαο. ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζρεδηαζηηθά 
πξνγξάκκαηα κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζρεδηαζηήο/ηξηα ππνδεκάησλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλίεο ππνδεκάησλ ή σο 
ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο εηνηκάδνληαο ζπιινγέο γηα κηθξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ δελ 
δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ηκήκα ζρεδηαζκνχ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Διιεληθνχ Κέληξνπ Γέξκαηνο  

Θεζζαινλίθεο 94, Μνζράην ηει. 210-9560178,9560333  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
Θεζέσο 7α, Καιιηζέα ηει. 210-9233048,9238452  

 Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Τπνδεκαηνπνηψλ Διιάδνο (Ο.Β.Τ.Δ.) 
Γίππινπ 3, Αζήλα (Πιαηεία Κνπκνπλδνχξνπ) ηει. 210-3251492-3233076  

 χλδεζκνο Τπνδεκαηνπνηψλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Τ.Β.Δ.) 
Πξνκεζέσο 32, Θεζ/λίθε ηει. 2310-522828  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

σιελνπξγφο 

Τι κάνει : 

Δπηζθεπάδεη ηηο ζσιελψζεηο ησλ πινίσλ, θπξίσο κέζα ζην κεραλνζηάζην. Βξίζθεη ηνπο 
ραιαζκέλνπο ζσιήλεο θαη αληηθαζηζηά ηα θνκκάηηα πνπ πξέπεη. Δπηζθεπάδεη επίζεο ηα 
πδξαπιηθά ηνπ πινίνπ. Υξεζηκνπνηεί θφπηε νμπγφλνπ θαη άιια απιά εξγαιεία (ζθπξί, 
γεξκαληθά θιεηδηά, θηι.).  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να κπνξείο λα δνπιέςεηο ζε κεγάιν χςνο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πινίνπ, φπνπ ππάξρεη πνιχο 
ζφξπβνο θαη θαπλφο. Σν εκεξνκίζζην είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ αιιά πξέπεη λα είλαη 
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε πινία ή ζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εηαηξίεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  

o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK ζεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax 2396023201  

o KETEK Βέξνηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

http://www.oaed.gr/


 

 

117 

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ((Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο((Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

o KETEK Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ πάξηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παξφξεην πάξηεο, ηει. 27310-27997  

o ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210- 63684  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Άγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

o KETEK Πχξγνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Υαλίσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σαπξσλίηεο Κηζζάκνπ, ηει. 28210- 2186,22314  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
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 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σαπεηνθαζαξηζηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Παξαιακβάλεη ηα ραιηά ηελ άλνημε, ηα πιέλεη, ηα μεπιέλεη θαη ηα βάδεη ζην εηδηθφ ζηεγλσηήξην. 
Σα κεηαθέξεη ζε αλνηθηφ ρψξν θαη ηα θξεκάεη γηα λα ζηεγλψζνπλ. Οηαλ ζηεγλψζνπλ, ηα 
ηπιίγεη θαη ηα κεηαθέξεη ζε απνζήθεο. Σν θζηλφπσξν κνηξάδεη ηα ραιηά ζηα ζπίηηα θαη ην 
ρεηκψλα αγνξάδεη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη θαλνλίδεη ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Σέινο, αλαιακβάλεη επηηφπνπ θαζαξηζκνχο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο (λεξά, πγξαζία, ζφξπβν) κεηαθέξνληαο βαξηά 
πξάγκαηα θαη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο. Ζ δνπιεηά είλαη επνρηαθή θαη δελ έρεη 
σξάξην.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε ηαπεηνθαζαξηζηήξην ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο 
επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερληθφο Αλειθπζηήξσλ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα 
ρεηξηζκνχ, ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ κεραλνζηαζίνπ θαη θξεαηίνπ, θηλεηήξηνπ κεραληζκνχ 
φισλ ησλ ηχπσλ αλειθπζηήξσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 
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 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ζ εξγαζία είλαη πνιιέο θνξέο δχζθνιε θαη επηθίλδπλε, γη' απηφ πξέπεη λα ιακβάλεη ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο. Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 
αλάινγα κε ηε δνπιεηά πνπ έρεη αλαιάβεη. πλήζσο είλαη αλαγθαζκέλνο/ε λα εξγάδεηαη 
ζθπθηφο/ή ή θαη γνλαηηζηφο/ή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα αλειθπζηήξσλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε εηαηξία πνπ 
αλαιακβάλεη εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία - Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερληθφο ήρνπ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ ζηελ παξνπζίαζε, αλαπαξαγσγή θαη κεηάδνζε 
ξαδηνθσληθψλ, ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαγσγψλ. Φξνληίδεη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ κηθξνθψλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα γίλεη θάπνηα 
εθδήισζε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αγαπάο ηε κνπζηθή θαη λα δηαθξίλεηο ιεπηέο δηαθνξέο ζηνλ ήρν  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο αλάκεζα ζε εζνπνηνχο-θαιιηηέρλεο  

 Να είλαη θαιή ε αθνή ζνπ  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  
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Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Φνξάεη ζπλερψο αθνπζηηθά θαη δνπιεχεη ζε ρψξνπο κε ζφξπβν θαη κεξηθέο θνξέο θαπλφ. 
Κάλεη πνιιέο ππεξσξίεο θαη κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα δνπιέςεη βξάδηα ή ζαββαηνθχξηαθα. 
Δπίζεο, κπνξεί λα δνπιεχεη ζε αλνηθηφ ρψξν ή θαη ζηελ χπαηζξν. Δίλαη έλα ελδηαθέξνλ 
επάγγεικα πνπ ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ αγνξά εξγαζίαο είλαη αλνηθηή θαη νη πξννπηηθέο 
είλαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα δνπιέςεη ζε δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο, κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, ζέαηξα, λπρηεξηλά 
θέληξα θαη Ραδηνθσληθνχο ή Σειενπηηθνχο ζηαζκνχο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Ηδησηηθέο ρνιέο Κηλεκαηνγξάθνπ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπ. Πνιηηηζκνχ, Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ 
Ρεζχκλνπ 1, Αζήλα, ηει. 210-8201955  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερληθφο Παξαδνζηαθψλ Σερλψλ 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή παξαδνζηαθψλ θαηνηθηψλ θαη άιισλ δνκηθψλ έξγσλ φπσο 
πέηξηλεο βξχζεο, κάληξεο, θαιληεξίκηα θιπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  
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 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θπξίσο ζε αλνηθηφ ρψξν ζπρλά πάλσ ζε ζθαισζηέο θαη αλαπλέεη δηάθνξεο ζθφλεο. 
Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ε γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ. Οη ακνηβέο είλαη θαιέο 
αιιά δελ ππάξρεη ζπλερήο απαζρφιεζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δνκηθά έξγα, ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζε 
παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Αιηείαο-Ηρζπνπαξαγσγήο 

Τι κάνει : 

Αλ δνπιεχεη ζε ηρζπνηξνθεία, θξνληίδεη γηα ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε ησλ ςαξηψλ, ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο Ηρζπνιφγνπ ή ηνπ Τδαηνθαιιηεξγεηή/ ηεο Τδαηνθαιιηεξγήηξηαο. 
Δπίζεο, πξνζέρεη ψζηε ηα ςάξηα λα δνπλ θαη λα ηξέθνληαη θαιά (ζεξκνθξαζία λεξνχ, 
επίπεδν νμπγφλνπ, θηι.). ηα κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε ζπληνλίδεη ην ςάξεκα, δίλεη ην 
εκπφξεπκα γηα πψιεζε θαη είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ηνπ 
Ληκεληθνχ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ζηε ζάιαζζα  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα επηβιέπεηο θαη λα ειέγρεηο ηνπο άιινπο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη άιινηε ζηελ χπαηζξν ή ζηε ζάιαζζα, θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη 
άιινηε κέζα ζε εηδηθνχο ρψξνπο. Γνπιεχεη πάξα πνιιέο ψξεο κε αθαηάζηαην σξάξην. Οη 
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ακνηβέο ηνπ/ηεο είλαη κέηξηεο ππάξρνπλ φκσο πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη πξννπηηθέο 
θαίλνληαη πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηηο ππεξεζίεο αιηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζε ηδησηηθέο θαη 
ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αιηείαο, πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο 
ςαξηψλ θιπ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ρνιή Μαζεηείαο Αξηαο (Ηρζπνθαιιηέξγεηαο) 
Αξάρζνπ 23, ηει. 26810- 22244  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Αιηεξγαηψλ  
νισκνχ 65,Αζήλα ηει. 210- 5226845  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Βηηξψ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν/ε εηδηθεπκέλνο/ε ηερλίηεο/ηξηα πνπ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία βηηξψ (παινγξαθία). 
πλαξκνινγεί κηθξά ή κεγάια θνκκάηηα γπαιηνχ (ζπλήζσο ρξσκαηηζηά) δεκηνπξγψληαο 
επίπεδεο ή ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο (πφξηεο, παξάζπξα, θσηηζηηθά, δηαθνζκεηηθά 
κηθξναληηθείκελα θιπ.)  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαινχλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζην εξγαζηήξηφ ηνπ/ηεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα εξγαιεία φπσο εηδηθφ θφπηε γηα 
λα θφβεη ην γπαιί, ηνλ ηξνρφ γηα λα ''ηξψεη ηα θνκκάηηα θαη ηα θνιιάεη ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
(παηξφλ) πνπ έρεη. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξν επάγγεικα πνπ πξνζθέξεη άκεζε 
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επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αθνχ ην βηηξψ σο ζηνηρείν δηαθφζκεζεο παξνπζηάδεη 
εμαηξεηηθή άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα βηηξψ κπνξεί λα εξγαζηεί σο ηερλίηεο/ηξηα ζε εξγαζηήξην βηηξψ ή λα αλνίμεη 
δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ 

o Υειηδφλεο Βηηξψ 
νισκνχ 74, Αζήλα ηει. 210-5229291 
Καηνχλε 30 (Λαδάδηθα), Θεζζαινλίθε ηει. 2310- 254361 θαη Καζηξηηζίνπ 13. 
ηει. 2310-276087  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Γαζνπνλίαο 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ησλ δαζηθψλ 
εθηάζεσλ θαη κε ηε ζπγθνκηδή ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε θπηά  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο (θξχν, ζθνηάδη, χςνο)  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο κέζα ζην δάζνο, πνιιέο θνξέο γηα κεγάιν δηάζηεκα κφλνο ηνπ, κε 
νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Μεηαθηλείηαη ζπλερψο θαη ην θαινθαίξη πνπ ππάξρεη 
κεγάινο θίλδπλνο ππξθαγηψλ, ζπρλά δηαλπθηεξεχεη ζε δαζηθά θπιάθηα. Πξέπεη λα αθνινπζεί 
ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

<Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, ζε δαζαξρεία, ηδξχκαηα δαζηθψλ εξεπλψλ θαη ζε 
δηάθνξεο δαζηθέο βηνκεραλίεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Γελδξνθνκίαο 

Τι κάνει : 

