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Δπαγ γ ελμαηικό Λύκ ειο

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ

και επ ιμ ζρ ου σς τό χοι:

θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη:
Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Νφκν
4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/17.09.2013), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. Ζ
Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γεληθήο παηδείαο κε
ηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή γλψζε, θαη εηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη:













ε παξνρή γεληθήο παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζφξξνπε γλσζηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ,
ε πξναγσγή ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ,
ε θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ε
πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ,
ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξφηεηαο ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο,
ε ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο
αιιειεγγχεο θαη ε δηακφξθσζε ζπλείδεζεο ελεξγνχ πνιίηε,
ε δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρνιηθή δσή νχησο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ ηε γλψζε, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηε δεκηνπξγία θαη ηε
ζπκκεηνρή,
ε θαιιηέξγεηα ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε,
ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ πξφζβαζε
ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ε ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηαθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη
ηεο δπλαηφηεηαο πξφζιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο,
σ δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κέζσ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε εθπαηδεπηηθή
βαζκίδα θαη
ε αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο − επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο.

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζηα Δπαγγεικαηηθά
Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.). Καη’ εμαίξεζε παξαηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ
ΔΠΑ.. Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2020-21.
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Δγ γ παθέρ - Γομή

Δγγξαθέο
ηελ Α΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο
αιινδαπήο ρσξίο εμεηάζεηο.
ηελ Β΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηελ Β΄ ηάμε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ή Γεληθνχ Λπθείνπ,
θαζψο θαη νη θάηνρνη πηπρίνπ Α΄ ή Β θχθινπ Σ.Δ.Δ ή άιινπ ηχπνπ Λπθείνπ ζε άιιε εηδηθφηεηα.
ηε Γ΄ ηάμε εγγξάθνληαη νη πξναγφκελνη ζηε Γ’ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ.
Οη πξναγφκελνη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ.
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο εγγξαθέο – κεηαγξαθέο θαη ηελ θνίηεζε καζεηψλ ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζηελ ζειίδα 134.

Γνκή
Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα δηαθξίλνληαη ζε Ζκεξήζηα θαη ζε Δζπεξηλά. ηα Δζπεξηλά θνηηνχλ
εξγαδφκελνη καζεηέο.
Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ:


ηνλ Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ (φπνπ ε θνίηεζε ζηα Ζκεξήζηα ΔΠΑ.Λ. είλαη ηξηεηήο
θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ελψ ζηα Δζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. είλαη ηεηξαεηείο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄), θαη



ην κεηαιπθεηαθφ Έηνο – Σάμε Μαζεηείαο, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη:
 πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο επηά (7) ζπλνιηθά σξψλ, ην
νπνίν δηδάζθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ., απφ εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ. γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο θαη
 “πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο − Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν” είθνζη
νθηψ (28) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα έλα
ζρνιηθφ έηνο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεηείαο είλαη ελλέα (9) κήλεο.

Σν «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο – Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν» δηέπεηαη απφ
ζχκβαζε, πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εξγνδφηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην ζεζκφ ηεο καζεηείαο ζηελ ζει. 36.
Ππογ πάμμαηα Γιδαζκ αλ ίαρ

Πρ ο γρ άμ ματα Δ ιδας κα λίασ

Πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο
Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλνπλ
επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.


καζήκαηα

γεληθήο

παηδείαο,

ηερληθά,

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Α΄ ηάμεο πεξηιακβάλεη θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο,
καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη καζήκαηα επηινγήο. Οη
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καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα θνηλά καζήκαηα, ηα καζήκαηα
πξνζαλαηνιηζκνχ θαζψο θαη ηξία (3) καζήκαηα επηινγήο.


Ζ Β΄ ηάμε δηαρσξίδεηαη ζε ηνκείο ζπνπδψλ. Πξναρζέληεο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ.
(ή ΓΔ.Λ.) πνπ εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε αίηεζή ηνπο ζε
νπνηνδήπνηε ηνκέα επηζπκνχλ. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο Β΄ ηάμεο πεξηιακβάλεη
θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήκαηα ζεσξεηηθά θαη
εξγαζηεξηαθά ηνπ ηνκέα επηινγήο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα
θνηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηα καζήκαηα ηνπ ηνκέα επηινγήο ηνπο.



Ζ Γ΄ ηάμε δηαρσξίδεηαη ζε εηδηθφηεηεο. Πξναρζέληεο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. πνπ
εγγξάθνληαη ζηε Γ΄ ηάμε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε αίηεζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε
εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζηε Β΄ ηάμε. Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηεο
Γ’ ηάμεο πεξηιακβάλεη καζήκαηα γεληθήο παηδείαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηα
καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο (ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά) πνπ ζα επηιέμνπλ. Κάζε
ηνκέαο πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ηα καζήκαηα γεληθήο
παηδείαο.

Τομείρ & Διδ ικ όηη ηερ Δπαγ γ ελ μαηικώ ν Λςκ είων

ΣΟΜΔΗ & ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΛΤΚΔΗΧΝ
Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο
1. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο
2. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ
Σνκέαο Μεραλνινγίαο
1. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπψλ
2. Σερληθφο Θεξκηθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ &
Φπζηθνχ Αεξίνπ
3. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ & Κιηκαηηζκνχ
4. Σερληθφο Ορεκάησλ
5. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ
Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ
1. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ
θαη Σειεπηθνηλσληψλ
2. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ
3. Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ
Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγσλ, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ
1. Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο
1. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
2. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ
3. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
4. Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Σνκέαο Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο
1. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο
2. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο
3. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
4. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Σνκέαο Ναπηηιηαθώλ Δπαγγεικάησλ
1. Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
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2. Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
Σνκέαο Τγείαο,- Πξόλνηαο, Δπεμίαο
1. Βνεζφο Ννζειεπηή
2. Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
3. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ
4. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή
5. Βνεζφο Οδνληνηερλίηε
6. Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ
7. Βνεζφο Φαξκαθείνπ
8. Αηζζεηηθήο Σέρλεο
9. Κνκκσηηθήο Σέρλεο
Σνκέαο Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ
1. Γξαθηθψλ Σερλψλ
2. Αξγπξνρξπζνρνΐαο
3. πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο
4. ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο
5. ρεδηαζκνχ - Γηαθφζκεζεο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ
6. Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή
Πεγή: Υ.Α. Φ20/82041/Γ4 (ΦΔΚ 1489 η.Β’/ 26.05.2016)

Κάζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην δηαζέηεη αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ή άιιεο ζπλζήθεο
επηκέξνπο ηνκείο. ην παξαθάησ ζχλδεζκν κπνξείηε λα δείηε ηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
θάζε Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γηα φιε ηελ ρψξα (επηκέιεηα Ησάλλεο Φειέθεο: Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ
17.04) www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/tomeis_epal.pdf
Τίτλο ι Σπ ου δ ώ

ν – Πποαγ ωγ ή κ αι Απόλςζη Μ αθ ηηών

Σίηινη ζπνπδώλ
ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ρνξεγείηαη:
Α. Γηα ηνn Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ


Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ, ηφζν
γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η.), φζν θαη γηα ηελ
πξφζιεςε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, κεηά ηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, θαη



Πηπρίν Δηδηθόηεηαο επηπέδνπ 4, κεηά απφ ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ην
δηθαίσκα λα ιάβνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπίζεο νη απφθνηηνη ηνπ ΔΠΑ.Λ. (Γεπηεξνβάζκην θχθιν ζπνπδψλ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
εγγξαθήο ζηα Η.Δ.Κ. ζε ηκήκαηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε απηήλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζην 3 ν
εμάκελν.

Ο βαζκφο ηνπ Απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο γεληθήο
βαζκνινγίαο ησλ γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη
ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ελψ ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ησλ καζεκάησλ
εηδηθφηεηαο.
Β. Γηα ηνλ Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ – ηάμε καζεηείαο
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Πτυχίο Ειδικότητας 5, μετά από την ολοκλήρωςη των διαδικαςιών πιςτοποίηςησ των
προςόντων τουσ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πξναγσγή θαη απόιπζε καζεηώλ ΔΠΑ.Λ.
Οη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ δηεμάγνληαη ελδνζρνιηθά, ζε φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, εθηφο ηεο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ –
Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο – Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή.
Σα ζέκαηα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο.
Πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο θαη απφιπζεο: επίηεπμε γεληθνχ βαζκνχ ίζνπ ή αλψηεξν ηνπ 9,5.α
Ππόζβαζη ζηην Ανώ ηαηη Δκ παίδ εςζη

Πξόζβαζε ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε
Οη απφθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Γεπηεξνβάζκηνπ Κχθινπ πνπδψλ) εηζάγνληαη ζε
ζρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκηα & Σ.Δ.Η, κε Δηδηθέο
Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο.
Δηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο γηα απνθνίηνπο Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ζε πνζνζηφ ζέζεσλ)
γηα εηζαγσγή ζε:


Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.), ζε ζρνιέο & ηκήκαηα
ζπλαθή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο,



Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.),



Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.),



ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,



ρνιή Αζηπθπιάθσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,



ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ,



ρνιή Ππξνζβεζηηθήο.

αληίζηνηρα ή

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αλσηέξσ εηδηθέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα
δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο θαη ζε ηκήκαηα ζρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, γηα εηδηθό πνζνζηό
επηπιένλ ζέζεσλ 1% επί ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ θαηά ηκήκα, ζε ηκήκαηα πνπ είλαη
αληίζηνηρα κε ηνπο ηνκείο πνπ απνθνηηνύλ νη καζεηέο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 545
η.Β΄/22.02.2017), θαζνξίδνληαη νη αληηζηνηρίεο ηκεκάησλ ησλ ΑΔΗ κε ηνπο ηνκείο ησλ ΔΠΑ.Λ.,
θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο. Ζ ηζρχο απηήο ηεο απφθαζεο
αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016−2017.
Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο, δχν καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο
(κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5) θαη δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο (κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 3,5).
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Οη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεμάγνληαη, ζε παλειιαδηθφ
επίπεδν, ζε ζέκαηα απφ ηελ εμεηαζηέα χιε ηεο Γ΄ ηάμεο, ηα νπνία εθπνλεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ
θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ.

Σα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο
Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ 151/144437/Α5 (ΦΔΚ 2876 η.Β'/09.09.2016) θαζνξίζηεθαλ ηα
παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ησλ απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ γηα πξφζβαζε
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ - απνθνίησλ
ΔΠΑΛ - ζε ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο Σκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η.,
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ησλ Αλψηεξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ
Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ, ηεο ρνιήο Ππξνζβεζηηθήο
θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ζε ηκήκαηα ζρνιψλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ θαζνξίδνληαη δχν Παλειιαδηθά εμεηαδφκελα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο:
«Διιεληθή Γιψζζα» (Νέα Διιεληθή Γιψζζα) θαη «Μαζεκαηηθά» (Άιγεβξα) θαη δχν καζήκαηα
εηδηθφηεηαο σο εμήο:
1. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ
Δθαξκνγψλ εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

β. Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

γ. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

2. Ο απφθνηηνο, ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ
Δθαξκνγψλ εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

β. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη
Φπζηθνχ Αεξίνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ

γ. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
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ηνηρεία Μεραλψλ
ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

δ. Σερληθφο Ορεκάησλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Μεραλψλ
ΜΔΚ ΗΗ

ε. Σερληθφο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Μεραλψλ
Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ ΗΗ

3. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ εμεηάδεηαη ζηα
καζήκαηα:



Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
Φεθηαθά πζηήκαηα

β. Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ εμεηάδεηαη ζηα
καζήκαηα:



Ζιεθηξνηερλία
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο

γ. Σερληθφο Απηνκαηηζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ζιεθηξνηερλία
Φεθηαθά πζηήκαηα

δ. Σερληθφο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ
Φεθηαθά πζηήκαηα

4. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Γνκηθώλ Έξγσλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ
Δθαξκνγψλ, εηδηθφηεηαο: ρεδηαζηήο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο εμεηάδεηαη ζηα
καζήκαηα:



Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
Οηθνδνκηθή

5. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Γηνίθεζεο
θαη Οηθνλνκίαο εηδηθφηεηαο:
α. Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
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β. Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

γ. Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

δ. Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκφ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο
Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

6. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνχ Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο εηδηθφηεηαο:
α. Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Γελδξνθνκία

β. Σερληθφο Εσηθήο Παξαγσγήο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Βννηξνθία - Αηγνπξνβαηνηξνθία

γ. Σερληθφο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Καιιηέξγεηα Αλζνθνκηθψλ Φπηψλ

δ. Σερληθφο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο
Αξρέο επεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

7. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Πινηάξρσλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ναπηηιηαθψλ
Δπαγγεικάησλ εηδηθφηεηαο: Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ναπζηπινΐα ΗΗ
Μεηαθνξά Φνξηίσλ

8. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Μεραληθώλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ναπηηιηαθψλ
Δπαγγεικάησλ εηδηθφηεηαο: Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Μεραλψλ
Μεραλέο Πινίνπ ΗΗ

9. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Τγείαο - Πξόλνηαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο - Πξφλνηαο
θαη Αηζζεηηθήο - Κνκκσηηθήο εηδηθφηεηαο:
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α. Βνεζφο Ννζειεπηή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

β. Βνεζφο Ηαηξηθψλ – Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

γ. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

δ. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

ε. Βνεζφο Οδνληνηερλίηε εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

ζη. Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

δ. Βνεζφο Φαξκαθείνπ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

10. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Αηζζεηηθήο – Κνκκσηηθήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Αηζζεηηθήο - Κνκκσηηθήο εηδηθφηεηαο:
α. Αηζζεηηθήο Σέρλεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

β. Κνκκσηηθήο Σέρλεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



ηνηρεία Αλαηνκίαο Φπζηνινγίαο II
Τγηεηλή

11. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ Δθαξκνγψλ εηδηθφηεηαο:
α. Γξαθηθψλ Σερλψλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:
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Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

β. ρεδηαζκνχ Δζσηεξηθψλ Υψξσλ εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

γ. Αξγπξνρξπζνρνΐαο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

δ. πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

ε. Φεθηδνγξαθίαο – Ταινγξαθίαο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

12. Ο απφθνηηνο ηνπ Σνκέα Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ Δθαξκνγψλ εηδηθφηεηαο:
α. ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδχκαηνο εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ

β. Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή εμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:



Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί
Σερλνινγία Τιηθψλ.
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Τπνινγηζκόο βαζκνύ πξόζβαζεο (Μνξίσλ)
Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία πξνθχπηεη σο
αθνινχζσο: θάζε γξαπηφ βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπ γίλεηαη
απφ ηνλ θαζέλα απφ απηνχο ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα (0− 100), κε αθέξαηνπο κφλν αξηζκνχο
θαη ν ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο αλάγεηαη ζηελ θιίκαθα 0-20 θαη γξάθεηαη σο δεθαδηθφο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ, νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ
καζεκάησλ Γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθφηεηαο έρνπλ νξηζηεί σο εμήο:





γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζπληειεζηήο 1,5
γηα ην α΄ κάζεκα εηδηθόηεηαο ζπληειεζηήο 3,5
γηα ην β΄ κάζεκα εηδηθόηεηαο ζπληειεζηήο 3,5




γηα ην εηδηθφ κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο νξίδεηαη ζπληειεζηήο 1
γηα ηα εηδηθά καζήκαηα ηεο «Αξκνλίαο» θαη ηνπ «Διέγρνπ κνπζηθώλ αθνπζηηθώλ
ηθαλνηήησλ» νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.
γηα ηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ «Διεπζέξνπ Σρεδίνπ» θαη ηνπ «Γξακκηθνύ Σρεδίνπ» νξίδεηαη
ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.
ηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη
Αζιεηηζκνύ νξίδεηαη ζπληειεζηήο 2 γηα ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ηνπο.

θαη




Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςήθηνπ αζξνίδνληαη ηα γηλφκελα ηνπ
βαζκνχ θάζε καζήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηειηθφ
άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 100. Αλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη θαη δεθαδηθφ
κέξνο γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηε κνλάδα σο αθνινχζσο: Αλ ην
δεθαδηθφ κέξνο είλαη κηθξφηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) παξαιείπεηαη. Αλ ην δεθαδηθφ
κέξνο είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο κηζήο αθέξαηεο κνλάδαο (0,5) ηφηε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηε κνλάδα.
Π.ρ. αλ ππνηεζεί φηη έλαο ππνςήθηνο έρεη πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 15, ζηε Νενειιεληθή
Γιψζζα 12, ζην έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 13, ζην άιιν κάζεκα εηδηθφηεηαο 17, ζηα Αγγιηθά 15,
ζην Διεχζεξν ρέδην 12,5 θαη ζην Γξακκηθφ ρέδην 13,5 ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ
επηινγή είλαη:
1) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζα πξνθχςεη
σο άζξνηζκα ησλ κνξίσλ αλά κάζεκα:





Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο
Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα Δηδηθφηεηαο

= 15 x 1,5 = 22,50
= 12 x 1,5 = 18,00
= 13 x 3,5 = 45,50
= 17 x 3,5 = 59,50

πλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ: (22,50 + 18,00 + 45,50 + 59,50) x 100 = 14550 (κε κέγηζην ηα
20.000 κφξηα).
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2) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Αγγιηθά ζην αλσηέξσ
ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο:


Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ

= 15 x 2 = 30,0

πλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ: 14550 + (30,00 x 100) = 17550 (κε κέγηζην ηα 24000 κφξηα).
3) Γηα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην αλσηέξσ
ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο:
 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα
Διεχζεξν ρέδην ………..……
 Γξαπηφο βαζκφο ζην κάζεκα
Γξακκηθφ ρέδην …………….

