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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Βιολόγορ 

 

Οπιζμόρ: Βηνιφγνο είλαη ν επηζηήκνλαο πνπ κειεηά ηα θαηλφκελα ηεο δσήο ζε επίπεδν 
κνξηαθφ, θπηηαξηθφ, ηζηνινγηθφ, νξγαληθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνινγηθφ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξεπλεηηθνχο ή δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο.  

 
Πεπιγπαθή: ήκεξα, ε κεγάιε εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζηελ 
αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ θιάδσλ.  
Ο βηνιφγνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
κειεηψλ γηα δηαγλσζηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο. 
Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, είλαη φξγαλα πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο εηδηθνί αλαιπηέο, 
κηθξνζθφπηα, θπγφθεληξνη, ζπζθεπέο ειεθηξφιπζεο θαη ζθεχε βηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ φπσο 
ζσιήλεο, θηάιεο, θχιηλδξνη θαη άιια. 
Ο βηνιφγνο κπνξεί λα εξγάδεηαη θαηαγξάθνληαο ηνλ ηξφπν δσήο θπηψλ ή δψσλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή επηιέγεη ηελ πεξηνρή φπνπ αλαπηχζζεηαη ν νξγαληζκφο θαη πηζαλφλ 
εγθαζίζηαηαη εθεί γηα θάπνην δηάζηεκα. Παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη 
αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηαμηλνκεί θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα, θαηαγξάθεη θαη 
θνηλνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.  

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα λα γίλεη θάπνηνο βηνιφγνο ρξεηάδεηαη λα ζπνπδάζεη ζε Σκήκα Βηνινγίαο 
ησλ ΑΔΗ, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο βηνιφγνο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη αλνηρηφ, εξεπλεηηθφ πλεχκα, πςειφ αίζζεκα 

επζχλεο θαη ελδηαθέξνλ γηα ζπλερή ελεκέξσζε γχξσ απφ ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ηεο 
επηζηήκεο. Ο επηζηήκνλαο βηνιφγνο πξέπεη λα έρεη ππνκνλή, επηκνλή θη αθνζίσζε ζην έξγν 
ηνπ, κεζνδηθφηεηα, δεκηνπξγηθή ζθέςε, αιιά θαη παξαηεξεηηθφηεηα. 
ηηο έξεπλεο ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο εθαξκνγέο αηρκήο ηεο 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη νη βηνιφγνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ λέσλ 
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ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Δπίζεο, ρξεηάδνληαη επηδεμηφηεηα ζε ιεπηέο θαη ζηαζεξέο θηλήζεηο ησλ 
ρεξηψλ, αλ ρεηξίδνληαη επαίζζεην εμνπιηζκφ, πιηθά θαη εξγαιεία ζην βηνινγηθφ εξγαζηήξην.  

 
Μέλλον: Ζ βηνινγία κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζήκεξα πνιιέο επηζηεκνληθέο 
θαηεπζχλζεηο θαη ηνκείο εθαξκνγήο, φπσο ε γελεηηθή, ε βην-ηαηξηθή, ε ηρζπνινγία θαη ε βην-
ηερλνινγία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα κηιάκε γηα ζεηηθή επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ζην θιάδν.  

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο βηνιφγνο κπνξεί λα εξγαζηεί σο εξγαζηεξηαθφο βηνιφγνο ζε 
εξγαζηήξηα παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθά θέληξα, δηαγλσζηηθά θέληξα, ζε λνζνθνκεία, 
βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ. Χο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
εξγαζηεί ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κεηά ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ. 
Σέινο, κπνξεί λα εξγαζηεί σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ζε ππνπξγεία, νξγαληζκνχο, 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο βηνιφγνο εξγάδεηαη ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια άηνκα, ζην εξγαζηήξην ή ζηε θχζε. ην εξγαζηήξην ε εξγαζία είλαη πνιχπινθε θαη 
ππεχζπλε. Ζ εξγαζία ηνπ ζηε θχζε είλαη θνπξαζηηθή, αθνχ ζπλήζσο εξγάδεηαη ρσξίο σξάξην 
θαη πνιιέο θνξέο γίλεηαη θάησ απφ δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οξηζκέλνη εμεηδηθεπκέλνη 
επηζηήκνλεο κέλνπλ γηα κήλεο ζηελ πνιηθή δψλε ή ζηνλ Ηζεκεξηλφ, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ 
θαη λα θαηαγξάςνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ ή δψνπ ζην θπζηθφ ηνπ 
ρψξν, ή λα αλαδεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο νξγαληζκνχ ζε δχζβαηεο πεξηνρέο. 
Ζ εξγαζία ζην εξγαζηήξην κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλε απφ ηα αλζπγηεηλά ρεκηθά, βηνινγηθά θαη 
βηνρεκηθά πιηθά, αλ δελ ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά νη θαλφλεο αζθαιείαο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα έρεη ζπληαρζεί 

θψδηθαο δενληνινγίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Βηνινγηθψλ Δλψζεσλ (ECBA). 

 
Γενικά ζσόλια: Ζ δνπιεηά ηνπ επηζηήκνλα-βηνιφγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε, 
ζπλερή έξεπλα θαη παξαηήξεζε ησλ δηαθφξσλ φςεσλ δσήο.  
Ζ ζπλεηζθνξά ηεο επηζηήκεο ηεο βηνινγίαο ζηελ παξαγσγή, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηηο άιιεο 
ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο βην-ηερλνινγίαο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, θαζψο απμάλνληαη νη 
θίλδπλνη απφ ηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο Φχζεο ιφγσ ησλ άθξηησλ θαη αλεχζπλσλ 
παξεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. 
Ο βηνιφγνο ζπρλά ρεηξίδεηαη επαίζζεηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ θαη γη απηφ 
πξέπεη λα αθνινπζεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα εζηθήο δενληνινγίαο ζην έξγν ηνπ.  

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Καθηγηηήρ Γεςηεποβάθμιαρ 
εκπαίδεςζηρ 

 

Οπιζμόρ: Ο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηδάζθεη ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο 
ηνπ θαη πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
καζεκάησλ αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηνπο ζέηεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηδάζθεη ην κάζεκα ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη ηαπηφζεκν ή ζπλαθέο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ. πγθεθξηκέλα, θαηαλέκεη 
ηελ χιε πνπ νθείιεη λα δηδάμεη ζην ζρνιηθφ έηνο ή ζην ηξίκελν ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο, 
ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.  
Πξνεηνηκάδεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δηδαζθαιία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 
αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επνπηηθψλ 
κέζσλ (ράξηεο, θσηνηππεκέλα θείκελα, ζρεδηαγξάκκαηα, δηαθάλεηεο, cd-roms) πνπ ζα 
ρξεηαζηνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ, ή πξνεηνηκάδεη ηελ επίδεημε κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ θαζψο 
θαη ηα πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην. Καηαγξάθεη ηελ ελφηεηα πνπ δίδαμε ζην αληίζηνηρν βηβιίν 
χιεο. Διέγρεη ηελ παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην κάζεκά ηνπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηαθηηθή 
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θνίηεζε, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ελφο ηκήκαηνο. Δπίζεο, είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπ.  
Πνιιέο θνξέο εξγάδεηαη ζην ζπίηη ηνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
δηδαζθαιηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ θαη άιισλ εξγαζηψλ ησλ 
καζεηψλ. Αθφκε, νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε ζρνιηθψλ ενξηψλ θαη άιισλ 
εθδειψζεσλ θαη λα ζπλνδεχεη ηνπο καζεηέο ζε επηζθέςεηο θαη εκεξήζηεο εθδξνκέο. 
πκκεηέρεη, επίζεο, ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ, 
φπνπ ζπδεηνχληαη ε πξφνδνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, παηδαγσγηθά /εθπαηδεπηηθά 
ζέκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο βαζηθή θξνληίδα ηνπ θαζεγεηή 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπηχμεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 
θξίζε ησλ καζεηψλ ηνπ, λα ηνπο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία θαη αίζζεκα επζχλεο 
θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. Πξνζπαζεί αθφκε λα 
επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο καζεηέο ηνπ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, 
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Ο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ρξεηάδεηαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Χο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα εξγαζηεί ν απφθνηηνο 
παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ, ελψ γηα λα ππεξεηήζεη ζηε δεκφζηα 
εθπαηδεπζε πξέπεη λα επηηχρεη ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ. ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε 
εξγάδνληαη θαη πηπρηνχρνη ηερληθψλ εηδηθνηήησλ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ή θαη άιισλ ηερληθψλ ζρνιψλ 
κεηά απφ θνίηεζε ζε παηδαγσγηθή ζρνιή ή ζηε ΔΛΔΣΔ. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο θαζεγεηήο νθείιεη λα αγαπά ηνπο λένπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη λα έρεη 
επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα. Να είλαη ππνκνλεηηθφο, ζηαζεξφο, επίκνλνο θαη λα δηαζέηεη 
επζπλεηδεζία, δηδαθηηθέο, εγεηηθέο, θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνλ 
ραξαθηεξίδεη ε επγέλεηα, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε πξσηνβνπιία θαη ην πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο. 
Οθείιεη αθφκε, λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπ, λα παξαθνινπζεί ηα 
ελδηαθέξνληα, ηηο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπδεηά καδί 
ηνπο θαη λα ηνπο ειέγρεη δηαθξηηηθά. 
Καηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα επηβάιιεηαη, λα εκπλέεη ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε. 
Πξέπεη αθφκε λα είλαη δίθαηνο, αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε καζεηέο, 
ψζηε λα κε δεκηνπξγεί πηθξίεο θαη αληηδηθίεο κεηαμχ ηνπο. 
Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ε θνηλσληθή κφξθσζε, είλαη απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε 
ηνπ επαγγέικαηνο, φπσο επίζεο θαη θάπνηεο εηδηθέο ηθαλφηεηεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ 
ηνπ. 

 
Μέλλον: Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ 

δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ απνξξφθεζε ηνπο απφ ηε δεκφζηα (θαη ηελ ηδησηηθή) 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θάηη πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.  
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππάξρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο. Χο ειεχζεξνη 
επαγγεικαηίεο έρνπλ απξνζδηφξηζην σξάξην θαη νη απνδνρέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο ψξεο 
πνπ δηδάζθνπλ, ελψ αλ έρνπλ δηθφ ηνπο εθπαηδεπηήξην ή θξνληηζηήξην, νη απνδνρέο κπνξεί 
λα παξνπζηάζνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα αλέιζνπλ ζε πςειά 
επίπεδα. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο θαζεγεηήο ζπλήζσο εξγάδεηαη ζε ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο (δεκφζηα-ηδησηηθά). Αλάινγα φκσο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ κπνξεί λα εξγαζηεί 
ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (πρ, γπκλαζηέο, κνπζηθνί) θαη ζηελ θαηάξηηζε (πρ, ΗΔΚ, ΚΔΚ, 
ρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ). Αθφκε, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε 
θξνληηζηήξηα, λα παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα, ή λα ηδξχζεη δηθφ ηνπ ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην 
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ή θξνληηζηήξην. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ε 

επζχλε, θαζψο ν θαζεγεηήο επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη ηε κειινληηθή 
εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ καζεηψλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 
πλεπκαηηθή αηνκηθή εξγαζία, πνπ πξνυπνζέηεη θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 
άιινπο ζπλαδέιθνπο θαζψο θαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  
Ο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εξγάδεηαη κε κεησκέλν σξάξην, ζπλήζσο φξζηνο, 
παξαδίδνληαο, ή εμεηάδνληαο ην κάζεκα ην νπνίν δηδάζθεη. Αλαγθάδεηαη φκσο λα εξγαζηεί θαη 
αξθεηέο ψξεο ζην ζπίηη γηα ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ ή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παξαδφζεσλ. 
ηηο κεγάιεο πφιεηο κπνξεί λα εξγάδεηαη κε βάξδηεο, άιινηε πξσηλέο θαη άιινηε 
απνγεπκαηηλέο ψξεο. Όηαλ ππεξεηεί ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, αθνινπζεί ην σξάξην θαη ηηο 
απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ, ελψ, φηαλ εξγάδεηαη ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, 
ην σξάξην θαη νη απνδνρέο ηνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλάςεη, ε νπνία 
κπνξεί λα είλαη αλάινγε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθηφο απφ ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, 

βνεζά ηνλ καζεηή λα αλαθαιχςεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα ηηο θαιιηεξγήζεη, λα εξεπλήζεη ηηο 
αλάγθεο ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, κε ηειηθφ ζηφρν λα νινθιεξψζεη ηελ πξνζσπηθή θαη 
θνηλσληθή ηαπηφηεηά ηνπ. 
Χο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα έρεη επξχ πεδίν γλψζεσλ, παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε, 
δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, γηα λα κπνξεί 
λα παξέρεη πνηνηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Βπεθονηπιοκόμορ 

 

Οπιζμόρ: Οη βξεθνλεπηνθφκνη αζρνινχληαη κε ηελ αγσγή θαη ηε θξνληίδα βξεθψλ θαη 
λεπίσλ, κέρξη λα θζάζνπλ ζε ειηθία θαηάιιειε λα εγγξαθνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

 
Πεπιγπαθή: Ζ εξγαζία ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ πεξηιακβάλεη ηε θξνληίδα γηα ηε ζσζηή 

δηαηξνθή, θαζαξηφηεηα θαη ηε βνήζεηα ηνπ βξέθνπο ή ηνπ λεπίνπ ζην βάδηζκα, ζηηο θηλήζεηο 
θαη ζηελ νκηιία. 
Αθφκε, θξνληίδνπλ γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ, ελεκεξψλνπλ θαη 
ζπκβνπιεχνπλ ηνπο γνλείο γηα ηε ζσζηή θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, πξνζέρνπλ ηα κηθξά 
παηδηά απφ αηπρήκαηα ή άιινπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ ππάξρνπλ ζην ρψξν ηνπ 
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. ρνξεγείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

απφ ηε Ννκαξρία. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Οη βξεθνλεπηνθφκνη, είλαη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. Βξεθνλεπηνθνκίαο, 
δηπισκαηνχρνη Η.Δ.Κ. ζην αληηθείκελν ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ή απφθνηηνη Σ.Δ.Δ. Οη 
απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα βξεθνλεπηνθνκίαο ζην 
Κέληξν Βξεθψλ ε "Μεηέξα".  

 
Γεξιόηηηερ: Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ βξεθνλεπηνθφκνπ είλαη απαηηεηηθφ θαη ρξεηάδεηαη 

ππεχζπλνπο, πξνζεθηηθνχο θαη ζρνιαζηηθνχο επαγγεικαηίεο, ηδηαίηεξα φηαλ αζρνινχληαη κε 
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παηδηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο.  
Ζ αγάπε γηα ηα παηδηά, ε ππνκνλή, ε επαηζζεζία, ε ηξπθεξφηεηα, ε θαιή πγεία θαη ε αληνρή, 
απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ επαγγεικαηία. Αθφκε, νη βξεθνλεπηνθφκνη πξέπεη 
λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο γνλείο, λα είλαη επγεληθνί θαη επράξηζηνη θαη λα εθηεινχλ κε 
ππεπζπλφηεηα ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 
Μέλλον: Τπάξρεη πιεζψξα πηπρηνχρσλ θαη βνεζψλ βξεθνλεπηνθφκσλ, ρσξίο ζπγρξφλσο 

λα απμάλνληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ νη ζέζεηο απαζρφιεζεο. Έηζη, ππάξρεη δπζθνιία γηα ηελ 
εμαζθάιηζε θάπνηαο ζέζεο εξγαζίαο ζην ρψξν απηφ. 
Οη απνδνρέο ησλ βξεθνλεπηνθφκσλ πνπ απαζρνινχληαη κε εμαξηεκέλε κνξθή εξγαζίαο, 
θηλνχληαη ζε κέηξηα επίπεδα. Απφ ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο νη ηδηνθηήηεο 
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξεο απνδνρέο.  

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη βξεθνλεπηνθφκνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε θξαηηθνχο θαη 
ηδησηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο παηδηψλ, ζε 
ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο γνλέσλ θαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (θχιαμε παηδηψλ ή 
ίδξπζε ηδησηηθνχ παηδηθνχ ζηαζκνχ γηα ηνπο απφθνηηνπο Σ.Δ.Η.) 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Οη βξεθνλεπηνθφκνη εξγάδνληαη ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, 

φπνπ ηα πεξηβάιινλ ζπλήζσο είλαη επράξηζην θαη βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα παηδηά. 
Ζ κεηάδνζε ηψζεσλ θαη αζζελεηψλ απφ ηα παηδηά ζηνπο βξεθνλεπηνθφκνπο είλαη 
ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. Οη επαγγεικαηίεο εξγάδνληαη αηνκηθά, αιιά θαη νκαδηθά φηαλ 
ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη κε άηνκα άιισλ εηδηθνηήησλ, πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Οη βξεθνλεπηνθφκνη θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε, γηα ηε ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία ησλ βξεθψλ ή θαη ησλ λεπίσλ.  
Ζ αγάπε γηα ηα βξέθε θαη ηα παηδηά, ε ππνκνλή, ε ςπρξαηκία θαη ε θαηαλφεζε ζηα 
πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα ηνπο 
βξεθνλεπηνθφκνπο. 

  

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Νηπιαγυγόρ 

 

Οπιζμόρ: Ο λεπηαγσγφο αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ παηδηψλ ηεο 
πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο λεπηαγσγφο θξνληίδεη γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ, ηα βνεζά λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη 
θαη παξάιιεια, ηα αζθεί ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεψλ ηνπο Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγεί 
ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα γηα ηα 
παηδηά, ρξεζηκνπνηψληαο ην παηγλίδη, ην ηξαγνχδη, ηελ απαγγειία, ηε δηήγεζε, ην ρνξφ, ηε 
δσγξαθηθή, ηε ρεηξνηερλία. Δπίζεο, παξαθνινπζεί ηα παηδηά ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ θαη ηνπ 
θαγεηνχ, κε ζθνπφ λα ζπλεζίζνπλ ζηελ ηάμε θαη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 
ζηελ νκαδηθή δσή.  
Σν θαζήθνλ ηνπ λεπηαγσγνχ είλαη λα βνεζά ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο, λα 
εληαρζεί ζε απηήλ, λα κάζεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα δεκηνπξγεί θαη λα ζπλαγσλίδεηαη επγεληθά κε 
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Σν νκαδηθφ παηγλίδη, ε αηνκηθή δεκηνπξγία, ε πλεπκαηηθή άζθεζε θαη 
ε ςπραγσγία, απνηεινχλ ηα βαζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 
δξαζηεξηφηεηα. 
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Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο λεπηαγσγφο κπνξεί λα έρεη ζπνπδάζεη ζηα αληίζηνηρα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Αθφκε, βξεθνλεπηνθφκνη θαη βνεζνί λεπηαγσγνί, κπνξνχλ λα 
ζπνπδάζνπλ ζηα Σ.Δ.Η. θαη ζηα Η.Δ.Κ. αληίζηνηρα. 

 
Γεξιόηηηερ: Δίλαη έλα επάγγεικα πνπ απαηηεί γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη επαηζζεζία. Ο 

λεπηαγσγφο ρξεηάδεηαη λα αγαπά ην παηδί, λα δηαζέηεη ππνκνλή, ςπρξαηκία, ήξεκν ραξαθηήξα 
θαη θαιή δηάζεζε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεη γλψζεηο κέζσ ηνπ παηγληδηνχ θαη ηεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο.  
Μέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη έλα θιίκα ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο, 
παξαδνρήο θαη ζεβαζκνχ ηεο αηνκηθήο πξνζπάζεηαο θαη λα απνθεχγεη ελέξγεηεο πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ επίθξηζε, ην αληαγσληζηηθφ πλεχκα, ηελ απφξξηςε ηεο γλψκεο ηνπ άιινπ ή 
ηελ άξλεζε ηεο θαληαζίαο.  

 
Μέλλον: Ζ πιεζψξα ησλ απνθνίησλ λεπηαγσγψλ θαζηζηά ζρεηηθά δχζθνιν ην δηνξηζκφ ηνπο 
ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, αιιά ππάξρνπλ πξννπηηθέο βειηίσζεο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ 
ππεξεζηψλ πξφλνηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο λεπηαγσγφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε ηδξχκαηα 
θξνληίδαο γηα ην παηδί, ζε λνζνθνκεία γηα παηδηά θ.ι.π. Αθφκε, κπνξεί λα ηδξχζεη δηθφ ηνπ 
λεπηαγσγείν ή παηδηθφ ζηαζκφ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Σν επράξηζην πεξηβάιινλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ λεπηαγσγείνπ. Οη ρψξνη φπνπ εξγάδεηαη ν λεπηαγσγφο, είλαη 
ζπλήζσο θαιά ζεξκαηλφκελνη, ήζπρνη, θαζαξνί θαη ραξνχκελα δηαθνζκεκέλνη. 
Ο λεπηαγσγφο εξγάδεηαη φξζηνο θαη κε ζπλερψο ηεηακέλε ηελ πξνζνρή, θαζψο δελ ηνπ 
επηηξέπεηαη λα αθαηξεζεί, έρνληαο λα θάλεη κε πνιχ κηθξά παηδηά πνπ έρνπλ άγλνηα ησλ 
θηλδχλσλ. Γηα απηφ, παξφιν πνπ ην επάγγεικα είλαη ελδηαθέξνλ, γίλεηαη δχζθνιν θαη 
θνπξαζηηθφ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο ζπιινγηθφο θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ην επάγγεικα είλαη ε 

Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (Γ.Ο.Δ.)., εθφζνλ ν λεπηαγσγφο εξγάδεηαη ζηε δεκφζηα 
πξσηνβάζκηα εθπαηδεπζε. 

 
Γενικά ζσόλια: Ζ θξνληίδα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηξπθεξή 

πξνζρνιηθή ειηθία, απαηηεί αγάπε γηα ην επάγγεικα, πνιχ ππνκνλή θαη αξθεηή πξνζπάζεηα 
απφ πιεπξάο ηνπ λεπηαγσγνχ, πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα αλαπηπρζεί ςπρνθηλεηηθά θαη λα 
αληηιεθζεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. 
Βαζηθφο ξφινο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ λεπίνπ ζηελ νηθνδφκεζε 
ηεο γλψζεο, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή ζηήξημε θαη ππνβνήζεζε ηνπ 
λεπηαγσγνχ. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Γευγπάθορ 

 

Οπιζμόρ: Ο γεσγξάθνο εμεηάδεη ηηο θπζηθέο, θιηκαηνινγηθέο θαη γεσινγηθέο δνκέο ησλ 
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δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα κειεηήζεη ηνλ πνιηηηζκφ 
θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ εθεί.  