Πξνεηνηκάδεη ην ρψκα θαη θπηεχεη φια ηα είδε νπσξνθφξσλ δέλδξσλ. Πνηίδεη, ζθαιίδεη ην 
ρψκα θαη βάδεη ιίπαζκα ή θπηνθάξκαθα. Κιαδεχεη θαη εκβνιηάδεη ηα δέλδξα. Μπνξεί λα είλαη 
ππεχζπλνο/ε γηα ην κάδεκα θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ θαξπψλ. Υξεζηκνπνηεί, ζπληεξεί θαη 
ξπζκίδεη απιά εξγαιεία θαη κεραλήκαηα (ςαιίδηα, ςεθαζηήξεο, ηξαθηέξ, θξέδεο, θηι.). Μπνξεί 
αθφκε λα ρξεζηκνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλα κεραλήκαηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε θπηά  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α, γνλαηηζηφο/ή ή ζθπθηφο/ή γηα πνιιέο ψξεο έμσ ζε αλνηρηφ ρψξν. 
Υξεζηκνπνηεί ζπρλά θπηνθάξκαθα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο θαη πξέπεη λα είλαη 
πξνζεθηηθφο/ή. πλήζσο δνπιεχεη επνρηαθά θαη δελ έρεη ζηαζεξφ σξάξην.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, ζε θπηψξηα ή λα έρεη δηθή ηνπ 
επηρείξεζε. Μπνξεί λα αζρνιεζεί επίζεο κε δηάθνξεο κνξθέο δηαθνζκεηηθνχ πξαζίλνπ ζε 
ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο ρψξνπο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

http://www.oaed.gr/
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 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 

o Γεσξγηθή ρνιή πγγξνχ (Αλζνθεπνπξηθήο)/(Κεπνηερλίαο) 
ηει. 210-8082467,8011146  

o Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο (Αλζνθεπνπξηθήο) 
ηει. 2310-471825  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
Λεσθφξνζ πγγξνχ 221 ηει. 210-9331865  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Γεξκάηηλσλ Δηδψλ 

Τι κάνει : 

Μειεηά ην ζρέδην πνπ δηάιεμε ν πειάηεο/ ε πειάηηζζα θαη θηηάρλεη ην παηξφλ. Βξίζθεη ην 
θαηάιιειν δέξκα, ην θφβεη ζχκθσλα κε ην παηξφλ, ην πξνεηνηκάδεη, ζπλαξκνινγεί ηα 
θνκκάηηα θαη ηα ξάβεη είηε ζε κεραλή είηε ζην ρέξη. Σέινο, βάδεη ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα 
(ιαβέο, θεξκνπάξ, θιεηδαξηέο, θηι.). πλήζσο εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή νξηζκέλνπ 
είδνπο(π.ρ αληξηθή, γπλαηθεία ηζάληα, πνξηνθφιη, δψλε).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

http://www.oaed.gr/
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Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν κε έληνλε κπξσδηά δέξκαηνο θαη άιισλ πιηθψλ, ζθφλε θαη 
ζφξπβν. πλήζσο είλαη ζθπθηφο/ή πάλσ ζηνλ πάγθν ή θαζηζηφο/ή γηα πνιιέο ψξεο θαη 
ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία ηνπ ρεξηνχ ή κηθξέο κεραλέο. Ζ αγνξά είλαη κάιινλ αλνηθηή 
θαη κπνξεί λα βξεη δνπιεηά ζρεηηθά εχθνια. Οη ακνηβέο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα δεξκαηίλσλ εηδψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε βηνηερλίεο θαηαζθεπήο 
δεξκαηίλσλ εηδψλ ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Διιεληθνχ Κέληξνπ Γέξκαηνο (ΔΛ.ΚΔ.ΓΔ.) 

Θεζζαινλίθεο 94, Μνζράην, ηει.210-9560178  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
Θεζέσο 7α, Καιιηζέα ηει. 210- 9237266-68  

 χλδεζκνο Βηνηερλψλ Γεξκάηηλσλ Δηδψλ θαη Δηδψλ Σαμηδίνπ Αηηηθήο 
Αξηζηνθάλνπο 20, Αζήλα ηει. 210-3214363  

 χλδεζκνο Βηνηερλψλ Γεξκάηηλσλ Δηδψλ θαη Δηδψλ Σαμηδίνπ Θεζζαινλίθεο 
Βεληδέινπ 48, Θεζ/λίθε ηει. 2301-232113  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο 
ζπζθεπψλ θπζηθνχ αεξίνπ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θπζηθνχ αεξίνπ φπσο θνπδίλεο, 
ζεξκνζίθσλεο, θαπζηήξεο θιπ , ηε κεηαηξνπή ελφο παιαηνχ ιέβεηα - θαπζηήξα ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  



 

 

127 

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη γηα πνιιέο ψξεο ζθπκκέλνο/ε, φξζηνο/α, μαπισκέλνο/ε ή αλεβαζκέλνο/ε ζε 
ζθάια. Οη πξννπηηθέο είλαη επλντθέο γηαηί πξνβιέπεηαη ε εμάπισζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο 
κνξθήο ελέξγεηαο. Γελ ππάξρεη αθφκα εμεηδηθεπκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε ηερληθέο 
εηαηξίεο πνπ αλαιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ θαη ζπζθεπψλ αεξίνπ ή λα αλνίμεη δηθή 
ηνπ επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  

o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  

o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK ζεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  
Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax 2396023201  

o KETEK Βέξνηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Οδφο πξνζ ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o KETEK Καβάιαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ((Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  
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o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο((Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o KETEK Οξεζηηάδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

o KETEK Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ πάξηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παξφξεην πάξηεο, ηει. 27310-27997  

o ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210- 63684  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Άγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

o KETEK Πχξγνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Υαλίσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σαπξσλίηεο Κηζζάκνπ, ηει. 28210- 2186,22314  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Σερλίηεο/ηξηα Δπεμεξγαζίαο Κξέαηνο 

Τι κάνει : 

Απνθεθαιίδεη θαη γδέξλεη ηα δψα, αθαηξεί ηα πφδηα θαη ηα εληφζζηα θαζψο ηα ζθάγηα πεξλνχλ 
πάλσ ζε θηλεηφ δηάδξνκν. Αθνχ ην θξέαο παξακείλεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα ςπγεία 
(γηα λα ζηηέςεη), θφβεη ηα κεγάια θνκκάηηα ζε δηάθνξα κηθξά ηα μερσξίδεη, ηα θαζαξίδεη απφ 
ιίπε θαη λεχξα θαη ηα εηνηκάδεη γηα πψιεζε θαη ζπζθεπαζία. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί (ςπγεία, 
πάγθνη, πξηφληα, καραίξηα, θηι.)  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να αληέρεηο ηελ ζέα ηνπ αίκαηνο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Ζ δνπιεηά πνπ θάλεη είλαη βαξηά θαη ν θίλδπλνο γηα αηπρήκαηα κεγάινο. Μπαηλνβγαίλεη ζηα 
ςπγεία, ζηέθεηαη φξζηνο/α γηα πνιιή ψξα, κεηαθέξεη βαξηά πξάγκαηα θαη ρξεζηκνπνηεί 
αηρκεξά αληηθείκελα γη' απηφ πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή. Ο ρψξνο πνπ δνπιεχεη έρεη 
πνιχ ζφξπβν.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο θξέαηνο 
(αιιαληνπνηεία, θνλζεξβνπνηεία), ζε ζνχπεξ κάξθεη θαη θξενπσιεία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιή Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
ρνιή Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο 
Παησλίνπ 25 & Μηρ. Βφδα, Αζήλα,ηει. 210-8222518  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Ζιεθηξνληθήο Σππνγξαθίαο 

Τι κάνει : 
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Υεηξίδεηαη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο γξαθίζηα θηηάρλεη καθέηεο 
γηα εμψθπιια βηβιίσλ, δίζθνπο, θάξηεο, ηηκνθαηαιφγνπο, αθίζεο, θηι.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να έρεηο δηθέο ζνπ δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να έρεηο θαιιηηερληθή δηάζεζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε θιεηζηφ ρψξν, ήζπρν κε ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο. 
Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα δνπιέςεη θάησ απφ κεγάιε πίεζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε ηππνγξαθεία θαη επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Ληζνγξαθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Ράδνπ 3, Αζήλα ηει. 210-8212300,8250066  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ 

Τι κάνει : 

πλαξκνινγεί εμαξηήκαηα ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη κεξηθέο θνξέο θαηαζθεπάδεη νξηζκέλα 
απφ απηά. Σνπνζεηεί ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (ηειενξάζεηο, ξαδηφθσλα θηι.), ηηο ζπλδέεη κε 
ηελ θεληξηθή θεξαία θαη ηηο ξπζκίδεη. Οηαλ ππάξρεη βιάβε, ηελ εληνπίδεη θαη ηελ επηδηνξζψλεη ή 
αιιάδεη ηα ραιαζκέλα εμαξηήκαηα. Δπίζεο, ηνπνζεηεί θαη ζπληεξεί ζπξνηειενξάζεηο θαη 
κηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 
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 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θαζηζηφο/ή, φξζηνο/α ή ζθπθηφο/ή κέζα ζε εξγαζηήξηα κε θαιφ θσηηζκφ ή ζε ζπίηηα, 
γεληθά θάησ απφ θαιέο ζπλζήθεο. Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή ζηε δνπιεηά ηνπ/ηεο θαη λα 
ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. Ο ηερλίηεο απηφο/ε ηερλίηξηα απηή είλαη απαξαίηεηνο/ε, γη' απηφ 
ακείβεηαη θαιά θαη ην επάγγεικα έρεη θαιέο πξννπηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο θαη 
επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζε επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ειεθηξνληθά φξγαλα θαη ζπζθεπέο. Μπνξεί επίζεο λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Καιακαθίνπ (Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ Απηνκαηηζκψλ) 
Γσδεθαλήζνπ 6, ηει. 210-9915025  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ Απηνκαηηζκψλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

o ρνιή Μαζεηείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ (Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ) 
Πχξγνο Βαζηιίζζεο, ηει.210- 2311083  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Σερλίηεο/ηξηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σνπνζεηεί ηνπο 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηνπο ξπζκίδεη. Δγθαζηζηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη άιια 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ. Οηαλ ππάξρεη βιάβε, ηελ εληνπίδεη θαη ηελ επηδηνξζψλεη ή αιιάδεη 
ηα ραιαζκέλα εμαξηήκαηα. Δπίζεο, ηνπνζεηεί θαη ζπληεξεί δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη ηηο 
ππφινηπεο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπ ππνινγηζηέο (εθηππσηέο, ζθάλεξ, κφληεκ θιπ.)  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

 Να δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θαζηζηφο/ή, φξζηνο/α ή ζθπθηφο/ή κέζα ζε εξγαζηήξηα κε θαιφ θσηηζκφ ή ζε ζπίηηα 
θαη γξαθεία, γεληθά θάησ απφ θαιέο ζπλζήθεο. Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή ζηε δνπιεηά 
ηνπ/ηεο θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. Ο ηερλίηεο απηφο/ε ηερλίηξηα απηή είλαη 
απαξαίηεηνο/ε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, γη' απηφ ακείβεηαη θαιά θαη ην 
επάγγεικα έρεη θαιέο πξννπηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο 
θαη επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζε επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Μπνξεί επίζεο λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο 
εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Καιακαθίνπ (Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ Απηνκαηηζκψλ) 
Γσδεθαλήζνπ 6, ηει. 210-9915025  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ Απηνκαηηζκψλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
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Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ 

Τι κάνει : 

Φηηάρλεη ζην εξγαζηήξην ηνπ/ηεο κεηαιιηθά ηκήκαηα (π.ρ. θάγθεια, πφξηεο, παξάζπξα, θηι.) 
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέηαιια, ηα κνληάξεη θαη ηα πξνζαξκφδεη ζηελ νηθνδνκή. 
πλήζσο ρξεζηκνπνηεί νμπγνλνθφιιεζε ή ειεθηξνθφιιεζε θαη κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α κέζα ζε εξγαζηήξην αιιά θαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο, πάλσ ζε ζθαισζηέο. 
Ο ρψξνο πνπ δνπιεχεη έρεη πνιχ ζφξπβν, ζθφλε θαη ξηλίζκαηα κεηάιισλ. Θα πξέπεη λα είλαη 
πξνζεθηηθφο/ή ψζηε λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Ζ δνπιεηά είλαη βαξηά αιιά ακείβεηαη αξθεηά 
θαιά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ εηδψλ ή λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην. Δπίζεο, κπνξεί λα 
απαζρνιεζεί ζε ηερληθέο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε δνκηθά έξγα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
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o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o Κέληξν Μαζεηείαο θαξακαγθά (Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο) 
Λεσθ. ρηζηνχ 1, ηει. 210- 5572728  