12,50
Μέζνο φξνο x 2 = 13,00 x 2 = 26,00
13,50

πλνιηθόο αξηζκόο κνξίσλ: 14550 + (26,00 x 100) = 17150 (κε κέγηζην ηα 24000 κφξηα).
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Σσολ έρ & ημήμαηα ειζαγω γήρ με ειδικ έρ Παν ελ λαδικ έρ Δξεηάζειρ (αν άλ . με ηον ηομέα)

ρνιέο & ηκήκαηα εηζαγσγήο κε εηδηθέο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο (αλάι. κε ηνλ ηνκέα)
Πεγή: Τ.Α.Φ.151/27299/Α5 (ΦΔΚ 545 η.Β΄/22.02.2017)
Οη απφθνηηνη/ηεο φισλ ησλ Σνκέσλ εηζάγνληαη ζηηο αθφινπζεο ρνιέο, Σκήκαηα θαη Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο:
.Μ.Τ.Α./ Καηεχζπλζε Σερλνινγηθήο Τπνζηήξημεο
.Μ.Τ.Α./ Καηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθήο Τπνζηήξημεο
.Μ.Τ.Α./ Καηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο & Δθνδηαζηηθήο Τπνζηήξημεο
Μφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (.Μ.Τ.) - Όπια
Μφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηξαηνχ (.Μ.Τ.) - ψκαηα
Μφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ (.Μ.Τ.Ν.)
Α.Δ.Ν. ρνιή Πινίαξρσλ
Α.Δ.Ν. ρνιή Μεραληθψλ
Αζηπθπιαθψλ
ρνιή Ππξνζβεζηψλ
Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Ναχπιην)
Θεαηξηθψλ πνπδψλ (Πάηξα)
Θεάηξνπ (Θεζζαινλίθε)
Κηλεκαηνγξάθνπ (Θεζζαινλίθε)
Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο (Θεζζαινλίθε)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)
Μνπζηθψλ πνπδψλ (Κέξθπξα)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Θεζζαινλίθε)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Κνκνηελή)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (έξξεο)
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια)
Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (Άξηα)
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Τομέαρ Μησαν ολ ογίαρ

Σνκέαο Μεραλνινγίαο
Παλεπηζηήκηα
Αμηνπνίεζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη γεσξγηθήο κεραληθήο (Αζήλα)
Γηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο & θπζηθψλ πφξσλ (Αγξίλην)
Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Ζξάθιεην)
Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)
Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υάληα)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ κεραληθψλ (Αζήλα)
Σ.Δ.Η.
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αέξηνπ ηε θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αέξηνπ ηε θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραληθψλ
Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)
Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα)
Σερλνινγίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη)
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα) ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο
Σερλνινγίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη) ηνπ Σ.Δ.Η Γπηηθήο Διιάδαο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ζα ηζρχζεη
κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
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Τομέαρ Ηλ εκ ηπολ ογ ίαρ , Ηλ εκ ηπον ικήρ & Αςηομαηιζμού

Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο & Απηνκαηηζκνύ
Παλεπηζηήκηα
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Ζξάθιεην)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Βφινο)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ (Κνδάλε)
Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή (Λακία)
Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα)
Φπζηθήο (Αζήλα)
Φπζηθήο (Θεζζαινλίθεο)
Φπζηθήο (Ζξάθιεην)
Φπζηθήο (Ησάλληλα)
Φπζηθήο (Πάηξα)
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Πιεξνθνξηθήο (Αζήλα) - Ο.Π.Α.
Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) - Α.Π.Θ.
Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)
Πιεξνθνξηθήο (Λακία)
Πιεξνθνξηθήο (Πεηξαηάο)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε)
Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Δπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε)
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (Πεηξαηάο)
Σ.Δ.Η.
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Κνδάλε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΣΔ (Ρέζπκλν)
Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαληά)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λακία)
Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια)
Αθηηλνινγίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια)
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Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (Αζήλα)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηφξηα)
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ - Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ
Μεραληθψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ - Δθπαηδεπηηθψλ Ζιεθηξνληθψλ
Μεραληθψλ
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια) ηνπ Σ.Δ.Η. Αλαη. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Διιάδαο
Αθηηλνινγίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο (Αζήλα) ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνχ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ζα ηζρχζεη κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
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Το μέας Γο μι κ ών Έργ ων

Σνκέαο Γνκηθώλ Έξγσλ
Παλεπηζηήκηα
Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο & Αλάπηπμεο (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Βφινο)
Γεσγξαθίαο (Αζήλα)
Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)
Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο (Αζήλα)
Γεσινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γεσινγίαο (Πάηξα)
Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην)
Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ (Ζξάθιεην)
Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ (Πάηξα)
Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Σ.Δ.Η.
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα) - Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζελά) - Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Αληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην) ηνπ Σ.Δ.Η Κξήηεο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Γνκηθψλ Έξγσλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ζα ηζρχζεη
κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
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Το μέας Πλ ηρο θο ρι κή ς

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο
Παλεπηζηήκηα
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (Ζξάθιεην)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Αζήλα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Βφινο)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ξάλζε)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Πάηξα)
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Ησάλληλα)
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο (Υαληά)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ (άκνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ (Κνδάλε)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Αζήλα)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (Σξίπνιε)
Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή (Λακία)
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Πιεξνθνξηθήο (Αζήλα) - Ο.Π.Α.
Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε) - Α.Π.Θ.
Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)
Πιεξνθνξηθήο (Λακία)
Πιεξνθνξηθήο (Πεηξαηάο)
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα)
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (Πεηξαηάο)
Σ.Δ.Η.
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναχπαθηνο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά)
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ
Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Αζήλα)
Βηβιηνζεθνλνκίαο & πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο (Θεζζαινλίθε)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο (Αξγνζηφιη)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο (Καζηνξηά)
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο) ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Ηνλίσλ Νήζσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη) ηνπ Σ.Δ.Η. Γπη. Διιάδαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) ηνπ Σ.Δ.Η. Γπη. Διιάδαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια) ηνπ Σ.Δ.Η. Αλαη. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο & Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο) - Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο &
Γεσπιεξνθνξηθήο ΣΔ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ζα ηζρχζεη
κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
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Το μέας Γιοί κη ζη ςκ αι Οικ ον ομί ας

Σνκέαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο
Παλεπηζηήκηα
Αξρεηνλνκίαο, Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Μνπζεηνινγίαο (Κέξθπξα)
Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)
Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο & Νέσλ Σερλνινγηψλ (Αγξίλην)
Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ
Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Αζήλα)
Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ (Αζήλα)
Κνηλσληθήο & Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Κφξηλζνο)
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο & Ηζηνξίαο (Μπηηιήλε)
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Αζήλα)
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Κνκνηελή) - Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο
Κνηλσληνινγίαο (Αζήλα)
Κνηλσληνινγίαο (Μπηηιήλε)
Κνηλσληνινγίαο (Ρέζπκλν)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο (Αζήλα)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Ρέζπκλν)
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ (Κφξηλζνο)
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε)
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα)
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Αζήλα)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αζήλα)
Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (Θεζζαινλίθε)
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ (Αζήλα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Υίνο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ (Αγξίλην)
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Αζήλα)
Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο (Αζήλα)
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)
Σνπξηζηηθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ (Υίνο)
Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο & Οηθνινγίαο (Αζήλα)
Οηθνλνκηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Αζήλα)
Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο)
Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Αζήλα) - Ο.Π.Α.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Αζήλα) - Δ.Κ.Π.Α.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Βφινο)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) - Α.Π.Θ.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Θεζζαινλίθε) - ΠΑΝ. ΜΑΚΔΓ.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Ησάλληλα)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Κνκνηελή)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Πάηξα)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Ρέζπκλν)
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Σξίπνιε)
Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ (πάξηε)
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα)
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε)
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο)
Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο & Δπηθνηλσλίαο (Μπηηιήλε)
ηαηηζηηθήο & Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (Πεηξαηάο)
ηαηηζηηθήο (Αζήλα)
Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο
Σ.Δ.Η.
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (Καζηνξηά)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Αζήλα) - Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Κνδάλε)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) – Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
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Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Θεζζαινλίθε) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Καβάια)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πεηξαηάο) -Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (έξξεο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζξάθιεην) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Καιακάηα) -Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Καιακάηα) -Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Άκθηζζα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Άγηνο Νηθφιανο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) -Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λεπθάδα) -Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Λάξηζα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Θήβα)
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)
Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο (Αζήλα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Θεζζαινλίθε)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καβάια)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Ζξάθιεην)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Λάξηζα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Μεζνιφγγη)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πεηξαηάο)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (έξξεο)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Υαιθίδα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Πξέβεδα)
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Καιακάηα)
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο)
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηνξηά)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε)
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα)
Αλώηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπ/ζεο
Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ
Αλψηεξε ρνιή Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Σερλνινγηψλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηνξηά) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη) ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε) ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζα
ηζρύζεη κόλν γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.
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Το μέαςΓ εωπο νί ας, Τεχν ολ ογ ί αςΤρο θί μων κ αι Για ηροθή ς

Σνκέαο Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο
Παλεπηζηήκηα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Οξεζηηάδα)
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Αζήλα)
Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (Αζήλα)
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα)
Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα)
Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα)
Γεσπνλίαο (Θεζζαινλίθε)
Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο (Βφινο)
Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο (Βφινο)
Γαζνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Οξεζηηάδα)
Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Θεζζαινλίθε)
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ (Αγξίλην)
Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο & Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο (Αζήλα)
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Πεξηβάιινληνο (Μπηηιήλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο (Λήκλνο)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ (Αγξίλην)
Σ.Δ.Η.
Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ (Γξάκα)
Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξδίηζα)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Αζήλα)
Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηψλ (Γξάκα)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Αζήλα)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καξδίηζα)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Καιακάηα)
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (Αξγνζηφιη)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (εηεία)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Φιψξηλα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Άξηα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Θεζζαινλίθε)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Καιακάηα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ζξάθιεην)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Λάξηζα)
Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ (Ακαιηάδα)
Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Γξάκα)
Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Καξπελήζη)
Σερλνινγίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη)
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Καηεξίλε)
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Μεζνιφγγη) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ (Καηεξίλε) ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ
Γεσπνλίαο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ζα ηζρύζεη κόλν γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.
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Το μέας Πλ οι άρχ ων

Σνκέαο Πινηάξρσλ
Παλεπηζηήκηα
Γεσγξαθίαο (Αζήλα)
Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)
Σ.Δ.Η.
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ ΣΔ
Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)
Σερλνινγίαο Αιηείαο - Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Μεζνιφγγη)
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Γπη.
Μαθεδνλίαο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην) ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα) ηνπ ΣΔΗ Θεζζαιίαο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο) ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα) ηνπ ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο) ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Αλαη. Μαθεδνλίαο Θξάθεο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Πινηάξρσλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Ναπηηιηαθψλ Δπαγγεικάησλ ζα ηζρύζεη κόλν
γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.
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Το μέαςΜ ηχ αν ικ ών

Σνκέαο Μεραληθώλ
Παλεπηζηήκηα
Γεσγξαθίαο (Αζήλα)
Γεσγξαθίαο (Μπηηιήλε)
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο (Μπηηιήλε)
Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (Υίνο)
Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (Υαληά)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Κνδάλε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Ξάλζε)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ & Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Κνδάλε)
Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο (Πεηξαηάο)
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (Πεηξαηάο)
Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο)
Σ.Δ.Η.
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Ζξάθιεην)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Λάξηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (έξξεο)
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια) - Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ ΣΔ
Ναππεγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Αζήλα)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ ΣΔ (Υαιθίδα)
Μεραληθψλ Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ (Αζήλα)
Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθψλ Aληηξξχπαλζεο ΣΔ (Κνδάλε) - Μεραληθψλ Γεσηερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ΣΔ (Υαιθίδα)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - Σερλνινγηψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΣΔ
Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΣΔ (Καβάια)- Μεραληθψλ
Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ΣΔ
Μεραληθψλ Φπζηθψλ Πφξσλ & Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Υαληά)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
Μεραλνιφγσλ Ορεκάησλ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
ΑΠΑΗΣΔ
Δθπαηδεπηηθψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
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Το μέας Υγ εία ς κ αι Πρό νο ια ς

Σνκέαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο
Παλεπηζηήκηα
Βηνινγίαο (Αζήλα)
Βηνινγίαο (Ζξάθιεην)
Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Βηνινγίαο (Πάηξα)
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα)
Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα)
Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα)
Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο (Λήκλνο)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα)
Ηαηξηθήο (Αζήλα)
Ηαηξηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)
Ηαηξηθήο (Ζξάθιεην)
Ηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ηαηξηθήο (Ησάλληλα)
Ηαηξηθήο (Λάξηζα)
Ηαηξηθήο (Πάηξα)
Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα)
Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)
Ννζειεπηηθήο (Αζήλα)
Ννζειεπηηθήο (πάξηε)
Οδνληηαηξηθήο (Αζήλα)
Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθεο)
Φαξκαθεπηηθήο (Αζήλα)
Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα)
Δθπ/ζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αζήλα)
Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπ/ζεο (Θεζζαινλίθε)
Δπηζηεκψλ ηεο Δθπ/ζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Πάηξα)
Δπηζηεκψλ ηεο Δθπ/ζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Αιεμαλδξνχπνιε)
Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπ/θνπ ρεδηαζκνχ (Ρφδνο)
Παηδαγσγηθψλ Νεπηαγσγψλ (Ησάλληλα)
Παηδαγσγηθψλ Νεπηαγσγψλ (Φιψξηλα)
Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπ/ζεο (Βφινο)
Παηδαγσγηθφ Πξνζρνιηθήο Δθπ/ζεο (Ρέζπκλν)
Σ.Δ.Η.
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Γεκφζηαο Τγείαο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Κνηλνηηθήο Τγείαο
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (εηεία)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)
Δξγνζεξαπείαο (Αζήλα)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Αζήλα)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Λάξηζα)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Πάηξα)
Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αζήλα)
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αίγην)
Αθηηλνινγίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο (Αζήλα)
Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε)
Φπζηθνζεξαπείαο (Αζήλα)
Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία)
Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην)
Λνγνζεξαπείαο (Ησάλληλα)
Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα)
Λνγνζεξαπείαο (Καιακάηα)
Μαηεπηηθήο (Αζήλα)
Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Μαηεπηηθήο (Πηνιεκαΐδα)
Ννζειεπηηθήο (Ζξάθιεην)
Ννζειεπηηθήο (Αζήλα)
Ννζειεπηηθήο (Ησάλληλα)
Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ννζειεπηηθήο (Λακία)
Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα)
Ννζειεπηηθήο (Πάηξα)
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Ννζειεπηηθήο (Γηδπκφηεηρν)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Αζήλα)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ησάλληλα)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Θεζζαινλίθε)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην)
Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Αζήλα)
Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
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Το μέας Αιζθη ηικ ή ς -Κο μμωηικ ή ς

Σνκέαο Αηζζεηηθήο - Κνκκσηηθήο
Παλεπηζηήκηα
Βηνινγίαο (Αζήλα)
Βηνινγίαο (Ζξάθιεην)
Βηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Βηνινγίαο (Πάηξα)
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγηψλ (Ησάλληλα)
Βηνηερλνινγίαο (Αζήλα)
Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα)
Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο (Αζήλα)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο (Λήκλνο)
Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ (Αζήλα)
Ηαηξηθήο (Αζήλα)
Ηαηξηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)
Ηαηξηθήο (Ζξάθιεην)
Ηαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ηαηξηθήο (Ησάλληλα)
Ηαηξηθήο (Λάξηζα)
Ηαηξηθήο (Πάηξα)
Κηεληαηξηθήο (Θεζζαινλίθε)
Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα)
Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο (Αιεμαλδξνχπνιε)
Ννζειεπηηθήο (Αζήλα)
Ννζειεπηηθήο (πάξηε)
Οδνληηαηξηθήο (Αζήλα)
Οδνληηαηξηθήο (Θεζζαινλίθεο)
Φαξκαθεπηηθήο (Αζήλα)
Φαξκαθεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Φαξκαθεπηηθήο (Πάηξα)
Σ.Δ.Η.
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Γεκφζηαο Τγείαο
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο (Αζήλα) - Κνηλνηηθήο Τγείαο
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (εηεία)
Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (Καξδίηζα)
Δξγνζεξαπείαο (Αζήλα)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Αζήλα)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Θεζζαινλίθε)
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξηψλ (Λάξηζα)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Πάηξα)
Οδνληηθήο Σερλνινγίαο (Αζήλα)
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αζήλα)
Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο (Αίγην)
Αθηηλνινγίαο θαη Αθηηλνζεξαπείαο (Αζήλα)
Φπζηθνζεξαπείαο (Θεζζαινλίθε)
Φπζηθνζεξαπείαο (Αζήλα)
Φπζηθνζεξαπείαο (Λακία)
Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην)
Λνγνζεξαπείαο (Ησάλληλα)
Λνγνζεξαπείαο (Πάηξα)
Λνγνζεξαπείαο (Καιακάηα)
Μαηεπηηθήο (Αζήλα)
Μαηεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Μαηεπηηθήο (Πηνιεκαΐδα)
Ννζειεπηηθήο (Ζξάθιεην)
Ννζειεπηηθήο (Αζήλα)
Ννζειεπηηθήο (Ησάλληλα)
Ννζειεπηηθήο (Θεζζαινλίθε)
Ννζειεπηηθήο (Λακία)
Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα)
Ννζειεπηηθήο (Πάηξα)
Ννζειεπηηθήο (Γηδπκφηεηρν)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Αζήλα)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ησάλληλα)
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Θεζζαινλίθε)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Αζήλα)
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Ζξάθιεην)
Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Αζήλα)
Αηζζεηηθήο & Κνζκεηνινγίαο (Θεζζαινλίθε)

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Το μέας Δθαρμοζμέν ων Τεχ ν ών

Σνκέαο Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ
Παλεπηζηήκηα
Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα)
Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ (Καιακάηα)
Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα)
Σ.Δ.Η.
Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Σερλνινγίαο Ήρνπ & Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Γξαθηζηηθήο
Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ (Αζήλα)
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ (έξξεο)
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Αζήλα)
Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηνξηά)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο)

Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια) ηνπ ΣΔΗ Θεζζαιίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη
Καιιηηερληθψλ Δθαξκνγψλ ζα ηζρύζεη κόλν γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Το μέας Βιομηχ αν ικ ού Σχ εδ ια ζμο ύ

Σνκέαο Βηνκεραληθνύ ρεδηαζκνύ
Παλεπηζηήκηα
Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο (Αζήλα)
Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ (Καιακάηα)
Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Αζήλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Βφινο)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Θεζζαινλίθε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ησάλληλα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Ξάλζε)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Πάηξα)
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (Υαληά)
Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (χξνο)
Σερλψλ Ήρνπ & Δηθφλαο (Κέξθπξα)
Σ.Δ.Η.
Κισζηνυθαληνπξγψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πεηξαηάο)
Σερλνινγίαο Ήρνπ & Μνπζηθψλ Οξγάλσλ (Λεμνχξη)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Έλδπζεο (Κηιθίο)
ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ΣΔ (Καξδίηζα)
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ (Κνδάλε) - Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ΣΔ
Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Γξαθηζηηθήο
Γξαθηζηηθήο (Αζήλα) - Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ (Αζήλα)
Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ (έξξεο)
πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (Αζήλα)
Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ (Αζήλα)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Καζηνξηά)
Φεθηαθψλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο ΣΔ (Αξγνζηφιη)
Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα)
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια)
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο)

Ζ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα:
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Πάηξα) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΣΔ (Σξίθαια) ηνπ ΣΔΗ Θεζζαιίαο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ζγνπκελίηζα) - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο & Δπηθνηλσλίαο Πνιηηηζηηθψλ & Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ (Πχξγνο) ηνπ ΣΔΗ Γπη. Διιάδαο
γηα ηνπο/ηηο απφθνηηνπο/ηεο ηνπ Σνκέα Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαη
Καιιηηερληθψλ Δθαξκνγψλ ζα ηζρύζεη κόλν γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018.

Μεηαλςκειακό έηορ – Τάξη Μαθηηείαρ
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Μεηαιπθεηαθό έηνο – Σάμε Μαζεηείαο

ΟΘεζμόρ ηηρ Μ αθ ηηείαρ

Ο ζεζκόο ηεο καζεηείαο απνθνίησλ ΔΠΑΛ. Ζ καζεηεία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο κε ζηφρν:



ηελ αθνκνίσζε απαξαίηεησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
ηελ εηνηκφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο κάζεζεο

Ζ καζεηεία δηεμάγεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα πνπδώλ έηζη ώζηε λα:




επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθήο δνκήο - επηρείξεζεο
απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν
θαη ζην ρψξν εξγαζίαο.