 
Πεπιγπαθή: Ο γεσγξάθνο παξαηεξεί ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, ηνλ ηξφπν 
πνπ βιέπνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη πξνζαξκφδνληαη ζε απηφλ. Καηαγξάθεη θαη εμεηάδεη ηε 
ζπκβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ςάξεκα, δαζνθνκία, γεσξγία, βηνκεραλία) ζηηο 
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Γηεξεπλά ηα θπζηθά θαη αλζξψπηλα ζηνηρεία 
πνπ δεκηνπξγνχλ κηα θνηλφηεηα θαη πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηε ζέζε ηεο ζην 
νηθνζχζηεκα. Μειεηά ηε γε, ην λεξφ, ην θιίκα, ηα θπηά θαη ηα δψα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 
αλζξψπηλε δσή. Αθφκε, αλαιχεη ηηο πνιηηηζηηθέο ή νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ησλ πφιεσλ θαη 
πεξηθεξεηψλ θαη ηνπο ιφγνπο χπαξμήο ηνπο, παξαηεξεί θαη εμεγεί ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη 
ηα κειινληηθά ζρέδηα αλάπηπμεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ. 
Ο γεσγξάθνο ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο επηζηήκνλεο, φπσο θπζηθνχο, γεσιφγνπο, βηνιφγνπο, 
αλζξσπνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, νηθνλνκνιφγνπο θαη κεραληθνχο, γηα λα επηιέμεη θαη λα 
πξνηείλεη ιχζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ 
γελεψλ ηνπ πιαλήηε καο. 
ηελ εξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο 
θαη γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, ζαξσηέο, εθηππσηέο, ςεθηαθή θάκεξα, ράξηεο, 
αεξνθσηνγξαθίεο, δνξπθνξηθέο εηθφλεο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ζ εθπαίδεπζε ηνπ γεσγξάθνπ παξέρεηαη ζηα ηκήκαηα Γεσγξαθίαο ησλ 
παλεπηζηεκίσλ. Σν επάγγεικα αζθνχλ επίζεο γεσιφγνη, βηνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, κεραληθνί, 
νηθνλνκνιφγνη θαη άιινη ζρεηηθνί επηζηήκνλεο, κεηά απφ εηδηθέο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη 
εμεηδίθεπζε. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο γεσγξάθνο αλαιακβάλεη έλα ξφιν πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε επαηζζεζία πξνο ηνλ 

άλζξσπν θαη ηε θχζε, θαζψο θαη επηλνεηηθφηεηα, ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα. Πξέπεη λα 
αγαπάεη ηα ηαμίδηα, γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα ηαμηδεχεη γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Αθφκε, 
ρξεηάδεηαη λα έρεη θπζηθή αληνρή. πρλά, απνηειεί κέινο κηαο νκάδαο επηζηεκφλσλ θαη γη΄ 
απηφ ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη γισζζηθή ηθαλφηεηα γηα λα 
εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ πξνθνξηθά ή γξαπηά. 
ηα πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηία πεξηιακβάλνληαη ε ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα, ε επξεία 
αληίιεςε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε 
δεμηφηεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, 
θπξίσο ηεο αγγιηθήο. 

 
Μέλλον: Ζ γλψζε ησλ ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
επίιπζε πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν επάγγεικα 
είλαη πνιχ ρξήζηκν, αιιά νη ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ηψξα, πεξηνξηζκέλεο. 
Οη ακνηβέο ηνπ γεσγξάθνπ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο γεσγξάθνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζηα Τπνπξγεία Γεσξγίαο, 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Δζληθήο ʼκπλαο, ζην ΤΠΔΥΧΓΔ, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ςεθηαθέο ραξηνγξαθήζεηο, θαζψο θαη ζε γξαθεία πνπ 
αλαιακβάλνπλ ρσξνηαμηθέο-πεξηβαιινληηθέο κειέηεο σο ππάιιεινο ή ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο γεσγξάθνο εξγάδεηαη αηνκηθά, αιιά θαη νκαδηθά κε 
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επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ελψ ην σξάξηφ ηνπ είλαη απξνζδηφξηζην θαη θάπνηεο 
θνξέο κπνξεί λα γίλεη θνπξαζηηθφ. Υξεηάδεηαη ζπρλά λα κεηαθηλείηαη ζηελ χπαηζξν, φπνπ έρεη 
λα αληηκεησπίζεη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ηε ζσκαηηθή θφπσζε. Όηαλ 
ζπληάζζεη θαη ζπγγξάθεη ηηο κειέηεο, εξγάδεηαη κπξνζηά ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή αξθεηέο 
ψξεο, θάηη πνπ είλαη θνπξαζηηθφ θαη πνιιέο θνξέο αλζπγηεηλφ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο γεσγξάθνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλήθεη ζε θάπνην 

ζσκαηείν ή ζχιινγν. 

 
Γενικά ζσόλια: Ο γεσγξάθνο κειεηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
Οπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ε αγάπε γηα κειέηε θαη έξεπλα, 
θαζψο θαη ε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. 
Οη δεμηφηεηεο ζηελ ραξηνγξάθεζε, ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε 
ηνπ επαγγέικαηνο. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Γευλόγορ 

 

Οπιζμόρ: Ο γεσιφγνο αζρνιείηαη κε γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο, θνηηαζκαηνινγηθέο, 
γεσθπζηθέο, γεσρεκηθέο, νξπθηνινγηθέο, ηεθηνληθέο, ηερληθν-γεσινγηθέο έξεπλεο, κειέηεο θαη 
εθαξκνγέο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο γεσιφγνο, εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηνπο δηάθνξνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο 
θαη ηηο κεηαιιαγέο πνπ έρνπλ ππνζηεί κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ θαη αζρνιείηαη κε 
παιαηνληνινγηθέο κειέηεο. Μειεηά θαη αλαιχεη νξπθηά θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο, θάλεη έξεπλεο 
γηα ηνλ εληνπηζκφ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, άλζξαθνο, κεηαιιεπκάησλ, αεξίσλ, ξαδηελεξγψλ 
πξψησλ πιψλ, γεσζεξκηθψλ πεδίσλ αιιά θαη θιεβψλ ππνγείσλ πδάησλ θαηάιιεισλ γηα 
εθκεηάιιεπζε.  
ηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ απηψλ πξαγκαηνπνηεί ραξηνγξαθήζεηο, δεηγκαηνιεςίεο 
πεηξσκάησλ, εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, παξαθνινχζεζε γεσηξήζεσλ θαη ειέγρνπο ηεο 
ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Όηαλ ηειεηψζεη ηηο κειέηεο ηνπ, εηνηκάδεη αλαθνξέο ή 
εηζεγήζεηο γηα λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ.  
πλεξγάδεηαη κε επηζηήκνλεο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ επηθαλεηαθψλ 
έξγσλ, φπσο ε θαηαζθεπή αεξνδξνκίσλ, ζεξάγγσλ, θξαγκάησλ, ιηκαληψλ θαη άιισλ.  
Καηά ηελ εξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηεί γεσινγηθή ππμίδα, ζθπξί, πςνκεηξηθφ βαξφκεηξν, 
θσηνγξαθηθή κεραλή, θηάιηα θαη άιια κέζα. ην εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηεί κηθξνζθφπην, 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη δηάθνξεο ζπζθεπέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεραληθψλ 
ηδηνηήησλ ησλ πεηξσκάησλ. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο γεσιφγνο ζπνπδάδεη ζηα αληίζηνηρα Σκήκαηα ησλ ρνιψλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ.  

 
Γεξιόηηηερ: Ο γεσιφγνο πξέπεη λα είλαη κεζνδηθφο, ππεχζπλνο, επζπλείδεηνο, δπλακηθφο θαη 
ζπλεπήο. Υξεηάδεηαη λα έρεη επηλνεηηθφηεηα, ελζνπζηαζκφ θαη ελεξγεηηθφηεηα. Ζ αλάγθε γηα 
ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 
ζηελ επηθνηλσλία. Δπίζεο, πξέπεη λα αγαπά ηε θχζε θαη λα έρεη θπζηθή αληνρή θαη επθηλεζία, 
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γηαηί θάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα εξγαζηεί θάησ απφ δχζθνιεο θιηκαηνινγηθέο θαη θπζηθέο 
ζπλζήθεο.  
Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη επίζεο ππνινγηζηηθή θαη καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, 
ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο, αληίιεςε κνξθψλ θαη ζρεκάησλ, γισζζηθή ηθαλφηεηα 
θαη δεμηφηεηα ζηε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

 
Μέλλον: Οη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Ζ αλάγθε φκσο γηα εχξεζε λέσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 
θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, (Μεηξφ, νδηθνί άμνλεο, ζήξαγγεο), αλαζεξκαίλνπλ ηε 
δήηεζε γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη ακνηβέο ηνπ γεσιφγνπ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Δξγάδεηαη ζην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ 
Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ), ζηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ (ΓΔΠ), ζην Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ 
Δξεπλψλ (ΔΚΘΔ), ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν, ζην Ηλζηηηνχην Χθεαλνγξαθηθψλ θαη 
Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ, ζηε ΓΔΖ, ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζην ΤΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Αθφκα, κπνξεί λα 
εξγαζηεί σο θαζεγεηήο ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ 
θαηάξηηζε. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε ηερληθέο θαη κεηαιιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη ζε ηδησηηθά γξαθεία γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ εξεπλψλ. Σέινο, κπνξεί λα 
εξγαζηεί θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο αλαιακβάλνληαο κειέηεο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία ηνπ εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, ή 

αηνκηθά θαη απφ ηε θχζε ηεο απαηηεί ππεπζπλφηεηα. Πνιιέο θνξέο, έρεη άζηαην σξάξην, 
εηδηθφηεξα θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ χπαηζξν. πρλά θηλείηαη ζε δχζβαηεο πεξηνρέο, 
αληηκεησπίδνληαο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απαηηνχληαη πνιιέο ψξεο νξζνζηαζίαο πνπ 
πξνθαινχλ ζσκαηηθή θφπσζε θαη έληαζε.  
Όηαλ ζπληάζζεη ηηο αλαθνξέο ηνπ ή αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, εξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο 
γξαθείνπ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Δγγξάθεηαη ζην χιινγν Διιήλσλ Γεσιφγσλ θαη δελ 

απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

 
Γενικά ζσόλια: Φ Ο γεσιφγνο εξεπλά, κειεηά θαη αλαιχεη κε επηζηεκνληθή κέζνδν ην 
έδαθνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πεγψλ ελέξγεηαο, πξψησλ πιψλ, ή γηα ηελ εηζήγεζε ηεο 
θαηαιιειφηεηάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαζθεπαζηηθά έξγα. 
Σν έξγν ηνπ γεσιφγνπ, απαηηεί ππεπζπλφηεηα, κεζνδηθφηεηα, εκπεηξία, παξαηεξεηηθφηεηα, 
αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε πξνυπνζέηεη δε, αγάπε γηα ηε γε θαη ην πεξηβάιινλ 

  

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Γευπόνορ 

 

Οπιζμόρ: Ο γεσπφλνο ζρεδηάδεη, ζπκβνπιεχεη θαη εθαξκφδεη κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα 

γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ 
πνηνηηθή βειηίσζή ηεο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο γεσπφλνο, σο ζχκβνπινο παξαγσγήο, παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο αγξφηεο ή 

θεπνπξνχο γηα ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ αλάινγα κε ην θιίκα θαη ην 
έδαθνο θάζε πεξηνρήο. Γηαπηζηψλεη δηάθνξεο αζζέλεηεο ηεο παξαγσγήο ή ησλ θπηψλ θαη 
ππνδεηθλχεη ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Γίλεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιεχεη γηα ηε ρξήζε 
λέσλ πβξηδίσλ θαη γηα ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 
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Δπηπιένλ, ζπκβνπιεχεη ηνπο αγξφηεο γηα ηελ εθηξνθή, δηαηξνθή θαη αλαπαξαγσγή ησλ 
αγξνηηθψλ δψσλ. 
Ο γεσπφλνο, σο εξεπλεηήο, εξεπλά θαη εθαξκφδεη πξφηππεο θαη λέεο πβξηδηθέο θαιιηέξγεηεο. 
Δπίζεο, εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο λέσλ θπηνθαξκάθσλ θαη 
ιηπαζκάησλ. 
Όηαλ ν γεσπφλνο εξγάδεηαη σο ππάιιεινο ζε εηαηξεία παξαγσγήο ή πξνψζεζεο 
ιηπαζκάησλ θαη γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο πνπ 
εθπξνζσπεί, επηζθέπηεηαη γεσπφλνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο έκπνξνη γεσξγηθψλ 
εηδψλ θαη ελεκεξψλεη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ πξντφλησλ, πξνζπαζψληαο λα ηα 
πξνσζήζεη. 
Σέινο, φηαλ ν γεσπφλνο εξγάδεηαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη 
ζε ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο αζρνιείηαη θπξίσο κε έξεπλεο ή κειέηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ειέγρνπο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηνχληαη ζπνπδέο ζην Γεσξγηθφ 

Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο ή ζηηο Γεσπνληθέο ρνιέο ησλ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ. Παξάιιεια, 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο παξέρνληαη απφ Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο, θαζψο θαη απφ ζρεηηθέο εηδηθφηεηεο 
ησλ Η.Δ.Κ.  

 
Γεξιόηηηερ: Σν επάγγεικα ηνπ γεσπφλνπ απαηηεί ππνκνλή, επαηζζεζία ζε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αγάπε γηα ηε θχζε, πεηζψ θαη δπλαηφηεηα 
έθθξαζεο κε απιφ ηξφπν. Πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα αληίιεςεο ρψξνπ, καζεκαηηθή θαη 
ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα θαη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ αγξνηηθή δσή.  
Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ γεσπφλνπ ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ζρεηηθά κε λέεο πνηθηιίεο, 
πβξίδηα, ιηπάζκαηα θαη θάξκαθα, είλαη απαξαίηεηε, φπσο επίζεο θαη ε ελεκέξσζή ηνπ ζε 
ζέκαηα θνηλνηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή. 

 
Μέλλον: Σν επάγγεικα ηνπ γεσπφλνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε 
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. ήκεξα, κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηε 
δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνλάδσλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 
παξνπζία ηνπ γεσπφλνπ. Οη πξννπηηθέο θαη γηα ην άκεζν κέιινλ είλαη ζεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο γεσπφλνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ζε εηαηξείεο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ, 
δσνηξνθψλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ζε αγξνηνθηελνηξνθηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Αθφκε, κπνξεί 
λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ηδξχνληαο ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε γηα ηελ εκπνξία 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ιηπαζκάησλ, ή ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο αγξφηεο θαη 
ηνπο θηελνηξφθνπο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ αγάπε γηα ηε θχζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ελαζρφιεζε κε ην επάγγεικα. Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα δξάζεο, ε εξγαζία ηνπ γεσπφλνπ 
κπνξεί λα είλαη νκαδηθή ή αηνκηθή. πλήζσο ν γεσπφλνο εξγάδεηαη ζε γξαθείν, θάησ απφ 
θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Όηαλ φκσο δηελεξγεί ειέγρνπο ή έρεη δηθέο ηνπ θαιιηέξγεηεο νη 
ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιάδνπλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηεί θπηνθάξκαθα ή άιια ρεκηθά πξντφληα 
πξέπεη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Φ Ζ αγάπε γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεη ην γεσπφλν. 

Φ Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ηνπ γεσπφλνπ αθνξά ηελ έξεπλα γηα λέεο κεζφδνπο 
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θαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ 
ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Ισθςοκαλλιεπγηηήρ 

 

Οπιζμόρ: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία, ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ ζηηο ιίκλεο, ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη 
ζηα ηρζπνηξνθεία.  

 
Πεπιγπαθή: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία, ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε θαη 

ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ ζηηο ιίκλεο, ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα 
θαη ζηα ηρζπνηξνθεία. Μειεηά ηηο ζπλήζεηεο ησλ ςαξηψλ ή ησλ άιισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, 
ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηελ ηξνθή ηνπο, ηνλ ηξφπν γνληκνπνίεζεο, ηνπο ερζξνχο ηνπο θαη 
πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ φζν ην δπλαηφ πην θνληηλφ κε ην θπζηθφ, 
γηα ηελ εθηξνθή ηνπο.  
Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ πδξφβηνπ θφζκνπ θαη ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Αλαιπηηθφηεξα, ν ηρζπνθαιιηεξγεηήο θξνληίδεη, ψζηε ε αλαπαξαγσγή ησλ πδξφβησλ 
νξγαληζκψλ λα νδεγεί ζε πξντφληα πςειήο βηνινγηθήο αμίαο θαη ρακεινχ θφζηνπο. Οη 
πδξφβηνη νξγαληζκνί πνπ εθηξέθεη, είλαη ηα ςάξηα, νη γαξίδεο, ηα κχδηα, ηα ρέιηα, ηα ζηξείδηα. 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο, αλαιχεη θαη κειεηά ηηο βηνινγηθέο 
ζπλζήθεο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη, εθαξκφδεη ηηο 
αλάινγεο ηερληθέο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ εηδηθφηεηα απηή δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο είλαη απφθνηηνο ησλ Σκεκάησλ Εστθήο θαη Φπηηθήο 

Παξαγσγήο ηνπ Γεσξγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο, Κηεληαηξηθήο ηεο ρνιήο Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 
Παξαγσγήο θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο ησλ Σ.Δ.Η. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα 
νηθνζπζηήκαηά ηνπ, λα δηαζέηεη αληίιεςε, πξνζνρή θαη αθξίβεηα ζηελ εξγαζία ηνπ, 
ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα θαη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο, 
πνπ ε εθαξκνγή ηνπο ζα ηνπ επηηξέςεη λα έρεη θάζε θνξά ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ην 
κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 
Υξεηάδεηαη επίζεο λα δηαζέηεη ηερληθή επηδεμηφηεηα ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηε ρξήζε εηδηθψλ 
κεραλεκάησλ. 

 
Μέλλον: Αλ θαη ε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή, ην 
επάγγεικα θαίλεηαη λα έρεη θαιέο πξννπηηθέο ζην κέιινλ. Ζ ζηαδηαθή εκθάληζε λέσλ 
κνλάδσλ θαη ην δσεξφ ελδηαθέξνλ ησλ Κνηλνηηθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ γηα επηδνηήζεηο 
πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγνχλ αηζηφδνμεο πξννπηηθέο. Παξάιιεια, ν 
πεξηνξηζκφο ηεο θπζηθήο αιηείαο έρεη δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο αλάγθεο γηα παξαγσγή 
ςαξηψλ θαη άιισλ ζαιαζζηλψλ ηξνθψλ.  
Οη απνδνρέο ηνπ επηρεηξεκαηία ηρζπνθαιιηεξγεηή είλαη πςειέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο εξγάδεηαη σο ππάιιεινο ζην Τπνπξγείν 
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Γεσξγίαο, ζηηο ππεξεζίεο Αιηείαο θαη Δπνπηείαο, ζηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, ζε 
ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη επεμεξγαζίαο-ηππνπνίεζεο ησλ 
πξντφλησλ ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο-κειεηεηήο 
δηαηεξψληαο δηθή ηνπ επηρείξεζε, ή σο ππάιιεινο ζε αληίζηνηρεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο εξγάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 
εηδηθνχο ζην χπαηζξν, θνληά ζε πνηάκηα, ιίκλεο ή ιηκλνζάιαζζεο, ζε ζαιάζζηεο κνλάδεο, ζην 
γξαθείν γηα ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ, ή ζην εξγαζηήξην γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ. 
Οη ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη, φπνπ θη αλ εξγάδεηαη, ζεσξνχληαη θαιέο θαη δελ 
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 
Γηα ηνπο ηρζπνθαιιηεξγεηέο ππάξρνπλ επηδνηήζεηο πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επηδφκαηα 
δηάθνξσλ ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο πιινγηθφο θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ην επάγγεικα απηφ 
είλαη ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ. 

 
Γενικά ζσόλια: Ο ηρζπνθαιιηεξγεηήο κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ, ηε κεζνδηθφηεηά 

ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο επηζηεκνληθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 
θαηάιιειεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαπαξαγσγή ςαξηψλ - πδξφβησλ νξγαληζκψλ, 
ζπκβάιινληαο ζηε ζσζηή δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηζνξξνπία 
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: 
Κηποςπόρ/Ανθοκηποςπόρ/Κηποηεσνικόρ 

 

Οπιζμόρ: Ο θεπνπξφο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε 
θξνληίδα ηεο βιάζηεζεο θήπσλ, πάξθσλ, πεξηβνιηψλ.  

 
Πεπιγπαθή: πγθεθξηκέλα ν θεπνπξφο είλαη απηφο πνπ κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ θεπεπηηθήο 

θαη εηδηθψλ ιηπαζκάησλ θπηεχεη θαη θξνληίδεη ηα θπηά θαη ηε βιάζηεζε γεληθά, ζε θήπνπο θαη 
πάξθα. Καιιηεξγεί, κεηαθπηεχεη, ζθαιίδεη, θιαδεχεη, ξαληίδεη, πνηίδεη ηα θπηά θαη γεληθά θάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε θξνληίδα ελφο θήπνπ. Δπίζεο, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηάζεηο ζηνλ 
θαιισπηζκφ θήπσλ, ηα λέα είδε θπηψλ πνπ θπθινθνξνχλ, ηα λέα θάξκαθα θαη εξγαιεία πνπ 
αθνξνχλ ηε θξνληίδα ησλ θήπσλ. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο απαηηνχληαη γλψζεηο 
γεσπνληθήο. Οη γλψζεηο απηέο απνθηψληαη κε ηηο αλάινγεο ζπνπδέο γεσπφλνπ ζε Α.Δ.Η., 
Σ.Δ.Η. ή Σ.Δ.Δ. νη πεξηζζφηεξνη θεπνπξνί φκσο αζρνινχληαη κε ην επάγγεικα κε εθφδην ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ή κεηά απφ καζεηεία θνληά ζε έκπεηξν θεπνπξφ ή γεσπφλν. 

 
Γεξιόηηηερ: Απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία είλαη ε επηκέιεηα, ε επηλνεηηθφηεηα 

θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη θαιφ γνχζην, αηζζεηηθή αληίιεςε, αγάπε γηα 
ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ρξσκάησλ θαη δηαθφξσλ πνηθηιηψλ 
θπηψλ. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε κεραληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε θαη 
ζπληήξεζε ησλ θεπνπξηθψλ εξγαιείσλ. Πξέπεη επίζεο λα είλαη γλψζηεο ησλ εηδψλ ησλ 
θπηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα.  
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Μέλλον: Σν επάγγεικα ηνπ θεπνπξνχ είλαη έλα επάγγεικα κε αξθεηή δήηεζε ζήκεξα, ιφγσ 
ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηελ εμαζθάιηζε, δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ 
πξαζίλνπ σο παξάγνληα πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 
Παξάιιεια, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο δελ απαηηείηαη πάληα πιήξεο εμεηδίθεπζε θαη 
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζθνξά εξγαζίαο. Γεληθφηεξα, ε αγνξά εξγαζίαο παξνπζηάδεη 
ζήκεξα κηα θαιχηεξε εηθφλα απ' φ,ηη πξηλ κεξηθά ρξφληα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 
πξφβιεςε φηη νη πξννπηηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ζα είλαη ζεηηθέο θαη ζην κέιινλ. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο θεπνπξφο απαζρνιείηαη ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή 
αθφκε θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα εξγαζηεί σο ππάιιεινο ζε 
δήκνπο θαη θνηλφηεηεο γηα ηε θξνληίδα ησλ δεκφζησλ πάξθσλ θαη θήπσλ, ζε εηαηξίεο κε 
αληηθείκελν ηελ θεπεπηηθή, φπσο θαηαζηήκαηα πσιήζεσλ, εθζέζεηο αλζνθνκηθήο ή σο 
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, αλαιακβάλνληαο θεπεπηηθέο-θεπνπξηθέο εξγαζίεο ζε θαηνηθίεο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ δηαζέηνπλ θήπνπο. Μπνξεί επίζεο λα αλνίμεη δηθή ηνπ 
επηρείξεζε θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη εηδψλ θεπνπξηθήο θαη λα αζρνιεζεί κε ηελ παξαγσγή 
θαη ηε δηάζεζή ηνπο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία ηνπ θεπνπξνχ είλαη δεκηνπξγηθή εξγαζία. Δξγάδεηαη 

ζρεδφλ πάληα ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ζηνπο θήπνπο θαη ζηα πάξθα, φπνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε 
φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πνιιέο θνξέο, είλαη αλαγθαζκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ζθαισζηέο 
γηα ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ ή ηελ πεξηπνίεζε ςειψλ θπηψλ, νπφηε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο φηαλ ρξεζηκνπνηεί θπηνθάξκαθα ή ξαληίδεη, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη 
νπνηαδήπνηε εηζπλνή απηψλ, θαζψο θαη δεξκαηηθέο παζήζεηο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο -
εηδηθά φηαλ έρεη επαηζζεζία ή πξνδηάζεζε. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ζ αγάπε γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ε αίζζεζε ηεο δεκηνπξγίαο, ε 
επαηζζεζία, ε θαιαηζζεζία θαη ε θαιιηηερληθή δηάζεζε ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηία 
θεπνπξφ. 
Ο θεπνπξφο, εθηφο ησλ άιισλ, νθείιεη λα έρεη θαιή γλψζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θπηψλ, ησλ 
ηξφπσλ θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμήο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνηείλεη ηα θαηάιιεια θπηά γηα ην ρψξν πνπ πξννξίδνληαη θαη λα κπνξεί λα ηα θξνληίδεη κε 
ην ζσζηφηεξν ηξφπν. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Πεπιβαλλονηολόγορ 

 

Οπιζμόρ: Ο πεξηβαιινληνιφγνο κειεηάεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αλαδεηψληαο 

ηξφπνπο γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο πεξηβαιινληνιφγνο εξκελεχεη ηα ηερλνινγηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη 
δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ζπκβάιιεη ζηε 
ιχζε ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηελ πνιπκέξεηα θαη ζπλνιηθφηεηά ηνπο. 
Δηδηθφηεξα, ν πεξηβαιινληνιφγνο κειεηά ηηο ζρέζεηο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο χιεο, ηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκβίσλ φλησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Αθφκε, επεμεξγάδεηαη θαη πξνηείλεη 
ιχζεηο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, δειαδή κηα δηαρείξηζε πνπ λα 
απνηξέπεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηά ην δπλαηφλ λα 
επηηξέπεη ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ εηδηθφηεηα απηή δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο πεξηβαιινληνιφγνο είλαη απφθνηηνο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ 

Πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ζπνπδέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ηνπ πεξηβάιινληνο 
κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη ζηα ΣΔΗ. 