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 2103474665,3473984  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o ΚΔΣΔΚ Κνδάλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει. 24610- 20169  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (πγθνιιεηέο-Σερλίηεο Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ)  
3o ρηι νδνχ Φιψξηλαο-Νίθεο ηει. 23850- 25887  

o ΚΔΣΔΚ Πηνιεκαίδαο (πγθνιιεηέο-Σερλίηεο Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
25εο Μαξηίνπ 29, Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630- 80446  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ)  
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει. 
23210- 50475,50005  

o ΚΔΣΔΚ Λάξηζαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ)  
Δξκνγέλνπο 10, ηει.2410-256831-3  

o ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ)  
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510- 43466,40858  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ)  
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο, ηει. 26410-23008,21630  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

o Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

o ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
o ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Μεηαμνηππίαο 

Τι κάνει : 

Δθηππψλεη δηάθνξα ζρέδηα πάλσ ζε νπνηνδήπνηε πιηθφ (π.ρ. γπαιί, χθαζκα, μχιν, θηι.). 
Φηηάρλεη έλα πιαίζην θαη πάλσ ηνπ ζηεξίδεη ην εηδηθφ κεηαμσηφ χθαζκα. Φσηνγξαθίδεη εθεί ην 
πξσηφηππν ζρέδην, βάδεη ην πιαίζην απηφ ζηελ εθηππσηηθή κεραλή θαη ην εθηππψλεη πάλσ 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ πνχ πξέπεη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  
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 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο φξζηνο/α κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν κε ηερλεηφ θσηηζκφ. Πνιιέο θνξέο 
δνπιεχεη κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο γηα κεγάιν δηάζηεκα. Δίλαη ελδηαθέξνλ επάγγεικα, ε αγνξά 
εξγαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη νη πξννπηηθέο πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα κεηαμνηππίαο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο ηππνγξαθίαο ή λα 
αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Μεραλεκάησλ Γνκηθψλ Δξγσλ 

Τι κάνει : 

Δπηζθεπάδεη ηηο βιάβεο ζηα δνκηθά κεραλήκαηα θαη αλ ρξεηαζζεί κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη 
κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο θάπνην εμάξηεκα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο θαη λα θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγνχλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν φπνπ επηθξαηεί ζφξπβνο, δέζηε κε έληνλε κπξσδηά βελδίλεο 
θαη ησλ θαπζαεξίσλ, θάλνληαο κηα βξψκηθε δνπιεηά. Γελ έρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην θαη 
πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή φηαλ δνπιεχεη. Οη ακνηβέο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε επηρεηξήζεηο επηζθεπήο 
κεγάισλ νρεκάησλ, ζε εξγνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο νρήκαηα θαη ηέινο λα 
εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Μεραλψλ Δζσηεξηθήο Καχζεο 

Τι κάνει : 

Κάλεη έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ. Δμεηάδεη ηε κεραλή γηα λα δεη πνπ βξίζθεηαη ε 
βιάβε, ηε ιχλεη θαη επηζθεπάδεη ή αληηθαζηζηά ηα ραιαζκέλα ηκήκαηα. Μεηά, ζπλαξκνινγεί ηε 
κεραλή μαλά θαη ηε δνθηκάδεη γηα λα δεη αλ δνπιεχεη θαιά. Υξεζηκνπνηεί δηαθφξσλ ηχπσλ 
ζπζθεπέο ζπγθφιιεζεο, κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ θαζψο θαη δηάθνξα φξγαλα ειέγρνπ 
(ζπζθεπή ειέγρνπ θαπζαεξίσλ, βνιηφκεηξα, θηι.).  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο θαη λα θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγνχλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο κε ζφξπβν θαη θαπλφ, άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε 
ζθπκκέλνο/ε ή μαπισκέλνο/ε. Κακηά θνξά κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα δνπιέςεη θαη ζηελ 
χπαηζξν. Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο 
θαηαζθεπήο δνκηθψλ έξγσλ, ζε αγξνηνβηνκεραλίεο, ζε εηαηξίεο επηζθεπήο αεξνπιάλσλ, ζε 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εηαηξίεο θιπ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o ρνιή Μαζεηείαο Ναπζηάζκνπ αιακίλαο (Σερλίηεο Μεραλψλ Δζσηεξηθήο 

Καχζεο)  
Ναχζηαζκνο αιακίλαο, ηει. 210- 4677784  
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 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Μπεηφλ 

Τι κάνει : 

Ρίρλεη ζηα θαινχπηα ην ζθπξφδεκα (κπεηφλ) πνπ θηηάρλεη επί ηφπνπ ή παίξλεη έηνηκν. Πξέπεη 
λα πξνζέρεη ψζηε ην κπεηφλ λα ζηξσζεί θαιά θαη ην βξέρεη ζπρλά γηα λα πήμεη ζσζηά. Οηαλ 
ζηεξενπνηεζεί ην κπεηφλ, βγάδεη ηα μχιηλα θαινχπηα θαη ιεηαίλεη ηηο επηθάλεηεο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ θαη λα κπνξείο λα αληηκεησπίδεηο επηθίλδπλεο 
θαηαζηάζεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε αλνηθηφ ρψξν, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζε ζθαισζηέο 
θαη αξθεηέο θνξέο ζε κεγάιν χςνο. πλήζσο ιεξψλεηαη απφ ην κπεηφλ θαη ηηο ζθφλεο ησλ 
δηαθφξσλ πιηθψλ. Δίλαη ζθιεξή δνπιεηά αιιά ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα κπεηφλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζηα δνκηθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ζε 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
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Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ Διιάδαο 
Υαιθνθνλδχιε 37ηει. 210- 5226936  

 Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ θαη πλαθψλ Δπαγγεικάησλ Διιάδαο 
Εήλσλνο 7-9, Αζήλα ηει. 210-,5243785  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Μσζατθψλ 

Τι κάνει : 

ηξψλεη πάλσ ζε παηψκαηα απφ κπεηφλ έλα κείγκα ηζηκέληνπ θαη ςεθίδσλ απφ πέηξα. Σν 
κείγκα απηφ ην βξέρεη, ην ζηξψλεη κε κπζηξί θαη πήρε θαη ην παηηθψλεη κε έλα βαξχ θχιηλδξν. 
Μεηά, ηνπνζεηεί κε ην ρέξη θνκκάηηα καξκάξνπ, ηζηψλεη ηελ επηθάλεηα κε ην κπζηξί θαη ηελ 
αθήλεη λα πήμεη. Μία βδνκάδα κεηά ηξίβεη ηελ επηθάλεηα κε ιεηαληηθφ κεράλεκα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε αλνηθηφ ρψξν ή κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν κε πγξαζία, πνιχ ζφξπβν, ζθφλεο θαη 
άιια πιηθά γη' απηφ ρξεηάδεηαη λα θνξάεη κάζθα. Τπάξρνπλ αξθεηέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο 
θαη αλ δνπιεχεη ππεξσξίεο θεξδίδεη αξθεηά ρξήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

http://www.oaed.gr/
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Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα κσζατθψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δνκηθά έξγα, ζε θαηαζθεπαζηηθέο 
εηαηξίεο ή λα δνπιέςεη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Παησκάησλ 

Τι κάνει : 

Σνπνζεηεί θαη επηζθεπάδεη μχιηλα παηψκαηα. Παίξλεη ηα κέηξα ηνπ ρψξνπ θαη παξαγγέιλεη ηελ 
μπιεία. Πξνεηνηκάδεη ηελ επηθάλεηα, θηηάρλεη ηε βάζε θαη πάλσ ζ' απηή θαξθψλεη ή θνιιάεη ηα 
παξθέηα. Μεηά ιεηαίλεη ηελ επηθάλεηα κε εηδηθφ κεράλεκα, ηελ θαιχπηεη κε βεξλίθη θαη ηε 
γπαιίδεη.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ μχιν  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε θιεηζηνχο, αεξηδφκελνπο ρψξνπο, κε έληνλεο κπξσδηέο απφ ην βεξλίθη, ζπλήζσο 
γνλαηηζκέλνο/ε ή ζθπθηφο/ή. Αλαπλέεη ζθφλε απφ ην μχιν γη' απηφ ρξεηάδεηαη λα θνξάεη εηδηθή 
κάζθα. Δίλαη απαηηεηηθή δνπιεηά αιιά ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα παησκάησλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δνκηθά έξγα, ζε θαηαζθεπαζηηθέο 
εηαηξίεο ή λα δνπιέςεη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

http://www.oaed.gr/
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o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα πληήξεζεο Δξγσλ Σέρλεο 

Τι κάνει : 

Δξγάδεηαη ζηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε έξγσλ ηέρλεο θαη αληηθεηκέλσλ αξραηνινγηθήο 
αμίαο. Δμεηάδεη ην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα ζπληεξεζεί, ην ζρεδηάδεη θαη ην θσηνγξαθίδεη, 
επηιέγεη ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαη ηελ εθαξκφδεη πξνζεθηηθά.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία ζνπ  

 Να δηαζέηεηο θαιιηηερληθή παηδεία  

 Να αγαπάο ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαινχλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζπλήζσο ζην γξαθείν θαη ην εξγαζηήξηφ ηνπ/ηεο κε επράξηζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
Ζ εξγαζία είλαη ελδηαθέξνπζα θαη δεκηνπξγηθή θαη πνιιέο θνξέο ζπλεξγάδεηαη κε 
αξραηνιφγνπο θαη θαιιηηέρλεο. Οη πξννπηηθέο ηνπ επαγγέικαηνο παξνπζηάδνληαη θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ζπληεξεηήο/ηξηα έξγσλ ηέρλεο κπνξεί λα εξγαζηεί ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζε 
κνπζεία, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο ηέρλεο, ζε πηλαθνζήθεο θαη 
σο ειεχζεξνο/ε επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
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Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Σαπεηζαξηψλ Απηνθηλήηνπ 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηηο ηαπεηζαξίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηα θαζίζκαηα. Γεκίδεη ην 
παιηφ θάζηζκα κε αθξνιέμ, θηηάρλεη ην παηξφλ, θφβεη ζχκθσλα κε απηφ ην χθαζκα πνπ έρεη 
δηαιέμεη ν πειάηεο/ ε πειάηηζζα θαη ην ξάβεη ή ην θνιιάεη. Νηχλεη ην θάζηζκα θαη ην μαλαβάδεη 
ζην απηνθίλεην. Μπνξεί λα ληχζεη φιν ην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ (νπξαλφ, παηψκαηα, 
πιάγηα). Υξεζηκνπνηεί ςαιίδηα, θαηζαβίδηα, ξαπηνκεραλή θαζψο θαη πνιιά εξγαιεία 
κεραληθνχ απηνθηλήησλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θάησ απφ θαιέο ζπλζήθεο, κέζα ζην εξγαζηήξηφ ηνπ/ηεο ή κέζα ζην απηνθίλεην, 
είλαη φκσο ζθπθηφο/ή ή γνλαηηζκέλνο/ε γηα πνιιέο ψξεο. Ζ δνπιεηά είλαη εχθνιε θαη νη 
ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Οκσο ην επάγγεικα πεξλά θξίζε γηαηί έρνπλ αγνξαζζεί πνιιά 
θαηλνχξγηα απηνθίλεηα ελψ ηα παιηά έρνπλ απνζπξζεί.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Σερλίηεο/ηξηα Σαπεηζαξηψλ Δπίπισλ 