ηε καζεηεία πξνβιέπεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη αζθάιηζε γηα:



νκαινπνίεζε ηεο κεηάβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ απφ ηελ
εθπαίδεπζε ζην επάγγεικα θαη εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδφκελσλ.
αθνκνίσζε επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο δέζκεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηεπνκέλσλ

Α) Ψο Μαζεηεία νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ν καζεζηαθόο ρξόλνο
ελαιιάζζεηαη κεηαμύ ρώξνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο δνκήο. Ο καζεηεπόκελνο ζπλδέεηαη
κε Σύκβαζε Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδόηε, ιακβάλεη ακνηβή ή επίδνκα, ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαη έρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Η Μαζεηεία πινπνηείηαη κε βάζε
πξόγξακκα κάζεζεο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δνκή. Ο εξγνδόηεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ καζεηεπόκελν εθπαίδεπζε ζην ρώξν
εξγαζίαο, ζύκθσλα κε θαζνξηζκέλν πξόγξακκα, ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα
κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή, νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
απέθηεζε ν καζεηεπόκελνο θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα.
Β) Ψο Πξόγξακκα Μάζεζεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
κάζεζεο πνπ αθνινπζνύλ νη καζεηεπόκελνη θαη πεξηιακβάλεη γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη
δεμηόηεηεο ή θαη νινθιεξσκέλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο/εξγαζίεο θαη άιια έξγα
(projects) πνπ πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθή ζπκθσλία κάζεζεο, ε νπνία απνηειεί παξάξηεκα
ηεο ζύκβαζεο Μαζεηείαο.
Γ) Ψο Ηκεξνιόγην Μάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο νξίδεηαη ην εηδηθό έληππν γηα ηελ
θαηαγξαθή ζε ηαθηηθή βάζε ησλ βαζηθώλ εξγαζηώλ ή νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ εθηειεί ν
καζεηεπόκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Μάζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. Τν
έληππν ζπκπιεξώλεηαη εβδνκαδηαίσο από ηνλ καζεηεπόκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
εθπαηδεπηή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο πνπ ηνλ επηβιέπεη θαη από ην νπνίν ελεκεξώλεηαη
ελππνγξάθσο ν εθπαηδεπηηθόο/εθπαηδεπηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο.
Ννκηθό πιαίζην καζεηείαο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Νφκν 4386/2016 αλαδηάξζξσζε ηε
δνκή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνρψξεζε ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε
ηεο καζεηείαο γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ.
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 36

Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην πξνζθέξεη δχν θχθινπο ζπνπδψλ σο εμήο:
α. ην «Γεπηεξνβάζκην Κχθιν πνπδψλ», πνπ αλήθεη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη
β. ην «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο», πνπ απνηειεί «Μεηαδεπηεξνβάζκην Κχθιν
πνπδψλ» θαη αλήθεη ζην κε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Σν «Μεηαιπθεηαθφ έηνο - ηάμε καζεηείαο» είλαη πξναηξεηηθφ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο – ηάμεο Μαζεηείαο» ζηελ Διιάδα απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ζα εθαξκνζηεί ην δπηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο (καζεηείαο) κε ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελλέα (9) κήλεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: α) καζεηεία κε εθπαίδεπζε ζην
ρψξν εξγαζίαο θαη β) καζήκαηα Δηδηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αληίζηνηρα. Με ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο Μαζεηείαο θαη πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο
Πηζηνπνίεζεο θάζε καζεηεπφκελνο δχλαηαη λα παξαθνινπζήζεη Πξνπαξαζθεπαζηηθά Μαζήκαηα
Πηζηνπνίεζεο, πνπ νξγαλψλνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ ΤΠΠΔΘ. Σελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ
«Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - ηάμεο Μαζεηείαο», έρεη ην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν θαη εγγξάθνληαη νη
καζεηεπφκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Κ. φπνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εξγαζηεξηαθέο ηνπο
αζθήζεηο νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ζην νπνίν ζα γίλεηαη ην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα εηδηθφηεηαο
(7 ψξεο).
Αλαιπηηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο» ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ:
Α. «Πξόγξακκα εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ ηεο εηδηθόηεηαο» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δηαθνζίσλ
ηξηψλ (203) σξώλ. Σν πξφγξακκα απηφ δηδάζθεηαη κία (1) εκέξα ηελ εβδνκάδα γηα επηά (7)
δηδαθηηθέο ψξεο απφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ΔΠΑ.Λ ή/θαη ζε Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (ΔΚ).
Β. «Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ρώξν εξγαζίαο», δηάξθεηαο είθνζη νθηψ (28) σξψλ
εβδνκαδηαίσο, επηκεξηζκέλν θαη’ ειάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο γηα 9 κήλεο.
Οη καζεηεπφκελνη επνπηεχνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο
ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ππνρξεσηηθά επηζθέπηεηαη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη καζεηέο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα ζε πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην.
Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηεί ππνρξεσηηθά επίζθεςε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο
καζεηείαο θαη φπνηε παξαζηεί έθηαθηε αλάγθε γηα επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη
ππνγξαθεί κεηαμχ καζεηεπφκελνπ, επηρείξεζεο θαη έρεη ζεσξεζεί απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ.,
ειέγρεη ηα έληππα ηεο καζεηείαο, θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ καζεηείαο,
θαηακεηξά ηηο απνπζίεο, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο άδεηεο , παξαθνινπζεί ηελ ελ γέλεη πξφνδν ηνπ
καζεηεπφκελνπ θαη ζπληάζζεη αλάινγεο εθζέζεηο πξνο ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα
θάζε επίζθεςε ζηελ επηρείξεζε.
Τπνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο
– Σάμε Μαζεηείαο»
Οη εξγνδφηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία
ζε εξγαζηαθφ ρψξν» ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο» ΔΠΑ.Λ, νθείινπλ λα
δηαζθαιίδνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα πνπ ηνπο αλαδεηθλχνπλ ζε δνκέο παξνρήο πνηνηηθήο
Μαζεηείαο:
1. Ο εξγνδφηεο εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Πνηφηεηαο ηεο Μαζεηείαο, φπσο απηφ έρεη
θαηαξηηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο θαη ηνλ ΟΑΔΓ.
2. Μεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ ζπλάπηεηαη «χκβαζε Μαζεηείαο», ε νπνία
ζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ηνπ
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«Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν». Ζ χκβαζε
Μαζεηείαο ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) πξσηφηππα θαη ιακβάλνπλ απφ έλα ν εξγνδφηεο, ην ΔΠΑ.Λ.
θαη ν καζεηεπφκελνο. Ο εξγνδφηεο ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Μαζεηείαο θαη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο (learning agreement). Σν Πξφγξακκα Μάζεζεο
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (learning agreement) είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ καζεηείαο
ηεο εηδηθφηεηαο, πεξηιακβάλεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ή θαη νινθιεξσκέλεο
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο θαη άιια έξγα (projects) θαη απνηειεί παξάξηεκα ηεο
χκβαζεο Μαζεηείαο.
Ζ χκβαζε Μαζεηείαο είλαη δπλαηφλ: α) λα θαηαγγειζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, β) λα αθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ ππεχζπλνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή ηνπ Δ.Κ., ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ
έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο.
3. Ο εξγνδφηεο νξίδεη έκπεηξν ζηέιερνο σο «εθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο», ν νπνίνο
αλαιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν
εξγαζίαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ
ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρνιηθή Μνλάδα κέζσ ηεο νπνίαο ν καζεηεπφκελνο ζπκκεηέρεη
ζην πξφγξακκα.
4. Σελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο πξαγκαηνπνηνχλ ηα
Δπηκειεηήξηα θαη νη θιαδηθνί Φνξείο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ εθπνλεί ν ΟΑΔΓ απφ
θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα. ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ
πξαγκαηνπνηνχληαη ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα θαη αμηνπνηνχληαη νη ηνπηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο.
5. Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην ρψξν
ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ηα θαηάιιεια κέζα θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ.
6. Ο εξγνδφηεο κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, νθείιεη λα
παξέρεη ηα απαξαίηεηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζηνπο καζεηεπφκελνπο.
7. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ καζεηεπφκελν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα αληηθείκελα
θαη ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηνλ εληάζζεη νκαιά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
8. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, θαη λα αλαζέηεη ζηνλ καζεηεπφκελν εξγαζίεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ.
9. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα κέζα (ειεθηξνληθά θαη έληππα) γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πινπνίεζεο ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, ήηνη:
α) Μεληαίν Γειηίν Απαζρφιεζεο Μαζεηεπφκελνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε
απφ ηνλ καζεηεπφκελν θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν
ηνπ εξγνδφηε θαη απνζηέιιεηαη ζην ΔΠΑ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο γηα
ηελ έγθξηζε θαηαβνιήο ηεο επηδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
β) Ζκεξνιφγην Μάζεζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνλ καζεηεπφκελν ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ ηνλ επηβιέπεη θαη ππνβάιιεηαη ζε
κεληαία βάζε ζην ΔΠΑ.Λ.. Με απηφ ην έληππν ελεκεξψλεηαη ελππνγξάθσο ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ
ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ., θαζψο θαη
γ) θάζε άιιν έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.
10. Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην έληππν «Δ3.4
Αλαγγειία Έλαξμεο/Μεηαβνιψλ χκβαζεο Μαζεηείαο», ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
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ηελ έλαξμε ηεο Μαζεηείαο θαη ηε δηαθνπή απηήο (φπνπ απαηηείηαη) γηα θάζε καζεηεπφκελν πνπ
απαζρνιεί.
11. Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε δπλαηή ππνζηήξημε ζηνλ καζεηεπφκελν γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ.
Τπνρξεώζεηο ησλ καζεηεπόκελσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο»
1. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ην «Πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηεο
εηδηθφηεηαο» ζηε ρνιηθή Μνλάδα θαη παξάιιεια, λα ζπκκεηέρεη ζην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο
ζην ρψξν εξγαζίαο».
2. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ζπλππνγξάθεη ηε χκβαζε Μαζεηείαο κε ηνλ εξγνδφηε.
3. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα εθηειεί θάζε εξγαζία πνπ ηνπ αλαζέηεη ν ππεχζπλνο γη’ απηφλ
Δθπαηδεπηηθφο (ζην ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ.) θαη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο (ζην ρψξν εξγαζίαο),
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο».
4. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ εξγνδφηε.
5. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ην σξάξην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο».
6. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα έρεη εκθάληζε ζπκβαηή κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
7. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ εξγνδφηε.
8. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηα ζηειέρε ηνπ εξγνδφηε.
9. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα κελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε πειάηεο ή ζπλεξγάηεο ηνπ
εξγνδφηε.
10. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνπο Τπεπζχλνπο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ή Δ.Κ. ζε
πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη θάπνην πξφβιεκα ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε.
11. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη, φπνπ απαηηείηαη, φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο
βεβαηψζεηο γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα ζπκπιεξψλεη έγθαηξα ηα έληππα
Μαζεηείαο (Ζκεξνιφγην Μάζεζεο, Μεληαίν Παξνπζηνιφγην Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο- Σάμεο
Μαζεηείαο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν Δθπαηδεπηή ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο θαη νη ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε Μαζεηεία ζε ρψξνπο εξγαζίαο, εθφζνλ νη καζεηέο δελ είλαη άκεζα ή έκκεζα
αζθαιηζκέλνη, γίλνληαη δσξεάλ απφ δεκφζηα λνζνθνκεία ή απφ ηαηξνχο ζπκβεβιεκέλνπο κε ην
Γεκφζην ή κε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
12. Ο καζεηεπφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ηα φξηα απνπζηψλ. Σν φξην απνπζηψλ γηα ην εξγαζηεξηαθφ
κάζεκα ηεο εηδηθφηεηαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ σξψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο κε θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθνχ απφ Γεκφζην θνξέα
δχλαηαη ην παξαπάλσ πνζνζηφ λα απμάλεηαη θαηά 5%. Σν φξην απνπζηψλ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο» δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ θαη
αδεηψλ αζζελείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. ε πεξίπησζε
ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ νξίσλ, ν σθεινχκελνο ηνπ πξνγξάκκαηνο-καζεηεπφκελνο ράλεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ελεκεξψλεηαη άκεζα ν
καζεηεπφκελνο, ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν
εξγνδφηεο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Π.Α. ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.
Γηθαηώκαηα ησλ καζεηεπόκελσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο»
Οη καζεηεπφκελνη έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα:
1. ηνλ καζεηεπφκελν παξέρεηαη ακνηβή ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξψην εδάθην ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο.
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2. ηνλ καζεηεπφκελν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 657 - 658 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ιφγσ αζζελείαο.
3. Ο καζεηεπφκελνο δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο θαλνληθέο άδεηεο ησλ
κηζζσηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1346/1983, φπσο ηζρχεη.
4. Ο καζεηεπφκελνο δηθαηνχηαη εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε νπνία ηνλ
νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρψξν καζεηείαο, ηα
νπνία ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
5. Ο καζεηεπφκελνο δηθαηνχηαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη
κεηά ην πξφγξακκα κάζεζεο ζηελ επηρείξεζε, απφ ηηο νηθείεο δνκέο ηνπ ΤΠΠΔΘ ή/θαη ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ, εθφζνλ πξνζθέξνληαη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα.
6. Ο καζεηεπφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα.
7. Ο καζεηεπφκελνο έρεη δηθαίσκα λα αλαθέξεη ζηνλ Γ/ληή ή ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ
ΔΠΑ.Λ./Δ.Κ. ηε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Μαζεηείαο θαη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
8. Ο καζεηεπφκελνο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ΔΠΑ.Λ.
ή Δ.Κ., δχλαηαη λα δεηήζεη ηε δηαθνπή ηεο χκβαζεο Μαζεηείαο ζηνλ εξγνδφηε θαη ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ ζε άιιν εξγνδφηε, εάλ είλαη εθηθηφ, γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Απνδεκίσζε καζεηεπόκελσλ/ Αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ «Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο - Σάμε
Μαζεηείαο»
Σν πνζνζηφ απνδεκίσζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ηνπ «Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο»
νξίδεηαη ζην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) επί ηνπ λφκηκνπ, λνκνζεηεκέλνπ, θαηψηαηνπ
νξίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (22,83€), ήηνη 17,12€. Σα 11€ επηδνηνχληαη απφ
πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ-Δθπαίδεπζε θαη
Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην ειιεληθφ δεκφζην θαη θαηαβάιινληαη απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ,
Σνκέα Παηδείαο/Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο ηνπ ΤΠΠΔΘ ζηνπο καζεηεπφκελνπο. Σν ππνιεηπφκελν
πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,
θαηαβάιιεηαη κεληαίσο απφ ηνλ εξγνδφηε, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ην πξφγξακκα
«Δθπαίδεπζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο – Μαζεηεία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν» ηεο εθαξκνγήο ηνπ
«Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο».
Γηα ηα ζέκαηα ηεο απνδεκίσζεο/αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ηεξνχληαη ηα
παξαθάησ:
• Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο απφ ην ΤΠΠΔΘ ηεξνχληαη κεληαία παξνπζηνιφγηα
«Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο» καζεηεπνκέλσλ, ηφζν ζηε ζρνιηθή κνλάδα φζν θαη
ζηνλ εξγνδφηε.
• Σν πνζφ ηεο επηδφηεζεο ηνπ ΤΠΠΔΘ (Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Σνκέα Παηδείαο/Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο) νξίδεηαη ζηα 11,00€ γηα θάζε εκέξα «Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο Μαζεηείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν».
• χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θάζε εξγνδφηεο (ηνπ Ηδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα)
πνπ απαζρνιεί καζεηεπφκελνπο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ΔΡΓΑΝΖ (ΔΠΔΟΑΔΓ-ΔΣΔΑΔΠ) ηνλ Πίλαθα Δ3.4: Αλαγγειία έλαξμεο/κεηαβνιψλ χκβαζεο Μαζεηείαο. Οη
εξγνδφηεο ηνπ Γεκνζίνπ ππνρξενχληαη επηπιένλ λα θαηαρσξνχλ ην απνγξαθηθφ δειηίν θάζε
καζεηεπφκελνπ ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ εξγνδφηε νχησο ψζηε λα
είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε ειέγρνπ.
• Οη καζεηεπφκελνη απφ ηελ πξψηε εκέξα καζεηείαο αζθαιίδνληαη ζην ΔΦΚΑ θαη ηνπο
παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα φιν ην δηάζηεκα καζεηείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
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παξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 1846/1951, ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2335/1995, θαζψο θαη
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4186/2013 (Α΄193).
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ καζεηεπφκελσλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο:

ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ

ΔΗΦΟΡΔ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ

(ΠΟΟΣΟ %)

(ΠΟΟΣΟ %)

Δ.Φ.Κ.Α.

34,10%

------

ΑΝΔΡΓΗΑ

3,17%

1,83%

ΣΡΑΣΔΤΖ

------

------

ΓΛΟΔΜ

------

------

ΛΠΔα Α.Δ

0,15%

------

ΔΛΠΔΚΔ-ΛΔΠΔΔ

0,24%

------

ΔΚΛΑ

0,12%

0,10%

ΟΔΚ (ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ)

------

1,00%

ΟΔΔ (ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ)

------

0,35%

37,78%

3,28%

ΔΗΦΟΡΔ

ΤΝΟΛΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

41,06%

Βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, εάλ ππάξρνπλ:
Δπαγγεικαηηθφο θίλδπλνο + 1%
Βαξέα θαη αλζπγηεηλά + 3,6%
Δ.Φ.Κ.Α. + 2% (φπνπ ππάξρνπλ βαξέα θαη αλζπγηεηλά)
Οη καζεηεπφκελνη θαηά ην δηάζηεκα ηεο «Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηείαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν», ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηφζν ηνπ θιάδνπ παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο, φζν
θαη ηνπ θιάδνπ παξνρψλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα, ν δε ρξφλνο αζθάιηζήο ηνπο είλαη ζπληάμηκνο,
δηφηη θαηαβάιινληαη εηζθνξέο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εηζθνξέο ζην ΔΦΚΑ, ηφζν ηνπ εξγνδφηε φζν θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ
ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινληαη νη ΑΠΓ
(Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο) θαη δεδνκέλνπ φηη ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
ηνπ ΔΦΚΑ δελ αλαγλσξίδεη ηελ εηδηθή πεξίπησζε αζθάιηζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ, πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη σο απνδνρέο ζηελ ΑΠΓ ην ήκηζπ ησλ απνδνρψλ.
Όπνπ ππάξρνπλ Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, επηβαξχλεηαη, ν εξγνδφηεο ή/θαη ν
καζεηεπφκελνο κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηα σο άλσ Σακεία.
• χκθσλα κε ην ηζρχνλ εκεξνκίζζην θαη δεδνκέλνπ φηη νη εηζθνξέο ζην ΔΦΚΑ, ηφζν ηνπ
εξγνδφηε φζν θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ, νη
επηβαξχλζεηο εξγνδνηψλ θαη καζεηεπφκελσλ γηα θάζε εκέξα «Δθπαίδεπζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο Μαζεηείαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν» δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΑ Δ επξώ (€)

Ζκεξνκίζζην

22,83€ x 75% = 17,12€

Πνζφ ζην νπνίν ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο

17,12/2 = 8,56€

Δηζθνξέο εξγνδφηε

8,56€ x 37,78% = 3,23€

Δηζθνξέο καζεηεπφκελνπ

8,56€ x 3,28% = 0,28€

χλνιν εηζθνξψλ

3,23€ + 0,28€ = 3,51€

Καζαξφ εηζπξαηηφκελν πνζφ απφ ηνλ καζεηεπφκελν

17,12€ - 0,28€ = 16,84€

Δπηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε, αθαηξνχκελεο ηεο
επηδφηεζεο

17,12€ (εκεξνκίζζην) +3,23€
(αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) –11€
(επηδφηεζε) = 9,35€

Οη αλσηέξσ πίλαθεο ηζρχνπλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη δχλαηαη λα
ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.
• Καλνληθέο άδεηεο: Οη καζεηεπφκελνη δηθαηνχληαη θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΑΓΔΗΔ ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΧΝ
Αλά έηνο
Γηα 4 εκέξεο «Δθπαίδεπζεο ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηείαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν» ηελ εβδνκάδα

16,00

Γηα 5 εκέξεο «Δθπαίδεπζεο ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηείαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν» ηελ εβδνκάδα

20,00

Αλά κήλα

1,33

γηα 3 κήλεο

3,99

γηα 6 κήλεο

γηα 9 κήλεο

7,98
11,97

1,67

5,01

10,02

15,03

• Ζ επηδφηεζε δελ θαηαβάιιεηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ γηα ηηο εκέξεο ηεο θαλνληθήο άδεηαο, αζζέλεηαο,
δψξσλ θαη ινηπψλ επηδνκάησλ, (φπνπ απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ). ηηο πεξηπηψζεηο
θαλνληθήο άδεηαο νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νιφθιεξν ην πξνβιεπφκελν
εκεξνκίζζην ζηνπο καζεηεπφκελνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απνπζίαο ιφγσ αζζέλεηαο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 657-658 ηνπ Α.Κ.
• Οη εξγνδφηεο, πνπ απαζρνινχλ γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο - Μαζεηεία ζηνλ
εξγαζηαθφ ρψξν» καζεηεπφκελνπο-απνθνίηνπο ΔΠΑ.Λ., απνζηέιινπλ ζην ΔΠΑ.Λ. φπνπ θνηηά
θάζε καζεηεπφκελνο πξσηφηππν Μεληαίν Παξνπζηνιφγην Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο - Σάμεο
Μαζεηείαο. Σν σο άλσ παξαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην ΔΠΑ.Λ. έγθαηξα κεηά απφ
ηελ ιήμε θάζε κήλα, λα πξσηνθνιιείηαη θαη λα θπιάζζεηαη απφ απηφ. ηνλ εξγνδφηε θπιάζζεηαη
αληίγξαθν ηνπ κεληαίνπ παξνπζηνινγίνπ «Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο».
• Με επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
επνπηεχνπλ θάζε ηάμε καζεηείαο θαηαρσξίδνληαη νη παξνπζίεο ησλ καζεηεπφκελσλ ζε
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ καζεηεπφκελσλ πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ, Σνκέα Παηδείαο/Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΠΔΘ. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξψηε (1) πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ καζεηεπφκελσλ απνηειεί ε
ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ εηζφδνπ ζπκκεηερφλησλ ΔΚΣ
θαη αληίζηνηρα γηα ηελ ηειεπηαία πίζησζε ε ζπκπιήξσζε ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ εμφδνπ
ζπκκεηερφλησλ ΔΚΣ.
• Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ην εξγνδφηε ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
πξνζεζκίεο.
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Θεζκηθό Πιαίζην Μαζεηείαο
Ν. 4186/2013

Ν. 4386/2016 (άξζξν 66)

Ν. 4452/2017 (άξζξα 7, 12, 32)