 
Γεξιόηηηερ: Απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηνλ πεξηβαιινληνιφγν ζεσξνχληαη ε αγάπε γηα ην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ έξεπλα, ε επξχηεηα πλεχκαηνο θαη ε ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. 
Ο πεξηβαιινληνιφγνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο ηνπ, 
θαζψο θαη ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 
έρνπλ ζπρλά απξφβιεπηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
Αθφκα, ζηα πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηθαλφηεηα λα πείζεη κε ηα 
επηρεηξήκαηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ηφζν ην θνηλφ, φζν θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο 
δεκφζηαο δσήο γηα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ αλάγθε 
κηαο απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Απαξαίηεηε επίζεο είλαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 
άιινπο επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ. 

 
Μέλλον: Σν επάγγεικα ηνπ πεξηβαιινληνιφγνπ έρεη δπλακηθή πξννπηηθή ζηα πιαίζηα ηεο 

απμαλφκελεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
Οη ακνηβέο ησλ επαγγεικαηηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο πεξηβαιινληνιφγνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε ππεξεζίεο ηνπ 
δεκνζίνπ, ή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ε αξκνδηφηεηά ηνπο αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ. 
Δπίζεο, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε, ή λα αθνινπζήζεη παλεπηζηεκηαθή ζηαδηνδξνκία. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο πεξηβαιινληνιφγνο εξγάδεηαη ζπλήζσο ζε γξαθείν. πρλά 

φκσο ε αλάγθε δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ηνλ ππνρξεψλεη 
λα εξγαζηεί ζην χπαηζξν θάησ απφ δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν σξάξην εξγαζίαο ηνπ 
εμαξηάηαη απφ ην θνξέα απαζρφιεζήο ηνπ, θαζψο θαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ πνπ 
αλαιακβάλεη θάζε θνξά. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο πεξηβαιινληνιφγνο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη επαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαιή αληίιεςε θαη 
εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Ζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα είλαη έλα πξνζφλ πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο, κηα θαη ν πεξηβαιινληνιφγνο ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλεη θαη αξθεηέο θνξέο λα 
πείζεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζε ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ηελ επέκβαζή ηνπο. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Γαζολόγορ 

 

Οπιζμόρ: Ο δαζνιφγνο έρεη σο αληηθείκελν ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα δαζηθήο νηθνλνκίαο θαζψο 

θαη ηε θξνληίδα ησλ δαζψλ.  
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Πεπιγπαθή: Ζ δνπιεηά ηνπ επηζηήκνλα δαζνιφγνπ αθνξά ηε δαζηθή νηθνλνκία, ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζην δάζνο θαζψο θαη ηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ 
εξγαζηψλ. Σα θαζήθνληα ηνπ δαζνιφγνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ δαζηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, ηε ζχληαμε εθζέζεσλ πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηηο θηεκαηνγξαθήζεηο θαη ηελ 
επηζηαζία επί δαζηθψλ ζεκάησλ. 
Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζνιφγνπ απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ νξγάλσλ 
φπσο είλαη ηα θιηζίκεηξν, ην ξειαζθφπην, ην ηαρχκεηξν, ην παρχκεηξν θαη ε κεηξνηαηλία. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη ε άδεηα εηδηθφηεηαο 
Γαζνιφγνπ-Πεξηβαιινληνιφγνπ.  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ην επάγγεικα, είλαη απαξαίηεηε ε απφθηεζε 

πηπρίνπ δαζνιφγνπ απφ παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 
Γεξιόηηηερ: Ζ κεραληθή ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ, ε ηθαλφηεηα γηα 
εξγαζίεο γξαθείνπ θαη ε εηθαζηηθή αληίιεςε είλαη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηνλ δαζνιφγν. 
Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη επίζεο ε αγάπε γηα ην επάγγεικα, ε επζπλεηδεζία θαη ε 
ζπλέπεηα. 

 
Μέλλον: .: Έλαο δαζνιφγνο απαζρνιείηαη ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε θαηαζθεπαζηηθά 
γξαθεία, γξαθεία κειεηψλ, θιπ. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Έλαο δαζνιφγνο απαζρνιείηαη ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ, ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε 
θαηαζθεπαζηηθά γξαθεία, γξαθεία κειεηψλ, θιπ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο δαζνιφγνο εξγάδεηαη ηφζν ζην γξαθείν ηνπ φζν θαη ζε 

αλνηθηφ ρψξν. Οη κεηαθηλήζεηο ζηνπο ηφπνπο ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ είλαη απαξαίηεηεο. 
Αξθεηέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα εξγαζηεί ζπιινγηθά καδί κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηελ 
νινθιήξσζε κεγάισλ έξγσλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Φ Ζ αγάπε γηα ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε 
επαηζζεζία, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επειημίαο θαη εληνπηζκνχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ είλαη 
ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζνιφγνπ. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Γςμναζηήρ 

 

Οπιζμόρ: Ο γπκλαζηήο θξνληίδεη γηα ηελ ζσκαηηθή άζθεζε θαη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζιεηψλ ή άιισλ αηφκσλ, πξνηείλνληαο θαη εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο γηα ηνλ θαζέλα 
κεζφδνπο ζσκαηηθήο άζθεζεο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο γπκλαζηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά είδε 

ζσκαηηθήο άζθεζεο, φπσο ε αεξνβηθή θαη ζνπεδηθή γπκλαζηηθή, ην ηέλησκα (stretching), ε 
ελφξγαλε γπκλαζηηθή, νη αζθήζεηο κε βάξε, ν ρνξφο ην κπαιέην, θ.ά. Ζ εθγχκλαζε κπνξεί λα 
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γίλεηαη αηνκηθά ή νκαδηθά. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν γπκλαζηήο πξέπεη λα ζρεδηάζεη ην 
πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζεζεί, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, αλάγθεο θαη 
απαηηήζεηο ηνπ αζινχκελνπ. ηφρνο ηνπ είλαη πάληνηε ε θαιχηεξε δπλαηή εμάζθεζε, ε 
βειηίσζε ησλ ζσκαηηθψλ αδπλακηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ε 
απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο νκαδηθήο εθγχκλαζεο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα 
πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ φιε ηελ νκάδα, κε ηξφπν ψζηε φια ηα κέιε ηεο λα κπνξνχλ λα ην 
παξαθνινπζήζνπλ.  
Δηδηθφηεξα, ν γπκλαζηήο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα αζθήζεσλ, πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα 
ζηηο αλάγθεο θάζε αζινχκελνπ, παξαθνινπζεί ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ, θαζνδεγεί 
θαη ζηεξίδεη ηνπο αζινχκελνπο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε πξνπνλεηέο γηα ηε ζσζηή εθγχκλαζε 
κηαο νκάδαο αζιεηψλ. Σφηε, ιακβάλεη νδεγίεο απφ ηνλ πξνπνλεηή γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
νκάδαο, ή νξηζκέλσλ αζιεηψλ θαη θαηαξηίδεη ην αλάινγν πξφγξακκα εθγχκλαζεο.  
Ζ ραξαθηεξηζηηθή αζιεηηθή θφξκα θαη ηα αζιεηηθά παπνχηζηα είλαη ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ! 
Ζ ζθπξίρηξα θαη ην ρξνλφκεηξν είλαη αξθεηέο θνξέο ρξήζηκα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
γπκλαζηηθήο. Όξγαλα πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηεί έλαο γπκλαζηήο, είλαη ηα βάξε, θάζε είδνπο 
κεραλήκαηα εμάζθεζεο, ηα αληίζηνηρα ζχλεξγα ηεο ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο θαη νη κπάξεο 
ησλ γπκλαζηεξίσλ.  

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη πηπρίν ΣΔΦΑΑ.  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα λα γίλεη θάπνηνο γπκλαζηήο πξέπεη λα ζπνπδάζεη ζηα Σκήκαηα Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ησλ Α.Δ.Η. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ ζπρλά παξαθνινπζεί 
εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξεο λέεο ηερληθέο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα 
ελδηαθέξνληφο ηνπο. Παξάδεηγκα ηέηνηαο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηα ζεκηλάξηα γχξσ απφ ηηο 
κεζφδνπο πξφιεςεο αζιεηηθψλ αηπρεκάησλ. 
 

 

 
Γεξιόηηηερ: Ο γπκλαζηήο, ρξεηάδεηαη λα έρεη θαιή ζσκαηηθή πγεία θαη πνιχ θαιή θπζηθή 

θαηάζηαζε. Πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ελζνπζηαζκφ θαη λα ηνλ κεηαδίδεη θαη ζηα άηνκα πνπ 
έρεη αλαιάβεη λα εθγπκλάδεη. Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ππνκνλή θαη ςπρξαηκία γηα λα 
αληηκεησπίζεη ηπρφλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, ν δπλακηζκφο, νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, 
ε επζπλεηδεζία θαη ε ζπλέπεηα, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο θαη κεηαδνηηθφηεηαο 
πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  
Ζ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ απφιπηε εθκεηάιιεπζή ηνπ κε ηα θαηάιιεια κέζα 
θαη φξγαλα, απνηειεί έλα αθφκα πξνζφλ πνπ είλαη ζθφπηκν λα ηνλ δηαθξίλεη. Σέινο, πξέπεη λα 
είλαη ζε ζέζε λα εξγάδεηαη δεκηνπξγηθά κε ηελ νκάδα. 

 
Μέλλον: Ζ πξνζθνξά απηή ηε ζηηγκή απφ γπκλαζηέο είλαη κεγάιε, ελψ ε απνξξφθεζή ηνπο 

δελ αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο. Χζηφζν, ε δήηεζε γηα γπκλαζηέο αλακέλεηαη ζην άκεζν 
κέιινλ λα απμεζεί, ιφγσ ηεο επθαηξίαο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ζηε ρψξα 
καο θαη γεληθφηεξα, κε ηελ ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα θαη ζεκαζία πνπ δίλεη ε πνιηηεία ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ ηφζν ζε αηνκηθφ, 
φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Έλαο γπκλαζηήο κπνξεί λα απαζρνιείηαη ζηελ ππεξεζία ησλ 
δηαθφξσλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ή σο ηδησηηθφο γπκλαζηήο αζιεηψλ, σο πξνπνλεηήο ζε κηα 
νκάδα -εζληθή, ηνπηθή, ζρνιείνπ. Ο γπκλαζηήο επίζεο, κπνξεί λα εξγαζηεί σο εθπαηδεπηηθφο 
ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σέινο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνίμεη 
γπκλαζηήξην ή λα εξγαζηεί εθεί σο ππάιιεινο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο γπκλαζηήο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ε νπνία ηνπ 



 

18 

 

πξνθαιεί ζπρλά ζσκαηηθή θφπσζε, ζπλεξγάδεηαη κε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. Αξθεηέο θνξέο, 
ρξεηάδεηαη λα εξγαζηεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ. Μπνξεί αθφκε θαη λα 
ρξεηαζηεί λα ηαμηδέςεη, ζπλνδεχνληαο αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξνπο αγψλεο.  
Ο θπζηθφο ηνπ ρψξνο είλαη νη δηάθνξεο αίζνπζεο γπκλαζηηθήο (γπκλαζηήξηα) θαη ηα γήπεδα, 
αλνηρηά θαη θιεηζηά. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν γπκλαζηήο λα 
κελ είλαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ εξγαζία ηνπ ηφζν 
απφ άπνςε ρψξνπ φζν θαη απφ άπνςε ζπλζεθψλ εξγαζίαο (πγξαζία, θξχν θαη άιια). 
Δπίζεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο ζπλερνχο ζσκαηηθήο άζθεζεο, κπνξεί λα 
αληηκεησπίδεη ηξαπκαηηζκνχο, γηα ηελ απνθπγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Οη λφκνη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ν λφκνο γηα 

ηνλ αζιεηηζκφ, πξνζδηνξίδνπλ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ επαγγεικαηία.  

 
Γενικά ζσόλια: v Ο γπκλαζηήο αζρνιείηαη κε πξνζνρή, ππνκνλή, θαη κεζνδηθφηεηα κε ηνλ 
αζιεηή, πξνζπαζψληαο λα ηνλ θέξεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε, 
πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο αζιεηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
v ην έξγν ηνπ γπκλαζηή πεξηιακβάλεηαη ε εκςχρσζε θαη ζηήξημε ησλ αζιεηψλ ή ησλ 
αζινχκελσλ, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ην πξφγξακκα γχκλαζήο ηνπο.  

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Πποπονηηήρ αθλήμαηορ 

 

Οπιζμόρ: Ο πξνπνλεηήο αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία αζιεηψλ θαη γελη-θφηεξα 

αζινπκέλσλ, αηνκηθά ή ζε νκάδα, θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαιή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ψζηε λα 
έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε θαηά ηε δηεμαγσγή αγψλσλ.  

 
Πεπιγπαθή: Αλάινγα κε ην άζιεκα θαη ηελ ειηθία ησλ αζιεηψλ θαη ησλ αζινπκέλσλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη ν πξνπνλεηήο, επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο αζθήζεηο θαη δηακνξθψλεη ην αληίζηνηρν 
πξφγξακκα. ηφρνο ηνπ πξνπνλεηή είλαη λα πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο 
αζινπκέλνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο αγψλσλ θαη 
αλακεηξήζεσλ. Αθφκε, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθήο γηα 
θάζε αγψλα θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ. ην πιαίζην απηφ 
ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηνπο κειινληηθνχο αληηπάινπο, πξνθεηκέλνπ ε νκάδα ηνπ ή ν 
ζπγθεθξηκέλνο αζιεηήο πνπ έρεη αλαιάβεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο αληηκεησπίζεη. Δπίζεο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζπκβνπιεχεη θαη εληζρχεη ηνπο αζιεηέο, παξεκβαίλεη ζε 
πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ηξνπνπνηεί, αλ ρξεηαζηεί, ηελ αθνινπζνχκελε 
ηαθηηθή. Μεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα αλαιχεη καδί κε ηνπο αζιεηέο ηελ απφδνζή ηνπο, 
επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά ζεκεία θαη θαηαζηξψλεη ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ησλ αξλεηηθψλ. 
Αλ είλαη πξνπνλεηήο ζε νκαδηθφ άζιεκα, έρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αιιαγψλ γηα 
ηελ αλαλέσζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζή ηεο.  
Ο εμνπιηζκφο ηνπ πξνπνλεηή πεξηιακβάλεη αζιεηηθή θφξκα ή θφξκα θνιχκβεζεο αλ 
πξφθεηηαη γηα ζαιάζζηα αζιήκαηα, ζθπξίρηξα, ρξνλφκεηξα θαη βέβαηα εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε 
άζιεκα εμαξηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κπάιεο, ξαθέηεο, εκπφδηα, θνξδέιεο, θνξίλεο θ.ά. 
Με ηελ ηεξάζηηα πξνβνιή ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζήκεξα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ζπνπδαηφηεηαο ηνπ αζιεηηζκνχ γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, ην έξγν ηνπ 
πξνπνλεηή απνθηά ηδηαίηεξε αμία. Ζ ηειεφξαζε θαη γεληθφηεξα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 
έρνπλ ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάδεημε ηνπ επαγγέικαηνο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα 
δεκνθηιή αζιήκαηα, φπσο ην πνδφζθαηξν, ην κπάζθεη θαη ηειεπηαία ν ζηίβνο θαη ε 
γπκλαζηηθή. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ 

πξνπνλεηή είλαη απαξαίηεηε ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηε 
Γ.Γ.Α., εθφζνλ ν ππνςήθηνο δηαζέηεη πηπρίν ΣΔΦΑΑ ή πξνεγνχκελε εκπεηξία ζην 
ζπγθεθξηκέλν άζιεκα κε ην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα αζρνιεζεί ή έρεη παξαθνινπζήζεη 
ζεκηλάξηα πξνπνλεηηθήο πνπ δηνξγαλψλεη ε Γ.Γ.Α.  
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Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη: Σν επάγγεικα θαηνρπξψλεηαη λνκηθά κε ηνλ Ν. 2725/99 πεξί 
αζιεηηζκνχ.  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή απαηηείηαη πηπρίν ηνπ 

ηκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ησλ ΑΔΗ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ζπνπδψλ δίλεηαη δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα επηιέμνπλ θαηεχζπλζε αλάινγα κε ην άζιεκα 
κε ην νπνίν ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ. Αζιεηέο πνπ δελ έρνπλ πηπρίν ΣΔΦΑΑ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ πξνπνλεηέο παξαθνινπζψληαο νιηγνήκεξα ζεκηλάξηα ζηε ρνιή Πξνπνλεηψλ ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.). Γλψζεηο πξνπνλεηηθήο γηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα 
κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη θνηηψληαο ζε αλάινγα ηκήκαηα ησλ Ηλζηηηνχησλ 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

 
Γεξιόηηηερ: Ζ ζρέζε ηνπ πξνπνλεηή κε ηνπο αζιεηέο απαηηεί ακνηβαία εζηθή δέζκεπζε θαη 
αθνζίσζε. Ο πξνπνλεηήο, εθηφο απφ δάζθαινο, νθείιεη ηαπηφρξνλα λα έρεη εγεηηθέο 
δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο αζιεηέο, λα εκπλέεη 
ζεβαζκφ θαη γεληθφηεξα λα θξνληίδεη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θιίκαηνο 
επηθνηλσλίαο. ηνηρεία πνπ πξέπεη, επίζεο, λα ηνλ δηαθξίλνπλ είλαη ν ελζνπζηαζκφο, ν 
δπλακηζκφο θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα, φπσο θαη ε ηθαλφηεηα ζε θάζε ζηηγκή λα δηαηεξεί ηελ 
ςπρξαηκία θαη ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ. Σφζν ν ίδηνο φζν θαη νη αζιεηέο ηνπ, νθείινπλ λα 
ιεηηνπξγνχλ ζηα αζιεηηθά πιαίζηα πνπ επηβάινπλ νη άγξαθνη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ 
έρνπλ θαζηεξσζεί δηεζλψο κε ηνλ αγγιηθφ φξν 'fairplay'.  
εκαληηθφ, νπζηαζηηθφ, αιιά θαη δχζθνιν θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ηνπ πξνπνλεηή απνηειεί ε 
ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε αληηπάινπ, πξάγκα πνπ απαηηεί λα 
δηαζέηεη ν ίδηνο ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη ηζνξξνπία. Σέινο, ε εληηκφηεηα, ε εζηθή 
αθεξαηφηεηα, ε ηθαλφηεηα ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηα κεγάια 
ςπρηθά απνζέκαηα απνηεινχλ απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
πξνπνλεηή. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην επάγγεικα. 

 
Μέλλον: Οη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ πξνπνλεηψλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ην άζιεκα ζην νπνίν εηδηθεχνληαη, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη εάλ απηφ είλαη αηνκηθφ ή 
νκαδηθφ. Γηα ηνπο πξνπνλεηέο νκαδηθψλ αζιεκάησλ νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο είλαη 
πεξηζζφηεξεο. Γεληθφηεξα, νη πξννπηηθέο γηα ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή είλαη ζεηηθέο, 
θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ ελεξγφ 
αζιεηηζκφ. 
Οη απνδνρέο ησλ πξνπνλεηψλ πνηθίιινπλ θαη κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειέο αλάινγα κε ηελ 
νκάδα, ην ζχιινγν ή ην θνξέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη. Δθηφο απφ ηηο ζηαζεξέο ακνηβέο, 
ππάξρνπλ ηα ιεγφκελα "πξηκ επηηπρηψλ" πνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο λίθεο πνπ 
επηηπγράλεη ε νκάδα. Ζ επαγγεικαηηθή άλνδνο είλαη δχζθνιε γηα έλαλ πξνπνλεηή. Γηα λα 
θαηαμησζεί θάπνηνο ζην ρψξν, απαηηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιχρξνλε εξγαζία, 
αθνζίσζε ζην έξγν ηνπ θαη επίηεπμε θαιψλ επηδφζεσλ απφ ηνλ αζιεηή ή ηελ νκάδα πνπ έρεη 
αλαιάβεη. Οη θαινί πξνπνλεηέο δηαηεξνχλ γηα πνιιά ρξφληα ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο πξνπνλεηήο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δηάθνξνπο 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο ή σο πξνζσπηθφο πξνπνλεηήο αζιεηψλ, ζε εζληθέο νκάδεο θαη ζε 
νκάδεο ηδξπκάησλ, θνξέσλ ή ζρνιείσλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Σν επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ζπλδέεηαη κε έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα, είηε ραξάο θαη εζηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο είηε ιχπεο ζε 
πεξίπησζε ήηηαο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε έληαζε θαη ην άγρνο, ηφζν θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη κεγάια. Οη πξνπνλήζεηο θαη νη 
αγψλεο γίλνληαη ηελ εκέξα ή θαη ην βξάδπ. Δμάιινπ, νη κεηαθηλήζεηο γηα ηνλ πξνπνλεηή είλαη 
ζπρλέο θαη αλάινγα κε ην αγσληζηηθφ επίπεδν πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
νκάδαο ή ηνπ αζιεηή, κπνξεί λα είλαη ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ ή δηεζλέο. Αμίδεη, επίζεο, λα 
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ζεκεησζεί φηη ν πξνπνλεηήο κπνξεί λα κεηαθηλείηαη απφ ηε κηα νκάδα ζηελ άιιε, θάηη πνπ 
παξαηεξείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα πνιχ πςειά επίπεδα ηεο πξνπνλεηηθήο.  
Οη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνπνλεηή, αλάινγα κε ην άζιεκα κπνξεί λα είλαη αλνηρηνί, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηα γήπεδα πνδνζθαίξνπ, ή θιεηζηνί, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα γπκλαζηήξηα 
άξζεο βαξψλ. Ζ πξνπφλεζε πνιιέο θνξέο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν πνπ δηεμάγεηαη ν 
αγψλαο, αιιά ζε βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πξνπνλεηή θαζψο θαη 
ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηηχρεη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλάξηεζε ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα 
ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ εμαξηψληαη θαη απφ ηνπο αζιεηέο ηνπο νπνίνπο έρεη αλαιάβεη λα 
πξνεηνηκάζεη.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ πλδέζκνπ Πξνπνλεηψλ θαη νη 
θαλνληζκνί πξνπνλεηψλ ησλ δηαθφξσλ αζιεκάησλ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ δενληνινγηθφ θψδηθα 
πνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκφδεηαη. 