Τι κάνει : 

Πεξλάεη ηελ ηαπεηζαξία ζε δηαθφξσλ εηδψλ έπηπια. Γεκίδεη κε καιαθά θαη ειαζηηθά πιηθά ην 
έπηπιν αλάινγα κε ην είδνο ηνπ. Αθνχ ζηεξεψζεη ην γέκηζκα θαη ην θαιχςεη, ηνπνζεηεί ηα 
ηειηθά θαιχκκαηα (χθαζκα ή δέξκα) πξνζέρνληαο ην ζπλδπαζκφ ησλ ζρεδίσλ. Σέινο, 
δηαθνζκεί ηηο ελψζεηο θαη ηηο άθξεο ηνπ θαιχκκαηνο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  

 Να έρεηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζην εξγαζηήξην ηνπ/ηεο, ζπλήζσο φξζηνο/α, ζε θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
πλεξγάδεηαη θπξίσο κε επηπινπνηνχο ή αλαιακβάλεη απεπζείαο παξαγγειίεο πειαηψλ/ 
πειαηηζζψλ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί σο εηδηθεπκέλνο/ε ηερλίηεο/ηξηα ζε θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο εηαηξίεο ή ζε 
βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο επίπισλ. Δπίζεο κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Σαπεηζαξηψλ Οηθνδνκψλ 

Τι κάνει : 

Καιχπηεη ηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο κε ηαπεηζαξία απφ ραξηί, πιαζηηθφ, κνθέηα ή χθαζκα, 
ζχκθσλα κε ην γνχζην ηνπ πειάηε/ ηεο πειάηηζζαο. Ο ηνίρνο πξέπεη λα είλαη ιείνο, θαζαξφο 
θαη ζηεγλφο γη' απηφ ε πξνεηνηκαζία πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά. Δπίζεο, πξέπεη λα 
πξνζέρεη πνιχ ψζηε νη ελψζεηο λα είλαη ζε επζεία γξακκή. Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία 
θαη πιηθά θαζψο θαη εηδηθή θφιια.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  



 

 

143 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να έρεηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο 
ρξσκάησλ  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε ζθπκκέλνο/ε κέζα ζε νηθνδνκή ή ζε θαηνηθεκέλα 
δηακεξίζκαηα. Δηζπλέεη δπζάξεζηεο κπξσδηέο απφ δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο αιιά θαη ζθφλε. 
Αλαιακβάλεη ηηο δνπιεηέο ζε απεπζείαο ζπλελλφεζε κε ηνλ πειάηε/ ηελ πειάηηζζα ή ηνλ/ηελ 
εξγνιάβν, κε ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζηα δνκηθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο 
σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Σδακηψλ 

Τι κάνει : 

Κφβεη, εθαξκφδεη θαη ηνπνζεηεί ηδάκηα, θξχζηαιια θαη θαζξέθηεο ζε παξάζπξα, πφξηεο, θηι. 
Παίξλεη κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα ηα κέηξα, θφβεη ηα ηδάκηα θαη ιεηαίλεη ηηο άθξεο. Καζαξίδεη ην 
πιαίζην θαη βάδεη ηα ηδάκηα ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
(δηπιά, αιεμίζθαηξα, θηι.) ρξεηάδεηαη εηδηθή επεμεξγαζία.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ γπαιί  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  
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Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ζε πξνζηαηεπκέλν ρψξν θαη πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή θαη 
αθξηβήο. Οη ακνηβέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη νη πξννπηηθέο πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε δνκηθά έξγα ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Σπξνθνκίαο-Γαιαθηνθνκίαο 

Τι κάνει : 

Υξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ/ηεο γηα λα θηηάρλεη ηπξί, βνχηπξν, γηανχξηη, γάια, παγσηά, θηι. 
ε κνλάδα γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη ππεχζπλνο/ε γηα θάπνηεο απφ ηηο θάζεηο 
επεμεξγαζίαο ηνπ γάιαθηνο (θαζαξηζκφο, παζηεξίσζε, εκθηάισζε, έιεγρνο πνηφηεηαο θηι.). 
ε ηπξνθνκείν θξνληίδεη γηα ηελ αγνξά ηνπ γάιαθηνο, ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ηε κεηαθνξά ηνπ 
ζε ζαιάκνπο σξίκαλζεο θαη ηελ πψιεζε ή ζπληήξεζή ηνπ ζε ςπγεία.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηξφθηκα  

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο, κε βάξδηεο ζε ρψξνπο κε κπξσδηέο, πγξαζία θαη ζφξπβν 
θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ζεθψλεη θαη λα κεηαθέξεη βαξηά πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο 
δνπιεχεη έμσ απφ ηελ πφιε. Ζ δνπιεηά είλαη θνπξαζηηθή κφλν φηαλ γίλεηαη ζε παξαδνζηαθά 
ηπξνθνκεία ρσξίο ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. Ο ηνκέαο απηφο βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε θαη ππάξρνπλ 
αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο, κε θαιέο πξννπηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα ηπξνθνκίαο-γαιαθηνθνκίαο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε θηελνηξνθηθέο 
επηρεηξήζεηο, ζε ζπλεηαηξηζκνχο, ζε βηνκεραλίεο γάιαθηνο ή λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο 
επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 

o Γαιαθηνθνκηθή Σερληθή- Δπαγγεικαηηθή ρνιή Ησαλλίλσλ (Σπξνθνκίαο-
Γαιαθηνθνκίαο) 
ηει. 26510-92219  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Τδξαπιηθψλ θαη Πλεπκαηηθψλ 
πζηεκάησλ 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε εηδηθνχο κεραληζκνχο (αληιίεο, ξεδεξβνπάξ πγξψλ, αεξίσλ, βαιβίδεο) πνπ 
βξίζθνληαη ζε κεγάια κεραλήκαηα ή βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη 
κε εηδηθά φξγαλα θαη εξγαιεία αλ ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαιά. πληεξεί ή επηδηνξζψλεη ηα 
κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Απνζπλαξκνινγεί, επηζεσξεί, 
ζπλαξκνινγεί θαη ειέγρεη ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα. πλήζσο εμεηδηθεχεηαη ζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε κεραλέο θαη λα θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγνχλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ή ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή θαη ε αθνή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο δνπιεχεη ζε ρψξνπο κε ζφξπβν, πςειή ζεξκνθξαζία, θαπζαέξηα, ζθφλε θαη 
βξσκηά. Γνπιεχεη άιινηε φξζηνο/α θαη άιινηε μαπισκέλνο/ε θάησ απφ κεραλήκαηα θαη 
πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Οηαλ απνθηήζεη εκπεηξία 
έρεη ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε κεγάιεο ρεκηθέο βηνκεραλίεο (δηπιηζηήξηα, εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ), 
βηνκεραλίεο κεραλνθαηαζθεπψλ θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, λνζνθνκεία, εκπνξηθά θέληξα, 
μελνδνρεία θιπ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ 

o ρνιή Μαζεηείαο Ναπζηάζκνπ αιακίλαο (Σερλίηεο Μεραλψλ Δζσηεξηθήο 
Καχζεο) 
Ναχζηαζκνο αιακίλαο, ηει. 210-4677784  
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 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
Λενθφξνο πγγξνχ 221 ηει. 210- 9331865  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Τθαληνπξγείνπ 

Τι κάνει : 

Γηαιέγεη ηα λήκαηα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πθάζκαηνο θαη ηνλ κεραληθφ αξγαιεηφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη, ηα βάδεη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, θαη αθνχ θάλεη δνθηκέο, βάδεη ζε ιεηηνπξγία 
ηνλ αξγαιεηφ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία θαη επεκβαίλεη φηαλ ππάξρεη 
πξφβιεκα. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ξχζκηζε ησλ 
αξγαιεηψλ θαη θξνληίδεη λα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να έρεηο δηθέο ζνπ δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ζρέδηα θαη ρξψκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Οηαλ πξνεηνηκάδεη έλα ζρέδην ή ηξφπν χθαλζεο δνπιεχεη ζην γξαθείν ηνπ/ηεο, φηαλ είλαη 
θνληά ζηνλ αξγαιεηφ δνπιεχεη φξζηνο/α κέζα ζε ρψξν πνπ έρεη πνιχ ζφξπβν θαη πγξαζία. 
Πξέπεη ηέινο λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή φηαλ ρεηξίδεηαη ηνπο αξγαιεηνχο γηα λα κε γίλνληαη 
αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο πθαληνπξγείνπ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνκεραλίεο θισζηνπθαληνπξγίαο ή 
κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  
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Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ ΔΟΠ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή Αγίαο Βαξβάξαο 
Λενθφξνο πγγξνχ 221 ηει. 210- 9331865  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα Φπηηθήο Παξαγσγήο (Γεσξγφο) 

Τι κάνει : 

Φπηεχεη ηηο θαηάιιειεο πνηθηιίεο θπηψλ θαη δέλδξσλ, ηα θιαδεχεη, ηα πνηίδεη, ηα ξαληίδεη κε 
θπηνθάξκαθα θαη γεληθά ηα πεξηπνηείηαη. Μαδεχεη ηε ζνδεηά, ηε ζπζθεπάδεη θαη ηε ζηέιλεη ζηελ 
αγνξά. Υεηξίδεηαη, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη φια ηα απαξαίηεηα γεσξγηθά εξγαιεία. 
πλεξγάδεηαη κε ηνλ/ηελ Σερλνιφγν Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη ηνλ/ηελ Γεσπφλν.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε θπηά  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. πλήζσο είλαη πνιχ 
απαζρνιεκέλνο/ε νξηζκέλεο κφλν επνρέο ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ/ηεο νδεγεί 
ηξαθηέξ ή αγξνηηθφ απηνθίλεην. Δπεηδή ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα θπηνθάξκαθα, πξέπεη λα 
θνξάεη πξνζηαηεπηηθά κέζα (γάληηα, κάζθεο, θηι.). Οηαλ ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα 
είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή ψζηε λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

http://www.oaed.gr/
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Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλίηεο/ηξηα θπηηθήο παξαγσγήο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
εθκεηαιιεχζεηο θπηηθήο παξαγσγήο, ζε επηρεηξήζεηο ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο θάζε 
είδνπο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Δπίζεο, κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δηθή 
ηνπ/ηεο εθκεηάιιεπζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 
o Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο (Αγξνηηθήο Οηθνηερλίαο) 

ηει.2310-471825  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Γεληθή πλνκνζπνλδία Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο (ΓΔΑΔ) 
νθνθιένπο 41, Αζήλα ηει. 3253111-19  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σερλίηεο/ηξηα - Υεηξηζηήο/ηξηα Γεσξγηθψλ 
Μεραλεκάησλ 

Τι κάνει : 