ΜΔΣΑΛΤΚΔΗΑΚΟ ΔΣΟ – ΣΑΞΖ ΜΑΘΖΣΔΗΑ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΔΠΑ.Λ.
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«Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο Μαζεηείαο»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 20405/373
«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ «Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο - ηάμεο
καζεηείαο» ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/179513/Γ4
«Τινπνίεζε Πηινηηθήο Σάμεο Μαζεηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 217890/ΓΓ4
«Καζνξηζκόο αξηζκνύ καζεηώλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο (ΔΠΑ., ΔΠΑ.Λ - Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε Μαζεηείαο, ΗΔΚ
θαη ΔΚ), νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ Μαζεηεία - Πξαθηηθή Άζθεζε
ζην Γεκόζην Σνκέα, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 462/6
«Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. νηθ. 20405/373/2016 θνηλήο ππνπξγηθήο
απόθαζεο «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο Μαζεηείαο (Β’ 1371)»»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 5743/125
«Πιαίζην Πνηόηεηαο Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηεο ΔΔΚ»
Τπνπξγηθή Απφθαζε 26412
«Τινπνίεζε Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο - Σάμε Μαζεηείαο αξκνδηόηεηαο
ΤΠ.Π.Δ.Θ.»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 26381
«Πιαίζην Πνηόηεηαο Μαζεηείαο»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 26385
«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 462/6/4.01.2017 απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζρεηηθά κε ηνλ Καζνξηζκό
αξηζκνύ καζεηώλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(ΔΠΑ., ΔΠΑ.Λ - Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε Μαζεηείαο, ΗΔΚ θαη ΔΚ), νη
νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ Μαζεηεία -Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Γεκόζην
Σνκέα, θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 (Β’ 16).»
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 7977/167
«Πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηελ «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο
Μαζεηείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο» γηα ηελ εηδηθόηεηα «Σερληθόο
Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/26648/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/ 33678 /Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «Βνεζόο Ννζειεπηή»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33695/Γ4
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. Φ7/179513/Γ4/ 26-10-2016 ππνπξγηθήο
απόθαζεο (Β'3529)»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/33671/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο-ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ,
Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/ 33685/Γ4
«Έλαξμε θαη νινθιήξσζε ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ
έηνπο-Σάμεο Μαζεηείαο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ7/39477/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο
Μαζεηείαο» γηα ηελ εηδηθόηεηα «ύγρξνλε Δπηρεηξεκαηηθή Γεσξγία»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/26651/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηελ «Τινπνίεζε ηεο Πηινηηθήο Σάμεο
Μαζεηείαο» γηα ηελ εηδηθόηεηα «Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/26650/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΔΚ 1371Β 17.05.2016
ΦΔΚ 3529Β 01.11.2016
ΦΔΚ 4176Β 23.12.2016
ΦΔΚ 16Β 12.01.2017

ΦΔΚ 472Β 17.02.2017
ΦΔΚ 490Β 20.02.2017
ΦΔΚ 490Β 20.02.2017
ΦΔΚ 491Β 20.02.2017
ΦΔΚ 661Β 02.03.2017

ΦΔΚ 701Β 07.03.2017

ΦΔΚ 730Β 09.03.2017

ΦΔΚ 731Β 09.03.2017
ΦΔΚ 732Β 09.03.2017
ΦΔΚ 732Β 09.03.2017

ΦΔΚ 754Β 09.03.2017
ΦΔΚ 756Β 09.03.2017
ΦΔΚ 756Β 09.03.2017
ΦΔΚ 780Β 13.03.2017
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Γεσπιεξνθνξηθήο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33692/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33697/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «Σερληθόο Ορεκάησλ»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33687/Γ4
«Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ην «Μεηαιπθεηαθό έηνο - ηάμε καζεηείαο» ησλ
απνθνίησλ ηεο εηδηθόηεηαο «Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο»»
Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ2/33691/Γ4

ΦΔΚ 781Β 13.03.2017
ΦΔΚ 796Β 13.03.2017
ΦΔΚ 836Β 15.03.2017

α
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ΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Α΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Νέα Διιεληθά

ΧΡΔ
4

Άιγεβξα
3
4
Γεσκεηξία
1
Φπζηθή
2
3. Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία
1
Βηνινγία
1
4. Πνιηηηθή Παηδεία (δηαθξηηά δηδαθηέα αληηθείκελα
2
Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ θαη Κνηλσληνινγία)
5. Ηζηνξία
1
6. Θξεζθεπηηθά
1
7. Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
2
8. Φπζηθή Αγσγή
2
9. Πιεξνθνξηθή
2
ύλνιν
22 ψξεο
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
1. Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία
2
ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο – Αζθάιεηα & Τγεία ζην
2
ρψξν εξγαζίαο.
2. Εψλε Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
3
ύλνιν
7 ψξεο
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
(νη καζεηέο ζα επηιέγνπλ ηξία (3) καζήκαηα κεηαμχ ησλ νθηψ (8) πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ αλάινγα κε ηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ΔΠΑ.Λ.)
1. Αγσγή Τγείαο
2
2. Αξρέο Γξακκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ
2
3. Αξρέο Ζιεθηξνινγίαο & Ζιεθηξνληθήο
2
4. Αξρέο Μεραλνινγίαο
2
5. Αξρέο Οηθνλνκίαο
2
6. Βαζηθέο Αξρέο χλζεζεο
2
7. Γεσπνλία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε
2
8. Ναπηηθή Σέρλε
2
2.

Μαζεκαηηθά

ύλνιν σξώλ:
Γεληθό ύλνιν

6 ψξεο
35 ώξεο

Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)
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Α΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Νέα Διιεληθά

2.

Μαζεκαηηθά

3.

Φπζηθέο Δπηζηήκεο

5.
7.
9.

Ηζηνξία
Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
Πιεξνθνξηθή

ΧΡΔ
4

Άιγεβξα
Γεσκεηξία
Φπζηθή
Υεκεία

3
1

4

2
1
1
1
2
15 ψξεο

ύλνιν
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
1. Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία
2. Εψλε Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ

2
2
4 ψξεο

ύλνιν
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
(νη καζεηέο ζα επηιέγνπλ ηξία (3) καζήκαηα κεηαμχ ησλ νθηψ (8) πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ αλάινγα κε ηνπο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ΔΠΑ.Λ.)
1. Αγσγή Τγείαο
2
2. Αξρέο Γξακκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ
2
3. Αξρέο Ζιεθηξνινγίαο & Ζιεθηξνληθήο
2
4. Αξρέο Μεραλνινγίαο
2
5. Αξρέο Οηθνλνκίαο
2
6. Βαζηθέο Αξρέο χλζεζεο
2
7. Γεσπνλία θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε
2
8. Ναπηηθή Σέρλε
2
ύλνιν σξώλ:
6 ψξεο
Γεληθό ύλνιν: 25 ώξεο
Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016

Β΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

ΧΡΔ

Νέα Διιεληθά

3
Άιγεβξα
Γεσκεηξία
Φπζηθή
Υεκεία

2
1
1
1

2.

Μαζεκαηηθά

3.

Φπζηθέο Δπηζηήκεο

4.
5.
6.
7..

Θξεζθεπηηθά
Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
Φπζηθή Αγσγή
ύλνιν
Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα
Γεληθό ύλνιν σξώλ:

3
2
1
1
1
1
12
23
35

Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)
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Β΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Νέα Διιεληθά

2.

Μαζεκαηηθά

3.

Φπζηθέο Δπηζηήκεο

4.
5.

Θξεζθεπηηθά
Πνιηηηθή Παηδεία (Οηθνλνκία, Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη Αξρέο Γηθαίνπ
θαη Κνηλσληνινγία)
ύλνιν

ΧΡΔ
3

Άιγεβξα
Γεσκεηξία
Φπζηθή
Υεκεία

2
1
1
1

3
2
1
1
10

Πεγή: Υ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Διιεληθή Γιψζζα

Νέα Διιεληθή Γιψζζα
Λνγνηερλία
Άιγεβξα
Μαζεκαηηθά
Γεσκεηξία
Φπζηθή
Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Υεκεία
Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)
Φπζηθή Αγσγή

ΧΡΔ
2
1
2
1
2
1

3
3
3
1
1
1
12
23
35

ύλνιν:
Μαζήκαηα Δηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα
ύλνιν σξώλ:

Πεγή : άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ Νόκνπ 4186 (ΦΔΚ 193/17.09.2013)

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Διιεληθή Γιψζζα

Νέα Διιεληθή Γιψζζα
Λνγνηερλία
Άιγεβξα
Γεσκεηξία

2.

Μαζεκαηηθά

3.

Φπζηθή

5.
6.
7.

Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ
Φπζηθή Αγσγή
Ξέλε Γιψζζα (Αγγιηθά)

ΧΡΔ
2
1
2
1

3
3
1

1
1
1
ύλνιν
10
Πεγή : Υ.Α. 100634/Γ2 (ΦΔΚ 1915/15.07.2014)
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Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑ.Λ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ
1.

Διιεληθή Γιψζζα

Νέα Διιεληθή Γιψζζα
Λνγνηερλία
Άιγεβξα
Γεσκεηξία

2.

Μαζεκαηηθά

3.

Φπζηθή

5.

Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ

ΧΡΔ
2
1
2
1

3
3
2

2
ύλνιν
10
Πεγή : Υ.Α. 100634/Γ2 (ΦΔΚ 1915/15.07.2014)
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ελίδα 48

Μ αθήμαηα Διδικ οηήηω ν Ημεπήζιω ν ΔΠΑ.Λ.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ΔΠΑ.Λ.**
(Θ: ζεσξία, Δ: εξγαζηήξην, : ζρέδην)
ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Β΄ ηάμε:
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ

1Θ+3Δ

2.

Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

2Θ+2Δ

3.

Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο

2Θ+2Δ

4.

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

1Θ+2Δ

5.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ

6.

Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ & Πξνδηαγξαθψλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ

6.

Αγγιηθά Σνκέα

4Δ
1Θ+2Δ
1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

2.

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

3.

Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ

1Θ+4Δ

4.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ

2Θ+2Δ

5.

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

2Θ+2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Τ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

** εκείσζε: Οη ηίηινη ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πεξί ηεο απνλνκήο
ηνπο, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 θαη γηα ηα Δζπεξηλά 2017-18.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 49

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύσλ Ζ/Τ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

2.

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

3.

Δηδηθά Θέκαηα ζην Τιηθφ θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

1Θ+4Δ

4.

Σερληθή Τπνζηήξημε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηαδηθηπαθψλ
Τπνδνκψλ

1Θ+3Δ

5.

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

2Θ+2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο - Δθαξκνγέο

3Θ + 3Δ

2

Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ

2Θ

3.

ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ

3Δ

4.

Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ - Δθαξκνγέο

2Θ+5Δ

5.

Βαζηθή Ζιεθηξνινγία θαη Δθαξκνγέο

2Θ + 2Δ

6.

Αγγιηθά Σνκέα

1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ
Μαζήκαηα
1.

ηνηρεία Μεραλψλ

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ώξεο
3Θ
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2

ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

3Θ + 5Δ

3.

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία - Δξγαιεηνκεραλέο

2Θ + 6Δ

4.

ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ

2Θ

5.

Αλειθπζηήξεο – Αλπςσηηθέο Μεραλέο

2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθόο Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2.

ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ

3Θ

3.

πληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ
θαπζίκσλ

2Θ+3Δ

4.

Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε

1Θ + 3Δ

1. Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία Κεληξηθήο Θέξκαλζεο
5.

ρέδην Δηδηθφηεηαο

1Θ + 5Δ
2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Φχμεο – Κιηκαηηζκνχ

3Θ + 5Δ

2.

ηνηρεία Μεραλψλ

3.

Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ

3Θ+4Δ

4.

πζηήκαηα Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη Απηνκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ
Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

1Θ + 2Δ

5.

Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

2Δ

3Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ορεκάησλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ΜΔΚ ΗΗ

3Θ + 4Δ

2.

ηνηρεία Μεραλψλ

3.

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ ΗΗ

3Θ+4Δ

4.

Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ

2Θ+4Δ

3Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ ΗΗ

3Θ + 4Δ

2.

ηνηρεία Μεραλψλ

3.

Γνκή θαη πζηήκαηα Αεξνζθαθψλ

4.

Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο Αεξνζθαθψλ

5.

Μεηξήζεηο - Όξγαλα Μεηξήζεσλ

3Θ
3Θ + 4Δ
3Θ
1Θ+2Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ
Ρεχκαηνο)

2Θ + 2Δ

2

Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο

2Θ +3Δ

3.

ρέδην Ζιεθηξνινγηθφ - Ζιεθηξνληθφ & κε Ζ/Τ

2

4.

Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ

3Δ
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ελίδα 52

5.

Απηνκαηηζκνί, Αηζζεηήξεο θαη Βαζηθά Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά

1Θ +3Δ

6.

Βαζηθά Ζιεθηξνληθά

1Θ +3Δ

7.

Αγγιηθά Σνκέα

1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ

3Θ

2.

Φεθηαθά πζηήκαηα

3Θ

3.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ

6Δ

4.

Γίθηπα Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ

3Δ

5.

Γηαρείξηζε, Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ
θαη Γηθηχσλ πζηεκάησλ
Ζιεθηξνληθέο Μεηξήζεηο θαη πζηήκαηα Αζθάιεηαο

6.

1Θ+4Δ
1Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνηερλία

3Θ

2.

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο

3Θ

3.

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ

4.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο θαη Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ

5.

Απηνκαηηζκνί Πξνγξακκαηηδφκελεο Λνγηθήο

3Θ+4Δ
4Δ
2Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνηερλία

3Θ

2.

Φεθηαθά πζηήκαηα

3Θ

3.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ

6Δ

4.

Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο

1Θ+2Δ

5.

πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ - Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο

1Θ+4Δ

6.

Μεραηξνληθή

1Θ+2Δ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ

3Θ

2.

Φεθηαθά πζηήκαηα

3Θ

3.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ

6Δ

4.

Γηαρείξηζε θαη Δγθαηάζηαζε Γηθηχσλ

3Δ

5.

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα - Δθαξκνγέο Σειεκαηηθήο

1Θ +4Δ

6.

πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Αζθάιεηαο

1Θ+2Δ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΣΟΜΔΑ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ,
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα
1.

Οηθνδνκηθφ ρέδην

2.

Σνπνγξαθία

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ώξεο
4
2Θ+3Δ
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&

3.

Σνπνγξαθηθφ ρέδην – Φεθηαθή Υαξηνγξαθία

4.

Κηηξηαθά Έξγα θαη Γνκηθά Τιηθά

5.

ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ

4Δ

6.

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ θαη Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο

2Θ

7.

Αγγιηθά Σνκέα

1Θ

3Δ
2Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο

Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην

4

2.

Οηθνδνκηθή

3Θ

3.

ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο

4.

Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα

5.

Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ

2Θ+2Δ

6.

ρέδην Έξγσλ κε ρξήζε Ζ/Τ

4Δ

1Θ+2Δ
5Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Λνγηζηηθέο

2.

Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ

2Θ

3.

Θεσξία Σνπξηζκνχ θαη Δθαξκνγέο

3Δ

4.

Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή (Logistics)

2Θ

5.

Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φχιια (ECXEL)

2Δ
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3Θ+3Δ
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6.

ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθνχ – Δκπνξηθνχ - Δξγαηηθνχ)

4Θ

7.

Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή

2Θ

8.

Αγγιηθά Σνκέα

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Φνξνινγηθή Πξαθηηθή

2Θ+4Δ

4.

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

4Δ

5.

Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο

3Θ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνύ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Δθαξκνγέο Δθνδηαζηηθήο (Logistics)

2Θ+3Δ

4.

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ

2Θ+2Δ

5.

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

4Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Δθαξκνγέο Marketing

2Θ+2Δ

4.

Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή Γηαθήκηζεο

2Θ+3Δ

5.

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

4Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνπξηζκό
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Δθαξκνγέο ζηνλ Σνπξηζκφ

6Δ

4.

Γεσγξαθία Σνπξηζκνχ

5Θ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

2Θ

6.

Γαιιηθά ή Γεξκαληθά

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα
1.

Αξρέο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

2.

Πεξηβάιινλ θαη Γεσξγία

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ώξεο
2Θ
1Θ+2Δ
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3.

Φπηηθή Παξαγσγή

2Θ+3Δ

4.

Εσηθή Παξαγσγή

2Θ+1Δ

5.

Σερλνινγία Σξνθίκσλ

2Θ+2Δ

2.

Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ

1Θ +1Δ

3.

ηνηρεία Γεσξγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Γεσξγηθά Μεραλήκαηα

2Θ +1Δ

6.

Αγγιηθά Σνκέα

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Γελδξνθνκία

3Θ+2Δ

3.

Αλζνθνκία Λαραλνθνκία

3Θ+2Δ

4.

Βηνινγηθή Γεσξγία

2Θ+1Δ

5.

Δθκεράληζε Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ

2Θ+2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Εσηθήο Παξαγσγήο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Βννηξνθία – Αηγνπξνβαηνηξνθία

3Θ+3Δ

3.

Τδαηνθαιιηέξγεηεο

2Θ+2Δ

4.

Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ

2Θ+2Δ
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5.

Βηνινγηθή Γηαηξνθή Εψσλ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ+1Δ
2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Φπηά Κεπνηερλίαο

2Θ+2Δ

3.

Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ Κεπνηερλίαο

2Θ+2Δ

4.

Καιιηέξγεηα Αλζνθνκηθψλ Φπηψλ

3Θ+2Δ

5.

ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ θαη Ζ/Τ

2Θ+2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

3Θ+2Δ

3.

Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ

3Θ+2Δ

4.

Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ

2Θ+2Δ

5.

πζθεπαζία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

2Θ+1Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Σνκέαο Ναπηηιηαθώλ Δπαγγεικάησλ
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ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ναπζηπινΐα I

2Θ+2Δ

2.

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο Η

3.

ηνηρεία Ναππεγείαο – Δπζηάζεηα Πινίνπ – Αξρέο Πξφσζεο

4.

Ναπηηθά Αγγιηθά

5.

Ναπηηθή Μεραλνινγία

6.

ηνηρεία Μεραλνινγηθνχ - Ναππεγηθνχ ρεδίνπ

3Δ

7.

πζηήκαηα Διέγρνπ Γέθπξαο - Μεραλνζηαζίνπ

1Θ

8.

Ναπηηθφ Γίθαην – Γηεζλείο Καλνληζκνί ζηελ Ναπηηιία – Γηνίθεζε
Πινίνπ

3Θ

2Θ
2Θ+1Δ
2Θ
3Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/113700/Γ4 (ΦΔΚ 2177 η. Β’ /13.07.2016)

Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ναπζηπινΐα ΗΗ

3Θ+2Δ

2.

Μεηαθνξά Φνξηίσλ

3Θ+1Δ

3.

Ναπηηθφ Γίθαην – Γηαρείξηζε Πινίνπ

4.

Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο ΗΗ

2Θ+3Δ

5.

Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα

1Θ+2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

3Θ

3Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Δηδηθόηεηα: Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2.

Μεραλέο Πινίνπ II

4Θ+3Δ

3.

Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ II

2Θ

4.

Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ

2Δ

5.

Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ΗΗ θαη Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ II

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

2Θ + 4Δ
3Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ, ΔΤΔΞΗΑ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αλαηνκία – Φπζηνινγία

3Θ

2.

Πξψηεο Βνήζεηεο

2Δ

3.

Τγεία θαη Γηαηξνθή

2Θ

4.

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

2Θ

5.

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα

2Δ

6.

Αγγιηθά Σνκέα

2Θ

7.

Δηδηθφ Μάζεκα Α΄

5 (Θ+Δ)

8.

Δηδηθφ Μάζεκα Β΄

5 (Θ+Δ)
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη δχν απφ ηα παξαθάησ Δηδηθά Μαζήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ
.Δ. ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
θάζε ΔΠΑ.Λ. ζηε Γ΄ ηάμε.
α)

Μηθξνβηνινγία Η
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Ώξεο

1Θ + 4Δ
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β)

Ννζειεπηηθή Η

1Θ + 4Δ

γ)

Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Η

1Θ + 4Δ

δ)

χγρξνλε Αηζζεηηθή Η

1Θ + 4Δ

ε)

Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία Η

1Θ + 4Δ

ζη) Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο Η

5Δ

δ)

Οδνληνηερλία Η

1Θ + 4Δ

ε)

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία Η

1Θ + 4Δ

ζ)

Αθηηλνηερλνινγία Η

1Θ + 4Δ

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζην ΔΠΑ.Λ. ή ζην Δ.Κ. ηεο πεξηνρήο δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία 2 νπ
Δηδηθνχ Μαζήκαηνο ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ηφηε κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο θαη ηεο νηθίαο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη πέληε (5) ψξεο ηνπ Δηδηθνχ Μαζήκαηνο
θαηαλέκνληαη σο εμήο:
(α) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Αλαηνκία – Φπζηνινγία
(β) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Πξψηεο Βνήζεηεο
(γ) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
(δ) 2 ψξεο (1Θ+ 1Δ) ζην Δηδηθφ Μάζεκα Α΄, εθηφο ηνπ καζήκαηνο Βαζηθέο Δθαξκνγέο
Κνκκσηηθήο Η πνπ είλαη απνθιεηζηηθά (7Δ),
Καη ην σξνιφγην πξφγξακκα αλαδηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αλαηνκία – Φπζηνινγία

4Θ

2.

Πξψηεο Βνήζεηεο

3Δ

3.

Τγεία θαη Γηαηξνθή

2Θ

4.