 
Γενικά ζσόλια: v Ο πξνπνλεηήο είλαη απαξαίηεην λα δηαθξίλεηαη απφ δηνξαηηθφηεηα, 
ζνβαξφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη ππεχζπλα ηελ εμέιημε 
ηεο πνξείαο ηνπ αζιεηή ζην αγψληζκα πνπ έρεη επηιέμεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε 
ηεο αηνκηθήο θαη αζιεηηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο. 
v Γπλακηζκφο, καρεηηθφηεηα, επηκνλή θαη κεγάιε ςπρηθή αληνρή είλαη απαξαίηεην λα 
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηία πξνπνλεηή. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Κηηνοηπόθορ 

 

Οπιζμόρ: Ο θηελνηξφθνο θξνληίδεη δψα κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ίδησλ θαη 
ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά.  

 
Πεπιγπαθή: Παιαηφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη θηελνηξφθνη ήηαλ αλεμάξηεηνη βνζθνί πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηα δψα ηνπο ζε αλνηθηά βνζθνηφπηα. πλήζσο εμεηδηθεχνληαλ ζε έλα είδνο 
δψνπ σο πξνβαηνβνζθνί ή γηδνβνζθνί, ρνηξνβνζθνί, αγειαδνηξφθνη. ήκεξα, ε θηελνηξνθία 
γίλεηαη θπξίσο ζε νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο φπνπ νη θηελνηξφθνη εμεηδηθεχνληαη 
ζηελ εθηξνθή ελφο δψνπ. Οη κνλάδεο παίξλνπλ ην φλνκα ηνπ δψνπ (νξληζνηξνθεία, 
ρνηξνζηάζηα, αγειαδνηξνθεία).  
Ο θηελνηξφθνο αζρνιείηαη κε ην άξκεγκα ή ηελ απνθνκηδή ησλ απγψλ, ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
ρψξσλ πνπ δνπλ ηα δψα, ηε θχιαμε ηνπ θνπαδηνχ ζηα βνζθνηφπηα θαη ζηηο ζηάλεο, ηελ 
πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ θσηηέο ή ζενκελίεο, ην πφηηζκα ησλ δψσλ θαη ηελ αλάκημε 
δσνηξνθψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 
εθηξνθή ηνπο. Αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ πεξηπνίεζε ησλ δψσλ απφ αξξψζηηεο ή 
κηθξνηξαπκαηηζκνχο. 
Παξάιιεια, πέξα απφ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο επνρηαθέο, φπσο ην 
θνχξεκα ησλ πξνβάησλ ηελ άλνημε, ε ζπγθέληξσζε θαη εκπνξία ηνπ καιιηνχ ηνπο, ε 
παξαγσγή ηπξηνχ, αιιαληηθψλ, θαπληζηψλ ή άιισλ πξντφλησλ. ε νξγαλσκέλεο 
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνιιέο εξγαζίεο, φπσο ην ηάηζκα ή ην άξκεγκα ησλ δψσλ, γίλνληαη 
κε ηε βνήζεηα κεραλεκάησλ. Γελ παχεη φκσο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε απζηεξνχ θαζεκεξηλνχ 
πξνγξάκκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θηελνηξφθσλ.  

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Παιαηφηεξα, ην ζεκαληηθφηεξν πξνζφλ γηα λα γίλεη θάπνηνο θηελνηξφθνο, ήηαλ 
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ε εκπεηξία θαη ε ζέιεζε λα ελαζρνιεζεί κε ην επάγγεικα, αλεμάξηεηα αλ ν επαγγεικαηίαο 
είρε θνηηήζεη ή φρη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ηελ επνρή καο φκσο, απαηηνχληαη 
πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, αθνχ ε εθηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζε 
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ησλ δψσλ θαη ζηελ αχμεζε 
ησλ πξντφλησλ πνπ απηά παξάγνπλ. 
Δηδηθέο γλψζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ νη θηελνηξφθνη είηε απφ γεσξγνθηελνηξνθηθά 
ιχθεηα, είηε απφ Σ.Δ.Δ. δσηθήο παξαγσγήο. Παξάιιεια, παξέρνληαη ζπνπδέο ζε ηξηηνβάζκην 
επίπεδν ζηα Σ.Δ.Η. δσηθήο παξαγσγήο, αιιά θαη ζε επίπεδν Α.Δ.Η., ζηηο Αλψηαηεο Γεσπνληθέο 
ρνιέο.  

 
Γεξιόηηηερ: Ζ αγάπε γηα ηα δψα, ε ππνκνλή θαη ε επαηζζεζία γηα ηε θξνληίδα ηνπο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά πξνζφληα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ θηελνηξνθία, παξφιν πνπ ηα δψα 
πξννξίδνληαη γηα εθκεηάιιεπζε ή ζθαγή. Οη ρεηξσλαθηηθέο δεμηφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο, γηα 
φιεο ηηο θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο. Παξάιιεια, ε επζπλεηδεζία είλαη αλαγθαία, εηδηθφηεξα 
ζήκεξα πνπ ε εθηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο θαηάιιεισλ ηξνθψλ 
φπσο ζφγηαο, θαιακπνθηνχ, ηξηθπιιηνχ, αιιά θαη ζε πξφζζεηα αληηβηνηηθά ή νξκφλεο θαη 
βηηακίλεο, πνπ ζε ιαλζαζκέλεο πνζφηεηεο είλαη επηδήκηεο γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ 
θαηαλαισηψλ δσηθψλ πξντφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεηάδεηαη καζεκαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηε 
ζσζηή πξφζκημε ησλ αλαινγηψλ. Παξάιιεια, ε κεραληθή ηθαλφηεηα είλαη επίζεο απαξαίηεηε, 
δεδνκέλνπ φηη πνιιέο εξγαζίεο έρνπλ κεραλνπνηεζεί. Δηδηθφηεξα, ζε κεγάιεο νξγαλσκέλεο 
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο έρνπλ απηνκαηνπνηεζεί. Ζ ππνινγηζηηθή 
ηθαλφηεηα είλαη επίζεο ρξήζηκε, φηαλ ν ίδηνο ν θηελνηξφθνο εθηειεί θαη ρξέε εκπφξνπ ησλ 
πξντφλησλ ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ππνινγίδεη ζσζηά ην θφζηνο εθηξνθήο θαη λα πεηπραίλεη 
θέξδνο.  

 
Μέλλον: Ο ηνκέαο ηεο αλνηρηήο θηελνηξνθίαο ζηαδηαθά ζπξξηθλψλεηαη κηα θαη νη ζέζεηο 
εξγαζίαο γίλνληαη εμαξηεκέλεο θαη ζπλδένληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο νξγαλσκέλεο 
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Ζ εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο δσηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίδεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θηελνηξνθία, κε απνηέιεζκα λα κελ δηαγξάθνληαη ζεηηθέο 
πξννπηηθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα.  

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη θηελνηξφθνη εξγάδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα σο εμεηδηθεπκέλα 
ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζέζε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πηπρίν Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 
αλάινγεο ζρνιήο. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν θηελνηξφθνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί σο εθηξνθέαο 
ζε θηελνηξνθηθή κνλάδα, ή ζπλεηαηξηζκφ. Ζ απφθηεζε ζρεηηθνχ πηπρίνπ είλαη ζεκαληηθφ 
πξνζφλ. ην ειεχζεξν επάγγεικα, ππάξρνπλ αλεμάξηεηνη θηελνηξφθνη, πνπ φκσο ζηγά-ζηγά, 
ζηξέθνληαη ζε νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Βέβαηα, δελ απνθιείεηαη θάπνηνο λα 
δεκηνπξγήζεη κηα κηθξή αηνκηθή θηελνηξνθηθή κνλάδα θαη λα εκπνξεχεηαη ηα πξντφληα ηνπ ζε 
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο.  

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: ηελ πεξίπησζε πνπ ν θηελνηξφθνο είλαη αλεμάξηεηνο θαη 

βγάδεη ην θνπάδη ηνπ γηα ειεχζεξε βνζθή, ηφηε πνιιέο θνξέο έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν θηελνηξφθνο είλαη αλαγθαζκέλνο λα 
δνπιεχεη ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θαη λα αλαπλέεη δπζάξεζηεο νζκέο ηδίσο θαηά ηνλ 
θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ δψσλ. Καηά ην ηάηζκα ησλ δψσλ, ρξεηάδεηαη λα ζεθψλεη ζάθνπο 
κε ηελ ηξνθή ή θνπβάδεο κε λεξφ, ελψ πνιιέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη ζθπθηά, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην άξκεγκα. Δπηπιένλ, ηα δψα ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλή θξνληίδα ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη δελ ππάξρνπλ αξγίεο ή ενξηέο, ελψ νη εξγαζίεο μεθηλνχλ ζπλήζσο 
πνιχ λσξίο ην πξσί θαη ηειεηψλνπλ αξγά. 
ηελ πεξίπησζε νξγαλσκέλσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, φπνπ ε εθηξνθή ησλ δψσλ γίλεηαη 
ζε θιεηζηνχο θαη πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, ν θαηξφο δελ δεκηνπξγεί ζπλήζσο πξφβιεκα, αλ 
θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο (δπζάξεζηεο νζκέο), εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαη ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε. Παξάιιεια, πνιιέο εξγαζίεο, φπσο ην ηάηζκα ή ην άξκεγκα, γίλνληαη 
κεραλνπνηεκέλα, αιιά, παξφια απηά απαηηείηαη ε αηνκηθή παξνπζία ηνπ θηελνηξφθνπ θαη ε 
άκεζε επαθή κε ηα δψα.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  
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Γενικά ζσόλια: v Σν επάγγεικα ηνπ θηελνηξφθνπ, έλα απφ ηα πην δχζθνια επαγγέικαηα, 
αζθείηαη κφλν απφ αλζξψπνπο πνπ αγαπνχλ ηε θχζε, ηα δψα, ηελ χπαηζξν, δηαζέηνπλ 
ππνκνλή θαη ζσκαηηθή αληνρή.  
Ζ ζπλέπεηα, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε επζπλεηδεζία είλαη απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
επαγγεικαηία θηελνηξφθνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηε κηα κεξηά ε πγηεηλή ησλ 
δψσλ θαη απφ ηελ άιιε ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Μελιζζοκόμορ 

 

Οπιζμόρ: Ο κειηζζνθφκνο αζρνιείηαη κε ηελ εθηξνθή κειηζζψλ, ηε ζπγθνκηδή θαη πψιεζε 

ηνπ κειηνχ, ηνπ βαζηιηθνχ πνιηνχ, ηεο θεξήζξαο θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε 
κέιηζζα.  

 
Πεπιγπαθή: Δηδηθφηεξα, ν κειηζζνθφκνο ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ηηο θπςέιεο, απμάλεη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπο, ή αθφκα ηνπνζεηεί θαηλνχξγηεο, φηαλ ν πιεζπζκφο ησλ κειηζζψλ γίλεη 
ηδηαίηεξα κεγάινο. πιιέγεη ην κέιη θαη ην βαζηιηθφ πνιηφ ζε ηέηνηεο πνζφηεηεο, ψζηε λα κείλεη 
ηξνθή γηα ην ζκήλνο, βάδεη πξφζζεηε ηξνθή ζηηο θπςέιεο γηα λα ζπληεξεζνχλ νη κέιηζζεο 
ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα, ειέγρεη ηελ πγεία ηνπ ζκήλνπο θαη ηνπνζεηεί ηα θάξκαθα πνπ 
κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ.  
Ζ ελαζρφιεζε κε ηε κειηζζνθνκία εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ. Έηζη, νη επνρέο κε 
ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο, είλαη ε άλνημε θαη ην θαινθαίξη, φπνπ ζπλήζσο γίλεηαη ε ζπγθνκηδή 
ηνπ κειηνχ. Σν ρεηκψλα θαη ην θζηλφπσξν γίλνληαη ζπλήζσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ ζκήλνπο, φπσο παξνρή ηξνθήο θαη θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
αζζελεηψλ θαη γεληθή επίβιεςε.  
Ο κειηζζνθφκνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα ηζηκπήκαηα ησλ 
κειηζζψλ, φπσο κάζθα θαη ζηνιή, θαζψο θαη νξηζκέλα φξγαλα γηα ηε ζπγθνκηδή φπσο ν 
"κειηηνεμαγσγέαο" θαη ην "θαπληζηήξη". 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη άδεηα πνπ εθδίδεηαη 
απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπιάρηζηνλ κηαο κνλάδαο 
κειηζζψλ κε πεξηζζφηεξεο απφ 120 θπςέιεο.  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε κειηζζνθνκία είλαη ζεκαληηθή ε απφθηεζε εκπεηξίαο. 
Γλψζεηο γηα ην επάγγεικα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ζε Σ.Δ.Δ., πνπ παξέρνπλ εηδίθεπζε ζηε 
κειηζζνθνκία, ζε Σ.Δ.Η. δστθήο παξαγσγήο θαη ζηα Γεσπνληθά Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. κε ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Ζ εθπαίδεπζε πάλσ ζηε κειηζζνθνκία δηεπθνιχλεη ηε δπλαηφηεηα 
ιήςεο εηδηθψλ δαλείσλ θαη επηδνκάησλ πνπ παξέρνληαη ηδηαίηεξα ζε λένπο παξαγσγνχο.  

 
Γεξιόηηηερ: Σν επάγγεικα ηνπ κειηζζνθφκνπ πξνυπνζέηεη ππνκνλή θαη αγάπε γηα ηε θχζε. 
Ζ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ρψξνπ γηα ηελ εχξεζε θαιψλ ηνπνζεζηψλ γηα ηα ζκήλε είλαη ρξήζηκε, 
ελψ απαξαίηεηε είλαη ε επηδεμηφηεηα θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηξνθήο 
πνπ πξέπεη λα κείλεη ζηηο θπςέιεο κεηά ηελ ζπγθνκηδή ηνπ κειηνχ.  

 
Μέλλον: Τπάξρεη ζηαζεξή δήηεζε ζηελ αγνξά γηα πξντφληα κειηνχ θαη ν κειηζζνθφκνο δελ 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο απφ ην κέιη, αξθεί λα έρεη θαιή 
πνηφηεηα θαη λα κελ πξνζβάιιεη ηηο κέιηζζεο θάπνηα αξξψζηηα.  

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο κειηζζνθφκνο ζηελ Διιάδα ζπλήζσο απηναπαζρνιείηαη, 
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δηαηεξψληαο ηα δηθά ηνπ ζκήλε. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Παξάιιεια 
κπνξεί λα εξγαζηεί ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ζην Ηλζηηηνχην Μειηζζνθνκίαο.  
Οξηζκέλεο θνξέο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα γηα ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ ζε 
ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Δπεηδή ην επάγγεικα απηφ είλαη επνρηαθφ, πνιινί αγξφηεο ην εμαζθνχλ 
παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο γεσξγηθέο εξγαζίεο ηνπο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία ηνπ κειηζζνθφκνπ είλαη αηνκηθή θαη ρεηξσλαθηηθή. 

Οξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο κεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζκήλνπο ζε 
πεξηνρέο κε θαιχηεξε αλζνθνξία ζηα θπηά. Απφ γχξε ζπγθεθξηκέλσλ θπηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ 
ζπκαξηνχ, παξάγεηαη κέιη θαιήο πνηφηεηαο θαη αξσκαηηθφ. 
Γηα αιιεξγηθνχο αλζξψπνπο ηα ηζηκπήκαηα ηεο κέιηζζαο είλαη επηθίλδπλα, αθφκε θαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ εμαξηεκάησλ. Ζ εξγαζία γίλεηαη ζηελ χπαηζξν, ελψ ην επάγγεικα 
είλαη επνρηαθφ. Πνιιά άηνκα αζρνινχληαη εξαζηηερληθά κε ηε κειηζζνθνκία δηαηεξψληαο 
κηθξφ αξηζκφ θπςειψλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: v Παξαδνζηαθφ επάγγεικα απηφ ηνπ κειηζζνθφκνπ, αζθείηαη απφ 
επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο πνπ έρνπλ αγάπε γηα ηελ χπαηζξν, ηε θχζε θαη ην πινχην ηεο.  
Ζ θαιή πνηφηεηα ηνπ κειηνχ εμαζθαιίδεη ζην κειηζζνθφκν θαιφ εηζφδεκα θαη δηεπθνιχλεη ηε 
ιήςε εηδηθψλ επηδνηήζεσλ. 

  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Σεσνολόγορ ισθςοκαλλιέπγειαρ 

 

Οπιζμόρ: Αζρνιείηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζηνπο πδξφηνπνπο, φπνπ 
εθηξέθνληαη ςάξηα ή άιια ζαιαζζηλά, ή κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο ηερλνιφγνο ηρζπνιφγνο αζθψληαο ην επάγγεικα ηνπ αλαπηχζζεη πνηθηιία 
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα κνλάδεο 
εθηξνθήο ςαξηψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε 
κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ην ηάτζκα ησλ ςαξηψλ δπν θνξέο ηελ εκέξα, ν θαζαξηζκφο 
δεμακελψλ θαη δηρηχσλ ησλ θισβψλ, νη ρεκηθέο αλαιχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπζηαηηθψλ 
ηεο ζάξθαο ησλ ςαξηψλ, νη βαθηεξηνινγηθέο αλαιχζεηο ςαξηψλ θαη ηέινο, ε επαθή κε ηνπο 
πειάηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ςαξηψλ ζηελ αγνξά.  
ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εξγαιεία ζπιινγήο ςαξηψλ (δίρηπα, 
απφρεο), φξγαλα γηα ρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη βαθηεξηνινγηθέο εμεηάζεηο.  

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη: Ο Παλειιήληνο χιινγνο Σερλνιφγσλ Ηρζπνιφγσλ έρεη εθδψζεη 
ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην ΠΓ.109/1989.  

 
Δκπαίδεςζη: Ο ηερλνιφγνο ηρζπνθαιιηέξγεηαο κπνξεί λα έρεη ζπνπδάζεη ζην Σ.Δ.Η. 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ζε άιιν ίδξπκα ηεο αιινδαπήο. Μεηεθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ δελ 
είλαη απαξαίηεηε, είλαη φκσο επηζπκεηή ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. 

 
Γεξιόηηηερ: Ζ εξγαηηθφηεηα, ε επηκέιεηα, ε επζπλεηδεζία θαη ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε 
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απνηεινχλ απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. ηα 
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε επηλνεηηθφηεηα, ε απηάξθεηα, ν δπλακηζκφο, 
ε θνηλσληθή επηδεμηφηεηα, ε ππνινγηζηηθή θαη κεραληθή ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ 
ρψξνπ θαη ε ηθαλφηεηα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ γξαθείνπ. 

 
Μέλλον: Σν επάγγεικα ηειεπηαία έρεη εκθαλίζεη ηάζεηο δήηεζεο ζε κηα κάιινλ δχζθνιε 
αγνξά εξγαζίαο, αιιά ζε πεξηνρέο εθηφο αζηηθψλ θέληξσλ. Οη κέζεο κεληαίεο απνδνρέο 
θπκαίλνληαη ζε κέηξηα πξνο πςειά επίπεδα. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο ηερλνιφγνο ηρζπνιφγνο απαζρνιείηαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα, 
ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζε επηρεηξήζεηο πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ζε γξαθεία επηρεηξήζεσλ 
πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ζε εξγαζηήξηα πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο ηερλνιφγνο ηρζπνθαιιηέξγεηαο εξγάδεηαη εληφο θαη εθηφο 
γξαθείνπ ή εξγαζηεξίνπ. Ζ εξγαζία ηνπ ζηελ παξαγσγή είλαη αξθεηέο θνξέο ζθιεξή θαη 
αλζπγηεηλή, ιφγσ ηεο πγξαζίαο πνπ ππάξρεη ζην ρψξν. Απαηηείηαη θαζεκεξηλή θξνληίδα γηα ηα 
ςάξηα, πνπ δελ επηηξέπεη κεηαθηλήζεηο. Σν σξάξην ζηελ παξαγσγή, είλαη ζπλήζσο πξστλφ.  
Αλ εξγάδεηαη σο ειεγθηήο ζε δεκφζην θνξέα δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο κεηαθίλεζεο εθηφο 
έδξαο γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ ή ηε δηεμαγσγή επηηφπηαο αλάιπζεο ησλ λεξψλ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο ηερλνιφγνο ηρζπνθαιιηέξγεηαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε ησλ 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ηε ζσζηή εθηξνθή ςαξηψλ-ζαιαζζηλψλ θαη ηε πξνψζεζή ηνπο ζηελ 
αγνξά.  
Ζ δνπιεηά ηνπ ηερλνιφγνπ ηρζπνθαιιηέξγεηαο ρξεηάδεηαη ππεπζπλφηεηα, ηερλνγλσζία, 
αθνζίσζε θαη πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηε θαιχηεξε δπλαηή πνηνηηθή παξαγσγή. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Αναλογιζηήρ 

 

Οπιζμόρ: Ο αλαινγηζηήο είλαη ν ππάιιεινο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο 
νηθνλνκηθέο ηεο επηβαξχλζεηο απέλαληη ζηελ πνιηηεία ζε ζρέζε θαη κε ηηο δηάθνξεο 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο.  

 
Πεπιγπαθή: Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ αλαινγηζηή είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη 
απνζέκαηα. Παξάιιεια, αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη ηε κειέηε 
ζπκβάζεσλ.  
Δηδηθφηεξα, αζρνιείηαη κε ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη απεηθφληζε ζηαηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ, ηελ θαηάξηηζε βηνκεηξηθψλ θαη ηερληθψλ πηλάθσλ, ηελ εθπφλεζε ησλ 
νλνκαδφκελσλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, αιιά θαη κειεηψλ πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο 
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πνπ εθπξνζσπεί. 
Απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ην 
θαμ θαη ην ηειέθσλν. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Απαηηείηαη επίζεο πξνυπεξεζία 2-3 ρξφληα ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. Έρνληαο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δψζεη εμεηάζεηο ζην 
αξκφδην Τπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεπηεί θαη λα απνθηήζεη ηελ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο.  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  
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Δκπαίδεςζη: Γηα λα εξγαζηεί θάπνηνο σο αλαινγηζηήο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ζε ηνκείο φπσο: Μαζεκαηηθά, Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθή ή 
ζηα Σξαπεδηθά θαη Αζθαιηζηηθά πζηήκαηα.  

 
Γεξιόηηηερ: Ο αλαινγηζηήο, πξέπεη λα δηαζέηεη δπλακηζκφ, αιιά θαη ελζνπζηαζκφ. Υξήζηκεο 
είλαη ε καζεκαηηθή θαη ε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη δεμηφηεηα ζηνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο. Αθφκε, πξέπεη λα δηαζέηεη θαη επρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 
ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο. 

 
Μέλλον: ηελ αγνξά, ζήκεξα, ππάξρεη ζεκαληηθή δήηεζε γηα αλζξψπνπο κε εμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν αζθαιηζηηθφο θιάδνο έρεη ζηαζεξή αλάπηπμε, ελψ απφ ηελ 
άιιε, ε πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε.  
Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ επαγγεικαηία αλαινγηζηή είλαη αξθεηά πςειέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο αλαινγηζηήο εξγάδεηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηξάπεδεο, 
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζε Τπνπξγεία. Αθφκε, κπνξεί λα εξγαζηεί σο ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο αλαιακβάλνληαο ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο αλαινγηζηήο ζπρλά εξγάδεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, 
ελψ ην σξάξην δελ είλαη θαζνξηζκέλν. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλεξγάδεηαη 
θπξίσο κε ινγηζηέο θαη αζθαιηζηέο.  
Οη ρψξνη εξγαζίαο είλαη ζπλήζσο άλεηνη θαη εμνπιηζκέλνη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο ζπιινγηθφο θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ην επάγγεικα είλαη ε 

Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδαο. 

 
Γενικά ζσόλια: Ζ εκπεηξία ζε αζθαιηζηηθά - ηξαπεδηθά δεηήκαηα, ε θαιή γλψζε ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ζηαηηζηηθήο, ν ρεηξηζκφο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 
θαη ε δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ επαγγεικαηία 
αλαινγηζηή. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Μαθημαηικόρ 

 

Οπιζμόρ: Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα καζεκαηηθψλ ζεσξεκάησλ θαη κε ηελ εθαξκνγή 
καζεκαηηθψλ ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία.  