Υεηξίδεηαη, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη γεσξγηθά κεραλήκαηα (ειθπζηήξεο, κεραλήκαηα ζπνξάο, 
θχηεπζεο, ζεξηζκνχ, θηι.). Βάδεη θαη βγάδεη ηα εμαξηήκαηα, ξπζκίδεη θαη ειέγρεη αλ 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά φια ηα κεραλήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο. Υξεζηκνπνηεί ζπλήζσο 
εξγαιεία ρεξηνχ, φξγαλα κέηξεζεο αιιά θαη πνιχπινθα φξγαλα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

http://www.oaed.gr/
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 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο δηάθνξα νρήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θπξίσο ζηελ χπαηζξν θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη γηα πνιιέο ψξεο ηελ 
εκέξα ρσξίο ζηαζεξφ σξάξην. Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή φηαλ ρεηξίδεηαη ηα 
κεραλήκαηα ψζηε λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ππάιιεινο ζε αληηπξνζσπείεο, βηνκεραλίεο-βηνηερλίεο θαη 
ζπλεξγεία γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο, ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζε νκαδηθέο 
θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (ππνπξγείν Γεσξγίαο, ππεξεζίεο εγγείσλ 
βειηηψζεσλ) ή λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο ζπλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γεσξγηθψλ 
κεραλεκάησλ. Σέινο, κπνξεί λα εξγάδεηαη σο ρεηξηζηήο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ζε μέλεο 
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε ακνηβή.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεσξγηθέο Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο: 

o Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο (Αγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ) 
ηει.2310-471825  

o Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή ρνιή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λάξηζαο 
(Αγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ) 
ηει.2410- 225141  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

http://www.oaed.gr/
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Σερλίηεο/ηξηα Τπνδεκαηνπνηίαο 

Τι κάνει : 

Δξγάδεηαη ζε επηρείξεζε θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ ζην ηκήκα θνπήο, ξαθήο ή θαηαζθεπήο 
αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ/ηεο. ε κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλφ λα πεξάζεη απφ φια 
ηα ζηάδηα παξαγσγήο ππνδεκάησλ. Αθνχ βξεη ην θαηάιιειν δέξκα, ην θφβεη ζχκθσλα κε ην 
παηξφλ, ην πξνεηνηκάδεη, ζπλαξκνινγεί ηα θνκκάηηα θαη ηα ξάβεη είηε ζε κεραλή είηε ζην ρέξη. 
ηε ζπλέρεηα θνιιάεη ηε ζφια θαη γπαιίδεη ην παπνχηζη ζηα εηδηθά κεραλήκαηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια θαη λα ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο 
πξάγκαηα κε ηα ρέξηα ζνπ  

 Να ρεηξίδεζαη κεραλέο  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν κε έληνλε κπξσδηά δέξκαηνο θαη άιισλ πιηθψλ, ζθφλε θαη 
ζφξπβν. πλήζσο δνπιεχεη φξζηνο/α κπξνζηά ζε έλα κεράλεκα ή θαζηζηφο/ή ζηνλ πάγθν θαη 
ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ Σερλίηεο/ηξηα Τπνδεκαηνπνηίαο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε επηρείξεζε θαηαζθεπήο 
ππνδεκάησλ ή ζε επηρείξεζε επηδηφξζσζεο ππνδεκάησλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Διιεληθνχ Κέληξνπ Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 

Θεζζαινλίθεο 94, Μνζράην ηει. 210- 9560178,9560333  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
12 ρικ Δζληθήο νδνχ Αζελψλ - Λακίαο θαη Μσξατηίλε, Μεηακφξθσζε 210-2855580  

 Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Τπνδεκαηνπνηψλ Διιάδνο (Ο.Β.Τ.Δ.) 
Γίππινπ 3, Αζήλα (Πιαηεία Κνπκνπλδνχξνπ) ηει. 210-3251492-3233076  

 χλδεζκνο Τπνδεκαηνπνηψλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Τ.Β.Δ.) 
Πξνκεζέσο 32, Θεζ/λίθε ηει. 2310-522828  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Σερλνιφγνο Γέξκαηνο 

Τι κάνει : 

Δπεμεξγάδεηαη ην αθαηέξγαζην δέξκα (δνξά) ψζηε λα ηνπ δψζεη ηελ θαηάιιειε πθή θαη ην 
επηζπκεηφ αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Υεηξίδεηαη ηα εηδηθά κεραλήκαηα 
(βαξέιεο) πνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ δέξκαηνο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα θαη λα αληέρεηο λα 
δνπιεχεηο κε πιηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία  

 Να είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ είλαη ηφζν πγηεηλέο, αθνχ ζην ρψξν εξγαζίαο επηθξαηεί πνιχο 
ζφξπβνο θαη έληνλε κπξσδηά απφ ηα δέξκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ηερλνιφγνο δέξκαηνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε βηνηερλία-βηνκεραλία βπξζνδεςίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Διιεληθνχ Κέληξνπ Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
Θεζζαινλίθεο 94, Μνζράην ηει. 210- 9560178,9560333  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφ Κέληξν Γέξκαηνο (ΔΛΚΔΓΔ) 
12 ρικ Δζληθήο νδνχ Αζελψλ - Λακίαο θαη Μσξατηίλε, Μεηακφξθσζε 210-2855580  

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Γέξκαηνο 
Πεηξαηψο 180 θαη Λακίαο, Σαχξνο ηει. 210-3465335  

 χλδεζκνο Βπξζνδεςψλ Διιάδνο 
Λεσθ. Αζελψλ 13, Πεηξαηάο ηει. 210-4221444  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σξαπκαηηνθνξέαο 

Τι κάνει : 
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πλνδεχεη ηνλ/ηελ νδεγφ ηνπ αζζελνθφξνπ, ζεθψλεη θαη κεηαθέξεη κε ην ζσζηφ ηξφπν, 
αλάινγα κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ, ηνλ/ηελ αζζελή ζην αζζελνθφξν. ην λνζνθνκείν, αλ ν/ε 
αζζελήο κπνξεί λα πεξπαηήζεη, ηνλ/ηελ ζπλνδεχεη ζηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο, αλ φρη, ηνλ/ηελ 
κεηαθέξεη ζε θνξείν ή θαξέθια. Μπνξεί λα εμειηρζεί ζε λνζνθφκν/α αλ παξαθνινπζήζεη είηε 
ηα εηδηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην λνζνθνκείν είηε κηα Μέζε Ννζειεπηηθή ρνιή.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε γηα άιινπο  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κε βάξδηεο θαη ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλείηαη ζπλέρεηα. εθψλεη θαη κεηαθέξεη 
αλζξψπνπο θαη κπνξεί λα ρξεηαζζεί λ' αληηκεησπίζεη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Ζ δήηεζε είλαη 
πεξηνξηζκέλε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ Διιάδαο 
Kάληγγνο 19 ,Αζήλα, ηει. 210-3834869,3845732  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ  
Αξηζηνηέινπο 22, Αζήλα, ηει. 210-5236094,5234589  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Σξνθνδφηεο/ηξηα Πινίσλ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν/ε ππάιιεινο πνπ αλαιακβάλεη ηελ ηξνθνδνζία ησλ πινίσλ. Μφιηο θζάζεη ην πινίν 
ζην ιηκάλη, παίξλεη ηηο ιίζηεο κε ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη, ηα αγνξάδεη φζν πην γξήγνξα θαη 
θζελά γίλεηαη θαη θξνληίδεη λα παξαδνζνχλ ζην πινίν έγθαηξα.  
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να αληέρεηο λα δνπιεχεηο κε έληαζε θαη πίεζε  

 Να είζαη απνθαζηζηηθφο/ή θαη δπλακηθφο/ή  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να κπνξείο λα δεκηνπξγείο εχθνια ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κέζα ζε γξαθείν αιιά θαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ζπλήζσο κε έληαζε. Πξέπεη λα κεηαθηλείηαη ζπρλά, ε δνπιεηά φκσο έρεη ζπλήζσο 
ζπγθεθξηκέλν σξάξην.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Ταινπξγφο 

Τι κάνει : 

Δίλαη ν ηερλίηεο/ ε ηερλίηξηα πνπ θηηάρλεη θαη δηαθνζκεί γπάιηλα αληηθείκελα. ηηο εηδηθέο 
βηνκεραλίεο ππάξρνπλ ηξεηο ζρεηηθέο εηδηθφηεηεο: ν θακηλεπηήο/ε θακηλεχηξηα πνπ θηηάρλεη ην 
γπαιί αλαθαηεχνληαο ηα δηάθνξα πιηθά ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο κέζα ζε θιηβάλνπο, ν 
θπζεηήο/ε θπζήηξηα πνπ δίλεη ζρήκα ζην γπαιί θπζψληαο κε έλα ζσιήλα, ν ραξάθηεο/ε 
ραξάθηξηα πνπ, αθνχ ζρεδηάζεη πάλσ ζην γπαιί κε εηδηθφ κνιχβη ην ζρέδην, ιεηαίλεη θαη 
ζηηιβψλεη ην αληηθείκελν.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θηηάρλεηο πξάγκαηα απφ γπαιί  

 Να έρεηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα ζρέδηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να έρεηο ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο θαη ζπκκεηξίαο  

 Να έρεηο επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα ηειεηψζεηο κηα δνπιεηά  

 Να είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην αλαπλεπζηηθφ ζνπ ζχζηεκα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Ο θακηλεπηήο-θπζεηήο/ ε θακηλεχηξηα-θπζήηξηα δνπιεχεη ζε εξγαζηήξην, ζε πεξηβάιινλ κε 
πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηεί θφξκα θαη γάληηα θαη πξέπεη λα είλαη 
πξνζεθηηθφο/ή γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα. Ο ραξάθηεο/ ε ραξάθηξηα δνπιεχεη κε θαλνληθφ 
θσο θαη ζεξκνθξαζία.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ παινπξγφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε εξγνζηάζηα, βηνηερλίεο ή εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο 
γπαιηνχ. Δπίζεο, κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  

 Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 210-
9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

 Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 Αζήλα, ηει. 
210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

 Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Διιεληθφο Ταινπξγηθφο χλδεζκνο 
Οξηδνκχισλ 5, Αηγάιεσ 210-5696158,5613600  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Τδξαπιηθφο 

Τι κάνει : 

Σνπνζεηεί, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ζπζηήκαηα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην ηνπ/ηεο κεραληθνχ. Τπνινγίδεη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζζεί, αλνίγεη ηηο ηξχπεο, θφβεη 
ηνπο ζσιήλεο, ηνπο ηνπνζεηεί, ζηεγαλνπνηεί ηηο ελψζεηο, ηηο ειέγρεη θαη γεληθά ζπλδέεη θαη 
ζπλαξκνινγεί ηηο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ηνπνζεηεί θαη ζπλδέεη ηα είδε πγηεηλήο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ή λα θαηαζθεπάδεηο  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

http://www.oaed.gr/
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Γνπιεχεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο, κεξηθέο θνξέο φκσο ζε 
πγξαζία ή λεξά. πλήζσο δνπιεχεη γνλαηηζηφο/ή, ζθπθηφο/ή ή θαη μαπισκέλνο/ε θάλνληαο 
κηα βξψκηθε δνπιεηά. Δπθαηξίεο γηα εξγαζία ππάξρνπλ αξθεηέο θαη νη ακνηβέο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ πδξαπιηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εηαηξίεο ή εηαηξίεο πνπ 
εκπνξεχνληαη είδε πγηεηλήο ή αθφκα λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Πεχθσλ 112, ηει. 210-2819892,2816540,2819475, fax. 210-2819672  
o ΚΔΣΔΚ Πεηξαηά (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Μαπξνκηράιε 17-19, ηει. 210-4175919,4120207  
o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Δζληθή νδφο Υαιθίδνο-Λεπνχξσλ, Βαζηιηθφ Υαιθίδαο, ηει.2251-54105,54106  
o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  
o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  

Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  
o ΚΔΣΔΚ Μπηηιήλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Παλαγηνχδα, ηει. 22510- 32617-18  
o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  
o KETEK ζεζζαινλίθεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)  

Λαθθηά Βαζηιηθψλ Θεζζαινλίθεο,ηει. 23960-22769, fax 2396023201  
o KETEK Βέξνηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  
o KETEK Κνδάλεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  
o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  
o KETEK Πηνιεκατδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  
o KETEK Καβάιαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 

Πεξηγηάιη Καβάιαο, ηει. 2510-232197  
o ΚΔΣΔΚ εξξψλ((Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)) 