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

2Θ

5.

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα

3Δ

6.

Αγγιηθά Σνκέα

2Θ

7.

Δηδηθφ Μάζεκα Α΄

7 (Θ+Δ)
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)
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Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Ννζειεπηή
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Ννζνινγία

2Θ

3.

Ννζειεπηηθή

4.

ηνηρεία Νεπξνινγίαο - Φπρηαηξηθήο

2Θ

5.

Δθαξκνγέο Ννζειεπηηθήο

7Δ

6.

ηνηρεία Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο

2Θ

3Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Ηαηξηθώλ – Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Αηκαηνινγία II

2Θ+3Δ

4.

Μηθξνβηνινγία ΗΗ

2Θ+3Δ

5.

Αλνζνινγία

2Θ+2Δ

6.

Κιηληθή Βηνρεκεία II

1Θ+3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ
Μαζήκαηα
1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II
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Ώξεο
3Θ

ελίδα 63

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Παηδαγσγηθφ Πεξηβάιινλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ - Αηζζεηηθή
Αγσγή

4.

Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

2Θ

5.

ηνηρεία Γεληθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο

2Θ

6.

Δθαξκνγέο Βξεθνλεπηνθνκίαο

7Δ

2Θ + 5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗI

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Φπζηθνζεξαπεία

2Θ+4Δ

4.

Πξαθηηθή Φπζηθνζεξαπεία

1Θ+3Δ

5.

Ζιεθηξνζεξαπεία ΗΗ

1Θ+2Δ

6.

Φπζηθά Μέζα θαη Δθαξκνγή ηνπο

1Θ+4Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Οδνληνηερλίηε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Αθίλεηε Πξνζζεηηθή

2Θ+5Δ

4.

Αθίλεηε Πξνζζεηηθή θαη Πνξζειάλε

2Θ+5Δ

5.

ηνηρεία Οξζνδνληηθήο

1Θ+3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Αθηηλνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Αθηηλνηερλνινγία (Θεσξία Αθηηλνηερλνινγίαο & Δξγαζηήξην
Αθηηλνηερλνινγίαο)

2Θ+10Δ

4.

Αθηηλναλαηνκηθή

1Θ+1Δ

5.

Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο

1Θ

6.

Νεψηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη

3Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Φαξκαθείνπ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Κνζκεηνινγία

2Θ+3Δ

4.

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ΗΗ

2Θ+3Δ

5.

ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο II

2Θ+2Δ

6.

Φαξκαθνινγία - Σνμηθνινγία

4Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016))

Δηδηθόηεηα: Αηζζεηηθήο Σέρλεο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ
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3.

χγρξνλε θαη Αξραηνειιεληθή Αηζζεηηθή θαη Δπεμία

4.

Κνζκεηνινγία

5.

Μαθηγηάδ ΗΗ

6.

Αηζζεηηθή Άθξσλ – Ολπρνπιαζηηθή

2Θ+6Δ
2Θ
1Θ+3Δ
4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Γεξκαηνινγία

2Θ

4.

Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο Σέρλεο ΗΗ

6Δ

5.

Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα

4Δ

6.

Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ ΗΗ

6Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Διεχζεξν ρέδην

4

2.

Γξακκηθφ ρέδην

3

3.

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο

3Θ

4.

Αξρέο χλζεζεο

3Δ

5.

Δθαξκνζκέλεο Σέρλεο κε ρξήζε Ζ/Τ

5Δ

6.

Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα

5Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)
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Γ΄ ηάμε

Δηδηθόηεηα: ρεδηαζκνύ Δζσηεξηθώλ Υώξσλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

Γηακφξθσζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ ΗΗ

1Θ+4Δ

4.

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην θαη Φεθηαθή ρεδίαζε ΗΗ

3+3Δ

5.

Γηαθνζκεηηθή χλζεζε ΗΗ

1Θ+4Δ

6.

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα

3
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Γξαθηθώλ Σερλώλ
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Τ

3.

Γξακκηθφ ρέδην

3

4.

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα

6

5.

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο ΗΗ & Φεθηαθή ρεδίαζε Δληχπνπ

8Δ

6.

Σερληθέο Δθηχπσζεο

1Θ+4Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο - Απνθαηάζηαζεο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ
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3.

πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο

2Θ+5Δ

4.

ρεδηαζηηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο

2+2Δ

5.

Διεχζεξν ρέδην

3

6.

Αληίγξαθν Έξγσλ Σέρλεο

5Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐαο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

ρέδην Κνζκεκαηνπνηίαο

3

4.

Δξγαζηήξην Κνζκεκαηνπνηίαο I (Υεηξνπνίεην)

10Δ

5.

Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο Μεηαιινπιαζηηθήο

3Δ

6.

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα

3
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδύκαηνο
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

Πνηνηηθφο Έιεγρνο Τθάζκαηνο

2Θ+2Δ

4.

Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ Πξντφληνο

1Θ+3Δ

5.

Σερλνινγία Κισζηνυθαληνπξγίαο πιψλ θαη Τθάζκαηνο

2Θ+3Δ

6.

Σερλνινγία πξνηχπσλ θνπήο (παηξφλ) II θαη Ραθήο Δλδχκαηνο

6Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Δπηπινπνηία - Ξπινγιππηηθή
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

Γξακκηθφ ρέδην

3

4.

Σερλνινγία Ξχινπ – Μεηξήζεηο

2Θ

5.

Ξχιηλεο Καηαζθεπέο

1Θ+6Δ

6.

πλδεζκνινγία Δπίπινπ - Ξπινγιππηηθή

2Θ+5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Μ αθήμαηα Διδικ όηηηαρ Δζπεπινώ ν ΔΠΑ.Λ.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΔΠΑ.Λ.
(Θ: ζεσξία, Δ: εξγαζηήξην, : ζρέδην)Π
ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Β΄ ηάμε:
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Βαζηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο

2Θ+2Δ

2.

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

1Θ+2Δ

3.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Ηζηνηφπσλ

4.

Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ & Πξνδηαγξαθψλ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ

5.

Αγγιηθά Σνκέα

4Δ
1Θ+2Δ
1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ

1Θ+3Δ

2.

Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

2Θ+2Δ

3.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ

2Θ+2Δ

4.

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

2Θ+1Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

2.

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

3.

Δηδηθά Θέκαηα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ

1Θ+5Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύσλ Ζ/Τ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ

1Θ+3Δ

2.

Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

2Θ+2Δ

3.

Σερληθή Τπνζηήξημε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηπαθψλ
Τπνδνκψλ

1Θ+3Δ

4.

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

2Θ+1Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

2.

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

3.

Δηδηθά Θέκαηα ζην Τιηθφ θαη ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

1Θ+5Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ

1Θ+3Δ

2.

Τιηθφ θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

2Θ+2Δ

3.

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ

2Θ+2Δ

4.

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο

2Θ+1Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

2.

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ

3Θ+1Δ

3.

Δηδηθά Θέκαηα ζην Πξνγξακκαηηζκφ Τπνινγηζηψλ

1Θ+5Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο - Δθαξκνγέο

2

Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ

3.

Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ - Δθαξκνγέο

4.

Αγγιηθά Σνκέα

3Θ + 3Δ
2Θ
2Θ+4Δ
1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηαζθεπώλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ

2

Βαζηθή Ζιεθηξνινγία

2Θ + 2Δ

3.

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία - Δξγαιεηνκεραλέο

2Θ + 3Δ

4.

Αλειθπζηήξεο – Αλπςσηηθέο Μεραλέο

2Θ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

1Θ

3Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2

ηνηρεία Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

3.

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία - Δξγαιεηνκεραλέο

3Δ

4.

Δλαιιαθηηθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο – Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο**

2Θ

3Θ + 5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

** Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18, ην κάζεκα Δλαιιαθηηθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο - Δμνηθνλφκεζε
Δλέξγεηαο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην κάζεκα ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ.

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθόο Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ

2.

Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε

1Θ + 4Δ

3.

Βαζηθή Ζιεθηξνινγία

2Θ + 2Δ

4.

ρέδην Δηδηθφηεηαο

2Δ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

1Θ

3Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2.

ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ

3Θ

3.

πληήξεζε θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ Καχζεο Τγξψλ θαη Αεξίσλ
Καπζίκσλ

2Θ + 3Δ

4.

Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία Κεληξηθήο Θέξκαλζεο

1Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ

3Θ + 4Δ

2.

Βαζηθή Ζιεθηξνινγία

2Θ+2Δ

3.

ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ

3Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2.

ηνηρεία ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ

3Θ+5Δ

3.

πζηήκαηα Διέγρνπ, Ρχζκηζεο θαη Απηνκαηηζκνχ Δγθαηαζηάζεσλ
Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ

1Θ+2Δ

4.

Μεραλνινγηθή ρεδίαζε Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Κιηκαηηζκνχ

2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ορεκάησλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο Η

3Θ + 4Δ

2.

Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ

2Θ+4Δ

3.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2.

Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο ΗΗ

3Θ+4Δ

3.

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ ΗΗ

3Θ+3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Γνκή θαη πζηήκαηα Αεξνζθαθψλ

2Θ + 4Δ

2.

ρέδην Δηδηθφηεηαο

3.

Μεηξήζεηο - Όξγαλα Μεηξήζεσλ

4.

Γηαδηθαζίεο πληήξεζεο Αεξνζθαθψλ

2Δ
1Θ + 3Δ
3Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα
1.

ηνηρεία Μεραλψλ

2.

Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ ΗΗ

3.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

Ώξεο
4Θ
4Θ+5Δ
3Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016
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ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνηερλία (Κπθιψκαηα πλερνχο θαη Δλαιιαζζφκελνπ
Ρεχκαηνο)

2Δ

2

Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο

2Θ +3Δ

3.

Απηνκαηηζκνί, Αηζζεηήξεο θαη Βαζηθά Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά

1Θ +3Δ

4.

Βαζηθά Ζιεθηξνληθά

1Θ +3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Δηζαγσγή ζηηο Δπηθνηλσλίεο θαη ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα

2Θ

2.

Γίθηπα Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ

3Δ

3.
4.

Γηαρείξηζε, Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ
θαη Γηθηχσλ πζηεκάησλ
Ζιεθηξνληθέο Μεηξήζεηο θαη πζηήκαηα Αζθάιεηαο

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

1Θ+4Δ
1Θ+2Δ
2Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Δπηθνηλσληψλ

3Θ

2.

Φεθηαθά πζηήκαηα

3Θ

3.

Ζιεθηξνληθέο Γηαηάμεηο

2Δ

4.

Ζιεθηξνληθέο Καηαζθεπέο

2Δ

5.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ

6Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ
Γ ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Κπθιψκαηα πλερνχο Ρεχκαηνο – Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο

3Θ+3Δ

2.

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΗΗ

3Θ+4Δ

3.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνηερλία

3Θ

2.

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο

3Θ

3.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνηερλίαο θαη Ζιεθηξηθψλ Μεραλψλ

4Δ

4.

Απηνκαηηζκνί Πξνγξακκαηηδφκελεο Λνγηθήο

2Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ

1Θ+3Δ

2.

Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο

1Θ+2Δ

3.

πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ - Πξνγξακκαηηδφκελνη ειεγθηέο

1Θ+4Δ

4.

Μεραηξνληθή

1Θ+2Δ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 77

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνηερλία

3Θ

2.

Φεθηαθά πζηήκαηα

3Θ

3.

Ζιεθηξνληθέο Καηαζθεπέο

2Δ

4.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ

6Δ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα θαη ηηο Δπηθνηλσλίεο

2Θ

2.

Γηαρείξηζε θαη Δγθαηάζηαζε Γηθηχσλ

3Δ

3.

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα - Δθαξκνγέο Σειεκαηηθήο

1Θ+4Δ

4.

πζηήκαηα Διέγρνπ θαη Αζθάιεηαο

1Θ+2Δ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Σερλνινγία Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ

3Θ

2.

Φεθηαθά πζηήκαηα

3Θ

3.

Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληαθψλ ηνηρείσλ

2Δ

4.

Ζιεθηξνληθέο Καηαζθεπέο

2Δ

5.

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ

6Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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ΣΟΜΔΑ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ,
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΎ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Σνπνγξαθία

2Θ+3Δ

2.

Κηηξηαθά Έξγα θαη Γνκηθά Τιηθά

2Θ+2Δ

3.

ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ Η

4Δ

4.

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ θαη Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο

2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά Έξγα

5Δ

2.

Οηθνδνκηθφ ρέδην

4

3.

Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ

4.

ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε ρξήζε Ζ/Τ

2Θ+2Δ
2Δ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053 η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην

4

2.

Οηθνδνκηθή

3Θ

3.

ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο

4.

ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε ρξήζε Ζ/Τ Η

4Δ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ

1Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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&

ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Λνγηζηηθέο

3Θ+3Δ

2.

Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ

2Θ

3.

Θεσξία Σνπξηζκνχ θαη Δθαξκνγέο

3Δ

4.

Δηζαγσγή ζηελ Δθνδηαζηηθή (Logistics)

2Θ

6.

ηνηρεία Γηθαίνπ (Αζηηθφ – Δξγαηηθφ)

2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλν Πεξηβάιινλ Γξαθείνπ

2.

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

4Δ

3.

Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο

3Θ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

2Θ

2Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Φνξνινγηθή Πξαθηηθή

2Θ+4Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα : Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνύ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Απνζεθψλ

2.

Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή

3.

Δθαξκνγέο Δθνδηαζηηθήο (Logistics)

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

3Θ+2Δ
3Θ
2Θ+3Δ
2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μεηαθνξψλ

4.

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

2Θ+2Δ
4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Γηαθήκηζε Δπηθνηλσλία θαη Γεκφζηεο ρέζεηο

2.

Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή

3.

Δθαξκνγέο Marketing

2Θ+2Δ

4.

Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή Γηαθήκηζεο

2Θ+2Δ

2Θ+2Δ
3Θ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο

4Δ

4.

Γεκηνπξγία θαη Πξνβνιή Γηαθήκηζεο

2Δ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ζηνλ Σνπξηζκό
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Οξγάλσζε θαη
Δπηρεηξήζεσλ

Λεηηνπξγία

Σνπξηζηηθψλ

θαη

Ξελνδνρεηαθψλ

2.

Γεσγξαθία Σνπξηζκνχ

5Θ

3.

Γαιιηθά ή Γεξκαληθά

2Θ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο II

2Θ

2Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Σα
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο

4Θ

2.

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο

4Θ

3.

Δθαξκνγέο ζηνλ Σνπξηζκφ

6Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Φπηηθή Παξαγσγή

2Θ+3Δ

2.

Εσηθή Παξαγσγή

2Θ+1Δ

3.

Σερλνινγία Σξνθίκσλ

2Θ+2Δ

4.

Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ

1Θ +1Δ

5.

Αγγιηθά Σνκέα

1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα : Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Φπηνπξνζηαζία

2Θ+2Δ

2.

Φπηά Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο

2Θ+2Δ

3.

Βηνινγηθή Γεσξγία

2Θ+1Δ

4.

Δθκεράληζε Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ

2Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Γελδξνθνκία

3Θ+2Δ

3.

Αλζνθνκία - Λαραλνθνκία

3Θ+2Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Εσηθήο Παξαγσγήο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Πεξηβάιινλ & Γεσξγία

2Θ+2Δ

2.

Τδαηνθαιιηέξγεηεο

2Θ+2Δ

3.

Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ

2Θ+2Δ

4.

Βηνινγηθή Γηαηξνθή Εψσλ

2Θ+1Δ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Βννηξνθία - Αηγνπξνβαηνηξνθία

3Θ+3Δ

3.

Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ

2Θ+2Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Φπηνηερλία Φπηνπξνζηαζία

3Θ+2Δ

2.

Φπηά Κεπνηερλίαο

2Θ+2Δ

3.

Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ Κεπνηερλίαο

2Θ+2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Καιιηέξγεηα Αλζνθνκηθψλ Φπηψλ

3Θ+2Δ

3.

Μεραλήκαηα & Δξγαιεία Φπηνηερληθψλ Έξγσλ

2Θ+1Δ

4.

ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ θαη Ζ/Τ

2Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

3Θ+1Δ

2.

Παξαγσγή & Υεηξηζκφο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ

2Θ+2Δ

3.

Δπεμεξγαζία - Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ

3Θ+2Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Σνκέαο Ναπηηιηαθώλ Δπαγγεικάησλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο

3Θ+1Δ

2.

Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ

3Θ+2Δ

3.

Δπεμεξγαζία – Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ

2Θ+2Δ

4.

πζθεπαζία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ

2Θ+1Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ναπζηπινΐα I

2Θ+2Δ

2.

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο Η

3.

ηνηρεία Ναππεγείαο – Δπζηάζεηα Πινίνπ – Αξρέο Πξφσζεο

2Θ+1Δ

4.

Ναπηηθή Μεραλνινγία

3Θ+2Δ

5.

πζηήκαηα Διέγρνπ Γέθπξαο - Μεραλνζηαζίνπ

2Θ

1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/113700/Γ4 (ΦΔΚ 2177 η. Β’ /13.07.2016)

Δηδηθόηεηα: Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ναπζηπινΐα Η – Ναπηηθή Μεηεσξνινγία

2Θ+3Δ

2.

Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο

2Θ+1Δ

3.

Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο ΗΗ

2Θ+3Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ναπζηπινΐα ΗΗ

3Θ+2Δ

2.

Μεηαθνξά Φνξηίσλ

3Θ+1Δ

3.

Ναπηηθφ Γίθαην – Γηαρείξηζε Πινίνπ

4.

Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

3Θ
1Θ+2Δ
1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Μεραλέο Πινίνπ I

2Θ+2Δ

2.

Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα Η

2Θ+2Δ

3.

Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ II

2Θ

4.

Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ

2Δ

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΗΗ

3Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053η.Β’/05.06.2015)



Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Μεραλψλ

3Θ

2.

Μεραλέο Πινίνπ IΗ

4Θ+3Δ

3.

Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ΗΗ & Μεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο Πινίνπ ΗΗ

2Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ, ΔΤΔΞΗΑ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η

2Θ

2.

Πξψηεο Βνήζεηεο

2Δ

3.

Τγεία θαη Γηαηξνθή

2Θ

4.

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

2Θ

5.

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα

1Δ

6.

Δηδηθφ Μάζεκα Α΄

3Δ

7.

Δηδηθφ Μάζεκα Β΄

3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)
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Οη καζεηέο δηδάζθνληαη δχν απφ ηα παξαθάησ Δηδηθά Μαζήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ
.Δ. ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
θάζε ΔΠΑ.Λ. ζηε Γ΄ ηάμε.

Ώξεο

α)

Μηθξνβηνινγία Η

3Δ

β)

Ννζειεπηηθή Η

3Δ

γ)

Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία Η

3Δ

δ)

χγρξνλε Αηζζεηηθή Η

3Δ

ε)

Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία Η

3Δ

ζη) Βαζηθέο Δθαξκνγέο Κνκκσηηθήο Η

3Δ

δ)

Οδνληνηερλία Η

3Δ

ε)

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία Η

3Δ

ζ)

Αθηηλνηερλνινγία Η

3Δ

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζην ΔΠΑ.Λ. ή ζην Δ.Κ. ηεο πεξηνρήο δελ είλαη δπλαηή ε δηδαζθαιία 2 νπ
Δηδηθνχ Μαζήκαηνο ιφγσ κε χπαξμεο ζρεηηθνχ εξγαζηεξίνπ, ηφηε κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο θαη ηεο νηθίαο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη (3) ψξεο ηνπ Δηδηθνχ Μαζήκαηνο Β θαηαλέκνληαη
σο εμήο:
(α) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Αλαηνκία – Φπζηνινγία Η
(β) 1 ψξα (Θ) ζην κάζεκα Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα
(γ) 1 ψξα (1Δ) ζην Δηδηθφ Μάζεκα Α
θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα αλαδηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αλαηνκία – Φπζηνινγία

3Θ

2.

Πξψηεο Βνήζεηεο

2Δ

3.

Τγεία θαη Γηαηξνθή

2Θ

4.

Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο

2Θ

5.

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ Σνκέα

2Δ

6.

Δηδηθφ Μάζεκα Α΄

4Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127074/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η. Β’ /05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Ννζειεπηή
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Βαζηθή Ννζειεπηηθή - Ννζειεπηηθή

3Θ+4Δ

2.

ηνηρεία Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο

2Θ

3.

Φαξκαθνινγία

2Θ

4.

ηνηρεία Νεπξνινγίαο - Φπρηαηξηθήο

2Θ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Ννζειεπηηθή

4Δ

4.

Δθαξκνγέο Ννζειεπηηθήο

7Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Ηαηξηθώλ – Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Κιηληθή Βηνρεκεία Η

2Θ+3Δ

2.

Μηθξνβηνινγία ΗΗ

2Θ + 4Δ

3.

Αλνζνινγία

2Θ + 2Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Αηκαηνινγία ΗΗ

2Θ+2Δ

4.