 
Πεπιγπαθή: Δηδηθφηεξα ν καζεκαηηθφο, εξεπλά ηηο έλλνηεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ, ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη δηαηππψλεη ινγηθνχο ζπκπεξαζκαηηθνχο 
ζπιινγηζκνχο, κειεηάεη θαη ειέγρεη ππνζέζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο, πξαγκαηνπνηεί 
ππνινγηζκνχο θαη εθαξκφδεη κεζφδνπο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο, θαηεπζχλεη ή επηβιέπεη ηε 
ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ, εθαξκφδεη καζεκαηηθέο ηδέεο θαη ηερληθέο γηα λα επηιχζεη 
πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο παξαθάησ θιάδνπο: 
ζηε θπζηθή, αζηξνλνκία, γεσινγία θαη θνζκνγξαθία, 
ζηηο θαηαζθεπέο ειεθηξνληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπζθεπψλ, κεραλνινγία, νπηηθή θαη 
αθνπζηηθή, 
ζην ζηξαηησηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα, 
ζηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζηαηηζηηθή. 
Αθφκε, ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αζρνιείηαη κε ηε 
κειέηε θαη πξνεηνηκαζία δηαιέμεσλ θαη καζεκάησλ.  
Υξεζηκνπνηεί αξηζκνκεραλέο, κεραληθέο θαη ειεθηξνληθέο ππνινγηζηηθέο κεραλέο, αλαιπηέο, 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζρεδηαζηέο θαη καζεκαηηθά φξγαλα (δηαβήηεο, κνηξνγλσκφληα, 
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ράξαθεο). 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο καζεκαηηθφο ζπνπδάδεη ζε παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα Μαζεκαηηθψλ ή 

Φπζηθνκαζεκαηηθψλ ρνιψλ. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο καζεκαηηθφο πξέπεη λα δηαζέηεη ζεηηθή θαη ζπλεπή ζπκπεξηθνξά, ινγηθή θαη 
θξηηηθή ζθέςε, λα δηαθξίλεηαη απφ επηλνεηηθφηεηα, θαη θαληαζία. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη 
καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηδεψλ θαη πξσηνηππία ζθέςεο, ηθαλφηεηα 
απνκλεκφλεπζεο θαη ηθαλφηεηα γηα εξγαζίεο γξαθείνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη δεμηφηεηα 
ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζηελ παξαηεξεηηθφηεηα. 

 
Μέλλον: Οη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζην επάγγεικα � ηδηαίηεξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν - 
είλαη πεξηνξηζκέλεο, θαζψο ππάξρεη δπζαλάινγνο αξηζκφο πηπρηνχρσλ ζε ζρέζε κε ηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Γη' απηφ, νη πηπρηνχρνη ζηξέθνληαη πξνο άιιεο 
εμεηδηθεχζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν πνπ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο δηεμφδνπο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, φπσο π.ρ. ε Πιεξνθνξηθή, ε ηαηηζηηθή Αλάιπζε, θιπ. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο καζεκαηηθφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά 
γπκλάζηα θαη ιχθεηα, ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα ζπνπδψλ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ζηνλ 
θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ σο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ, ζε γξαθεία 
νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ σο κειεηεηήο, ζε εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ θαη έξεπλαο αγνξάο 
σο ζηαηηζηηθφο. 
Μεηά απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δηδαθηνξηθφ κπνξεί επίζεο λα απαζρνιεζεί ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Α.Δ.Η.) σο θαζεγεηήο, ή ζε εξεπλεηηθά θέληξα (Γεκφθξηηνο) σο 
εξεπλεηήο-κειεηεηήο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία ηνπ είλαη αθαδεκατθή, πλεπκαηηθή. Δίλαη ζχλζεηε θαη 

πνιχπινθε, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθή εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε φηαλ θαηαιήγεη ζε ζεσξεηηθέο 
ή πξαθηηθέο ιχζεηο. Γνπιεχεη θπξίσο αηνκηθά, αιιά θαη νκαδηθά κε άιια κέιε ηεο 
επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ. Αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ έξγν, κεηαθηλείηαη ζε ηνπνζεζίεο 
κεηξήζεσλ ή κειεηψλ. Παξαθνινπζεί επίζεο ζπρλά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζε Διιάδα θαη 
εμσηεξηθφ. Ο καζεκαηηθφο εξγάδεηαη θπξίσο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο γξαθείσλ θαη αίζνπζεο. 
πάληα εξγάδεηαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο γηα λα δηεμάγεη παξαηεξήζεηο θαη λα θάλεη κεηξήζεηο 
δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ εθπξνζσπείηαη απφ ηε 
Μαζεκαηηθή Δηαηξεία, ελψ νη θαζεγεηέο καζεκαηηθνί εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ ΟΛΜΔ. 

 
Γενικά ζσόλια: Ομχηεηα αληίιεςεο θαη πλεχκαηνο, ζεηηθή ζθέςε, επζηξνθία θαη 

ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, δηαθξίλνπλ ηνλ καζεκαηηθφ. 
Σα καζεκαηηθά, έρνπλ επξχ πεδίν εθαξκνγήο θαη δίλνπλ ιχζεηο ζε πιήζνο πξνβιεκάησλ 
επηζηεκνληθνχ θαη πξαθηηθνχ επηπέδνπ. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Αναλςηήρ εθαπμογών 
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Οπιζμόρ: Ο αλαιπηήο εθαξκνγψλ, ζρεδηάδεη εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ θαη πξνηείλεη ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη εθαξκνγέο ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ 
ηνπο.  

 
Πεπιγπαθή: Οη αλαιπηέο εθαξκνγψλ ζρεδηάδνπλ ηελ ινγηθή δνκή ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε 

ιχζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Δηδηθφηεξα, ν αλαιπηήο εθαξκνγψλ, 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ ψζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ ξφιν θαη ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεη ζε ραξηί ηηο 
εθαξκνγέο, θαη ηειηθά ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή νχησο ψζηε λα ηνλ δηεπθνιχλεη 
ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ν αλαιπηήο εθαξκνγψλ, 
φηαλ εξγάδεηαη ζε εηαηξία ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο, κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 
ηηο εθαξκνγέο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ γξαθείνπ γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο, λα δηνξζψλεη ηπρφλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα θάλεη δηάθνξεο βειηηψζεηο ζε απηέο. 
Ο αλαιπηήο εθαξκνγψλ, εθκεηαιιεχεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ηα ζχγρξνλα κέζα πνπ 
πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη πηπρίν ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο 

απφ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η.  

 
Γεξιόηηηερ: Απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ε 
νξγαλσηηθφηεηα, ε ζπλδπαζηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε, ε ππνκνλή θαη ε επηλνεηηθφηεηα.  
Ο αλαιπηήο εθαξκνγψλ επίζεο, πξέπεη λα έρεη ππνινγηζηηθή θαη καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. 
Υξεηάδεηαη αθφκα λα έρεη ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηδεψλ θαη πξσηνηππία ζθέςεο. 
Πξναπαηηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε δεμηφηεηα ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. 

 
Μέλλον: Δίλαη έλα επάγγεικα κε ζηαζεξή δήηεζε θαη αλνδηθέο ηάζεηο εμαηηίαο ηεο 
απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  
Σν επάγγεικα, έρεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη είλαη θαιά ακεηβφκελν. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη αλαιπηέο εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ππνινγηζηψλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηηο εθαξκνγέο πνπ πξφθεηηαη λα 
εκπνξεπηεί ε εηαηξία, ή ζε εκπνξηθέο εηαηξίεο φπνπ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο ηεο 
ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 
εθηειεί θαη ρξέε πξνγξακκαηηζηή. Σέινο, ην επάγγεικα κπνξεί λα αζθεζεί θαη αηνκηθά απφ 
ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία είλαη πλεπκαηηθή θαη πνιχπινθε κε πςειφ βαζκφ 

δπζθνιίαο θαη κε κεγάιε επζχλε. Ο αλαιπηήο εθαξκνγψλ, εξγάδεηαη κε σξάξην πνπ ζπλήζσο 
ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ φγθν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη. Έρεη 
θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα άηνκα ηνπ ηκήκαηνο πνπ εξγάδεηαη, αιιά θαη κε ηνπο 
ππεχζπλνπο ησλ άιισλ ηκεκάησλ κηαο εηαηξίαο. 
Ζ εξγαζία ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην γξαθείν ηεο επηρείξεζεο φπνπ εξγάδεηαη. Ζ 
πνιχσξε απαζρφιεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθηηλνβνιία πνπ 
εθπέκπνπλ ηα ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θνχξαζε ζηελ φξαζε.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο αλαιπηήο εθαξκνγψλ, πνιιέο θνξέο θαιείηαη λα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ 
πξνγξακκαηηζηή θαη ηνπ αλαιπηή ζπζηεκάησλ. 
Ο αλαιπηήο εθαξκνγψλ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη νμπδέξθεηα, ηθαλφηεηα αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη 
επηλφεζεο ιχζεσλ, θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθέο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο γλψζεηο. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Διδικόρ πληποθοπιακών ζςζηημάηυν 
με πολςμέζα 

 

Οπιζμόρ: Ο εηδηθφο πιεξνθνξηθήο ζπζηεκάησλ κε πνιπκέζα αζρνιείηαη κε ηελ πνιχπιεπξε 

παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο κέζσ ηνπ Ζ/Τ. πγθεθξηκέλα, ζπλδπάδεη θείκελν, εηθφλα, ήρν & 
θίλεζε ψζηε λα δψζεη έλα νπηηθναθνπζηηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε. 

 
Πεπιγπαθή: Δηδηθφηεξα, ν επαγγεικαηίαο απηφο δεκηνπξγεί κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ 
ινγηζκηθνχ παξνπζηάζεηο φισλ ησλ εηδψλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο, 
εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο, θείκελα, ιφγν θαη κνπζηθή. Σν απνηέιεζκα 
ηεο δνπιεηάο ηνπ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε εηδηθφ θνηλφ ή ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπ 
πιεζπζκνχ. 
Πνιιέο θνξέο ην έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη θαη πξνγξακκαηηζκφ, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 
αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Δθαξκφδεη ηηο ηερληθέο ζρεδίαζεο θαη ηειηθήο δνθηκήο 
πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ηθαλφο λα ηεθκεξηψλεη ην παξαγφκελν πξφγξακκα. Αθφκα, 
αλαπηχζζεη θαη ζπληάζζεη πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ, αθνινπζψληαο θαζηεξσκέλεο 
κεζφδνπο θαη πξφηππα.  
Ο επαγγεικαηίαο αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ ησλ πνιπκέζσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
πξνγξακκάησλ, ψζηε λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. Μπνξεί επίζεο λα 
αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.  

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Ο εηδηθφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δε ρξεηάδεηαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη απαξαίηεηεο νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 
πνπ πξνζθέξεη ε θνίηεζε ζε αληίζηνηρα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, θαζψο θαη 
ζε επίπεδν Η.Δ.Κ., ή ζε Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ. ρεηηθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο 
πξνζθέξνληαη θαη ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο. 

 
Γεξιόηηηερ: Γηα λα αζρνιεζεί θαλείο κε εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα, ρξεηάδεηαη 

λα δηαζέηεη δεκηνπξγηθφ πλεχκα θαη θαληαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα θαη 
επρέξεηα ζηνπο Ζ/Τ. Ζ ππνκνλή θαη ε επηκνλή είλαη εμίζνπ απαξαίηεηεο, επεηδή ν 
πξνγξακκαηηζκφο είλαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 
Ζ θηινκάζεηα θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θξίλνληαη ρξήζηκεο, ψζηε λα κπνξεί ν εηδηθφο λα 
παξαθνινπζεί ηε ξαγδαία εμέιημε πνπ έρεη ν θιάδνο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
Δπίζεο, ν εηδηθφο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα πξέπεη λα κπνξεί λα εξγάδεηαη κε 
απηνηέιεηα θαη απηνπεηζαξρία θαη αλ είλαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, λα έρεη ηθαλφηεηα ζηηο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία. 

 
Μέλλον: Ζ ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη 

ςπραγσγίαο δεκηνπξγεί επνίσλεο πξννπηηθέο γηα ηνπο εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ. Οη ακνηβέο ηνπο 
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Μπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε Σξάπεδεο, Κέληξα Πιεξνθφξεζεο, 

ζε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, εθδνηηθνχο νίθνπο, 
θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη studio παξαγσγήο, αλεμάξηεηεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο 
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ινγηζκηθνχ κε πνιπκέζα, Internet providers, αλεμάξηεηεο νκάδεο ελεκέξσζεο θαη 
πιεξνθφξεζεο, ζε εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, αζθαιηζηηθέο, ηνπξηζηηθέο, 
λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θιπ. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, κπνξεί λα εξγαζηεί απηφλνκα ή 
σο κέινο θάπνηαο νκάδαο, ε νπνία έρεη έλα επξχηεξν αληηθείκελν ζην ρψξν ηεο 
πιεξνθνξηθήο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο εηδηθφο πιεξνθνξηθήο ζπζηεκάησλ κε πνιπκέζα εξγάδεηαη 

ζπλήζσο ζε ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ζε ζπλζήθεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο θαη 
ζε σξάξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αλάγθεο ή ην θφξην εξγαζίαο ηνπ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο 
λα βξίζθεηαη πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη λα 
επεμεξγάδεηαη ην πιηθφ ηνπ, γεγνλφο πνπ είλαη θνπξαζηηθφ θαη κπνξεί λα απνβεί αλζπγηεηλφ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο εηδηθφο πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα είλαη έλα ζχγρξνλν επάγγεικα, κε 

πνιχ ελδηαθέξνλ γηα άηνκα πνπ είλαη δεκηνπξγηθά, δηαζέηνπλ θαληαζία θαη κπνξνχλ λα 
ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα εηδηθά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ θαζψο θαη κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο. 
Με ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) ν εηδηθφο πιεξνθνξηθήο κε πνιπκέζα έρεη πνιχ 
κεγάιε δήηεζε απφ εηαηξίεο � θνξείο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ παξνπζηάζεηο ζεκάησλ ή λα 
δηαθεκηζηνχλ κέζσ ειεθηξνληθήο κνξθήο.  

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Ππογπαμμαηιζηήρ ζςζηημάηυν και 
εθαπμογών Η/Τ 

 

Οπιζμόρ: Ο πξνγξακκαηηζηήο H/Y ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Μεηαηξέπεη ηε ιχζε ηνπ αλαιπηή ζε ιεπηνκεξή ινγηθά δηαγξάκκαηα & θσδηθνπνηεί ηα 
πξνγξάκκαηα ζηελ επηιεγκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, έηζη ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκα 
απν ηνλ Ζ/Τ.  

 
Πεπιγπαθή: Δηδηθφηεξα, ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα έλα πξφβιεκα, ην αλαιχεη, ζρεκαηίδεη ην 
ινγηθφ δηάγξακκα θαη θαηαζθεπάδεη ην αλάινγν πξφγξακκα Ζ/Τ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα 
ειεθηξνληθφ παηρλίδη, έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ή έλαο θεηκελνγξάθνο. Οπζηαζηηθά, 
πξνζαξκφδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 
Αζρνιείηαη επίζεο κε ηε κειέηε θαη εθαξκνγή λέσλ ζπζηεκάησλ, ή κε ηε βειηίσζε θαη 
πξνψζεζε γλσζηψλ εθαξκνγψλ θαη ειέγρεη ηα πξνγξάκκαηα γηα λα βεβαησζεί φηη ηα 
απνηειέζκαηα ηαηξηάδνπλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηνξζψζεη ηα πηζαλά ιάζε. Όηαλ ην 
πξφγξακκα ηειεηνπνηεζεί, ν πξνγξακκαηηζηήο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζπληάζζεη έλα 
"θάθειν πξνγξάκκαηνο" πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη γξαπηέο νδεγίεο γηα ην ρεηξηζηή ηνπ Ζ/Τ. Δπίζεο, φηαλ νξηζκέλα απφ ηα 
δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιάμνπλ, ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα αλαπξνζαξκφζεη ην 
πξφγξακκα θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. 
Ζ δνπιεηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή Ζ/Τ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ αλαιπηή, πνπ έρεη κειεηήζεη ην 
πξφβιεκα θαη έρεη πξνζδηνξίζεη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ζα ιπζεί. Έηζη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ 
γηα λα θαηαξηίζεη ην πξφγξακκα. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ κπνξεί λα έρεη ζπνπδάζεη ζηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο 
ησλ Σ.Δ.Η., ή κπνξεί λα έρεη απνθηήζεη ζρεηηθέο γλψζεηο βνεζνχ πξνγξακκαηηζηή ζε δεκφζηα 
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θαη ηδησηηθά Η.Δ.Κ. Δηδηθά ζεκηλάξηα ηαρχξπζκεο επηκφξθσζεο, πξνζθέξνληαη θαη απφ 
εμεηδηθεπκέλεο ηδησηηθέο εηαηξίεο.  

 
Γεξιόηηηερ: Σν επάγγεικα απαηηεί εξεπλεηηθφ πλεχκα, επζηξνθία, ηθαλφηεηα ινγηθψλ 
ππνινγηζκψλ, ππνκνλή θαη αθξίβεηα. Ζ κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα 
είλαη νπζηψδεηο. εκαληηθά πξνζφληα επίζεο γηα έλαλ πξνγξακκαηηζηή, ζεσξνχληαη ε 
ηθαλφηεηα επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη ε αλαιπηηθή, θαζαξή ζθέςε. Σαπηφρξνλα, ρξεηάδεηαη 
λα δηαζέηεη δεκηνπξγηθή θαληαζία, λα έρεη επρέξεηα ζηε ρξήζε αξηζκψλ θαη θπζηθά, κεγάιε 
δεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
Ο πξνγξακκαηηζηήο έξρεηαη ζπρλά ζε επαθή κε πειάηεο ή ρξήζηεο ππνινγηζηψλ θαη 
επνκέλσο πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα 
έρεη δηδαθηηθή ηθαλφηεηα γηα λα εμεγεί ηα ζέκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνπο κε εηδηθνχο κε 
αλαιπηηθφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κέινο νκάδαο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνο θαη λα κπνξεί λα 
αμηνπνηεί ηε γλψκε ησλ άιισλ. 

 
Μέλλον: Σν επάγγεικα ηνπ πξνγξακκαηηζηή έρεη ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαζψο νη εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. 
Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ε πξνζθνξά πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/Τ ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο αιιά αθήλνληαο πνιιά θελά 
ζηελ πεξηθέξεηα. 
Οη ακνηβέο ηνπ επαγγεικαηία, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή, δελ απαηηείηαη άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο. Οη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ απαζρφιεζε σο 
ππάιιεινη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ή σο ηδησηηθνί ππάιιεινη ζε επηρεηξήζεηο, 
αληηπξνζσπείεο, θαηαζηήκαηα, νξγαληζκνχο, εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα πιεξνθνξηθήο 
ή ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, φπσο ηα θέληξα πιεξνθνξηθήο, νη εηαηξίεο 
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, ηα κεραλνγξαθηθά θέληξα ηξαπεδψλ, νξγαληζκψλ, 
ππνπξγείσλ, παλεπηζηεκίσλ. Μπνξνχλ αθφκα λα εξγαζηνχλ σο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο 
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηε ζρνιή ΔΛΔΣΔ, θαζψο θαη σο 
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ ζε 
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε δεηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ εξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο γξαθείνπ θαη 

ζρεδηαζηεξίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο ρψξνο εξγαζίαο είλαη 
ζπλήζσο άλεηνο, σζηφζν ε πνιχσξε άζθεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή κπξνζηά ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κπνξεί λα επηθέξεη ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή θνχξαζε, θαζψο θαη 
πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ ζηελ φξαζε εμαηηίαο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ε νζφλε ηνπ 
ππνινγηζηή.  
Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα επηζθεθηεί θαη άιια ηκήκαηα ηεο 
εηαηξίαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη, ή λα επηζθεθηεί ηνπο πειάηεο ζην δηθφ ηνπο εξγαζηαθφ ρψξν. 
Ζ εξγαζία ηνπ πξνγξακκαηηζηή είλαη αξθεηά πνιχπινθε, απαηηεί κεγάιε πλεπκαηηθή 
πξνζπάζεηα, ζπλερή πξνζήισζε θαη απηνζπγθέληξσζε θαη ν επαγγεικαηίαο ζπλήζσο, δελ 
αθνινπζεί ηα ηππηθά σξάξηα εξγαζίαο. ε πεξηπηψζεηο θφξηνπ εξγαζίαο, ή δεκηνπξγίαο 
πνιχπινθσλ πξνγξακκάησλ, κπνξεί λα εξγάδεηαη φιε ηελ εκέξα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λχρηαο αθφκε, πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη θαη λα δνθηκάζεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγεί. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ην επάγγεικα, ζεσξνχληαη ε κεγάιε δεμηφηεηα ζηε 

ρξήζε Ζ/Τ θαη γλψζε αλάινγσλ ινγηζκηθψλ, ε ππνκνλή, ε αλαιπηηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο, 
θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα απηνζπγθέληξσζεο. 
Ο πξνγξακκαηηζηήο, πεξλά πνιιέο ψξεο απφιπηα ζπγθεληξσκέλνο κπξνζηά ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαηά ηε θάζε δεκηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ 
απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζή ηνπ απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ ηνπ 
(εξγαζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ). 
Ο πξνγξακκαηηζηήο, δηαξθψο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθπαηδεχεηαη πάλσ ζηηο λέεο 
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γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηε ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: σεδιαζηήρ Πολςμέζυν 

 

Οπιζμόρ: Ο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ γηα 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, νπηηθνχο δίζθνπο (cd-roms) θαη ηζηνζειίδεο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα παξαγσγέο 
κε ελεκεξσηηθφ, ςπραγσγηθφ ή εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, πνπ παξνπζηάδνληαη κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνπο ρξήζηεο, κε ηελ ηερληθή θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ήρνπ. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επαγγεικαηία είλαη: θαζνξηζκφο ζελαξίνπ θαη ζηφρσλ ηνπ νπηηθνχ 
δίζθνπ, ηεο ηζηνζειίδαο ή γεληθά ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, ζρεδηαζκφο θαη 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ην πιηθφ, ζρεδηαζκφο 
ησλ γξαθηθψλ ηεο εθαξκνγήο, ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαη πξνζζήθε ζηελ εθαξκνγή, θαζψο 
θαη ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ θαη δηφξζσζε ηπρφλ ζθαικάησλ. 
Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξγαζία ηνπ ν ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ, είλαη ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο, ν εθηππσηήο, ην ζθάλεξ, ηα απαηηνχκελα ινγηζκηθά, θιπ. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηνχληαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ηα πνιπκέζα, θαζψο θαη ζρεδηαζηηθέο γλψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα 
απνθηεζνχλ απφ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, απφ Σ.Δ.Η, Η.Δ.Κ. θαη Σ.Δ.Δ. 

 
Γεξιόηηηερ: εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελαζρφιεζε κε ην επάγγεικα παίδεη ε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ηνπ επαγγεικαηία, πνπ ζπλδπάδεηαη επηηπρεκέλα κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πιηθνχ 
θαη ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ, θαζψο θαη κε ην αλαπηπγκέλν αηζζεηηθφ θξηηήξην γηα ηε 
δεκηνπξγία θαιαίζζεησλ παξνπζηάζεσλ. Απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο είλαη επίζεο ε νξγαλσηηθφηεηα, ε επηλνεηηθφηεηα θαη ε αλαιπηηθή ζθέςε.  