6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Γξάκαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
7ν ρηι Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ, ηει 25210- 81131,81170  

o KETEK Κνκνηελήο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο((Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί)) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  
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o KETEK Οξεζηηάδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αξρή νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο,ηει. 25520-23307  

o KETEK Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ πάξηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Παξφξεην πάξηεο, ηει. 27310-27997  

o ΚΔΣΔΚ Κηιθίο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γ.Αξγπξίνπ 12, ηει. 2341020896,20596  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

o ΚΔΣΔΚ Βφινπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210- 63684  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o ΚΔΣΔΚ Σξίπνιεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σέξκα Καξατζθάθε, Πεξηνρή ερί, Άγηνο Γεψξγηνο, ηει. 2710-233053,233061  

o KETEK Πχξγνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
4ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, ηει. 26210-33154,33012  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

o ΚΔΣΔΚ Υαλίσλ (Τδξαπιηθνί-Θεξκνυδξαπιηθνί) 
Σαπξσλίηεο Κηζζάκνπ, ηει. 28210- 2186,22314  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Τπάιιεινο Τπεξαγνξάο (νχπεξ-Μάξθεη) 

Τι κάνει : 

Γνπιεχεη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο ππεξαγνξάο (ζνχπεξ-κάξθεη) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
θάζε ηκήκαηνο. Αξρηθά, φηαλ πξνζιακβάλεηαη, θάλεη ηηο κεηαθνξέο απφ ηα θνξηεγά 
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απηνθίλεηα πξνο ηελ απνζήθε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ. Καζαξίδεη ηνλ ρψξν 
θαη ηα ξάθηα θαη ζπκπιεξψλεη ηηο πξνζήθεο κε λέν εκπφξεπκα απφ ηελ απνζήθε. Οηαλ 
απνθηήζεη πείξα, κπνξεί λα εξγαζζεί σο πσιεηήο/ηξηα ζε δηάθνξα ηκήκαηα (ηπξηά -
αιιαληηθά- θξέαηα) ή λα εξγαζζεί σο ηακίαο ζηε κεραλή ή βνεζφο ζην ινγηζηήξην.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα θαζαξίδεηο θαη λα ηαθηνπνηείο  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να κπνξείο λα αθνινπζείο νδεγίεο θαη εληνιέο  

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη λα ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη δξαζηήξηνο/α  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην θάλνληαο κηα δνπιεηά θνπξαζηηθή. Δίλαη φξζηνο/α γηα 
πνιιέο ψξεο θαη πεγαηλνέξρεηαη ζπλέρεηα κεηαθέξνληαο πξάγκαηα. Ακείβεηαη κε ην βαζηθφ 
εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε/ αλεηδίθεπηεο εξγάηξηαο κπνξεί φκσο λα θάλεη θαη πνιιέο 
ππεξσξίεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε ζνχπεξ-κάξθεη.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Τπάιιεινο Φαξκαθείνπ 

Τι κάνει :  

Δίλαη ν/ε βνεζφο ηνπ/ηεο θαξκαθνπνηνχ θαη θάλεη φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ θαξκαθείνπ, φπσο λα 
γξάθεη ζπληαγέο, λα παξαγγέιλεη θάξκαθα θηι., πάληα φκσο κε ηελ επίβιεςε ηνπ/ηεο 
θαξκαθνπνηνχ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή θαη πξνζεθηηθφο/ή ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να θξαηάο αθξηβή ζηνηρεία θαη λα ηαμηλνκείο πιεξνθνξίεο  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή θαη ππεχζπλνο/ε θαη λα μέξεη ηηο αληελδείμεηο θαη ηηο 
παξελέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ θαξκάθσλ. Γνπιεχεη φξζηνο γηα πνιιέο ψξεο ζε θιεηζηφ ρψξν 
φπνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηάθνξεο κπξσδηέο. Ζ ακνηβή είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη κεηά απφ 
κεξηθά ρξφληα κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ θαξκαθείν πάληα φκσο ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ/α 
θαξκαθνπνηφ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε θαξκαθεία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Τπάιιεινο-ηέιερνο Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ 

Τι κάνει : 

Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηηο θξαηήζεηο ζέζεσλ, ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ, ηηο θξαηήζεηο δσκαηίσλ 
μελνδνρείσλ, ηηο ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θηι. γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπ γξαθείνπ. 
Φξνληίδεη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ θαη λα νινθιεξσζνχλ φιεο 
νη δνπιεηέο ηνπ γξαθείνπ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επγεληθφο/ή θαη λα έρεηο άλεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να θξαηάο αθξηβή ζηνηρεία θαη λα ηαμηλνκείο πιεξνθνξίεο  

 Να κπνξείο λα θξαηάο ηελ ςπρξαηκία ζνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα παίξλεηο 
πξσηνβνπιίεο  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Δξγάδεηαη ζε ρψξν θσηεηλφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, πίζσ απφ έλα γξαθείν. Σν 
σξάξην ηνπ/ηεο είλαη ζπλήζσο θαλνληθφ, κπνξεί φκσο λα θάλεη θαη ππεξσξίεο αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο δνπιεηάο. Πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεη δχζθνινπο θαη απαηηεηηθνχο αλζξψπνπο 
θαη ρξεηάδεηαη λα επηιχεη άκεζα πξνβιήκαηα. Ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο εξγαζίαο, κεξηθέο θνξέο φκσο θεξδίδεη πξφζζεηεο ακνηβέο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ θξαηήζεσλ πνπ επηηπγράλεη.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 
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Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πξαθηνξεία.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ: 

o ΣΔΣΔ Αλαβχζζνπ (ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ'' 
49ν ρικ. Λεσθ.Αζελψλ-νπλίνπ, Αλάβπζζνο Αηηηθήο, ηει. 22910-
36998,37009  

o ΣΔΣΔ Μαθεδνλίαο (ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ) ''ΞΔΝΗΑ-ΖΛΗΟ''  
Παξαιία Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο , ηει. 63920-23257  

o ΣΔΣΔ Ρφδνπ (ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ ) Ξελνδνρείν ''ΘΔΡΜΑΗ'' 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 1, Ρφδνο, ηει. 22410-74445-47  

o ΣΔΣΔ Κέξθπξαο (ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ) Ξελνδνρείν 
''ΓΑΛΑΞΗΑ'' 
Γνπβηά Κέξθπξα, ηει. 26610-91541  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Φαλνπνηφο (Σερλίηεο/ηξηα Ακαμσκάησλ 
Απηνθηλήηνπ) 

Τι κάνει : 

Καηαζθεπάδεη θαη επηζθεπάδεη ακαμψκαηα θνξηεγψλ ή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. Μειεηά ην 
ζρέδην ηεο θαξφηζαο, ραξάδεη πάλσ ζηε ιακαξίλα ην θάζε θνκκάηη θαη ην θφβεη. Λπγίδεη ηε 
ιακαξίλα, ζπλαξκνινγεί θαη ελψλεη ηα δηάθνξα θνκκάηηα, θαζαξίδεη θαη ιηκάξεη ηηο άθξεο ηνπο. 
Δπίζεο, δηνξζψλεη ηα βνπιηαγκέλα κέξε ηεο θαξφηζαο. Λεηαίλεη, ζηνθάξεη, βάθεη θαη γπαιίδεη 
ηα κέξε ηνπ ακαμηνχ πνπ επηζθεχαζε.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 
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Γνπιεχεη ζε θιεηζηνχο ή αλνηρηνχο ρψξνπο κε πνιχ ζφξπβν θαη πγξαζία. Δίλαη άιινηε 
φξζηνο/α θαη άιινηε ζθπθηφο/ή ή μαπισκέλνο/ε. Λεξψλεηαη απφ δηάθνξα πιηθά θαη πξέπεη λα 
θνξά δηάθνξα πξνζηαηεπηηθά κέζα, φπσο γπαιηά, γάληηα, θφξκα, θηι. Πξέπεη λα είλαη 
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο/ή γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ. Σν επάγγεικα είλαη ελδηαθέξνλ, 
δεκηνπξγηθφ θαη απνδνηηθφ.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ή επηζθεπήο ακαμσκάησλ απηνθηλήησλ ή λα 
αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο ζπλεξγείν θαλνπνηίαο παίξλνληαο ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηε λνκαξρηαθή 
απηνδηνίθεζε (Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ).  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o KETEK Μνζράηνπ (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 

Θεζζαινλίθεο 47, ηει. 210-4818652-54  
o ΚΔΣΔΚ Καιακαθίνπ (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 

Γσδεθαλήζνπ 6, ηει. 210-9915025  
o KETEK Μπηηιήλεο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 

Παλαγηνχδα, ηει. 22510-32617-18  
o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 

Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  
o ΚΔΣΔΚ Υαιθίδαο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 

Βαζηιηθφ Υαιθίδαο,Δζληθή νδφο Υαιθίδαο-Λεπνχξσλ, ηει. 22210-
54105,54106  

o ΚΔΣΔΚ Θεζζαινλίθεο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει. 2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o KETEK Αιεμαλδξνχπνιεο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
20ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο-Παιαγίαο, ηει. 25510-38154,23709  

o ΚΔΣΔΚ Λακίαο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Μεγάιε Βξχζε, ηει. 22310-43236  

o KETEK Βφινπ (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Αζελψλ 64, Πεδίν Αξεσο, ηει. 24210-63684,63688  

o KETEK Καξδίηζαο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Σέξκα νδνχ Σξηθάισλ, ηει. 24410-71563,71560  

o KETEK Ησαλλίλσλ (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o KETEK Πάηξαο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Λεσθ. Αζελψλ 89 , Ρίν, ηει. 2610-966902,966904  

o ΚΔΣΔΚ Αξγνιίδαο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Λεσθ. Αξγνπο-Ναππιίνπ, Σίξπλζα Αξγνιίδαο, ηει. 27520-28654  
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o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

o KETEK Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Σερλίηεο Ακαμσκάησλ) 
Γηφθπξν, ηει. 2810- 250260  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 χιινγνο Δπηζθεπαζηψλ Ακαμσκάησλ θαη Βαθέσλ Απηνθηλήησλ Αζελψλ θαη 
Πεξηρψξσλ  
Εήλσλνο 29-31, Αζήλα ηει. 210-5285369,5235401  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Δπηζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ θαη Μεραλεκάησλ 
(ΠΟΒΔΑΜ) 
Κξαηχινπ 14, Κνισλφο, Αζήλα ηει. 210-5138913  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Φηληξηζηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Δπεμεξγάδεηαη ην χθαζκα, δειαδή κε εηδηθή κεραλή βγάδεη ην ρλνχδη, πεξλάεη ην χθαζκα 
απφ εηδηθφ δηάιπκα γηα λα γίλεη γπαιηζηεξφ θαη αλζεθηηθφ. Σν ζηεγλψλεη, ην ζηδεξψλεη ή ην 
πξεζάξεη θαη ην ηπιίγεη ζε ηφπηα. Αλάινγα κε ην χθαζκα κπνξεί λα θάλεη θαη άιιεο εηδηθέο 
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ξχζκηζε θαη 
ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε δηαθφξσλ εηδψλ πθάζκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  
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 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ζε ρψξν κε πνιχ πγξαζία θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πξέπεη λα ηεξεί ηνπο 
θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ή.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε θηληξηζηήξηα πθαζκάησλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Φινγνρεηξηζηήο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Κφβεη ή ζπγθνιιά κεηαιιηθέο πιάθεο θαη ειάζκαηα. Υαξάδεη ή ζεκαδεχεη ην ζρέδην πνπ ζέιεη 
πάλσ ζηηο πιάθεο, ξπζκίδεη ην θνπηηθφ εξγαιείν θαη ηε θιφγα. πλδέεη ηε θιφγα κε ηελ 
θνπηηθή κεραλή θαη ηέινο θφβεη ηηο κεηαιιηθέο πιάθεο θαη ηα ειάζκαηα.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ή ζθπκκέλνο/ε ζε ππφζηεγα αιιά θαη αλνηθηνχο ρψξνπο. Δίλαη απαξαίηεην 
λα θνξά δηάθνξα πξνζηαηεπηηθά κέζα (θφξκα, εηδηθά γπαιηά, θηι.) ηφζν γηαηί ιεξψλεηαη φζν 
θαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. ηε δνπιεηά ηνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζεθψζεη θαη λα κεηαθέξεη 
βαξηά πξάγκαηα θαη πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο γηα λα κε ζπκβεί θάπνην αηχρεκα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θινγνρεηξηζηήο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία αιιά θαη ζε φιεο ηηο 
βηνκεραλίεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. Μπνξεί επίζεο λα γίλεη ειεθηξνζπγθνιιεηήο/ηξηα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : 
o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 

Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ρέληε (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Π. Ράιιε θαη Κεθηζνχ, ηει. 210-3474665,3473984  

o KETEK Θεζζαινλίθεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Λαγθαδά 117-119, ηει.2310-721858  

o KETEK Βέξνηαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o KETEK Κνδάλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
11ν ρικ. Κνδάλεο-Λάξηζαο, ηει.24610-20169  

o KETEK Καηεξίλεο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Σέξκα νδνχ Σεξινπνχινπ, ηει. 23510- 35165  

o ΚΔΣΔΚ Φιψξηλαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
3ν ρηι Φιψξηλαο-Νίθεο, ηει. 23850-25887  

o KETEK Πηνιεκατδαο(πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
25εο Μαξηίνπ 29,Πεξηνρή Κνπξί, ηει. 24630-22850  

o ΚΔΣΔΚ εξξψλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
6ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ-Θεζζαινλίθεο, Λεπθψλαο εξξψλ, ηει.23210-
50005, fax 23210- 50475,  

o KETEK Λάξηζαο (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Δξκνγέλνπο 10, ηει. 2410-256831-3  

o KETEK Ησαλλίλσλ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (πγθνιιήζεσλ θαη Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-3008  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Φσηνγξάθνο 

Τι κάνει : 

Υξεζηκνπνηψληαο κεραλή, θαθφ θαη θηικ ηξαβά ηηο θσηνγξαθίεο. Αλ είλαη έγρξσκεο ηηο δίλεη 
ζε εξγαζηήξην, αλ είλαη αζπξφκαπξεο κπνξεί λα ηηο επεμεξγαζηεί κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο, κέζα 
ζην ζθνηεηλφ ζάιακν ρξεζηκνπνηψληαο ρεκηθέο νπζίεο θαη εηδηθά κεραλήκαηα. Υξεζηκνπνηεί 
δηαθφξσλ ηχπσλ εηδηθά εμαξηήκαηα θαη εξγαιεία φπσο θιαο, κπαηαξίεο, ιάκπεο, βνπξηζάθηα 
θηι.  

http://www.oaed.gr/
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Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο θαιιηηερληθή δηάζεζε  

 Να ζνπ αξέζεη λα έξρεζαη ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο θαη λα έρεηο άλεζε ζηελ 
επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο  

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη δξαζηήξηνο/α  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη νξγαλσκέλνο/ε θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α γηα πνιιέο ψξεο κέζα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ή ζηελ χπαηζξν θάησ απφ 
δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ δνπιεηά ηνπ/ηεο δελ έρεη θαζνξηζκέλν σξάξην θαη πνιιέο 
θνξέο δνπιεχεη θάησ απφ κεγάιε πίεζε. Αλ εμειηρζεί ζηε δνπιεηά ηνπ/ηεο θαη γίλεη γλσζηφο/ή 
κπνξεί λα θεξδίδεη αξθεηά ρξήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θσηνγξάθνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε κεγάιεο θσηνγξαθηθέο επηρεηξήζεηο, ζε 
πεξηνδηθά, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηελ ηειεφξαζε, ζε θαιιηηερληθά ηκήκαηα δηαθεκηζηηθψλ 
εηαηξηψλ ή λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Ηδησηηθέο ρνιέο Κηλεκαηνγξάθνπ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
Τπ. Πνιηηηζκνχ, Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ 
Ρεζχκλνπ 1, Αζήλα,ηει. 210-8201955  

 Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Δλσζε Καιιηηερλψλ Φσηνγξάθσλ Αζελψλ 
Ηππνθξάηνπο 13, Αζήλα ηει. 210-3610345  

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Δξγαζηεξίσλ Δγρξσκεο Φσηνγξαθίαο 
Μαπξνθνξδάηνπ 7, Αζήλα ηει. 210-3600646  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Φσηνιηζνγξάθνο 
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Τι κάνει : 

Βγάδεη ζε θηικ ηα θείκελα, ηα ζρέδηα θαη ηηο εηθφλεο πνπ ζα εθηππσζνχλ. Τπνινγίδεη ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην έληππν θαη ηα βάδεη γηα θσηνγξάθεζε ζε εηδηθή θσηνγξαθηθή 
κεραλή. Μεηά εκθαλίδεη ηα αξλεηηθά ζε έλα εηδηθφ θηικ θαη ηα δίλεη ζηνλ ξεηνπζέξ/ζηελ 
ξεηνπζέδ ηεο ιηζνγξαθίαο. Δίλαη κηα απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο ζην ρψξν ηεο ηππνγξαθίαο 
(θσηνιηζνγξάθνο, κνληέξ/έδ, ξεηνπζέξ/έδ, θσηνκεηαθνξέαο, εθηππσηήο/ηξηα). ε κηθξέο 
επηρεηξήζεηο, νη αληίζηνηρνη ηερλίηεο/ αληίζηνηρεο ηερλίηξηεο κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε δχν ή 
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δνπιεηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να έρεηο ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο θαη ζπκκεηξίαο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να αλέρεζαη νπζίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγία  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο φξζηνο/α κέζα ζην ζθνηεηλφ ζάιακν θαη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ρεκηθέο 
νπζίεο. Ζ δνπιεηά είλαη ελδηαθέξνπζα θαη δεκηνπξγηθή. Ζ αγνξά εξγαζίαο είλαη αλνηθηή θαη νη 
πξννπηηθέο θαίλνληαη πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θσηνιηζνγξάθνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο ηππνγξαθίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο  
Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 
210-2819672  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Ληζνγξαθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Ράδνπ 3, Αζήλα ηει. 210-8212300,  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  
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Φσηνκεηαθνξέαο ηεο Ληζνγξαθίαο\Βαζπηππίαο 

Τι κάνει : 

Παίξλεη ηα κνληαξηζκέλα θίικ θαη ηα βάδεη λα απνηππσζνχλ ζε εηδηθή πιάθα κε έλα 
κεράλεκα πνπ ιέγεηαη θσηνκεηαθνξέαο. Μεηά, θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, πιέλεη ηελ 
πιάθα θαη ηε ζηεγλψλεη ζε εηδηθφ κεράλεκα. Δίλαη κηα απφ ηηο εμεηδηθεχζεηο ζην ρψξν ηεο 
ηππνγξαθίαο (θσηνιηζνγξάθνο, κνληέξ/έδ, ξεηνπζέξ/έδ, θσηνκεηαθνξέαο, εθηππσηήο/ηξηα, 
κεηαμνηχπεο). ε κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη αληίζηνηρνη ηερλίηεο/ αληίζηνηρεο ηερλίηξηεο κπνξνχλ 
λα αζρνινχληαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δνπιεηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

  Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

  Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

  Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

  Να είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη φξζηνο/α ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο. Υξεζηκνπνηεί ρεκηθέο 
νπζίεο θαη αλαπλέεη ζθφλεο θαη άιιεο νπζίεο. Ακείβεηαη κε ην βαζηθφ εκεξνκίζζην 
εηδηθεπκέλνπ ηερλίηε/εηδηθεπκέλεο ηερλίηξηαο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο γξαθηθψλ ηερλψλ.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 
o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο  

Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 
210-2819672  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Ληζνγξαθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Ράδνπ 3, Αζήλα ηει. 210-8212300,  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
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 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Φσηνζηνηρεηνζέηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Υεηξίδεηαη ην ειεθηξνληθφ κεράλεκα ζηνηρεηνζεζίαο κε θσηνζχλζεζε, βάδεη ην εηδηθφ ραξηί ζην 
κεράλεκα θαη δαθηπινγξαθεί ην θείκελν, πνπ ην παξαθνινπζεί ζηελ θσηεηλή νζφλε ηνπ 
κεραλήκαηνο. Σν δηνξζψλεη θαη κεηά ην "γξάθεη" κε εηδηθφ κεράλεκα ζε θηικ. Δίλαη κηα απφ 
ηηο εμεηδηθεχζεηο ζην ρψξν ηεο ηππνγξαθίαο (θσηνιηζνγξάθνο, κνληέξ/έδ, ξεηνπζέξ/έδ, 
θσηνκεηαθνξέαο, εθηππσηήο/ηξηα, κεηαμνηχπεο). ε κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη αληίζηνηρνη 
ηερλίηεο/αληίζηνηρεο ηερλίηξηεο κπνξνχλ λα αζρνινχληαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 
δνπιεηέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να γλσξίδεηο θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνπιάρηζηνλ κηα μέλε γιψζζα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη είζαη παξαηεξεηηθφο/ή θαη λα είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή θαη κεζνδηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

πλήζσο εξγάδεηαη θαζηζηφο/ή γηα πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο, ζε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο. Οη ακνηβέο είλαη θαιέο, αλάινγα κε ηελ 
ηαρχηεηα θαη ηνλ φγθν ηεο δνπιεηάο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ θσηνζηνηρεηνζέηεο/ηξηα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε επηρεηξήζεηο ηππνγξαθίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο  
Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 
210-2819672  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληνο χλδεζκνο Ληζνγξαθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Ράδνπ 3, Αζήλα ηει. 210-8212300,  
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Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Υαξάθηεο/ηξηα Κνζκεκάησλ 

Τι κάνει : 

Υαξάδεη πάλσ ζην θφζκεκα ζρέδηα ή νλφκαηα. Παίξλεη ην θφζκεκα ή ην αληηθείκελν θαη 
ζρεδηάδεη απηφ πνπ ζέιεη κε εηδηθά κνιχβηα. Μεηά ην ζθαιίδεη κε θαιέκη ή παληνγξάθν. 
Υξεζηκνπνηεί εηδηθά εξγαιεία (ζθαξπέιν, θαιέκη, θηι.) θαη κνιχβηα γηα ιεπηφ ζρέδην, θαιέκη, 
θηι.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηείο ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζνπ  

 Να θαηαιαβαίλεηο κνξθέο θαη ζρήκαηα  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα θαη λα έρεηο ηελ αίζζεζε ηεο 
αξκνλίαο θαη ζπκκεηξίαο  

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο/ή  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο ηα κέηαιια  

 Να βιέπεηο θαιά γηα λα μερσξίδεηο ιεπηέο δηαθνξέο ρξσκάησλ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζπλήζσο κφλνο ηνπ/ κφλε ηεο ζε εξγαζηήξην φπνπ ππάξρεη πνιχ ζθφλε. Πεξλάεη 
πνιιέο ψξεο ζθπκκέλνο/ε θαη ε δνπιεηά ηνπ/ηεο δελ έρεη σξάξην. Αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα 
παξαγσγήο κπνξεί λα θεξδίδεη αξθεηά ρξήκαηα.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ραξάθηεο/ηξηα θνζκεκάησλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη πψιεζεο 
θνζκεκάησλ σο ππάιιεινο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε θνζκεκαηνπψιεο σο ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Αγγεηνπιάζηε-Κεξακίζηα) 
Πεχθσλ 112, η.θ 14122, Ζξάθιεην, ηει. 210-2819892,2816540, 2819475, fax 
210-2819672  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (Αγγεηνπιάζηε- Κεξακίζηα) 
Θεζζαινλίθεο 73, η.θ 57013, Χξαηφθαζηξν, ηει. 2310-696212, fax 2310-
696214  

o ΚΔΣΔΚ Ησαλλίλσλ (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει. 26510-40858, fax 26510- 43466  