Κιηληθή Βηνρεκεία ΗΗ

1Θ+3Δ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο I

2.

Μέζνδνη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο θαη Σερληθά Δπνπηηθά Μέζα

3.

Αγσγή Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο

3Θ

4.

ηνηρεία Γεληθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο

2Θ

5.

Παηδαγσγηθφ Πεξηβάιινλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ

1Θ

2Θ
2Θ + 5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Παηδαγσγηθφ Πεξηβάιινλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ

4.

Δθαξκνγέο Βξεθνλεπηνθνκίαο

1Θ + 3Δ
7Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η

3.

Πξαθηηθή Φπζηθνζεξαπεία

1Θ+3Δ

4.

Μάιαμε

2Θ+4Δ

5.

Ζιεθηξνζεξαπεία ΗΗ

1Θ+2Δ

2Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Φπζηθνζεξαπεία

2Θ+4Δ

4.

Φπζηθά Μέζα θαη Δθαξκνγή ηνπο

2Θ+4Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Οδνληνηερλίηε
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η

2Θ

2.

Κηλεηή Πξνζζεηηθή ΗΗ

1Θ+3Δ

3.

Αθίλεηε Πξνζζεηηθή

2Θ+5Δ

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Αθίλεηε Πξνζζεηηθή θαη Πνξζειάλε

2Θ+5Δ

4.

ηνηρεία Οξζνδνληηθήο

1Θ + 3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Αθηηλνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αθηηλνηερλνινγία Η ( Θεσξία Αθηηλνηερλνινγίαο θαη Δξγαζηήξην
Αθηηλνηερλνινγίαο ΗΗ)

1Θ+5Δ

2.

Αθηηλναλαηνκηθή

1Θ+1Δ

3.

Μέζνδνη Απεηθφληζεο

4Θ

4.

Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο

1Θ

5.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο I

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο II

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Αθηηλνηερλνινγία ΗΗ ( Θεσξία Αθηηλνηερλνινγίαο θαη Δξγαζηήξην
Αθηηλνηερλνινγίαο ΗΗ)

4.

Νεψηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη

1Θ+7Δ
3Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Φαξκαθείνπ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η (ΜΔΡΟ Β)

1Θ

2.

Φαξκαθνινγία (ΜΔΡΟ Β)

3Θ

3.

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία Η (ΜΔΡΟ Β)

1Θ+3Δ

4.

ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο II

2Θ+2Δ

5.

πληαγνιφγηα – Ννκνζεζία - Βηβιία Φαξκαθείνπ

3Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Κνζκεηνινγία

4.

Σνμηθνινγία

4.

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία II

2Θ+3Δ
1Θ
2Θ+3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: Αηζζεηηθήο Σέρλεο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

χγρξνλε θαη Αξραηνειιεληθή Αηζζεηηθή θαη Δπεμία Η

2.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο Η

3.

Μαθηγηάδ Η

4.

Αηζζεηηθή Άθξσλ – Ολπρνπιαζηηθή

1Θ+3Δ
2Θ
1Θ+4Δ
4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο – Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

χγρξνλε θαη Αξραηνειιεληθή Αηζζεηηθή θαη Δπεμία ΗΗ

1Θ+3Δ

4.

Μαθηγηάδ ΗΗ

1Θ+3Δ

5.

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μνλάδσλ Αηζζεηηθήο θαη Μνλάδσλ Δπεμίαο

1Θ

6.

Κνζκεηνινγία

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο Σέρλεο Η & ΗΗ

7Δ

2.

Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα

2Δ

3.

Γεξκαηνινγία

2Θ

4.

Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ Η & ΗΗ

3Δ

5.

Σερλνινγία Τιηθψλ Κνκκσηηθήο

1Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Σν

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΗΗ

3Θ

2.

Τγηεηλή

2Θ

3.

Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο Σέρλεο ΗΗ

5Δ

4.

Δξγαζηήξην Σερληθψλ Δξγαζηψλ ΗΗ

3Δ

5.

Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα

3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Β΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Διεχζεξν ρέδην

4

2.

Γξακκηθφ ρέδην

3

3.

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο

3Θ

4.

Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα

5Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη έλα απφ ηα παξαθάησ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα,
αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηνπ αληίζηνηρνπ Δ.Κ. ή ηνπ .Δ. ηνπ
ΔΠΑ.Λ. θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Σνκέα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην αληίζηνηρν
ΔΠΑ.Λ.

Ώξεο

1.

Φσηνγξαθία θαη Ζιεθηξνληθή Δπεμεξγαζία Δηθφλαο

5Δ

2.

Σερλνινγία Τθαληηθψλ Τιψλ

5Δ

3.

Δξγαζηήξην Υαξαθηηθήο – Πιαζηηθήο

5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η. Β’ /02.06.2016)

Δηδηθόηεηα: ρεδηαζκνύ Δζσηεξηθώλ Υώξσλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην θαη Φεθηαθή ρεδίαζε ΗΗ (ΜΔΡΟ Α)

3Δ

2.

Γηαθνζκεηηθή χλζεζε Η (ΜΔΡΟ Β)

1Δ

3.

Γηαθνζκεηηθή χλζεζε ΗΗ

1Θ+4Δ

4.

Γηακφξθσζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ Η

1Θ+4Δ

5.

Ηζηνξία Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ (ΜΔΡΟ Α)

1Θ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

Γηακφξθσζε Δζσηεξηθψλ Υψξσλ ΗΗ

4.

Διεχζεξν ρέδην – Υξψκα

3

5.

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην – Φεθηαθή ρεδίαζε ΗΗ (ΜΔΡΟ Β)

3

6.

Ηζηνξία Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ (ΜΔΡΟ Β)

1Θ

1Θ+4Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Γξαθηθώλ Σερλώλ
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ

2Θ

2.

Γξακκαηνγξαθία

4.

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο ΗΗ & Φεθηαθή ρεδίαζε Δληχπνπ (ΜΔΡΟ Α)

5.

Σερληθέο Δθηχπσζεο

2Θ+2Δ
4Δ
1Θ+4Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο ΗΗ & Φεθηαθή ρεδίαζε Δληχπνπ (ΜΔΡΟ Β)

4Δ

4.

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα

3

5.

Γξακκηθφ ρέδην

3

6.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)
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Δηδηθόηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Πξνζηαζία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο

1Θ

3.

Αληίγξαθν Έξγσλ Σέρλεο

5Δ

4.

πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο

2Θ+1Δ

5.

Φσηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο

2Δ

6.

ρεδηαζηηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο

2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο

4.

Διεχζεξν ρέδην

3

5.

ρεδηαζηηθή Σεθκεξίσζε Έξγσλ Σέρλεο

2

2Θ+5Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐαο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Δξγαζηήξην Κνζκεκαηνπνηίαο Η (ρεηξνπνίεην)

5Δ

2.

Δξγαζηήξην Υαξαθηηθήο

3Δ

3.

Σερλνινγία Αξγπξνρξπζνρνΐαο

2Θ
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4.

Δξγαζηήξην Αξγπξνρξπζνρνΐαο Η (ρεηξνπνίεην)

2Δ

5.

Δξγαζηήξην Αξγπξνρξπζνρνΐαο ΗΗ (κάιην – Υπηφπξεζζα)

3Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

ρέδην Κνζκεκαηνπνηίαο

3

3.

Δξγαζηήξην Κνζκεκαηνπνηίαο Η (ρεηξνπνίεην)

5Δ

4.

Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο Μεηαιινπιαζηηθήο

3Δ

5.

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα

3Δ
Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)

Δηδηθόηεηα: Φεθηδνγξαθίαο – Ταινπξγίαο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

ρέδην – Υξψκα Φεθηδνγξαθίαο θαη Ταινγξαθίαο

1

3.

Φεθηδνγξαθία - Ταινγξαθία

4.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ

5.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

1Θ+7Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

ρέδην – Υξψκα Φεθηδνγξαθίαο θαη Ταινγξαθίαο

4

3.

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα

3Δ
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4.

Φεθηδνγξαθία - Ταινγξαθία

4Δ

5.

Γξακκηθφ ρέδην

3
Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)

Δηδηθόηεηα: ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδύκαηνο
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ Πξντφληνο

1Θ+3Δ

2.

Σερλνινγία Κισζηνυθαληνπξγίαο Τιψλ θαη Τθάζκαηνο

2Θ+3Δ

3.

Σερλνινγία Πξνηχπσλ Κνπήο (παηξφλ) I

3Δ

4.

Σερλνινγία Παξαγσγήο Δλδπκάησλ

3Δ
Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ηζηνξία Σερλψλ – Έξγα θαη Γεκηνπξγνί

2Θ

2.

Σερλνινγία Τιηθψλ

2Θ

3.

Πνηνηηθφο Έιεγρνο Τθάζκαηνο

4.

ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε πιινγήο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ

2Θ

5.

Σερλνινγία Πξνηχπσλ Κνπήο (παηξφλ) ΗΗ θαη Ραθήο Δλδχκαηνο

6Δ

2Θ+2Δ

Πεγή: Υ.Α.Φ2/127065/Γ4 (ΦΔΚ 2434/ η.Β’ 05.08.2016)

Δηδηθόηεηα: Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή
Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα
1.

Ξχιηλεο Καηαζθεπέο

2.

πλδεζκνινγία Δπίπινπ
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Ώξεο
1Θ+4Δ
4Δ
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3.

Γξακκηθφ ρέδην

2

4.

Ρπζκνινγία Δπίπινπ

2Θ

5.

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο

2Θ
Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)

Γ΄ ηάμε
Μαζήκαηα

Ώξεο

1.

Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Βηνκεραληθνχ Πξντφληνο

2.

Σερλνινγία Ξχινπ – Μεηξήζεηο

3.

Ξχιηλεο Καηαζθεπέο

4.

Ξπινγιππηηθή

3Θ+2Δ
3Θ
1Θ+4Δ
3Δ

Πεγή: Υ.Α Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η.Β΄/25.05.2016)
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Οδηγ όρ Διδ ικοηήηων – Πεπίγ παμμα Δπαγ γ έλμαηορ
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ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Ζ πιεξνθνξηθή κε ηηο εμεηδηθεχζεηο ηεο δηαδξακαηίδεη πιένλ έλαλ θνξπθαίν θαη κε νινέλα απμαλφκελε
ζεκαζία ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σα επαγγέικαηα πιεξνθνξηθήο απαηηνχλ εξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, εθεπξεηηθφηεηα,
θαληαζία, νξγαλσηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, κεζνδηθφηεηα ζηελ εξγαζία θαη πςειφ επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζην αληηθείκελν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έθεβνη κε απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηαδηνδξνκίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν
εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα.
Ζ εηδηθφηεηα Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο δίλεη έκθαζε ζηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζε Δθαξκνγέο & Θέκαηα πληήξεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Ζ εηδηθφηεηα Σερληθόο Ζ/Τ θαη Γηθηύσλ Ζ/Τ δίλεη έκθαζε ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο), θαζψο θαη ζε Σερληθά Θέκαηα Πσιήζεσλ.
Γπλαηόηεηεο εξγαζίαο:
Ο απφθνηηνο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα
Πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα εξγαζηεί ηφζν ζηνλ
Γεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Αλαιπηηθά, ν απόθνηηόο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε:


Δπηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο θ.ά., θαζψο επίζεο θαη ζε θνξείο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο
πιεξνθνξηθήο.

ηνπηθψλ δηθηχσλ.







Δπηρεηξήζεηο πνπ:








Καηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντφληα
πιεξνθνξηθήο.
ρεδηάδνπλ, εγθαζηζηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ
δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη δηθηπαθέο
ππεξεζίεο.
Αλαπηχζζνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο
ινγηζκηθνχ.
Πξνσζνχλ θαη πσινχλ πξντφληα ή
ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, δηθηπαθφ
εμνπιηζκφ θαη δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη
εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.
Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο (π.ρ. γξαθείν
ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο δηθηπαθνχ
εμνπιηζκνχ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ).








Αλαιακβάλεη ππφ ηελ επίβιεςε, ηνλ
έιεγρν θαη ηηο νδεγίεο θάπνηνπ ππεχζπλνπ
φζα αλαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξα
ζπζηήκαηα, κεγαιχηεξα δίθηπα, ην
Γηαδίθηπν ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
Κάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ
πιεξνθνξηθήο.
Τπνζηεξίδεη, σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ, ηνπο πειάηεο ή ηνπο
ρξήζηεο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ.
Πσιεί, εγθαζηζηά θαη ππνζηεξίδεη
ππεξεζίεο θαη πξντφληα πιεξνθνξηθήο
θαη δηαδηθηπαθφ εμνπιηζκφ.
Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο.
Γηαρεηξίδεηαη εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο
απιψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.
Δγθαζηζηά, ππνζηεξίδεη θαη ζπληεξεί
εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο απιψλ ηνπηθψλ
δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.
Αλαπηχζζεη απιέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ
θαη Γηαδηθηχνπ.
Γεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο θαη ζπληεξεί ην
πεξηερφκελφ ηνπο.

Ο απόθνηηνο κπνξεί λα:


Αλαιακβάλεη απηνδχλακα – απηφλνκα φζα
αλαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε,
ππνζηήξημε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε
ζπζηεκάησλ ελφο ρξήζηε θαη απιψλ
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ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

Σα Μεραλνινγηθά Δπαγγέικαηα απαηηνχλ νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, κεζνδηθφηεηα θη ηδηαίηεξε
ππεπζπλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλεί ν Μεραλνιφγνο Μεραληθφο. Αθφκα,
ζεκαληηθά πξνζφληα γηα ηα επαγγέικαηα απηά είλαη ε επρέξεηα ζην ηερληθφ ζρέδην, ζηνπο ππνινγηζκνχο
θαη ζηηο κεηξήζεηο, θαζψο θαη ε θαιή αληίιεςε ησλ κεραλψλ ή ηνπ ρψξνπ. Ο δπλακηζκφο, ε ζπλέπεηα
θαη ε πξαθηηθή ζθέςε είλαη επίζεο ζεηηθά πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ, ηέινο,
απαηηνχληαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη νκαδηθφ πλεχκα,
δηφηη ζπρλά νη επαγγεικαηίεο απηνί απνηεινχλ κέινο κηαο νκάδαο εξγαζίαο.
Έθεβνη νη νπνίνη έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν ηνκέαο ηεο Μεραλνινγίαο.

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπώλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ & Καηαζθεπώλ κπνξεί λα:










ρξεζηκνπνηεί θαη λα εθαξκφδεη ηα κέζα θαη
ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο,
εμαζθαιίδεη
ηελ
ηήξεζε
ησλ
πξνδηαγξαθψλ
θαη
αζθαιείαο
ησλ
εξγαιεηνκεραλψλ,
εθηειεί ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα εξγαζίεο
θαηεξγαζίαο ζε εξγαιεηνκεραλέο,
επηιέγεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ
(φξγαλα, εξγαιεία, ζπζθεπέο, πιηθά),
θαηαγξάθεη θαη αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα
ησλ επεκβάζεψλ ηνπ,
θνζηνινγεί ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά.
παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη νκάδα,
αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ εγθαηάζηαζε,
ηνλ έιεγρν, ηε ξχζκηζε, ηε ζπληήξεζε θαη
θαηά πεξίπησζε ηελ επηζθεπή κεραλψλ
παξαγσγήο
θεθαιαηνπρηθψλ
ή
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ,
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απαζρνιεζεί ζε βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο
θεθαιαηνπρηθψλ
ή
θαηαλαισηηθψλ
αγαζψλ, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
σο
ηερλίηεο
ζπληήξεζεο,
θαη
ζε
ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο
θαη
επηζθεπήο
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
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Διδικόηηηα: Τεσν ικ όρ Θεπμικών και Υδπαςλ ικ ών Δγ κ αηα ζηάζεων και Τεσν ολ ογίαρ Πεηπελ αίος και Φςζικ ού Αεπίος

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Θεξκηθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ
θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Θεξκηθώλ θαη Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Σερλνινγίαο
Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ είλαη ηθαλφο λα:









αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ εγθαηάζηαζε,
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ γηα ηελ
εμαλαγθαζκέλε ή θπζηθή θπθινθνξία
ξεπζηψλ (κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο θαη
φξγαλα) αθνινπζψληαο ηηο ηερληθέο
νδεγίεο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο,
θαηαζθεπάδεη, ειέγρεη θαη ζπληεξεί δίθηπα
πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ,
εγθαζηζηά, ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο,
θαπζηήξεο θαη ζπζθεπέο ζηηο νηθηαθέο
εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ
θαπζίκσλ,
εγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο,
θαπζηήξεο
θαη
ζπζθεπέο
ζηηο
επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ
θαπζίκσλ,
εγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί ιέβεηεο,
θαπζηήξεο θαη ζπζθεπέο ζηηο βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ
θαπζίκσλ,





εγθαζηζηά ειέγρεη θαη ζπληεξεί φξγαλα,
απηνκαηηζκνχο θαη ειεθηξηθά θπθιψκαηα
ζηηο ζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο αεξίσλ θαπζίκσλ,
θαηαζθεπάδεη, ειέγρεη θαη ζπληεξεί
ζπζηήκαηα ζεξκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Φύμεο Αεξηζκνύ θαη Κιηκαηηζκνύ κπνξεί
λα:
 αθνινπζεί ηηο ηερληθέο νδεγίεο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ κειεηεηή θαη ηνπ
θαηαζθεπαζηή,
 απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο, σο κηζζσηφο ζε
 εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο.
επηρεηξήζεηο (βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο
 ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα εξγαιεία, ηηο
ςπγείσλ θαη θιηκαηηζηηθψλ, εκπνξηθέο
ζπζθεπέο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ,
θαη εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο ζπλαθψλ
 εξγαζηεί ζε εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθήο
δξαζηεξηνηήησλ) θαη σο ηερλίηεο
θαη επαγγεικαηηθήο ςχμεο θαη
ζπληήξεζεο.
εγθαηαζηάζεηο θεληξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ
αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ,
 είλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε επηηπρία ζηελ
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ θαη
ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
 είλαη ηθαλφο λα αζρνιεζεί κε ηελ
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
ηφζν ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ φζν
θαη θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ,
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ορεκάησλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Ορεκάησλ απνθηά δεμηφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα
εξγαζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απηνθίλεην, φπσο:



έιεγρν ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή, ζπληήξεζε
ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνθηλήηνπ,
έιεγρν ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή, ζπληήξεζε
ειεθηξνκεραληθψλ
ζπζηεκάησλ
θαη
ζπζηεκάησλ
απηνκαηηζκνχ
ηνπ
απηνθηλήηνπ.

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
εξγαζηεί ζηνπο νξγαληζκνχο ΓΔΚΟ – Γεκφζηεο
ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ –
νρεκάησλ,
ζε
βηνκεραλίεο
παξαγσγήο
απηνθηλήησλ,
ζε
εηαηξείεο
εκπνξίαο
ειεθηξνινγηθψλ
θη
ειεθηξνληθψλ
εηδψλ
απηνθηλήησλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο.

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Μεραλνζπλζέηεο Αεξνζθαθώλ απνθηά γλψζεηο δεμηφηεηεο πνπ
ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα εξγαζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ησλ
αεξνζθαθψλ:




Δθηειεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
ζπζηεκάησλ
θαη
ππνζπζηεκάησλ
αεξνζθαθψλ.
Δθαξκφδεη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ.



Δπηιέγεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο θηλεηήξσλ θαη πηζηνπνηεί
ηελ πιντκφηεηα θαη ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπο.