 
Μέλλον: ήκεξα κε ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ν ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ αζθεί έλα ζχγρξνλν επάγγεικα κε απμεκέλε δήηεζε θαη πνιιέο 
επθαηξίεο θαξηέξαο κέζα ζ' έλα επξχ επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη ζρεδηαζηέο πνιπκέζσλ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, ζε εθδνηηθέο εηαηξίεο, ζε εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ ινγηζκηθνχ ηνπ 
δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα σο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ινγηζκηθνχ 
εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, ή αθφκα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δηαηεξψληαο δηθή ηνπο 
επηρείξεζε αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο αλάινγσλ εθαξκνγψλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία ηνπ ζρεδηαζηή πνιπκέζσλ είλαη δεκηνπξγηθή θαη 

απαηηεί ηε γλψζε θαη ην ρεηξηζκφ πνιιψλ θαη πνιχπινθσλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ. 
Ζ εξγαζία εθηειείηαη ζε ρψξν γξαθείνπ φπνπ βξίζθνληαη ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Όπσο 
φια ηα επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ πνιχσξε ελαζρφιεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο, έηζη θαη ε 
εξγαζία απηή είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη θνχξαζε ζηελ φξαζε απφ ηελ πνιχσξε 
πξνζήισζε ζηελ νζφλε. Ο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ είλαη εθηεζεηκέλνο ζηελ αθηηλνβνιία πνπ 
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εθπέκπνπλ νη νζφλεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη γη απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ 
θίιηξνπ.  
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν σξάξην απαζρφιεζεο, γηαηί εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα 
ηνπ έξγνπ θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο πνπ έρεη ν επαγγεικαηίαο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία είλαη ε αηζζεηηθή αληίιεςε, ε 
δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη έκπλεπζε, θαζψο θαη ε κεγάιε δεμηφηεηα ζηε ρξήζε ησλ 
απαξαίηεησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Ζ/Τ. 
Ο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ έρεη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ πνιπκέζσλ, 
θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ θαη ινγηζκηθνχ 
δηθηχσλ. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Σεσνικόρ αζθαλείαρ δικηύυν Η/Τ 

 

Οπιζμόρ: Ο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ εθαξκφδεη ηερληθέο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη 
ηελ αζθάιεηα ησλ αξρείσλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.  

 
Πεπιγπαθή: Ο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ (αξρείσλ) κεηαμχ ππνινγηζηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ δηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, 
εθαξκφδεη ηερληθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αξρείσλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη 
πξνηείλεη ηξφπνπο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ ησλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα πεξηέρνπλ θιεηδηά 
αζθαιείαο. 
Γηα ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εθηππσηή, πξνγξάκκαηα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο δηθηχσλ θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα γηα ππνινγηζηέο. 
Ο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 
θαη κε ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πάληα ελήκεξνο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη λα κπνξεί λα πξνηείλεη εθαξκνγέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. 
Ο επαγγεικαηίαο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο, 
δεδνκέλνπ φηη νη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ηαρχηαηεο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη πηπρίν ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή 

Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ησλ Α.Δ.Η. ή ησλ Σ.Δ.Η. Δπίζεο, σο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ 
κπνξεί θαλείο λα εηδηθεπηεί ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά Η.Δ.Κ. θαη ζηα Σ.Δ.Δ. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ πξέπεη λα είλαη επηλνεηηθφο, νξγαλσηηθφο, 

ζπλεπήο, ππνκνλεηηθφο θαη λα δηαζέηεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην επάγγεικα είλαη ε δεμηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ε ππνινγηζηηθή θαη καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 
θαη ε επρέξεηα ζηελ αληίιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 

 
Μέλλον: Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

δηθηχσλ, νη πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο γηα ηνπο ηερληθνχο 
αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ.  
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Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη ηερληθνί αζθάιεηαο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κπνξνχλ λα 
απαζρνιεζνχλ σο ππάιιεινη ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία δηαζέηεη κεραλνγξάθεζε ή ζε 
νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ηνπ δεκνζίνπ, ζε ηξάπεδεο θαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ζηα ηκήκαηα δηθηχσλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 
ζε εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ ηεο κεραλνγξάθεζεο πνπ αλαπηχζζνπλ κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο. 
Σέινο, κπνξνχλ εξγαζηνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, δεκηνπξγψληαο δηθή ηνπο 
επηρείξεζε. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Πξφθεηηαη γηα εξγαζία δχζθνιε θαη πνιχπινθε, κε αξθεηφ 
άγρνο θαη επζχλεο. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ ζπλεξγάδεηαη κε άιια άηνκα πνπ 
εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αιιά θαη κε ηνπο ππεπζχλνπο άιισλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 
Δξγάδεηαη ζε πεξηβάιινλ γξαθείνπ, ζε θιεηζηφ ρψξν φπνπ βξίζθνληαη ηα ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα θαζηζηηθή εξγαζία, πνπ απαηηεί πνιιέο ψξεο απαζρφιεζεο 
κπξνζηά ζηνπο ππνινγηζηέο, πξάγκα πνπ ζπρλά πξνθαιεί ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 
θνχξαζε. Δπίζεο, ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ νη ππνινγηζηέο πξνθαιεί πνιιέο θνξέο 
πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. 
Σν σξάξην απαζρφιεζεο εμαξηάηαη απφ ην θνξέα απαζρφιεζεο θαη ηνλ φγθν εξγαζίαο. 
Δμάιινπ, φηαλ παξνπζηάδεηαη θάπνην πξφβιεκα ζηελ αζθάιεηα ελφο δηθηχνπ, ην σξάξην 
εξγαζίαο παξαηείλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο ηερληθφο αζθαιείαο δηθηχσλ Ζ/Τ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη νμπδέξθεηα θαη 
επρέξεηα ζηελ αληίιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 
Ο ηερληθφο αζθάιεηαο δηθηχσλ Ζ/Τ είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθπαηδεχεηαη 
ζπλερψο ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζηα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Κπιηικόρ Σέσνηρ 

 

Οπιζμόρ: Δίλαη ην άηνκν πνπ αλαιχεη θαη αμηνινγεί βηβιία, άξζξα, πνηεηηθέο ζπιινγέο, 
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο.  

 
Πεπιγπαθή: ηφρνο ηνπ θξηηηθνχ ηέρλεο είλαη λα εμεηάζεη αλαιπηηθά θαη λα παξνπζηάζεη ζηνλ 

θφζκν ηηο πηπρέο ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, πνηήκαηνο, θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, κνπζηθήο 
ζχλζεζεο, ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ή ηειενπηηθήο παξαγσγήο.  
Γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ ν θξηηηθφο, ελεκεξψλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ελδηαθέξνληφο 
ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηαηλίεο, πεγαίλεη ζην ζέαηξν, δηαβάδεη βηβιία, παξαθνινπζεί 
ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο θαη εληνπίδεη, ζπγθεληξψλεη θαη εξεπλά ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα 
ηελ πνιχπιεπξε εμέηαζε ηνπ ζέκαηφο ηνπ, ηφζν απφ ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα αξρεία 
ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ, κνπζείσλ, φζν θαη κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Δπηπιένλ, 
ζπληάζζεη ζε κνξθή άξζξνπ-θεηκέλνπ ηελ άπνςή ηνπ θαη αλ δνπιεχεη ζε θάπνην απφ ηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξσζεο, παξαδίδεη ην θείκελν ζην ζπληάθηε-εθδφηε γηα έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε. 
Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ηνπ Ζ/Τ ή ε 
γξαθνκεραλή, ηα εμεηδηθεπκέλα βηβιία, νη εγθπθινπαίδεηεο ηέρλεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
απαξαίηεηα εξγαιεία είλαη ε βηληενθάκεξα, ην video, ε ηειεφξαζε θαη ην καγλεηφθσλν. Ο 
θξηηηθφο ηέρλεο ρξεζηκνπνηεί ην ηειέθσλν, ην θαμ θαη ην δηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  
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Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο θξηηηθφο ηέρλεο είλαη απφθνηηνο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο. Μπνξεί λα είλαη 
απφθνηηνο κηαο ρνιήο Πνιηηηθψλ, Κνηλσληθψλ ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ή κηαο ρνιήο 
Καιψλ Σερλψλ, Θεάηξνπ, Μνπζηθήο, ή ελφο ηκήκαηνο Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. ρεηηθέο 
γλψζεηο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θαη απφ αληίζηνηρα Σ.Δ.Η. θαη Η.Δ.Κ. 

 
Γεξιόηηηερ: Ο θξηηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη επαηζζεζία, εξεπλεηηθφ θαη αλαιπηηθφ πλεχκα, 

δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, επξχηεηα ηδεψλ, ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξνζσπηθφ εθθξαζηηθφ 
χθνο θαη απζεληηθέο απφςεηο. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα λα πείζεη, θαζψο θαη γισζζηθή 
ηθαλφηεηα ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ, φζν θαη ζην γξαπηφ ιφγν. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη 
νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξεί λα θαζνξίδεη πξνηεξαηφηεηεο. 

 
Μέλλον: Γελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ θξηηηθψλ θαη δηαξθψο αλαπηχζζνληαη 

λέεο αλάγθεο θαζψο πνιιαπιαζηάδνληαη πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί. 
Δπνκέλσο, νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο φζσλ αζθνχλ απηφ ην επάγγεικα είλαη ζεηηθέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο θξηηηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ηδησηηθφο ππάιιεινο ή σο 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή ξαδηνηειενπηηθνχο 
ζηαζκνχο φπνπ δεκνζηεχεη ηηο θξηηηθέο ηνπ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Σν επάγγεικα απηφ απαηηεί ελεξγεηηθφηεηα θαη κεγάιε 

πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απαξαίηεηεο είλαη νη αληαιιαγέο απφςεσλ κε εκπεηξνγλψκνλεο ή 
άιια άηνκα ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη θνηλσληθφηεηα. 
Πνιιέο θνξέο, αλ ππάξρεη πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ παξάδνζε ελφο άξζξνπ, ν θξηηηθφο είλαη 
δπλαηφ λα δνπιεχεη ζε ζπλερέο σξάξην, απφ ην πξσί σο αξγά ην βξάδπ, κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε θαη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Απηφ απαηηεί πνιχσξε πλεπκαηηθή ζπγθέληξσζε. 
πρλά, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ, αιιά θαη ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, εάλ 
ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη παξνπζηάδεηαη ζε άιιε ρψξα. Απαξαίηεηεο επίζεο είλαη νη ζπκκεηνρέο 
ζε δηεζλείο εθδειψζεηο-θεζηηβάι. 
πλήζσο ν επαγγεικαηίαο εξγάδεηαη ζε δηθφ ηνπ ρψξν, αιιά αλ είλαη θξηηηθφο πνπ δνπιεχεη 
σο κηζζσηφο ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φπσο νη εθεκεξίδεο, ην ξαδηφθσλν ή ε 
ηειεφξαζε, παξακέλεη πνιιέο ψξεο κέζα ζην studio ή ην γξαθείν.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηνπ ρψξνπ, ην αλαιπηηθφ θαη θξηηηθφ πλεχκα, ε θαιή 
αληίιεςε θαη ε ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξηηηθνχ 
ηέρλεο. 
Ο θξηηηθφο εμεηδηθεχεηαη ζε έλα ηνκέα ηέρλεο, ζηνλ νπνίν εκβαζχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 
Ο θξηηηθφο ρξεηάδεηαη λα έρεη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη θνηλσληθή επηδεμηφηεηα, γηαηί 
θηλείηαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη έξρεηαη ζε επαθή κε πνιχ θφζκν. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Μοςζικολόγορ 

 

Οπιζμόρ: Ο κνπζηθνιφγνο κειεηά ηε κνπζηθή θαη ηα είδε ηεο ζε ζρέζε κε ηε κνξθή, ηε 

κεισδία, ηελ αξκνλία, ηνπο ξπζκνχο, ηηο θιίκαθεο, ηα κνπζηθά φξγαλα, ηνπο ζπλζέηεο θαη 
εθηειεζηέο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο κνπζηθνιφγνο αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθνινγηθή έξεπλα, ηε ζεσξία θαη ηελ 
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ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ηελ θξηηηθή κνπζηθψλ ζεκάησλ. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ εθηφο απφ ηελ 
έξεπλα θαη θξηηηθή, πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή ηίηισλ (βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, κνπζηθψλ 
εθηειέζεσλ θαη ερνγξαθήζεσλ), ηηο παξαγγειίεο (βηβιηνγξαθηθψλ θαη δηζθνγξαθηθψλ 
ζεκάησλ) ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα βηβιηνγξαθίαο 
θαη δηζθνγξαθίαο, ηε ζπγγξαθή κνπζηθψλ θεηκέλσλ θαη κεηαθξάζεσλ, ηε ζπκκεηνρή ζε 
ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Γηα ην επάγγεικά ηνπ ρξεζηκνπνηεί κεραλήκαηα ήρνπ, πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (PC) κε 
ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, κνλάδα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο νπηηθψλ δίζθσλ (CD-ROM ή CD-
RW) θαη κεράλεκα αλάγλσζεο κηθξνκνξθψλ (microfilms). 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο δελ απαηηείηαη πξαθηηθή 

εμάζθεζε ή πξνυπεξεζία, νχηε εηδηθή άδεηα. 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη: Γελ ππάξρεη λνκνζεζία πνπ λα θαηνρπξψλεη ην επάγγεικα νχηε 
ζπγθεθξηκέλνο ζχλδεζκνο ή ζχιινγνο.  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κνπζηθνιφγνπ απαηηείηαη ε ιήςε πηπρίνπ 

κνπζηθνινγίαο απφ ηα αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ.  

 
Γεξιόηηηερ: Σν επάγγεικα ηνπ κνπζηθνιφγνπ απαηηεί επξχηεξε κνπζηθή θαη αλζξσπηζηηθή 
παηδεία. Δίλαη επίζεο απαξαίηεηεο νη γλψζεηο θάπνηαο μέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ε 
εμνηθείσζε κε πξνζσπηθνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη 
αλαδήηεζεο κνπζηθψλ ζεκάησλ απφ δηάθνξεο ρψξεο. 
Ο κνπζηθνιφγνο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θξηηηθή ζθέςε πάλσ ζε κνπζηθά ζέκαηα, απφ 
επαηζζεζία, θνηλσληθφηεηα, γισζζηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ηθαλφηεηα γηα επηζηεκνληθή θαη 
θαιιηηερληθή εξγαζία. Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε πάλσ ζηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο ζε δηεζλέο 
επίπεδν ζεσξείηαη απαξαίηεηε. 

 
Μέλλον: Ζ πξνζθνξά εξγαζίαο απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη 

θαιχπηεηαη ε ζεκεξηλή δήηεζε. Τπάξρεη φκσο ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο δήηεζεο κε ηελ 
άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ επειημία 
πξνζαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ πξνζφλησλ ζε λέα πεξηβάιινληα θαη απαηηήζεηο θξίλεηαη 
αλαγθαία θαη βνεζεηηθή. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο κνπζηθνιφγνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ 

ηνκέα, ζε κνπζηθέο βηβιηνζήθεο, σο θαζεγεηήο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζε σδεία, 
παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, ζε ζρνιέο ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ, σο ζχκβνπινο κνπζηθψλ 
νξγαληζκψλ ή κνπζηθνθξηηηθφο κε εξγαζία ζην ζπίηη, ή σο παξαγσγφο κνπζηθψλ εθπνκπψλ, 
σο εξεπλεηήο, θιπ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο κνπζηθνιφγνο εξγάδεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην σδείν ή ζην ζπίηη ηνπ. Πξφθεηηαη γηα εξγαζία πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή, 
πνπ δελ παξνπζηάδεη άγρνο. Σν σξάξην εξγαζίαο είλαη θαλνληθφ θαη ζπάληα απαηηείηαη 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Καηά πεξίζηαζε, απαηηνχληαη νξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο γηα 
ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα ή κνπζηθέο εθδειψζεηο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο κνπζηθνιφγνο θαηέρεη επαξθή κνπζηθή ππνδνκή θαη θαηάξηηζε, θξηηηθή, 

ζπγθξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιιεη κε ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ 
εξγαζία ηνπ, ζηελ πξνψζεζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο. 
Ζ εξγαζία ηνπ κνπζηθνιφγνπ ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ 
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κε αλάινγν ινγηζκηθφ, ηα 
ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ήρνπ κε αλάινγν εμνπιηζκφ, θιπ.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Μοςζικόρ 

 

Οπιζμόρ: Ο κνπζηθφο είλαη ην άηνκν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθηέιεζε ή θαη ηε ζχλζεζε 
κνπζηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ηε κνπζηθή παηδεία θαη δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο θαη ησλ 
κνπζηθψλ νξγάλσλ.  

 
Πεπιγπαθή: Ο κνπζηθφο αζθεί βηνπνξηζηηθά ην επάγγεικά ηνπ σο εθηειεζηήο κνπζηθνχ 
νξγάλνπ, σο ζπλζέηεο, σο δάζθαινο κνπζηθήο ζεσξίαο θαζψο θαη σο δάζθαινο κνπζηθνχ 
νξγάλνπ. Ζ εξγαζηαθή ηνπ απαζρφιεζε κπνξεί λα κελ είλαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κνπζηθνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε, ηε ζχλζεζε θαη ηελ 
ερνγξάθεζε κνπζηθψλ έξγσλ, ηε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ 
νξγάλσλ. Αθφκε, ν κνπζηθφο κπνξεί λα εθπαηδεχεη νκάδεο � ζχλνια θαη λα αλαιακβάλεη 
κνπζηθέο παξαγσγέο. 
Καηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ρξεζηκνπνηεί βαζηθά κνπζηθά φξγαλα θπζηθνχ ήρνπ, 
κηθξφθσλν θαη κεράλεκα αλαπαξαγσγήο-ερνγξάθεζεο, φπσο θαζεηφθσλν, καγλεηφθσλν, 
ςεθηαθνχο θαη αλαινγηθνχο δίζθνπο (dat), κηθξνδίζθνπο (md), πξνζσπηθφ ππνινγηζηή γηα 
εθηχπσζε πιηθνχ. 
Σν επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ απαηηεί καθξφρξνλε πξνεηνηκαζία θαη ελαζρφιεζε, θαζψο θαη 
επηκνλή. Οη επαγγεικαηίεο κνπζηθνί εληζρχνληαη κεξηθέο θνξέο απφ ηνλ ΟΑΔΓ κε επίδνκα. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη: Τπάξρεη λνκνζεζία πνπ θαηνρπξψλεη ην επάγγεικα λνκηθά, 
θαζψο θαη γξαπηφο θψδηθαο δενληνινγίαο απφ ην χλδεζκν Μνπζηθψλ Διιάδαο.  

 
Δκπαίδεςζη: Πνιινί επαγγεικαηίεο κνπζηθνί, νξγαλνπαίθηεο θπξίσο ηνπ ιατθνχ ή ειαθξνχ 

ηξαγνπδηνχ, είλαη απηνδίδαθηνη. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηα ΑΔΗ ηκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ 
δηάξθεηαο ηεζζάξσλ ρξφλσλ. Ζ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηεί ηε ιήςε ζρεηηθνχ 
δηπιψκαηνο. Οη ζπνπδέο κπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ ζε σδεία θαη ηδησηηθέο ζρνιέο ζηηο 
νπνίεο δηδάζθνληαη κνπζηθά φξγαλα, νξζνθσλία θαη θσλεηηθή. Οη πιήξεηο ζπνπδέο δηαξθνχλ 
πεξίπνπ νθηψ έηε. Ζ θαζεκεξηλή εμάζθεζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε, ε δε πξνυπεξεζία θαη 
ηδίσο ε καζεηεία ζε γλσζηφ θαη κεγάιν δάζθαιν παίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ κνπζηθνχ. 
Σν πηπρίν δελ είλαη απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ γηα ηνλ επαγγεικαηία κνπζηθφ.  
 
Π.Α: Υξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο 
ζε χιινγν (σκαηείν) Μνπζηθψλ.  

 
Γεξιόηηηερ: Ο επαγγεικαηίαο κνπζηθφο έρεη κνπζηθή παηδεία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αγάπε 
θαη αθνζίσζε γηα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Χο ζπλζέηεο, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη 
επηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ ζχλζεζεο ήρνπ θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 
αθνπζηηθή ηθαλφηεηα, δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη έκπλεπζε. ηελ πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη σο 
δάζθαινο κνπζηθήο, ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ππνκνλή, επηκνλή θαη ηθαλφηεηα κεηάδνζεο. 
Αθφκε, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε φηαλ ν κνπζηθφο 
είλαη κέινο νξρήζηξαο. 

 
Μέλλον: Ζ δήηεζε εξγαζίαο γηα κνπζηθνχο είλαη ζρεηηθά κηθξή. Οη απνδνρέο ζπλήζσο δελ 
είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Οη κνπζηθνί ακείβνληαη ή κε εκεξνκίζζην ή ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ 
έρνπλ ππνγξάςεη. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο κνπζηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε ρψξνπο ςπραγσγίαο ( 

ζέαηξα, θέληξα δηαζθέδαζεο ), ζηα ΜΜΔ, ζε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ζε σδεία παξαδίλνληαο 
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καζήκαηα κνπζηθήο.  