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Αξγπξνρξπζνρφνη) 
Υξηζηνκηράιε Ξπινχξε 64, Γηφθπξν, ηει. 2810-250260  

 Διιεληθφ Κέληξν Αξγπξνρξπζνρνταο (ΔΛΚΑ) 
ρνιέο Γεκκνινγίαο, Γιππηνγξαθίαο, Γηακαληνινγίαο 
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Βνπιήο 35 (θεληξηθά γξαθεία) ηει. 210-3242727,3240731 Κνξπδή & Θξάθεο 28, 
Σαχξνο (εξγαζηήξην) (θηίξην ΔΟΜΜΔΥ)  

 Ηδησηηθά Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ :  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Υεηξηζηήο/ηξηα Μεραλεκάησλ Γνκηθψλ Δξγσλ 

Τι κάνει : 

Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηα κεραλήκαηα δνκηθψλ έξγσλ (εθζθαθείο, κπνπιληφδεο, γεξαλνχο, 
νδνζηξσηήξεο, γθξέτληεξ, θηι.) θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. πλήζσο ηα 
κεραλήκαηα πνχ ρεηξίδεηαη είλαη δηθά ηνπ/ηεο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα νδεγείο δηάθνξα νρήκαηα  

 Να θαηαιαβαίλεηο πψο ιεηηνπξγεί κία κεραλή  

 Να ζνπ αξέζεη λα ρεηξίδεζαη, λα ξπζκίδεηο θαη λα επηζθεπάδεηο κεραλήκαηα  

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζηελ χπαηζξν θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζφξπβν, ζθφλε θαη ζπλήζσο 
ιεξψλεηαη. Πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο/ή γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ. Οη 
ακνηβέο φκσο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Μπνξεί λα εξγαζηεί ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε εξγνζηάζηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο νρήκαηα θαη ηέινο λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  
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 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Υηίζηεο/ηξηα 

Τι κάνει : 

Υξεζηκνπνηεί ηνχβια, ηζηκεληφιηζνπο, πέηξεο, άκκν, αζβέζηε θαη άιια πιηθά γηα λα ρηίζεη 
εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ηνίρνπο. Αλάινγα κε ην πάρνο πνπ ζέιεη λα δψζεη ζηνλ ηνίρν, 
ρηίδεη ηα ηνχβια κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα φξγαλα θαη εξγαιεία φπσο 
κέηξν, λήκα γηα επζπγξάκκηζε, αιθάδη, κπζηξί, θηι.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να έρεηο ζσκαηηθή αληνρή θαη δχλακε  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη θαιφο/ή ζηνλ ππνινγηζκφ φγθσλ θαη δηαζηάζεσλ  

 Να κπνξείο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο ζρέδηα  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη θπξίσο ζε αλνηθηφ ρψξν ζπρλά πάλσ ζε ζθαισζηέο θαη αλαπλέεη δηάθνξεο ζθφλεο. 
Πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο/ε γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ. Οη ακνηβέο είλαη θαιέο 
αιιά δελ ππάξρεη ζπλερήο απαζρφιεζε.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ρηίζηεο/ηξηα κπνξεί λα εξγαζηεί ζηα δνκηθά έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ζε 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ή ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ: 
Σαρχξξπζκα Σκήκαηα Υηηζηψλ 
ηει. 210-6030467 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ (Κεληξηθή 
Γηνίθεζε),  
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, 17456 ,'Aιηκνο, ηει 210-9989000, fax Γηνίθεζεο 
210-9989500, η.θ 77117/17510 Π.Φάιεξν Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε ΟΑΔΓ  

o Πξφηππν Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ΟΑΔΓ Πεηξαηψο 52 
Αζήλα, ηει. 210- 5245254,5247462, fax 210-5245523  

o Γηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΟΑΔΓ, 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, ηει. 210-9989691,9989716-17  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

http://www.oaed.gr/
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Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ Διιάδαο 
Μελάλδξνπ 46, Αζήλα ηει. 210-5226936  

 Οκνζπνλδία Οηθνδφκσλ θαη πλαθψλ Δπαγγεικάησλ Διιάδαο 
Εήλσλνο 7-9, Αζήλα ηει. 210-5243785  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

 

Φπθηηθφο 

Τι κάνει : 

Σνπνζεηεί, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη νηθηαθά ή επαγγεικαηηθά ςπγεία, ζπζηήκαηα ςχμεο θαη 
θιηκαηηζκνχ. Οηαλ ηα ηνπνζεηεί αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο πνπ ηα θαηαζθεχαζε. 
πλαξκνινγεί ηνπο θηλεηήξεο, ηνπο ζπκπηεζηέο θαη ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, θάλεη ηηο 
απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο, γεκίδεη ηελ κνλάδα κε ςπθηηθφ πγξφ θαη ειέγρεη γηα δηαξξνέο.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 

 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο  

 Nα είζαη πξνζεθηηθφο/ή θαη ζπγθεληξσκέλνο/ε ζ' απηφ πνπ θάλεηο  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να είζαη ππεχζπλνο/ε θαη ζπλεπήο  

 Να είζαη δξαζηήξηνο/α θαη λα ζ' αξέζεη ε θίλεζε  

 Να κπνξείο λα ζεθψλεηο θαη λα κεηαθέξεηο βαξηά πξάγκαηα  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζε θιεηζηνχο θαη αλνηθηνχο ρψξνπο, κεξηθέο θνξέο ζε κεγάιν χςνο, αλάινγα κε ην 
πνχ βξίζθνληαη ηα κεραλήκαηα. Δίλαη ζθπκκέλνο/ε γηα πνιιέο ψξεο θαη ρξεζηκνπνηεί πνιιά 
εξγαιεία, απιά θαη ζχλζεηα, γηα απηφ πξέπεη λα πξνζέρεη πάξα πνιχ. Τπάξρεη κεγάιε 
δήηεζε ζηελ αγνξά γη' απηνχο ηνπο/ απηέο ηηο επαγγεικαηίεο, ην σξάξην ηνπο είλαη ειεχζεξν 
θαη νη πξννπηηθέο θαίλνληαη πνιχ θαιέο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ ςπθηηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη 
επηζθεπήο ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ζε νξγαληζκνχο πνπ 
δηαζέηνπλ ςπθηηθέο κνλάδεο. Δπίζεο, κπνξεί λα αλνίμεη δηθή ηνπ/ηεο επηρείξεζε.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 
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 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Αγξηλίνπ (ςπθηηθνί) 
Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,ηει. 26410-23008  

o KETEK Καιακάηαο (ςπθηηθνί) 
Δζλ.νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα, ηει. 27210-69354  

o KETEK Βέξνηαο (ςπθηηθνί) 
Οδφο πξνο ην Ννζνθνκείν Βέξνηαο, ηει.2331-28167 fax 23310-29430  

o ΚΔΣΔΚ Υίνπ (ςπθηηθνί) 
Λεσθ. Καξθά, Λεπθσλία, ηει.22710-29531,fax. 22710-22307  

o ΚΔΣΔΚ Ρφδνπ (ςπθηηθνί) 
Θ. νθνχιε 93, ηει.22410-31077,78730,787898 fax 22410-31083  

o KETEK Κνκνηελήο (ςπθηηθνί) 
Υίιηα Γέλδξα, ηει. 25310-24918,22407  

o KETEK Ησαλλίλσλ (ςπθηηθνί) 
3ν ρικ. Ησαλλίλσλ-Αζελψλ, ηει.26510-43466,40858  

o ΚΔΣΔΚ Χξαηνθάζηξνπ Θεζ/λίθεο (ςπθηηθνί) 
ζεζζαινλίθεο 73 , ηει. 2310-696212  

o ΚΔΣΔΚ Ξάλζεο (ςπθηηθνί) 
Λαραλφθεπνη 2, ηει. 25410-62825,62834  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, ηει. 210-2709021,2709002  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 χιινγνο Φπθηηθψλ Διιάδαο 
Πι. Διεπζεξίαο (Κνπκνπλδνχξνπ) 2, Αζήλα ηει. 210-3223281  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

Χξνινγνπνηφο 

Τι κάνει : 

Αζρνιείηαη κε ηελ επηδηφξζσζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ξχζκηζε θάζε είδνπο ξνινγηψλ 
(κεραληθψλ, απηφκαησλ ή ειεθηξνληθψλ). Υξεζηκνπνηψληαο ιεπηά εξγαιεία 
απνζπλαξκνινγεί ηνλ κεραληζκφ ηνπ ξνινγηνχ, ηνλ εμεηάδεη, ηνλ θαζαξίδεη θαη ή ηνλ 
επηδηνξζψλεη ή βάδεη θαηλνχξγην. Υξεζηκνπνηεί κεγεζπληηθνχο θαθνχο, εηδηθή βελδίλε, 
βνιηφκεηξν, εηδηθφ ιάδη, θηι.  

Για να γίνεις, τρειάζεηαι : 
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 Να ζνπ αξέζεη λα επηζθεπάδεηο ή λα θαηαζθεπάδεηο  

 Να ζνπ αξέζεη λα δνπιεχεηο κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα  

 Να είζαη επηδέμηνο/α ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια  

 Να ζνπ αξέζεη λα εμππεξεηείο αλζξψπνπο θαη λα δίλεηο πιεξνθνξίεο  

 Να είλαη θαιή ε φξαζή ζνπ  

Πρέπει ακόμα να γνωρίζεις : 

Γνπιεχεη ζθπκκέλνο/ε γηα πνιιέο ψξεο ζε έλα θαιά θσηηζκέλν ρψξν. Σν σξάξην ηνπ/ηεο 
είλαη ειεχζεξν. Σν επάγγεικα απηφ αληηκεησπίδεη θξίζε, γη' απηφ νη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 
πεξηνξηζκέλεο.  

Πού μπορείς να εργαζηείς : 

Ο/Ζ σξνινγνπνηφο κπνξεί λα εξγαζηεί σο εηδηθεπκέλνο/ε ηερλίηεο/ηξηα ζε εξγαζηήξηα ή 
θαηαζηήκαηα πψιεζεο σξνινγίσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα αλνίμεη δηθφ ηνπ/ηεο εξγαζηήξην - 
θαηάζηεκα.  

Πού μπορείς να εκπαιδεσηείς : 

 ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ: 

o ΚΔΣΔΚ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (Χξνινγνπνηνί) 
Πεχθσλ 112, ηει.210-2816540 fax.210-2819672,2819475  

 Γεκφζηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
Τπ. Παηδείαο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ 
Δξκνχ 15,1νο φξνθνο Αζήλα, ηει. 210-3254970,3234032,3310436  
Καηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

 Μαζεηεία-Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο  

Περιζζόηερες πληροθορίες / Σωμαηεία - Σύλλογοι - 
Ομοζπονδίες : 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ θαη Χξνινγνπσιψλ 
(ΠΟΒΑΚΧ) 
Λέθθα 20, Αζήλα, ηει. 210-3229047  

Αλ ζ' ελδηαθέξεη απηφ ην επάγγεικα κελ αξθεζηείο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο .  

Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο : 

 ζην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν ή ζχιινγν ηεο πεξηνρήο ζνπ  

 ζην ηνπηθφ Κέληξν Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ  

 