Τομέαρ Ηλ εκ ηπολ ογ ίαρ , Ηλ εκ ηπον ικήρ & Αςηομαηιζμού
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ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ

Οη εξγαδφκελνη ζηα Ζιεθηξνινγηθά θαη Ζιεθηξνληθά επαγγέικαηα ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ
επζπλεηδεζία, ππεπζπλφηεηα, δπλακηζκφ, ζπλέπεηα, κεζνδηθφηεηα θαη ηάμε θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη ε δεμηφηεηα ζηε ζρεδίαζε κέζσ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή, θαζψο θαη γλψζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα.
Νένη πνπ επηδεηνχλ κηα ζέζε κε πξννπηηθή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα, κέζα
απφ ηα πξνζθεξφκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πεξαηηέξσ ζπνπδψλ πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηηο
πξννπηηθέο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη εηδηθφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα.
Οη επαγγεικαηίεο απηνί ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζεθηηθνί, ηαθηηθνί θαη λα δηαζέηνπλ ζηαζεξφηεηα,
κεγάιε αθξίβεηα θαη ηθαλφηεηα γηα ζπληνληζκφ θηλήζεσλ. Απαξαίηεηα είλαη επίζεο ην
ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελφ ηνπο, ε επηλνεηηθφηεηα θαη ν δπλακηζκφο. Δπηπιένλ, νη
επαγγεικαηίεο απηνί ρξεηάδεηαη λα είλαη επζπλείδεηνη, ζπλεπείο θαη λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα
αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ή πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ
πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεσο.
Απαξαίηεηε είλαη αθφκε ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο απιψλ καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ, ε
επηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ρψξνπ,
κνξθψλ θαη ζρεκάησλ. Σέινο, νη επαγγεικαηίεο απηνί απαηηείηαη λα έρνπλ κπτθή δχλακε,
ζσκαηηθή επιπγηζία θαη επθηλεζία.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 106

Διδικόηηηα: Τεσν ικ όρ Ηλ εκ ηπον ικ ών & Υπολ ογ ιζηικ ών Σςζηημάηω ν, Δγκ αηαζηάζεω ν

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ & Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ
2876/Β/9-9-2016)

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ,
Δγθαηαζηάζεσλ είλαη ζε ζέζε θαη κπνξεί λα εξγαζηεί σο κέινο νκάδαο ή απηφλνκα ή σο ππάιιεινο
ζε:










βηνκεραλία ή βηνηερλία ή εηαηξεία
ζπλαξκνιφγεζεο Ζ/Τ,
ηερληθή εηαηξεία ή ζπλεξγείν εγθαηάζηαζεο
ζπζηεκάησλ Ζ/Τ θαη δηθηχσλ,
ηερληθή εηαηξεία εγθαηάζηαζεο δνκεκέλσλ
θαισδηψζεσλ γηα δίθηπα Ζ/Τ,
ππνινγηζηηθά θέληξα κηθξψλ ή κεγάισλ
εηαηξεηψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ,
θαηαζηήκαηα πψιεζεο Ζ/Τ θαη δηθηπαθψλ
πξντφλησλ,
ζε ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ απαζρνινχληαη κε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ππνινγηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ,
εθηειεί ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο (SETUP) ησλ κεξψλ ηνπ Ζ/Τ,

Ζ/Τ. Δγθαζηζηά Ζ/Τ ζην ρψξν
εξγαζίαο, ειέγρνληαο πξψηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ γξακκψλ ξεχκαηνο
θαη ησλ γξακκψλ δεδνκέλσλ,
εγθαζηζηά θάξηεο δηθηχνπ θαη modem.
ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη ειέγρεη ηνλ Ζ/Τ
ή ην δίθηπν πνπ εγθαηέζηεζε. Δθηειεί
δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ
πιηθνχ
θαη
πξαγκαηνπνηεί
δνθηκαζηηθνχο ειέγρνπο,
ζπλδέεη ηνπο ππνινγηζηέο ζε δίθηπν,
ειέγρνληαο πξψηα ηελ θαηαιιειφηεηα
ησλ γξακκψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ,
ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ηχπνπ modem
θαη ησλ θαξηψλ δηθηχνπ,
ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν
ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ ή ηνπ Γηθηχνπ.




Δπαγγεικαηηθά Καζήθνληα:
Σα θχξηα θαη εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ
απνθνίηνπ ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ
θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ
είλαη λα:
Α. ζπλαξκνινγεί, εγθαζηζηά θαη ειέγρεη ηελ
ιεηηνπξγία Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη
δηθηχσλ:












επηιέγεη ηα θαηάιιεια δνκηθά ζηνηρεία γηα ηε
ζπλαξκνιφγεζε ελφο Ζ/Τ θαη ζπλαξκνινγεί
ηα κέξε ηνπ Ζ/Τ,
εγθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,
θαηαλνεί θαη εθηειεί κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξντζηακέλνπ ηνπ γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ,
εγθαζηζηά ζθιεξνχο δίζθνπο , νδεγνχο CDROM, θ.ιπ.,
εγθαζηζηά θάξηεο επέθηαζεο (γξαθηθψλ ήρνπ, θ.ιπ.),
ζπλδέεη πεξηθεξεηαθά ηνπ Ζ/Τ (νζφλε,
εθηππσηή, Fax, modem, skanner, θ.ιπ.),
δειψλεη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζην
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη εγθαζηζηά ηνπο
απαξαίηεηνπο νδεγνχο,
ζπλδέεη φξγαλα κέηξεζεο & θαηαγξαθήο ζηνλ
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Β. εγθαζηζηά Γνκεκέλεο Καισδηψζεηο γηα
Γίθηπα Τπνινγηζηψλ:







Δπηιέγεη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ θαη ηα
θαηάιιεια ζηνηρεία ζχλδεζεο κε ηνπο
Ζ/Τ θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο.
Σνπνζεηεί ζσζηά ηηο θαισδηψζεηο ζηα
ζσζηά κήθε θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο
ηεξκαηηζκνχο
θαη
κεηά
θάλεη
νκαδνπνίεζε
ζε
εηδηθά
πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο.
πλδέεη ηηο θαισδηψζεηο δνκεκέλα
ζηνπο θαηαλεκεηέο ζχκθσλα κε ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
Διέγρεη ηηο θαισδηψζεηο θαη ηηο
ζπλδέζεηο ηνπο.
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Γ. πξνρσξεί ζε δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
βιαβψλ Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δηθηχσλ:







πξνβαίλεη ζε έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε θαη
ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο.
απνθαζηζηά βιάβεο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί.
εηζεγείηαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ
αληαιιαθηηθψλ ή αλαιψζηκσλ πιηθψλ.
πξαγκαηνπνηεί
πεξηνδηθά
ζπληήξεζε
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ
ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ θαη αληηθαζηζηά ηα
αλαιψζηκα πιηθά.
απνζεθεχεη αλαιψζηκα, πιηθά, αληαιιαθηηθά.
Δ. ρεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ θα ξπζκίδεη ηνλ Ζ/Τ ζηα
παξαπάλσ πξνγξάκκαηα.

Γ. θάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ξπζκίζεηο
πξνγξακκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
θαιχηεξε απφδνζε απιψλ Ζ/Τ, ζπλδέζεηο
πεξηθεξεηαθψλ ή Γηθηχσλ (Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα,
απηνκαηηζκνί γξαθείνπ, ππνζηήξημε ρξεζηώλ):








εγθαζηζηά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ Ζ/Τ,
ηνπο νδεγνχο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή ην
ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα
ηνπ
Γηθηχνπ
(Γηακνξθώλεη ‘‘δηθαηώκαηα’’ ζην Γίθηπν,
εγθαζηζηά εθαξκνγέο δηθηύνπ θιπ.),
εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηα
πξνγξάκκαηα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη
απνδνηηθφηεξα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη
ειέγρεη ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο,
πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ησλ
πξνγξακκάησλ φηαλ γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ή αιιαγή δηθαησκάησλ
ρξεζηψλ,
ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ έθαλε.
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ (ζχκθσλα κε ην Ν.4386/13)
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο κέινο
νκάδαο ή απηφλνκα ή σο ππάιιεινο ζε:
1












βηνκεραλία ή βηνηερλία θαηαζθεπήο,
ζπλαξκνιφγεζεο,
ζπληήξεζεο
θαη
επηζθεπήο
ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ
θαηαλαισηηθνχ
ραξαθηήξα
ή
ξαδηνηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο
ρξήζεο
(φπσο
ζηεξενθσληθψλ
ζπζηεκάησλ,
ηειενξάζεσλ,
δεθηψλ
ξαδηνθσλίαο, ηειεθσλίαο, θ.ιπ.),
εηαηξεία ή εξγαζηήξην επηζθεπήο ή θαη
εγθαηάζηαζεο ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο,
θαζψο θαη εγθαηάζηαζεο θεληξηθψλ
θεξαηψλ (επίγεησλ ή/θαη δνξπθνξηθψλ)
ηειεφξαζεο,
ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ειεθηξνληθψλ
ζπζθεπψλ ήρνπ θαη εηθφλαο, θαζψο θαη
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ πάζεο θχζεσο.
ζε ξαδηνθσληθνχο & ηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο,
ζε εηαηξεία ζηαζεξήο θαη θηλεηήο
ηειεθσλίαο,





Δπαγγεικαηηθά θαζήθνληα:



Σν επάγγεικα ηνπ Σερληθνχ Γηθηχσλ θαη
Σειεπηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο θχξηα
θαη εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα:.



Αλαγλσξίδεη, δηαβάδεη, θαηαζθεπάδεη θαη
ειέγρεη κε βάζε θαηάιιειεο νδεγίεο απιά
ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, πνπ απνηεινχλ
ηκήκα επξχηεξσλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηθά θαη ςεθηαθά
εμαξηήκαηα,
θαζψο
θαη
δηαηάμεηο
κεραλνπξγηθήο ηερλνινγίαο.









Διέγρεη θαη ζπληεξεί ειεθηξνληθέο νηθηαθέο
θαη θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα ζπζθεπέο.
Δπίζεο αληρλεχεη θαη επηζθεπάδεη ηηο βιάβεο
ηνπο:


κπνξεί λα απνθαιχςεη ην εζσηεξηθφ
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια δηαγλσζηηθά
κεραλήκαηα λα εληνπίζεη θαη λα
πξνβεί ζε πξψηε εθηίκεζε ηεο βιάβεο,
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δηαβάδεη ην ειεθηξνληθφ δηάγξακκα
απιψλ θπθισκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα
θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα (data sheets).
αλαγλσξίδεη ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα,
πνπ απνηεινχλ ην θχθισκα θαη ηα
επηιέγεη γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ή
επηζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο,
αλαγλσξίδεη ηηο βαζκίδεο ησλ ζπζθεπψλ
θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο φηαλ
απηφ απαηηείηαη.

ζπληεξεί ηε ζπζθεπή θαη απνθαζηζηά ηελ
βιάβε,
ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηελ βιάβε θαη γηα
ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο,
κπνξεί λα ζπληνλίζεη ην δνξπθνξηθφ δέθηε
θαη λα εμεγεί ζηνλ πειάηε ηε ρξήζε ηνπ,
ρξεζηκνπνηεί ην πεδηφκεηξν θαη επηιέγεη ηελ
θαηάιιειε θεξαία,
κπνξεί λα ηνπνζεηεί ηελ θεξαία είηε είλαη
επίγεηαο
ιήςεο
είηε
δνξπθνξηθήο,
εμαζθαιίδνληαο ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ
(γηα επίγεηα θαη γηα ηε δνξπθνξηθή) θαη θιίζε
(γηα ηε δνξπθνξηθή,
κπνξεί λα ζπλδέεη ηελ θεξαία κε ηνλ
δνξπθνξηθφ δέθηε (RF tuner) θαη ηνλ
δνξπθνξηθφ κε ηνλ ηειενπηηθφ δέθηε
επηιέγνληαο
θαη
ρξεζηκνπνηψληαο
ηα
θαηάιιεια εμαξηήκαηα φπσο : ελίζρπζε,
θαιψδην, δηαθιαδσηή, ελδηάκεζεο θαη
ηεξκαηηθέο πξίδεο,
επηζθεπάδεη ηηο βιάβεο ηεο θεξαίαο ή ηνπ
tuner, εθφζνλ είλαη εθηθηφ.
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Μπνξεί λα εξγαζζεί ζε ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο
ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ
ζήκαηνο:
Δγθαζηζηά,
ξπζκίδεη
θαη
ζπληεξεί
ξαδηνηειενπηηθέο ζπζθεπέο θαηαλαισηηθνχ
ραξαθηήξα:








βνεζάεη ηνλ ρεηξηζηή (σο βνεζφο ρεηξηζηήο)
ησλ κεραλεκάησλ Δγγξαθήο, Δπεμεξγαζίαο
θαη Μεηάδνζεο ξαδηνηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ,
κπνξεί κε θαηάιιειε κεηεθπαίδεπζε λα
απνθηήζεη ηελ επάξθεηα γηα ρεηξηζκφ,
ξχζκηζε θαη απιή εκεξήζηα ζπληήξεζε ησλ
παξαπάλσ κεραλεκάησλ.

εγθαζηζηά
θάζε
εκπνξηθή
θαη
θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα ξαδηνηειενπηηθή ζπζθεπή, πξνβαίλνληαο
ζηηο απαξαίηεηεο ειεθηξνινγηθέο ή
άιιεο ζπλδέζεηο θαη εθαξκνγέο,
κπνξεί
λα
ζπληεξεί
θαη
λα πληάζζεη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο εθζέζεηο εθφζνλ
ζπκβνπιεχεη ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηελ ηνπ δεηεζεί.
ρξήζε
θαη
ηνπο
αλαγθαίνπο
ρεηξηζκνχο.

Σνπνζεηεί, ξπζκίδεη, ειέγρεη, ζπληεξεί θαη
επηζθεπάδεη εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ επίγεηαο ή
θαη δνξπθνξηθήο ιήςεο θαηφπηλ νδεγηψλ:






δηαβάδεη θαη αληηιακβάλεηαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνξπθφξνπ πνπ
είλαη
απαξαίηεηα
γηα
ηελ
εγθαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα πξνβεί
(θαηεχζπλζε
δνξπθφξνπ,
ηζρχο,
πφισζε δέζκεο, θ.ιπ.)
επηιέγεη, ηνπνζεηεί, ξπζκίδεη θαη
ειέγρεη
εγθαηαζηάζεηο
θεξαηψλ
επίγεηαο ή θαη δνξπθνξηθήο ιήςεο.
ζπληεξεί
θαη
επηζθεπάδεη
ηηο
παξαπάλσ ζπζθεπέο, πάληνηε κε ηελ
θαηάιιειε θαζνδήγεζε.
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ

(ΦΔΚ

2876/Β/9-9-2016)

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ
κπνξεί λα:
 ζρεδηάδεη
θαη
λα
θαηαζθεπάδεη
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ θαη
βηνκεραληθψλ ρψξσλ κε θπθιψκαηα:
θσηηζκνχ,
ζπζθεπψλ,
γεηψζεσλ,
ηειεθψλνπ,
ζπξνηειεθψλνπ,
TV,
ππξαλίρλεπζεο, ζπλαγεξκνχ, δηθηχσλ H/Y,
αιεμηθέξαπλσλ,
ζέξκαλζεο,
αλειθπζηήξσλ, πηλάθσλ θίλεζεο θαη θσηηζκνχ,
απηνκαηηζκψλ θίλεζεο (ζπκβαηηθψλ ή κε
PLC),
 κεηξάεη θαη ειέγρεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ηεο
ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεο
θαη
ζπζθεπψλ,
 ζπληεξεί, εληνπίδεη θαη επηζθεπάδεη βιάβεο
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλψλ.
 βειηηψλεη
θαη
εθζπγρξνλίδεη
ηελ
 εηδηθεπκέλνο ηερληθφο ζε ζπλεξγεία
εγθαηάζηαζε κε ζχγρξνλε ηερλνινγία.
κεγάισλ θαηαζθεπψλ,
 ηδηνθηήηεο ή εηδηθεπκέλνο πσιεηήο ζε
θαηαζηήκαηα ειεθηξνινγηθψλ εηδψλ ή
ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο,
 δεκφζηνο ππάιιεινο, ζαλ ζπληεξεηήο, ζε
ΟΣΑ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ κε δηαγσληζκνχο
(π.ρ. ΟΣΔ, ΓΔΖ, Ννζνθνκεία, Μνπζεία,
Αζιεηηθά θέληξα),
 ηδησηηθφο ππάιιεινο (π.ρ. ηερλίηεο
ειεθηξνιφγνο ζπληήξεζεο εξγνζηαζίσλ,
μελνδνρείσλ, θιηληθψλ, ζπγθξνηεκάησλ,
θ.ιπ.),
 ειεθηξνηερλίηεο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη
ζπληεξήζεηο αλειθπζηήξσλ θαη
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο
ειεθηξνγεξαλψλ.
Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη
Γηθηχσλ κπνξεί λα εξγαζηεί σο:


ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο εγθαηαζηάηεο κε
δηθφ ηνπ πειαηνιφγην.

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ
Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη :


Μαζαίλνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ειεθηξηθνχο απηνκαηηζκνχο κε θιαζηθά ειεθηξνινγηθά πιηθά
φπσο ξειέ, θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ «Πξνγξακκαηηδφκελσλ Λνγηθψλ Διεγθηψλ» (PLC) ,
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αιιά θαη κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηψληαο αηζζεηήξεο –ειεθηξνληθά ηζρχνο θαη
κηθξνειεγθηέο –κηθξνεπεμεξγαζηέο
Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα απηνκαηηζκνχ ζε εηδηθέο γιψζζεο ( φπσο
LADDER, Λίζηα Δληνιψλ, Λνγηθά Γηαγξάκκαηα).
Δπίζεο καζαίλνπλ λα πινπνηνχλ θαηαζθεπέο κε ηελ βνήζεηα αηζζεηήξσλ θαη
πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ θαη γλσξίδνπλ ηελ ξνκπφη.

Οη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ Απηνκαηηζκνχ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ππάιιεινη, ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο ή θαη επηρεηξεκαηίεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
















Βειηίσζε ηεο απφδνζεο βηνκεραληθψλ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (αχμεζε ηεο
παξαγσγήο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο, απαιιαγή ησλ αλζξψπσλ απφ επηθίλδπλεο θαη θνπηαζηηθέο εξγαζίεο).
Έιεγρνο νρεκάησλ θαη θπθινθνξίαο (λαπηηιία, αεξνπιάλα, απηνθίλεηα, ηξέλα, αζθαιήο θαη
άλεηε πνξεία, απνθπγή αηπρεκάησλ, κείσζε ρξφλνπ δηαδξνκήο, νηθνλνκία ελέξγεηαο,
πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα αζηηθά θέληξα).
Απηφκαηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ (έμππλα θηίξηα, ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο,
θσηηζκνχ θαη θσηεηλφηεηαο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έιεγρνο ζπζθεπψλ).
Ηαηξηθνί απηνκαηηζκνί.
Πνηνηηθφο έιεγρνο, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο.
Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ιήςε απνθάζεσλ [Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Δμφξπμεο
Γεδνκέλσλ γηα Μάξθεηηλγθ θαη Πξνψζεζε Πξντφλησλ (Data Mining Information Systems for
Database Marketing - Data Segmentation - Data Analysis) Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο
θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, Logistics].
πζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Διέγρνπ Πξφζβαζεο Υψξσλ
Δθπαίδεπζε, έξεπλα θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.
Βηνκεραληθά δίθηπα θαη δίθηπα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.
Δπνπηεία θαη έιεγρνο δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, απφβιεηα,
επηθίλδπλα θνξηία, αέξηνη ξχπνη) ,ζηελ παξαγσγή θαη δηνρέηεπζε πξψησλ πιψλ θαη ζηελ ζηε
δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο .
ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο,ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηεο ηαηξηθήο (π.ρ. βεκαηνδφηεο θαξδηάο)
θαη ηέινο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο θ.α.
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ΣΟΜΔΑ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ,
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΗ

Σα επαγγέικαηα ηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδνληαη απφ επζηξνθία, θξηηηθή ηθαλφηεηα, πνιχ θαιή αληίιεςε
ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ φγθνπ, ηερληθή αληίιεςε, δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη επηινγήο κεηαμχ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, καζεκαηηθή θαη ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, επθνιία ζηε ρξήζε πηλάθσλ θαη
θαλνληζκψλ, εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα
ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, γλψζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ λέσλ ηερληθψλ εθαξκνγψλ. Υξεηάδνληαη, επίζεο,
εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ή
επηβιέςεσλ ησλ έξγσλ.
Έθεβνη κε δεκηνπξγηθή θαληαζία, θαιαηζζεζία, παξαηεξεηηθφηεηα θαη θιίζε ζην ζρέδην έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ ηνκέα Γνκηθψλ έξγσλ, δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη
αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ.