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο κνπζηθφο εξγάδεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, φπσο σδεία, 

αίζνπζεο κνπζηθήο, θαηνηθίεο, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη νξηζκέλεο θνξέο ζε αίζνπζεο 
ερνγξαθήζεσλ. Σν σξάξην εξγαζίαο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ κνπζηθνχ εμαξηψληαη απφ 
ην είδνο θαη ην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο. ε αίζνπζεο ςπραγσγίαο εξγάδεηαη βξαδηλέο ψξεο 
θάησ απφ ζθιεξέο θαη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καηά πεξίζηαζε απαηηνχληαη 
νξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο, θπξίσο γηα ζπλαπιίεο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: χλδεζκνο Μνπζηθψλ Διιάδαο 

 
Γενικά ζσόλια: Ο επαγγεικαηίαο κνπζηθφο έρεη καθξφρξνλε ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή. 
πλήζσο εηδηθεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ φξγαλν, πνπ αλαιακβάλεη λα ην δηδάμεη, ή 
λα ζπκκεηέρεη κε απηφ ζηελ εθηέιεζε κνπζηθψλ ζεκάησλ. 
Ο κνπζηθφο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζχλζεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, βνεζείηαη πνιχ κε ηε ρξήζε 
ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ζχλζεζεο ήρνπ θαη αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή. Σα ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ζχλζεζεο ήρνπ θαη νη Ζ/Τ βνεζνχλ ην κνπζηθφ ζηε 
ζχλζεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ. 
Ζ αγάπε θαη ην κεξάθη γηα ηε κνπζηθή, ε αθνζίσζε θαη ε απηνζπγθέληξσζε θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε θαιή αθνπζηηθή αληίιεςε, ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηία 
κνπζηθφ. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Μοςζικόρ επιμεληηήρ 

 

Οπιζμόρ: Ο κνπζηθφο επηκειεηήο (disc jockey ή dj) θξνληίδεη γηα ηε κνπζηθή ςπραγσγία ηνπ 
θνηλνχ θαη ηελ επέλδπζε κε κνπζηθά ζέκαηα ζε δεμηψζεηο, εθδειψζεηο θαη θέληξα ςπραγσγίαο 
θαη δηαζθέδαζεο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο φξνο κνπζηθφο επηκειεηήο αλαθέξεηαη ζε φζνπο εξγάδνληαη ζην ρψξν ηνπ 
ξαδηνθψλνπ θαη ηεο δηαζθέδαζεο. ηελ ηειεφξαζε, ε ζρεηηθά πξφζθαηε αλάπηπμε ησλ 
κνπζηθψλ εθπνκπψλ, δεκηνχξγεζε ηνπο επηκειεηέο κνπζηθψλ βίληεν. Οη δηαθνξέο ηνπο κε 
απηνχο ηνπ ξαδηνθψλνπ εληνπίδνληαη ζην κέζν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηηο ψξεο εξγαζίαο. 
πγθεθξηκέλα, ν κνπζηθφο επηκειεηήο ξαδηνθψλνπ θαη ηειεφξαζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
κνπζηθή επέλδπζε ηεο εθπνκπήο, πνιιέο θνξέο αλαιακβάλεη ηνλ ζρνιηαζκφ ζεκάησλ 
ζρεηηθψλ κε ηελ κνπζηθή, γεγνλφο πνπ ζπλήζσο απαηηεί εηδηθή πξνεηνηκαζία, δηνξγαλψλεη 
ζπλεληεχμεηο κε δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ ή/θαη πξνθαιεί 
ζπδήηεζε κε ηνπο αθξναηέο. Οη πεξηζζφηεξνη κνπζηθνί επηκειεηέο εμεηδηθεχνληαη ζε έλα είδνο 
κνπζηθήο θαη πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλφ, πνπ ζε ζηαζεξή βάζε λα παξαθνινπζεί 
ηελ εθπνκπή ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο κνπζηθέο εμειίμεηο θαη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απφςεηο ηνπ θνηλνχ. 
Όηαλ ν κνπζηθφο επηκειεηήο εξγάδεηαη ζε θέληξα δηαζθέδαζεο (disk jockey), αλαιακβάλεη ηε 
ξχζκηζε ηεο έληαζεο θαη πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ, επηιέγεη ηα ηξαγνχδηα πνπ ζα αθνπζηνχλ, ηελ 
κίμε ηνπο, ηα δηάθνξα ερεηηθά θαη νπηηθά εθέ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κνπζηθέο επηινγέο ηνπο. Οη 
ερεηηθέο θαη νπηηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ κνπζηθή θαη λα ηελ 
ζπκπιεξψλνπλ επράξηζηα. ρεδηάδεη ηε κνπζηθή επέλδπζε ηεο βξαδηάο γχξσ απφ 
ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ζέκαηα ή είδε, παξαθνινπζεί ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζην 
πξφγξακκα πνπ έρεη επηιέμεη θαη δηακνξθψλεη ζε θάπνην βαζκφ θαη αλάινγα κε απηή, ην 
πιάλν πνπ έρεη θαηαξηίζεη. 
Σέινο, φηαλ εξγάδεηαη ζε εηαηξίεο δηαθήκηζεο ή επηκειείηαη ηελ επέλδπζε ηειενπηηθψλ ή 
ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ, ζπλδπάδεη ην ζέκα ηεο δηαθήκηζεο - ηαηλίαο - εθπνκπήο κε 
κνπζηθά ζέκαηα, ψζηε λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν νπηηθναθνπζηηθφ απνηέιεζκα. 
πρλή θαη ζεκαληηθή γηα ην επάγγεικα είλαη ε επαθή κε πξνκεζεπηέο δίζθσλ θαη 
εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ θαιιηηερλψλ, νη νπνίνη γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο θαη γηα 
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λα πξνβάιινπλ ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπο, πξνσζνχλ ζπλερψο δίζθνπο ζηνπο κνπζηθνχο 
επηκειεηέο. Σαπηφρξνλα, νη θαιέο ζρέζεηο θαη επαθέο καδί ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 
κνπζηθφ επηκειεηή λα πιεξνθνξείηαη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην κνπζηθφ ρψξν θη έηζη, λα 
θξαηά ελεκεξσκέλε ηε δηζθνζήθε ηνπ. 
Μεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κνπζηθφο επηκειεηήο είλαη ηα πηθ απ, νη αλαπαξαγσγείο cd 
� mini disc θαη θαζεηψλ, νη εληζρπηέο, νη κίθηεο θαη νη θνλζφιεο ήρνπ, ηα αθνπζηηθά θαη νη 
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε 

θάπνηαο εηδηθήο άδεηαο.  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ην επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ επηκειεηή, κπνξεί λα 
ζπνπδάζεη ζηα Σκήκαηα Μνπζηθψλ πνπδψλ θαη Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ησλ Α.Δ.Η. 
θαη Σ.Δ.Η. Οη ζπνπδέο απηέο απνηεινχλ ρξήζηκν εθφδην φρη φκσο θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε. 
Οη γλψζεηο κνπζηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο παγθφζκηαο κνπζηθήο δηζθνγξαθίαο θαζψο θαη ε 
εμνηθείσζε κε ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο κνπζηθφο επηκειεηήο απνηεινχλ ηα πην 
ζεκαληηθά πξνζφληα, γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιεζεί ζηνλ ρψξν απηφ. 

 

 
Γεξιόηηηερ: Οη κνπζηθέο γλψζεηο θαη ην νμχ θαιιηηερληθφ αηζζεηήξην είλαη απαξαίηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε κνπζηθφ επηκειεηή. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
επαγγέικαηνο ρξεηάδεηαη επίζεο λα δηαθξίλεηαη απφ απηνπεπνίζεζε θαη ρηνχκνξ. Ζ θαιή 
άξζξσζε, ε επράξηζηε θσλή θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη αθφκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 
λα ηνλ δηαθξίλνπλ. Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκνχ, ν ελζνπζηαζκφο, ν 
δπλακηζκφο θαη ε θαιή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ απνηεινχλ αθφκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 
θξίλνπλ ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηνπ ζην ρψξν. Ζ γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 
κεραλεκάησλ ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ κνπζηθφ 
επηκειεηή. 

 
Μέλλον: Οη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν παξνπζηάδνληαη νπδέηεξεο 

θαζψο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε κνπζηθψλ επηκειεηψλ είλαη ζρεηηθά ηζνζθειηζκέλε.  
Ζ εμέιημε ησλ ακνηβψλ είλαη αλάινγε ηνπ νλφκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλαο κνπζηθφο 
επηκειεηήο. Μέξνο ηεο ακνηβήο ηνπ, επίζεο, πξνέξρεηαη απφ πξνκήζεηεο επί ησλ 
δηαθεκίζεσλ πνπ επηηπγράλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο ηνπ. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο κνπζηθφο επηκειεηήο εξγάδεηαη ζε ξαδηνθσληθνχο θαη 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε θέληξα δηαζθέδαζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη λπρηεξηλά θέληξα, 
ιέζρεο ςπραγσγίαο, αλαςπθηήξηα ή θαθεηέξηεο, ζε εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ ερεηηθή 
θάιπςε γεγνλφησλ - εθδειψζεσλ - ζπλαπιηψλ, ζε εηαηξείεο δηαθήκηζεο θαη 
θηλεκαηνγξαθηθψλ ή ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ, αθφκα, κπνξεί λα αλαιακβάλεη αηνκηθά ηε 
κνπζηθή επέλδπζε ηδησηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ενξηψλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Σν επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ επηκειεηή είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ 
γηα φζνπο αγαπνχλ ηε κνπζηθή. πλνδεχεηαη φκσο απφ ηδηαίηεξε θνχξαζε γηα φζνπο 
εξγάδνληαη ζε θέληξα δηαζθέδαζεο. Οη εξγαδφκελνη ζε ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο 
ζηαζκνχο ή δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θάλνπλ θαζηζηηθή εξγαζία ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 
ζαιάκνπο. Σα σξάξηα γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηνπο ζηαζκνχο είλαη ζηαζεξά φηαλ θάπνηνο 
απνθηήζεη κφληκε εθπνκπή, αιιά ε ψξα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην πξφγξακκα θαη ε δηάξθεηά 
ηεο, πνηθίινπλ.  
ηα θέληξα δηαζθέδαζεο ην σξάξην ζε εβδνκαδηαία βάζε είλαη επίζεο ζηαζεξφ θαη θαηά θχξην 
ιφγν λπρηεξηλφ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ζην σξάξην κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιίεο ζηελ 
θνηλσληθή δσή ηνπ. Ζ αζθάιηζή ηνπο είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε, ελψ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ 
πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπο ιφγσ ηεο νξζνζηαζίαο, ηεο έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο, ησλ δπλαηψλ ήρσλ θαη ηεο ζπλερνχο έθζεζεο ζηνλ θαπλφ. 
Ο επαγγεικαηίαο κνπζηθφο επηκειεηήο εξγάδεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαη ζηελ πεξίπησζε 
ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, κέζα ζε ερνκνλσκέλνπο ζαιάκνπο. ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο φηαλ εξγάδεηαη ζε ζεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο ή ζε 
εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ χπαηζξν, κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε αλνηρηνχο 
ρψξνπο.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο επαγγεικαηίαο κνπζηθφο επηκειεηήο νθείιεη λα έρεη πιαηηά ελεκέξσζε γηα 
ηα κνπζηθά ζέκαηα ηφζν ζηε ρψξα ηνπ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, λα δηαηεξεί αξθεηά κεγάιε θαη 
ελεκεξσκέλε ζπιινγή κνπζηθνχ πιηθνχ (δίζθσλ, cd θιπ.) θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην 
πξφγξακκά ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζηηγκήο. 
Ο κνπζηθφο επηκειεηήο ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηά ηνπ κε κεγάιε επηδεμηφηεηα, ηαρχηεηα, 
πξνζνρή θαη αθξίβεηα, ψζηε λα παξάγεη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ ςπραγσγία 
ηνπ θνηλνχ ηνπ.  

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Ιεποτάληηρ 

 

Οπιζμόρ: Ο ηεξνςάιηεο, ςάιιεη εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη ηξνπάξηα ησλ ηεξψλ 

αθνινπζηψλ ζηελ εθθιεζία θαη ζε άιινπο ρψξνπο ηέιεζεο κπζηεξίσλ.  

 
Πεπιγπαθή: Δηδηθφηεξα, ν ηεξνςάιηεο, ζπκκεηέρεη ζηελ ηέιεζε ησλ ηεξψλ αθνινπζηψλ ηεο 
εθθιεζίαο, ςέιλνληαο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη ηξνπάξηα. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ρξεζηκνπνηεί βηβιία βπδαληηλήο κνπζηθήο, βηβιία 
εθθιεζηαζηηθήο πκλνινγίαο (ιεηηνπξγηθά), ηνλνδφηε, κηθξνθσληθέο θαη κεγαθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 

Χαρακτηριστικά: {\rtf1\ansi\deff0\deftab720{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans 

Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}{\f2\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans 

Serif;}MS Shell Dlg;}{\f3\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell 

Dlg;}{\f4\fswiss\fprq2\fcharset161 MS Sans Serif 

Greek;}{\f5\fswiss\fprq2\fcharset161{\*\fname Arial;}Arial Greek;}{\f6\fswiss MS 

Sans Serif;}{\f7\fswiss\fprq2\fcharset161 

System;}{\f8\fswiss\fprq2\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell Dlg;}} 
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\deflang1032\pard\plain\f4\fs16  

\par } 

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο ηεξνςάιηεο, ζπνπδάδεη ζε σδεία (θξαηηθά, ηδησηηθά, δεκνηηθά), ζε ρνιέο 

Μεηξνπφιεσλ εγθεθξηκέλεο απφ ην θξάηνο, ζε Δθθιεζηαζηηθέο ρνιέο ή ζην Σκήκα 
Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 
Γεξιόηηηερ: Σν επάγγεικα απαηηεί ήζνο, επζπλεηδεζία, ζπλέπεηα, εξεκία θαη επαηζζεζία. 
Απαξαίηεηεο είλαη νη θσλεηηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, 
απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ιεπηνκεξήο θαη επηζηακέλε γλψζε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. 

 
Μέλλον: Οη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, 
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θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη επαγγεικαηίεο ηεξνςάιηεο θπξίσο ζηνπο κεγάινπο λανχο θαη ζε 
πνιππιεζείο ελνξίεο. 
Οη ρξεκαηηθέο απνιαβέο ηνπ ηεξνςάιηε πξνθχπηνπλ απφ δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ 
ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ηεξνςαιηψλ θαη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη πηπρηνχρνη ηεξνςάιηεο εξγάδνληαη ζε Χδεία θαη Μνπζηθέο 
ρνιέο σο θαζεγεηέο, ζε ηεξνχο λανχο ή ζε ρνξσδίεο σο κέιε. 
Γηα ην δηνξηζκφ ελφο ηεξνςάιηε ζε ππεχζπλε ζέζε, απαηηείηαη πνιχρξνλε καζεηεία θαη 
εμάζθεζε. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ είλαη θαιέο θαη δελ παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο. Ο ηεξνςάιηεο, έρεη ηελ επζχλε ηεο ςαικψδηζεο ησλ 
εθθιεζηαζηηθψλ χκλσλ θαη ηξνπαξίσλ. H εξγαζία ηνπ απαηηεί πνιιέο ψξεο νξζνζηαζίαο. Γελ 
ππάξρεη θαζεκεξηλφ ηαθηηθφ σξάξην, αθνινπζεί ην σξάξην ησλ ηεξψλ αθνινπζηψλ. Όηαλ 
απνηειεί κέινο ρνξσδίαο, ρξεηάδεηαη λα κεηαβεί απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ, ζην ρψξν φπνπ 
ζα ςάιιεη. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ ηεξνςάιηε, θαζψο θαη κεηαμχ 
ηεξνςαιηψλ θαη ηεξέσλ. Πνιιέο θνξέο, νη εθθιεζηαζηηθνί χκλνη ςέιλνληαη θαη απφ ρνξσδίεο. 
Οη ρψξνη φπνπ εξγάδεηαη, είλαη νη ηεξνί λανί. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο ζπιινγηθφο θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ην επάγγεικα είλαη ν 
Παλειιήληνο χλδεζκνο Ηεξνςαιηψλ 

 
Γενικά ζσόλια: Ζ αγάπε γηα ηα ζεία, ηε βπδαληηλή κνπζηθή θαη ε θαιιηθσλία, είλαη ζηνηρεία 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηία ηεξνςάιηε. 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Γάζκαλορ 

 

Οπιζμόρ: Ο δάζθαινο έρεη σο έξγν ηνπ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο ειηθίαο απφ έμη σο δψδεθα εηψλ.  

 
Πεπιγπαθή: Ο δάζθαινο νξγαλψλεη ηελ χιε πνπ πξέπεη λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά ζε 
δηδαθηηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα δηδαρζεί νκνηφκνξθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πξνεηνηκάδεη 
ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηα απαξαίηεηα επνπηηθά κέζα, (εηθφλεο, ράξηεο, δηαθάλεηεο, θίικο). 
Όηαλ ε θχζε ηνπ καζήκαηνο ην απαηηεί, φπσο ε Φπζηθή Πεηξακαηηθή θαη ε Υεκεία, εθηειεί ηα 
απαξαίηεηα πεηξάκαηα καδί κε ηα παηδηά. 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηνπ, γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε δηφξζσζε ησλ 
γξαπηψλ δνθηκίσλ θαη άιισλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ. 
Όηαλ εθεκεξεχεη πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν πξψηνο, απνρσξεί ηειεπηαίνο θαη παξαθνινπζεί 
ηνπο καζεηέο ζηα δηαιείκκαηα. Βνεζά ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηε γξαθηθή εξγαζία. 
πκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ ενξηψλ θαη ζηηο δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο θαη 
θνηλσληθέο εθδειψζεηο. πλνδεχεη ηνπο καζεηέο ζε επηζθέςεηο θαη εκεξήζηεο εθδξνκέο. 
πγθεληξψλεη ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα γηα λα αλαθνηλψζεη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο δηάθνξα 
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζρνιηθή δσή. Φξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη γχξσ απφ ηηο 
λέεο θαηεπζχλζεηο ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο θαη λα εθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο 
δηδαζθαιίαο. 
Αθφκε, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 
κάζεζεο, πξνζπαζεί λα παξέρεη βνήζεηα ζηνπο καζεηέο ζε αηνκηθή βάζε. Δπηζεκαίλεη 
πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ, φπσο 
νξγαληθέο, ή ςπρηθέο παζήζεηο. πκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ. Σέινο, θξνληίδεη ψζηε νη καζεηέο ηνπ λα 
αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. Σνπο βνεζά επίζεο λα 
απνθηήζνπλ απηνγλσζία δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. 
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Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Γηα λα γίλεη θάπνηνο δάζθαινο πξέπεη λα ζπνπδάζεη ζηα Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.  

 
Γεξιόηηηερ: Ο δάζθαινο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ππνκνλή, θαηαλφεζε, θαληαζία θαη 
επζπλεηδεζία. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα αγαπά θαη λα θαηαλνεί ηα παηδηά, κε ηα ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα δηαζέηεη επξχηεξε παηδεία θαη 
πνιιαπιά ελδηαθέξνληα, δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηα λα 
κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνπο καζεηέο θαη λα πξνθαιεί ην ζεβαζκφ, αιιά θαη ηελ αγάπε ζην 
πξφζσπφ ηνπ.  
Οθείιεη, αθφκε, λα είλαη πξνζηηφο θαη ζπλεξγάζηκνο κε ηνπο γνλείο, λα ζπδεηά καδί ηνπο ηα 
πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζή 
ηνπο. Σέινο, ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ζπιινγηθά ηα ζέκαηα 
πνπ πξνθχπηνπλ γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  
Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαζψο θαη ε πξφζβαζε ηνπ ζχγρξνλνπ δαζθάινπ ζηα λέα 
ηερλνινγηθά κέζα ζεσξείηαη ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε.  

 
Μέλλον: Ζ πιεζψξα απνθνίησλ δαζθάισλ έρεη επηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
απνθαηάζηαζε είηε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, είηε σο κηζζσηψλ ή θξνληηζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ή αθφκα θαη ζε άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. ήκεξα, ην γεγνλφο 
φηη ε ρψξα καο ππνδέρεηαη έλα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ πνπ δελ κηινχλ ηελ 
ειιεληθή γιψζζα, θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ 
δαζθάισλ.  
Οη δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα θηάζεη κέρξη ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ή ηνπ πκβνχινπ. Οη ακνηβέο ηνπ είλαη κέηξηεο αιιά ζηαζεξέο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο δάζθαινο απαζρνιείηαη ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε πνιιψλ εηδψλ εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζηελ παηδαγσγηθή έξεπλα. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα 
ηδξχζεη δηθφ ηνπ ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην ή λα αζρνιεζεί κε ηδηαίηεξα καζήκαηα.  

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο δάζθαινο εξγάδεηαη θαζεκεξηλά ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 
ηνπ ζρνιείνπ, αιιά νη επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο δελ ηειεηψλνπλ κε ην ζρνιηθφ 
σξάξην. Πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγθαία πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 
δηάθνξεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη ζε κηθξά ρσξηά ζηελ επαξρία, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 
δηδάζθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ή θαη ζηηο έμη ηάμεηο θάζε εκέξα (βι. κνλνζέζηα-δηζέζηα, θηι 
δεκνηηθά ζρνιεία). 
Όηαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ν αξηζκφο καζεηψλ είλαη απμεκέλνο, ην έξγν ηνπ δαζθάινπ 
πεξηπιέθεηαη θαη δελ έρεη πάληα ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί ζε αηνκηθή βάζε κε ηνπο 
καζεηέο ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Μεξηθέο θνξέο ην 
έξγν ηνπ δπζθνιεχεηαη επίζεο απφ αλεπαξθείο ή θαθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζπλζήθεο. 
Σν σξάξην εξγαζίαο ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ κεγάισλ πφιεσλ κπνξεί λα είλαη 
ελαιιαζζφκελν, άιινηε πξσί θαη άιινηε απφγεπκα, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ θηηξίνπ 
φπνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Ο δάζθαινο παξαθνινπζεί ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ θαη νη ζρνιηθέο αξγίεο θαη δηαθνπέο ζεσξνχληαη πξνλφκην ηνπ θιάδνπ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο πιινγηθφο Φνξέαο πνπ ηνπο εθπξνζσπεί είλαη ε 

Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (Γ.Ο.Δ.) θαη νη ηνπηθνί χιινγνη. 

 
Γενικά ζσόλια: Ο δάζθαινο είλαη ν θαζνδεγεηήο ηνπ παηδηνχ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 
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ηνπ. Με ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ην παξάδεηγκα θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ, ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηελ πξφνδν ηνπ κέζα ζηε θνηλσλία. 
Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπλήζσο απαζρνινχληαη νη δάζθαινη θαζνξίδεη ην 
είδνο, ην σξάξην θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σν έξγν ηνπ δαζθάινπ ζπλήζσο δελ 
ηειεηψλεη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ σξαξίνπ.  
Ο δάζθαινο ζπρλά ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλεη επηπιένλ ρξφλν γηα λα παξαθνινπζήζεη ηηο 
επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο παηδαγσγηθήο. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Αξιυμαηικόρ Δνόπλυν Γςνάμευν 

 

Οπιζμόρ: Ο αμησκαηηθφο ελφπισλ δπλάκεσλ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε δηνίθεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ηε δηαρείξηζε ζηξαηησηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ 
ζηνπο ηξεηο θιάδνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  

 
Πεπιγπαθή: Απνζηνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη ε άκπλα γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εδαθηθήο 
αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ε αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ απφ εμσηεξηθέο ερζξηθέο απεηιέο. 
Δπίζεο, ζε πεξηφδνπο εηξήλεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ θαη έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ, φπσο ππξθαγηψλ, ζεηζκψλ, πιεκκπξψλ ή άιισλ θαηαζηξνθψλ. 
Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη ε εθηέιεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία θαη ην ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ 
ππεξεηνχλ, ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε επίβιεςε εθηέιεζήο ηνπο, ε εθαξκνγή ησλ 
ζηξαηησηηθψλ θαλνληζκψλ, ε πινπνίεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ε 
εθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηψλ ζηα αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή 
ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίνδν πνιέκνπ. 
Σα πιηθά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη αμησκαηηθνί, είλαη φπια θαη νπιηθά ζπζηήκαηα, 
ηεζσξαθηζκέλα θαη νρήκαηα θάζε είδνπο, πνιεκηθά αεξνπιάλα, ειηθφπηεξα, ζθάθε, εθφδηα 
θαη είδε αλεθνδηαζκνχ, ειεθηξνληθφο, κεραλνινγηθφο θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Οη αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζπνπδάδνπλ ζε κία απφ ηηο ηξεηο 
παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Δ.Γ., ηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ (Δ) ή ηε ρνιή Ηθάξσλ 
(Η), ή ηε ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ (ΝΓ). Πξνυπφζεζε γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηηο Έλνπιεο 
Γπλάκεηο, είλαη νη ππνςήθηνη λα δηαζέηνπλ νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ θάζε 
ψκα, θαζψο θαη λα πεξάζνπλ κε επηηπρία απφ πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη ςπρνηερληθέο θαη 
αζιεηηθέο δνθηκαζίεο. Οη απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ απηψλ ιακβάλνπλ ην βαζκφ ηνπ 
Αλζππνινραγνχ, Αλζππνζκελαγνχ, Αλζππνπινηάξρνπ θαη εληάζζνληαη ζηα αληίζηνηρα 
ψκαηα.  

 
Γεξιόηηηερ: Γηα λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ην επάγγεικα, ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθφο, 

πεηζαξρεκέλνο, ζαξξαιένο θαη επηλνεηηθφο. Υξεηάδεηαη λα έρεη άξηζηε πγεία, ζσκαηηθή θαη 
ςπρηθή αθεξαηφηεηα, λα αγαπά ηελ άζθεζε, ηελ θίλεζε θαη ηε δξάζε θαη λα έρεη νξηζκέλεο 
εηδηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηα επειημίαο, αληίιεςεο ρψξνπ, ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα, 
θαζψο θαη εγεηηθά πξνζφληα. Δπηπξφζζεηα, γηα ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, 
απαηηείηαη αγάπε γηα ηε ζάιαζζα, ζσκαηηθή αληνρή θαη εμνηθείσζε κε ηελ εξγαζία θαη ηηο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζ' απηήλ. Γηα ηνπο ηπηάκελνπο αμησκαηηθνχο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε 
άξηζηε φξαζε θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο, ηα ηαρχηαηα αληαλαθιαζηηθά, ε πςειή 
λνεκνζχλε θαη ε αληίιεςε. 
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Μέλλον: Οη νξγαληθέο ζέζεηο αμησκαηηθψλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνβιέπεηαη ε θάιπςε 
ηνπο κε ζηαζεξφ αξηζκφ εηζαγνκέλσλ θάζε ρξφλν, ζηηο αλάινγεο ζρνιέο. Μεγαιχηεξε δήηεζε 
έρνπλ νη ηπηάκελνη, γηαηί παξαηεξνχληαη δηαξξνέο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αλαγθαζηηθνχ 
ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία.  
Οη αμησκαηηθνί έρνπλ κνληκφηεηα, ζηαζεξή ηεξαξρηθή εμέιημε, θαιή αζθάιηζε, 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο θαη ζπληάμεηο. Σν επάγγεικα απηφ 
έρεη πςειφ θνηλσληθφ γφεηξν θαη εμαζθαιηζκέλε ζηαδηνδξνκία.  

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Οη ρψξνη φπνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο κφληκνη 

αμησκαηηθνί, είλαη ηα ζηξαηφπεδα, νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηα 
ζηξαηνινγηθά γξαθεία, νη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, νη κνλάδεο εθζηξαηείαο, ηα επηηειεία, ηα 
πνιεκηθά πινία θαη ηα ζηξαηησηηθά αεξνδξφκηα. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο αμησκαηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άξηηα πξνεηνηκαζία θαη 
εηνηκφηεηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο ηνπ, ζε 
πεξίνδν εηξήλεο ή πνιέκνπ. Αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, ν αμησκαηηθφο κπνξεί λα αζθεί 
πεξηζζφηεξν δηνηθεηηθά ή ζηξαηησηηθά θαζήθνληα. 
Αλάινγα επίζεο κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ην βαζκφ ηνπ, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ ζε πεξηφδνπο 
εηξήλεο κπνξεί λα είλαη, απφ αξθεηά θαιέο έσο ηδηαίηεξα δχζθνιεο. Σα σξάξηα ησλ 
αμησκαηηθψλ είλαη θαλνληθά, αιιά μεθηλνχλ πνιχ λσξίο ην πξσί θαη γηα πνιινχο ππάξρνπλ 
βάξδηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αξγίεο θαη γηνξηέο. Μπνξεί λα εξγάδνληαη ζε γξαθεία (επηηειηθά 
γξαθεία), ή ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (χπαηζξνο, εμσηεξηθνί ρψξνη ζηξαηνπέδσλ). ηα 
επηηειηθά γξαθεία ππάξρνπλ ζπλήζσο φιεο νη απαξαίηεηεο αλέζεηο θαη ν αλαγθαίνο 
εμνπιηζκφο. πρλά φκσο, απαηηείηαη πνιχσξε παξακνλή ή πνιπήκεξε δηαβίσζε ζηελ 
χπαηζξν.  
ε πεξηφδνπο αζθήζεσλ, ή ζε θαηάζηαζε επηθπιαθήο ή πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ, νη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο γίλνληαη πνιχ ζθιεξέο θαη επηθίλδπλεο. Οη αμησκαηηθνί ηφηε, βξίζθνληαη ζε δηαξθή 
εγξήγνξζε θαη κπνξεί λα παξακέλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ χπαηζξν θάησ 
απφ πνιχ δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθηηζέκελνη ζε θηλδχλνπο γηα ηε ζσκαηηθή 
αθεξαηφηεηα ή θαη ηε δσή ηνπο αθφκα.  
Οη κεηαζέζεηο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο είλαη ζπρλέο θαη αλαπφθεπθηεο, εηδηθά ζηα πξψηα 
ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη αμησκαηηθνί, κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη 
νηθνλνκηθή ηνπο δσή. Σέινο, κέζα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 
αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζην θιίκα απζηεξήο ηεξαξρίαο θαη πεηζαξρίαο, ζην πλεχκα 
ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη φιε ε δνκή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: ʼηνκα κε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δπλακηθά, πνπ αγαπνχλ ηελ πεηζαξρία θαη 
ηελ ηάμε, πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα, θαη εκπλένπλ εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ, 
είλαη νη αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
Οη αμησκαηηθνί ηάζζνληαη ζηελ ππεξεζία ηεο παηξίδαο κε αληδηνηέιεηα θαη απηνζπζία θάησ 
απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη ζπκβάιινπλ κε ηηο γλψζεηο ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ηελ 
εκπεηξία ηνπο, θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο, ζηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Φςζικόρ 

 

Οπιζμόρ: O θπζηθφο κειεηά θαη εξεπλά ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηα 
δηέπνπλ.  

 
Πεπιγπαθή: Ο θπζηθφο σο επηζηήκνλαο, παξαηεξεί, δηελεξγεί πεηξάκαηα θαη αλαιχεη ηε δνκή 

ή ηηο ηδηφηεηεο ηεο χιεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα. Γηελεξγεί 
εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο γηα λα δηαπηζηψζεη ηηο ηδηφηεηεο δηαθφξσλ πιηθψλ. Δπηιχεη 
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πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή κεραλεκάησλ, ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ. Αθφκε, 
ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αζρνιείηαη κε ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή δηαιέμεσλ θαη καζεκάησλ, φηαλ αλαιακβάλεη εθπαηδεπηηθά 
θαζήθνληα.  
Ο θπζηθφο ρεηξίδεηαη ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ ελφο εξγαζηεξίνπ θπζηθήο πνπ πεξηιακβάλεη 
ζπζθεπέο κεηξήζεσλ κάδαο, ζπζθεπέο ιέτδεξ, ηειεζθφπηα, ειεθηξνληθά κηθξνζθφπηα, 
εμαξηήκαηα θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ πεηξακάησλ, κηθξφ κεραλνπξγείν θαη ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ:  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο θπζηθφο είλαη απφθνηηνο ησλ ηκεκάησλ Φπζηθήο ησλ Α.Δ.Η.. 

 
Γεξιόηηηερ: ηα πξνζφληα ηνπ θπζηθνχ πεξηιακβάλνληαη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηδεψλ θαη ε 
πξσηνηππία ζθέςεο, ε θαιή κλήκε, θαζψο θαη ε επηδεμηφηεηα ζηνπο ρεηξηζκνχο ησλ 
δηαθφξσλ νξγάλσλ, ε γισζζηθή, καζεκαηηθή θαη κεραληθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο, κέζα ζηα 
πιαίζηα ηνπ επαγγέικαηνο, πεξηιακβάλεηαη ε παξαηεξεηηθφηεηα, ε επηζηεκνληθή πεξηέξγεηα 
θαη ελδηαθέξνλ, ε εξεπλεηηθή δηάζεζε, θαζψο θαη ε δεμηφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 
Μέλλον: ήκεξα, παξφιε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο, νη πξννπηηθέο ηνπ ζεσξνχληαη 
κέηξηεο, γηαηί ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο πηπρηνχρσλ θαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο θπζηθφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηα ηκήκαηα εξεπλψλ θαη 
παξαγσγήο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξείεο, ζηε κεηεσξνινγηθή 
ππεξεζία (Δ.Μ.Τ.), ζηα δεκφζηα ή ηδησηηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα θαη ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα 
θαη θξνληηζηήξηα. Αθφκε, ζε γξαθεία πεξηβαιινληνινγηθψλ εξεπλψλ θαη ζε γξαθεία 
ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. 
Μεηά απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο επηπέδνπ δηδαθηνξηθνχ, κπνξεί επίζεο λα απαζρνιεζεί 
σο θαζεγεηήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.Δ.Η.), ή σο εξεπλεηήο ζε εξεπλεηηθά θέληξα, 
(Γεκφθξηηνο). Δπίζεο, κε ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
ζηε Ραδηνειεθηξνινγία, ν θπζηθφο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηνλ Ο.Σ.Δ., ζηε Γ.Δ.Ζ. θαη ζηελ 
Δ.Ρ.Σ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο θπζηθφο εξγάδεηαη θπξίσο ζε θιεηζηφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα ζε 

πεξηβάιινλ εξγαζηεξίνπ, κεραλνπξγείνπ θαη γξαθείνπ. ε αλνηρηφ ρψξν βξίζθεηαη, φηαλ 
δηεμάγεη παξαηεξήζεηο θαη θάλεη κεηξήζεηο δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ. Όηαλ εξγάδεηαη ζε 
εξγαζηήξηα ππξεληθήο θπζηθήο, έξρεηαη ζε επαθή κε ξαδηελεξγά πιηθά θαη αθηηλνβνιία, γη' 
απηφ ρξεηάδεηαη λα ηεξεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. 
Ζ εξγαζία ηνπ θπζηθνχ είλαη θπξίσο πλεπκαηηθή θαη εξεπλεηηθή. Ο θπζηθφο δνπιεχεη αηνκηθά 
θαη νκαδηθά κε άιια κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν σξάξην 
εξγαζίαο. Αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ έξγν κεηαθηλείηαη ζε ηνπνζεζίεο εξγαζηεξίσλ, 
κεηξήζεσλ ή πεηξακάησλ. Υξεηάδεηαη λα παξαθνινπζεί επίζεο ζπρλά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα 
ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Οη θπζηθνί εθπξνζσπνχληαη ζπιινγηθά απφ ηελ Έλσζε 
Φπζηθψλ, ελψ νη θαζεγεηέο θπζηθνί εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ Ο.Λ.Μ.Δ.. 

 
Γενικά ζσόλια: Ο θπζηθφο κειεηά θαη εξεπλά ηε δνκή, ηηο ηδηφηεηεο ηεο χιεο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ελέξγεηα θαη θαηαιήγεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ 
αθνξνχλ ζηελ επίιπζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ζε έλα επξχ πεδίν εθαξκνγψλ. 
Ο θπζηθφο ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο κειέηεο ηνπ ηελ παξαηήξεζε θαη ην πείξακα, πνπ δηεμάγνληαη 
ζε θπζηθφ ή ηερλεηφ πεξηβάιινλ. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Κοζμεηολόγορ 

 

Οπιζμόρ: Δίλαη ν επηζηήκνλαο πνπ ζπλζέηεη ηελ ρεκηθή ζχλζεζε θαη εμεηάδεη ηε δνκή θαη 

φινπο ηνπο παξάγνληεο πνηφηεηαο ησλ θαιιπληηθψλ.  

 
Πεπιγπαθή: ηφρνο ηνπ επαγγεικαηία θνζκεηνιφγνπ είλαη ε ζχλζεζε ηεο θφξκνπιαο ησλ 
λέσλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, κε ηξφπν πνπ λα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ν 
Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο 
κπνξεί λα είλαη ην κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο, ε επνζκία, ην ειθπζηηθφ ρξψκα, ε αγλφηεηα 
ησλ πιηθψλ ή άιιεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο. 
Αλαιπηηθφηεξα, ην έξγν ηνπ θνζκεηνιφγνπ είλαη ε ζχλζεζε ησλ λέσλ ηχπσλ ησλ θαιιπληηθψλ 
πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα βηνκεραλία, ν έιεγρνο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ε 
δηαηήξεζε αξρείνπ κε θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ζχλζεζε φισλ ησλ 
παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο βηνκεραλίαο πνπ εξγάδεηαη. Αθφκε, έλαο θνζκεηνιφγνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο (Δζληθφο Οξγαληζκφο 
Φαξκάθσλ θιπ.) γηα ινγαξηαζκφ ηεο βηνκεραλίαο πνπ εθπξνζσπεί, δηεμάγεη έξεπλα, ζπλζέηεη 
θφξκνπιεο θαη ειέγρεη ηα πξντφληα ησλ θαιιπληηθψλ ζε παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα (πνιιέο 
θνξέο κε ηελ επηδφηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ), ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 
ρξήζεσο ησλ θαιιπληηθψλ γηα ινγαξηαζκφ δηάθνξσλ ελψζεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη πξνηείλεη αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ. 
Οη θνζκεηνιφγνη εξγάδνληαη ζε ρεκηθά εξγαζηήξηα εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλα φξγαλα, φπσο 
είλαη ηα κίμεξ, νη αληιίεο, ηα πδξφινπηξα, ηα γεκηζηηθά θαη θιεηζηηθά κεραλήκαηα, ηα 
ειεθηξνληθά κηθξνζθφπηα, νη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο, νη ειεθηξνληθέο δπγαξηέο θιπ. Σα 
εξγαζηήξηα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, ζε αληηπξνζσπείεο 
θαιιπληηθψλ, ζε ηδησηηθά θέληξα εξεπλψλ ή ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θιπ.  

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: {\rtf1\ansi\deff0\deftab720{\fonttbl{\f0\fswiss MS Sans 
Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}{\f2\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell 
Dlg;}{\f3\fswiss\fcharset161{\*\fname MS Sans Serif;}MS Shell 
Dlg;}{\f4\fswiss\fprq2\fcharset161 MS Sans Serif Greek;}} 
{\colortbl\red0\green0\blue0;} 
\deflang1032\pard\plain\f4\fs16  
\par } 

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Απηνί πνπ αζθνχλ απηφ ην επάγγεικα ρξεηάδεηαη λα είλαη επζπλείδεηνη, 
ππνκνλεηηθνί, εθεπξεηηθνί, κε ζπλέπεηα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη 
ζπλδπαζκνχ πιηθψλ. Απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θνηλσληθφηεηα, θαζψο ε επηζηεκνληθή νκάδα 
απνηειείηαη απφ πνιιά άηνκα θαη ηθαλφηεηα γηα κεγάιε πλεπκαηηθή ζπγθέληξσζε. ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε ηθαλφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ 
νξγάλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε ππνινγηζηηθή θαη κεραληθή ηθαλφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εμειίμεσλ ηεο θνζκεηνινγίαο. 

 
Γεξιόηηηερ: Απηνί πνπ αζθνχλ απηφ ην επάγγεικα ρξεηάδεηαη λα είλαη επζπλείδεηνη, 
ππνκνλεηηθνί, εθεπξεηηθνί, κε ζπλέπεηα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη 
ζπλδπαζκνχ πιηθψλ. Απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θνηλσληθφηεηα, θαζψο ε επηζηεκνληθή νκάδα 
απνηειείηαη απφ πνιιά άηνκα θαη ηθαλφηεηα γηα κεγάιε πλεπκαηηθή ζπγθέληξσζε. ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε ηθαλφηεηα ζηελ ρξήζε ησλ 
νξγάλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ε ππνινγηζηηθή θαη κεραληθή ηθαλφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
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ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εμειίμεσλ ηεο θνζκεηνινγίαο. 

 
Μέλλον: Σν επάγγεικα απηφ είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν θαη νη πξννπηηθέο είλαη νπδέηεξεο, 

θαζψο ηφζν ε δήηεζε φζν θαη ε πξνζθνξά είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη απνιαβέο αλέξρνληαη απφ 
κεζαία σο πςειά επίπεδα. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Μπνξεί λα εξγαζηεί ζην ηκήκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ή ζην 

ηκήκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θάπνηαο βηνκεραλίαο θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ή ζε θάπνην θέληξν 
εξεπλψλ, ηλζηηηνχην, αθαδεκατθφ ίδξπκα, θ.ι.π. Μπνξεί αθφκα λα εξγαζηεί ζηα ηκήκαηα 
έξεπλαο ζηηο αληηπξνζσπείεο εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ ή θαιιπληηθψλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ζ εξγαζία είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη δηεμάγεηαη κέζα ζε 
ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Απαξαίηεηε είλαη ε παξακνλή γηα πνιιέο ψξεο κέζα ζην εξγαζηήξην, 
κε πνιχσξε νξζνζηαζία. πλήζσο νη ψξεο εξγαζίαο αθνινπζνχλ ην ηππηθφ σξάξην, αιιά 
κπνξεί λα ππάξμνπλ ππεξσξίεο γηα ηηο αλάγθεο θάπνηνπ πεηξάκαηνο ή ηεο απμεκέλεο 
παξαγσγήο ελφο πξντφληνο. Αλαγθαίεο είλαη νξηζκέλεο πξνθπιάμεηο πνπ απαηηνχληαη γεληθά 
κέζα ζην θιεηζηφ ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ε 
εξγαζηεξηαθή ξφκπα, ηα ρεηξνπξγηθά γάληηα, ε ππξαζθάιεηα θιπ.  

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ:  

 
Γενικά ζσόλια: Ο θνζκεηνιφγνο εηδηθεχεηαη ζηε ζχλζεζε, αλάιπζε θαη ζηελ έξεπλα 
πνηφηεηαο ησλ θαιιπληηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ή ηελ 
πνηνηηθή βειηίσζε απηψλ. 
Οη επαγγεικαηίεο θνζκεηνιφγνη ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ πνιιέο γλψζεηο ρεκείαο θαη 
θαξκαθνινγίαο, ηθαλφηεηεο ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ 
εξγαζηεξηαθψλ νξγάλσλ. 

  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ: Υημικόρ 

 

Οπιζμόρ: Δίλαη ν επηζηήκνλαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη έξεπλα ηεο δνκήο θαη 
ζχλζεζεο θαη ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο χιεο.  

 
Πεπιγπαθή: Ο ρεκηθφο αζρνιείηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ησλ ρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ, ηφζν ηεο νξγαληθήο φζν θαη ηεο αλφξγαλεο χιεο. Υξεζηκνπνηεί ηηο ζεσξεηηθέο 
γλψζεηο απφ ηελ έξεπλα γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία, ηελ παξαγσγή κε ζθνπφ 
ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ.  
Ο ρεκηθφο αλαιχεη θαη κειεηά ζην εξγαζηήξηφ ηνπ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη κε ηε 
βνήζεηα νξγάλσλ, νπζίεο θαη ελψζεηο. Δπίζεο εξεπλά ηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη 
ζηε ρεκηθή δνκή ηεο χιεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επελεξγνχλ ή πξνθαινχλ απηέο ηηο 
κεηαβνιέο. 
Αζθεί επίζεο, ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζε πξντφληα, γηα λα δηαπηζηψζεη, εάλ έρνπλ ηηο 
θαηάιιειεο ηδηφηεηεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη εάλ ε ζχλζεζή ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ηηο λφκηκεο 
πξνδηαγξαθέο. Διέγρεη ηηο πξψηεο χιεο θαη παξαθνινπζεί ηηο ρεκηθέο δηαδηθαζίεο απφ ηηο 
νπνίεο παξάγνληαη δηάθνξα πξντφληα, φπσο ηξφθηκα, πνηά έιαηα, είδε αξηνπνηίαο, 
πεηξειαηνεηδή, πιαζηηθά, απνξξππαληηθά, ζπλζεηηθέο ίλεο, ρξψκαηα, θάξκαθα, ηζηκέληα, 
κεηαιινπξγηθά είδε, εθξεθηηθέο χιεο, νμέα, άιαηα, δηαιχηεο θαη άιια. Δηδηθφηεξα, ν ρεκηθφο 
ζπιιέγεη δείγκαηα γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο ρεκηθέο αλαιχζεηο, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα, 
ελεκεξψλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, ζρεδηάδεη θαη βειηηψλεη ηα εξγαζηεξηαθά 
πξνγξάκκαηα. 
Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη αλαιπηηθά φξγαλα πςειήο ηερλνινγίαο, εξγαζηεξηαθέο 
ζπζθεπέο, αληηδξαζηήξεο θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. 
Χο ρεκηθφο παξαγσγήο αζρνιείηαη ζε πξψην ζηάδην κε ην δχγηζκα ησλ πξψησλ πιψλ. ηε 
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ζπλέρεηα επηβιέπεη ηελ αλάκημε ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ειέγρεη 
δηάθνξεο ρεκηθέο παξακέηξνπο (ζπκπχθλσζε, ζθιεξφηεηα) ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο 
παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαη απνζηέιιεη δείγκαηα ηεο θάζε παξηίδαο γηα ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν. 
Χο ρεκηθφο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ, ζηέιλεη ηελ θχξηα 
νπζία ζην ρεκηθφ παξαγσγήο, ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά θάζε παξηίδα θαη ην ηειηθφ πξντφλ. 

 
Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ: Σν πηπρίν ηνπ ρεκηθνχ δίλεη ηαπηφρξνλα θαη άδεηα άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο (Νφκνο ηνπ 1927).  

 
Υαπακηηπιζηικά:  

 
Νομοθεηική καηοσύπυζη:  

 
Δκπαίδεςζη: Ο ρεκηθφο είλαη απφθνηηνο ησλ ηκεκάησλ Υεκείαο ησλ Α.Δ.Η. Δξγαζηεξηαθνί 

βνεζνί ρεκηθνί, κπνξνχλ λα έρνπλ ζπνπδάζεη ζε αλάινγεο εηδηθφηεηεο ησλ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ 
Η.Δ.Κ.  

 
Γεξιόηηηερ: Σν επάγγεικα ηνπ ρεκηθνχ απαηηεί παξαηεξεηηθφηεηα, κεζνδηθφηεηα, πξνζνρή 

θαη ππεπζπλφηεηα. Ο ρεκηθφο, εθηφο απφ ηηο θαιέο γλψζεηο θπζηθήο θαη ρεκείαο, ρξεηάδεηαη λα 
δηαζέηεη κεγάιε επηδεμηφηεηα θαη ζηαζεξφ ρέξη ζηε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 
Απαξαίηεηεο αθφκε, είλαη νη γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αγγιηθήο γιψζζαο. 

 
Μέλλον: Οη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα είλαη πεξηνξηζκέλεο, 
θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξε πξνζθνξά εηδηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε. 

 
Πεπιβάλλον εναζσόληζηρ: Ο ρεκηθφο κπνξεί λα εξγαζηεί σο εξγαζηεξηαθφο ρεκηθφο ζε 

εξγαζηήξηα παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, (Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Ηλζηηηνχην 
Παζηέξ, Γεκφθξηηνο, ΔΚΘΔ), ζην Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη ζε Ννζνθνκεία. Χο ρεκηθφο 
παξαγσγήο κπνξεί λα εξγαζηεί ζηε βηνκεραλία, ζε επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θαη 
παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφλησλ (εξγνζηάζηα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ, θαιιπληηθψλ, πιαζηηθψλ, ιηπαζκάησλ, πεηξειαίνπ, ράξηνπ θαη άιια). Χο 
επηζηήκνλαο ειέγρνπ θαη κειεηψλ ή σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο, κπνξεί λα εξγαζηεί ζην 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Γεσξγίαο, Βηνκεραλίαο, ζην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη άιινπο δεκφζηνπο 
νξγαληζκνχο. Δπίζεο, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε αληηπξνζσπείεο σο πσιεηήο πξνψζεζεο 
εξγαζηεξηαθψλ νξγάλσλ θαη αλαιψζηκσλ ή ζπζθεπψλ. Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί 
λα δηαηεξεί ηδησηηθφ ρεκηθφ εξγαζηήξην γηα απιέο αλαιχζεηο δηαθφξσλ πξντφλησλ ή γηα ηελ 
πψιεζε ρεκηθψλ νπζηψλ. Σέινο, κπνξεί λα εξγαζηεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 
σο θαζεγεηήο. 

 
Δπαγγελμαηικέρ ζςνθήκερ: Ο ρεκηθφο ζην εξγαζηήξην εξγάδεηαη αηνκηθά ή νκαδηθά, κε 

σξάξην αλάινγν ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο ηνπ. Μηθξφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ αθηεξψλεη 
ζην γξαθείν φπνπ γξάθεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ θαη 
παξαθνινπζεί ηε βηβιηνγξαθία. Όηαλ απαηηείηαη ε ζπιινγή δεηγκάησλ, εξγάδεηαη έμσ απφ ην 
εξγαζηήξην.  
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πνιιέο θνξέο είλαη αλζπγηεηλέο, ιφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο θαη ηεο 
θαξθηλνγελνχο δξάζεο πνιιψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

 
Δπαγγελμαηικέρ οπγανώζειρ: Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ξπζκίδεηαη απφ 

ηελ Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ ζηελ νπνία ππνρξεσηηθά εγγξάθνληαη φινη νη πηπρηνχρνη 
ρεκηθνί.  

 
Γενικά ζσόλια: Ο ρεκηθφο αλαιχεη θαη κειεηά νπζίεο θαη ελψζεηο θαη εξεπλά ηηο δηάθνξεο 

κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη ζηε ρεκηθή δνκή ηεο χιεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζ' 
απηέο.  
Ζ παξαηεξεηηθφηεηα, ε επηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε κεζνδηθφηεηα, 
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είλαη πξνζφληα απαξαίηεηα γηα ηνλ ρεκηθφ. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα 
λέα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ρεκηθνχ.  

 

 

 