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Γνκηθώλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα εξγαζηεί
σο:
 ηερλίηεο εξγνδεγφο ζε έξγα πνιηηηθνχ
κεραληθνχ,
 ειεγθηήο
πνηνηηθνχ
ειέγρνπ
θαηαζθεπψλ,
 εθηηκεηήο θφζηνπο,
 ζρεδηαζηήο,
 ηερλίηεο
ηνπνγξαθίαο
θαη
ραξηνγξάθεζεο πεξηνρψλ,
 εξγαδφκελνο γεληθψλ θαζεθφλησλ ζηηο
 εμνηθεησζεί κε ηελ θαηαζθεπή μπιφηππσλ
θαηαζθεπέο,
θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζηα
 εξγαδφκελνο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην.
θέξνληα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο,
 εθηειεί πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ έξγνπ,
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθφο Γνκηθψλ
 γλσξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηε ζχληαμή
Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα:
ηνπο γηα ηελ έθδνζε κίαο νηθνδνκηθήο
άδεηαο,
 ζρεδηάδεη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαζψο
 ππνινγίδεη
απιέο
αζθήζεηο
αληνρήο
θαη αλαπηχγκαηα νπιηζκψλ θεξφλησλ
θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο,
ζηνηρείσλ ελφο θηηξίνπ,
 ζρεδηάδεη κέζσ Ζ/Τ αξρηηεθηνληθά ζρέδηα.
 ρξεζηκνπνηεί
ηα
φξγαλα
ηεο
ηνπνγξαθίαο γηα εκβαδνκέηξεζε θαη
απνηχπσζε ελφο νηθνπέδνπ – πεξηνρήο,
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ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Άηνκα κε ελδηαθέξνληα θαη θιίζε ζηα νηθνλνκηθά ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ζηα
ηκήκαηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπο.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνζφληα ελφο ππαιιήινπ, γηα παξάδεηγκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο,
πνπ εξγάδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ηεο, είλαη ε επγέλεηά ηνπ, ε νξγαλσηηθφηεηά ηνπ θαη ε
δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Οη ππάιιεινη απηνί βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε αλζξψπνπο απφ
δηάθνξεο ρψξεο. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο ελψ πξέπεη επίζεο λα είλαη ελήκεξνη
θαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηα
αμηνζέαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο π.ρ. μελνδνρεία κε αξκνδηφηεηεο φπσο λα:






βνεζά ζην ηκήκα ππνδνρήο ηνπ μελνδνρείνπ
θαηά ηελ άθημε θαη αλαρψξεζε ησλ πειαηψλ,
θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ζηα
θαηάιιεια έληππα ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο,
ρεηξίδεηαη ην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ γξαθείνπ
ππνδνρήο,
ηαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα θαη
εμεξρφκελα έγγξαθα,
δηεπθνιχλεη ηελ επαθή αλάκεζα ζηα ηκήκαηα
ηνπ μελνδνρείνπ,








ηαμηλνκεί ηα παξαζηαηηθά πνπ
εθδίδνπλ ηα ηκήκαηα εθκεηάιιεπζεο
ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηα πξνσζεί ζην
ηκήκα Λνγαξηαζκψλ Πειαηψλ,
δηεθπεξαηψλεη εμσηεξηθέο εξγαζίεο.
παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο
πνπ εξγάδεηαη,
εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ζηα
επηζηηηζηηθά
ηκήκαηα
ηνπ
μελνδνρείνπ, σο βνεζφο ηνπ
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.

πκπεξαζκαηηθά, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο
Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κπνξεί λα
απαζρνιεζεί θπξίσο ζε ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα,
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θάκπηλγθ, θαηαζθελψζεηο,
ηνπξηζηηθά γξαθεία.
Διδικόηηηα: Υπάλ ληλ ορ Δμποπία ρ κ αι Γιαθήμιζηρ

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ
εθαξκφδεη ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Marketing. Έλαο εμεηδηθεπκέλνο Marketing Manager
αλαιακβάλεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θάζε πειάηε θαη λα πξνσζεί ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο αγνξάο, ηελ αλάιπζε ηνπ
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αληαγσληζκνχ, ηελ βειηίσζε ησλ παξνρψλ, ηελ ηηκνιφγεζε, ηε δηαθήκηζε, ηε δηαλνκή θ.α.
Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη αδηάθνπεο ελαιιαγέο ζηελ αγνξά θαζηζηνχλ ην Marketing σο ηνλ
πιένλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε επηρείξεζεο,
αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή θιάδνπ.
χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ν πηπρηνχρνο ηεο εηδηθφηεηαο: «Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο
(Marketing)» ησλ ΔΠΑΛ :
α) θαηαξηίδεηαη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληαπεμέιζεη
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ. Έηζη είλαη ζε ζέζε
λα :

















δηεμάγεη έξεπλεο αγνξάο, ζπιιέγνληαο
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία
επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θιάδν,
ζηνλ θαηαλαισηή, ζηνλ αληαγσληζκφ,
ζηα δηαθεκηζηηθά κέζα θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, εμάγνληαο
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
αλαιχεη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηε
δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο θαη λα
δηαηππψλεη πξνβιέςεηο γηα ηε
κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο
θαηαξηίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ (budget) ηνπ marketing
ηεο επηρείξεζεο, θαηαλέκνληαο πφξνπο
ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο
ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ,
αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη εηζαγσγήο
λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά
πξνηείλεη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο
ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο
εκπιέθεηαη ζηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο
ησλ πξντφλησλ, αθνινπζψληαο εηδηθέο
ηερληθέο πσιήζεσλ
εθαξκφδεη ηερληθέο πξνψζεζεο ησλ
πσιήζεσλ
εθαξκφδεη πξαθηηθέο δεκνζίσλ
ζρέζεσλ
πξνηείλεη δηαθεκηζηηθά concepts γηα
ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο
επηθνηλσλεί κε ζπλεξγαδφκελεο
επηρεηξήζεηο (δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο,
δεκηνπξγηθά γξαθεία, γξαθεία
δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηππνγξάθνπο,
media shops, εηαηξείεο εξεπλψλ, θ.ά.)

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

β) κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε :













Δκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο
Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ
(αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηδησηηθέο θαη
δεκφζηεο θιηληθέο θαη λνζνθνκεία,
μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία,
εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ, θ.ά.)
Σξάπεδεο
Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο
Με θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο
Γηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο
Δηαηξείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Δηαηξείεο εξεπλψλ αγνξάο θαη
δεκνζθνπήζεσλ
Media shops
Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν,
ηειεφξαζε
Δηαηξείεο web design θαη e-commerce
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Διδικόηηηα: Υπάλ ληλ ορ Γιο ίκηζηρ και Οικ ονομικ ών Υπηπεζιών

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κπνξεί λα εξγαζηεί
ζηα παξαθάησ ελδεηθηηθά επαγγέικαηα:
σο ππάιιεινο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε
αξκνδηφηεηεο λα:











λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία Α’ θαηεγνξίαο
θαη ΚΒ,
εθδίδεη, ζπγθεληξψλεη, ειέγρεη θαη
θσδηθνπνηεί
ηα
παξαζηαηηθά
ηνπ
ινγηζηεξίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο κνλάδαο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ,
παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ινγαξηαζκψλ
ησλ πειαηψλ,
θξνληίδεη λα εηζπξάηηεη ινγαξηαζκνχο θαη
λα εμνθιεί νθεηιέο,
δηεθπεξαηψλεη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαζψο
θαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία,
παξαθνινπζεί ηα απνζέκαηα δηαθφξσλ
αγαζψλ (εκπνξεπκάησλ, πξψησλ πιψλ,
θ.ιπ.),
ζπκκεηέρεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο
θαζψο
θαη
ζηελ
θαηάξηηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

Χο ππάιιεινο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κε
αξκνδηφηεηεο λα:








ζπληάζζεη,
δαθηπινγξαθεί
θαη
δηεθπεξαηψλεη αιιεινγξαθία, εθζέζεηο,
αλαθνξέο θαη θάζε είδνπο έληππα,
ηαμηλνκεί θαη αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα
θαη εμεξρφκελα έγγξαθα,
νξγαλψλεη θαη δηεθπεξαηψλεη ζπζθέςεηο,
ηαμίδηα, ζπλαληήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο
αλσηέξσλ ζηειερψλ,
ζπγθεληξψλεη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο
απφ φια ηα ηκήκαηα,
δηεθπεξαηψλεη δξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ
ζρέζεσλ.

πκπεξαζκαηηθά, ν ππάιιεινο νηθνλνκηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα απαζρνιεζεί
θπξίσο ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ππνπξγείσλ,
ηξάπεδεο, εηαηξείεο θαη ινγηζηηθά γξαθεία,
ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία, αζθαιηζηηθά ηακεία,
θ.ά..

Διδικόηηηα: Υπάλ ληλ ορ Αποθ ήκ ηρ κ αι Σςζηημάηω ν Δθοδια ζμού

Δηδηθόηεηα: Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνύ

Ο θιάδνο ησλ Logistics γλσξίδεη ζπλερή αλάπηπμε, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηνκέα λεπξαιγηθφ γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ θαιή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή
νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηνίθεζε ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα, απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ ζηειέρνπο Logistics. Σν ζηέιερνο Logistics
έρεη ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί ζε Δηαηξείεο Πξνκεζεηψλ, Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο, Δκπνξηθέο
Δηαηξείεο, Αιπζίδεο Καηαζηεκάησλ, Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο, σο Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο θηι.,
ελψ ε εθνδηαζηηθή, ε νξγάλσζε απνζεθψλ θαη κεηαθνξψλ, ν πνηνηηθφο έιεγρνο, ε ηππνπνίεζε
θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ θιπ. είλαη καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο.
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Ο Τπάιιεινο Απνζήθεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ:








Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε
θαηαζηάζεσλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ
θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθηέιεζήο ησλ.
Αζρνιείηαη κε ηε θφξησζε θαη ηελ
απνζηνιή ησλ παξαγγειηψλ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε θαη
παξαιήςεηο.
Διέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζσζηή
ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ πνπ
παξαιακβάλεη.
Κσδηθνπνηεί ηα είδε θαη νξγαλψλεη
ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ψζηε λα
είλαη εχθνιε ε εηζαγσγή θαη εμαγσγή
ησλ εηδψλ.
Φξνληίδεη λα ζπκθσλεί ε ινγηζηηθή κε
ηε θπζηθή απνγξαθή.





Οξγαλψλεη θαη επηβιέπεη ηελ
επηζηξνθή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ
θαη παξαθνινπζεί ηηο εκεξνκελίεο
ιήμεο.
Οθείιεη λα θαηαξηίδεη ηνλ νηθνλνκηθφ
πξνυπνινγηζκφ ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ αγνξψλ γηα
δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Νένη κε ππεπζπλφηεηα, πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, δεκηνπξγηθφηεηα, ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, κε
εθζπγρξνληζηηθέο απφςεηο θαη ηφικε απφ ηελ επαξρία ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηνλ ηνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο.
Οη απφθνηηνη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνινχληαη κε λένπο ηξφπνπο θαη
κεζφδνπο παξαγσγήο δσνθνκηθψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γεσξγηθήο θαη
θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, κε ηε δηαθίλεζε, ζπληήξεζε, ηππνπνίεζε, εκπνξία θαη δηαρείξηζε ησλ
γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη δσνηξνθψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλαπαξαγσγή
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.
Οη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη κεηάδνζεο γλψζεσλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο δπλακηθήο θπηνπαξαγσγήο ηδηαίηεξα ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ,
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, δελδξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε
θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηψλ.
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Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη θαηά ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα:













λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο
ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπ (δξπκνί,
βηφηνπνη, θ.ιπ.).,
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ,
λα εθηειεί απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή
παξαγσγή βαζηθψλ θπηηθψλ πξντφλησλ (λα
πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα θπηεχζεηο ή
ζπνξέο,
λα
θπηεχεη,
ιηπαίλεη,
θαιιηεξγεί θαη αξδεχεη ηελ παξαγσγή ηνπ,
λα ζπιιέγεη θαη λα απνζεθεχεη ηελ
παξαγσγή ηνπ, λα ρεηξίδεηαη, επηζθεπάδεη
θαη ζπληεξεί ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία ηνπ,
θ.ιπ.).,
λα εθηηκά ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο
παξαγσγήο πνπ ζα θαιιηεξγήζεη ζχκθσλα
κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηνπ θαηξνχ,
ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο
επηρείξεζεο,
λα επηιέγεη ηε γε πνπ ζα θαιιηεξγήζεη, λα
θαζνξίδεη ην ρξφλν άξνζεο θαη λα εθηειεί
εηδηθέο ηερληθέο εξγαζίεο θαηεξγαζίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ εδάθνπο,
λα επηιέγεη θαη λα αγνξάδεη ηχπνπο θαη
πνζφηεηεο απφ ζπφξνπο ή άιιν
πνιιαπιαζηαζηηθφ
πιηθφ
πνπ
ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, ηα ιηπάζκαηα θαη ηνλ
εμνπιηζκφ.
λα
εθηειεί
βαζηθέο
εξγαζίεο
θπηνπξνζηαζίαο θαη δηδαληνθηνλίαο, κε
ζπκβαηηθέο θπξίσο κεζφδνπο (αλαγλψξηζε
βαζηθψλ
ζπκπησκάησλ
αζζελεηψλ,
δηάθξηζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη
ζθεπαζκάησλ),
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λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ιίπαλζεο
(πξνζδηνξηζκφο
ησλ
ιηπαληηθψλ
απαηηήζεσλ
κηαο
θαιιηέξγεηαο,
ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο,
εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ, θ.ιπ.),
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη
απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ
(ρεηξηζκφο πξψηεο χιεο θαη εμνπιηζκνχ,
δηαινγή, ηππνπνίεζε κεηαθνξάο, θ.ιπ.),
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο,
λα ρεηξίδεηαη θαη λα ζπληεξεί βαζηθά
γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα
θαηεξγαζίαο εδάθνπο,
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν,
λα ππνινγίδεη ην θφζηνο θαη ην θέξδνο
θαη λα εθηηκά ηελ κειινληηθή ηνπ
παξαγσγή (ζηνηρεία εθηηκεηηθήο),
λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο
βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο
νηθνλνκίαο,
λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε.

ελίδα 118

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Εσηθήο Παξαγσγήο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Εσηθήο Παξαγσγήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη θαηά ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα:



















λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο
ηξφπνπο εκπνξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο (δξπκνί,
βηφηνπνη, θ.ιπ.).,
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ,
λα δηαθξίλεη ηηο θπξηφηεξεο θπιέο ή ηα
πβξίδηα πνπ εθηξέθνληαη θαηά θιάδν ηεο
δσηθήο παξαγσγήο θαη λα ηηο/ηα ζπλδέεη κε
ηηο παξαγσγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο,
λα αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα παξαγσγηθά
ζηάδηα θαη ηνλ βηνινγηθφ θχθιν ησλ θαηά
θιάδν εθηξεθφκελσλ εηδψλ. Γηα ηα
ζειαζηηθά (πεξίνδνο νρεηψλ, θπνθνξία,
ηνθεηφο – γαιαθηνπαξαγσγή, αλάπηπμε,
πάρπλζε θιπ), ηα πηελά (επψαζε –
εθθφιαςε, αλάπηπμε, απγνπαξαγσγή ή
θξενπαξαγσγή),
ηε
κέιηζζα,
ηνλ
κεηαμνζθψιεθα, ηα ζαιηγθάξηα θαη ηα
ινηπά δψα,
λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα
εθηξνθήο ησλ θαηά θιάδν εθηξεθφκελσλ
εηδψλ,
λα εθαξκφδεη ηε ζήκαλζε ησλ δψσλ φηαλ
θαη φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε,
λα δηαθξίλεη ηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο
αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο θαη λα θαηέρεη
βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή,
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε απηψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ,
λα δηαθξίλεη θαη λα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγηθή
ζεκαζία ελφο ακειθηεξίνπ, εξγαζηεξίνπ
ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο, εθθνιαπηεξίνπ,
ζθαγίνπ, παξαζθεπα-ζηεξίνπ δσνηξνθψλ,
κειηζζνθνκηθνχ εξγαζηεξίνπ θ.α., θαζψο
θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζπλνδεχεη ηα
παξαπάλσ,
λα εθαξκφδεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο
δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο κηαο εθκεηάιιεπζεο δσηθήο παξαγσγήο (αλάινγα κε ην
είδνο ηεο) θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε,
λα γλσξίδεη ηα είδε θαη ηηο πνηθηιίεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ,
λα γλσξίδεη ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο
ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζεο δσνηξνθψλ,
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λα εθαξκφδεη ηηο εθάζηνηε πξνυπνζέζεηο
γηα νηθνινγηθή – βηνινγηθή εθηξνθή θαηά
θιάδν δσηθήο παξαγσγήο,
λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο
ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο ησλ δψσλ, ζηνπο
ρψξνπο ζπιινγήο ησλ δσηθψλ πξντφλησλ
θαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο,
λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο
ησλ απνβιήησλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζην
πεξηβάιινλ απφ ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο δσηθήο παξαγσγήο,
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο
θαη
πξσηνγελνχο
πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο,
λα δηαθξίλεη ηηο επηπηψζεηο εθείλεο πνπ
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε
βνήζεηαο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηήκνλα ή
ηερληθνχ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο
εθκεηάιιεπζεο,
λα παξεκβαίλεη ζε φιεο ηηο θάζεηο
αλάπηπμεο ηνπ κειηζζηνχ θαη λα παξέρεη
ηηο θαηάιιειεο θξνληίδεο ζην κειίζζη,
λα ρεηξίδεηαη ηα ζχγρξνλα θαη θαηάιιεια
εξγαιεία
ελφο
κειηζζνθνκηθνχ
εξγαζηεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ
κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ,
λα ρξεζηκνπνηεί απγά κεηαμνζθσιήθσλ
θαη λα επηηπγράλεη ηελ εθηξνθή ησλ
πξνλπκθψλ ηνπο. Να θξνληίδεη ηε ζσζηή
δηαηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ θαη λα
εθαξκφδεη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πγηεηλήο
ζηελ εθηξνθή,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ,
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη
εξγαζίεο κεηαπνίεζεο ησλ δσηθψλ
πξντφλησλ.

ελίδα 119

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ αλακέλεηαη λα
απνθηήζεη, θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά
έξγα:















λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη
ηνπο ηξφπνπο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο
(δξπκνί, βηφηνπνη θ.ιπ.).,
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο
πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ,
λα γλσξίδεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο
θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο
γηα δέλδξα ζάκλνπο, άλζε θαη
ριννηάπεηεο,
λα αλαγλσξίδεη ηα θπηά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θεπνηερλία.
λα αλαγλσξίδεη ηα πιηθά άξδεπζεο,
λα
αλαγλσξίδεη
ηα
πιηθά
ζπλδεζκνινγίαο ζσιήλσλ (κεηαιιηθψλ, pvc, πνιπαηζπιελίνπ),
λα εθηειεί βαζηθνχο θπησξηαθνχο
ρεηξηζκνχο θαη ηερληθέο θχηεπζεο,
λα εθηειεί βαζηθνχο ρεηξηζκνχο γηα
ηηο αλζνθεπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο,
λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ,
λα
ζρεδηάδεη
κηθξά
έξγα
δηακφξθσζεο ηνπίνπ (ρεηξνλαθηηθάειεθηξνληθά),
λα εθηειεί βαζηθνχο ρεηξηζκνχο
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ,
λα εγθαζηζηά δίθηπα άξδεπζεο,
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λα αλαγλσξίδεη, επηιέγεη, ρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί
κεραλήκαηα θαη εξγαιεία (θαιιηεξγεηέο,
ςαιίδηα, ζθαπηηθά κεραλήκαηα, κηθξνχο
εθζθαθείο θαη εξγαιεία ρεηξφο ) γηα
εδαθνηερληθά έξγα,
λα εθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη απιψλ
θαηαζθεπψλ δηακφξθσζεο ηνπίνπ,
λα ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκφ κηαο επηρείξεζεο
θπηνηερληθψλ έξγσλ ή ελφο θαηαζηήκαηνο
πψιεζεο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ,
λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν,
λα αλαπηχζζεη βαζηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο,
λα γλσξίδεη θα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο,
λα εηνηκάδεη παξαζηαηηθά πψιεζεο θαη
δηαθίλεζεο αγαζψλ.

ελίδα 120

Δηδηθόηεηα: Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη
θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ηηο αθφινπζεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά έξγα:















λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη
ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
ηηο
αμηνπνηήζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο
ηξφπνπο
εκπνξηθήο
δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο (δξπκνί,
βηφηνπνη θ.ιπ.),
λα πξνζηαηεχεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη
ην πεξηβάιινλ,
λα ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο γλψζεηο θπηηθήο
θαη δσηθήο παξαγσγήο,
λα γλσξίδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα
δηάθνξα
ζηάδηα
ηεο
παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ησλ ηξνθίκσλ,
λα παξαθνινπζεί θαη λα επεκβαίλεη, ζην
κέηξν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ
επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ
(γξακκή παξαγσγήο εξγνζηαζίνπ,
λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζπληεξεί ηα
βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα,
λα γλσξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο δηεξγαζίεο
κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε
κεηαπνίεζε ησλ δσηθψλ πξντφλησλ, ψζηε
λα παξαθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο,
λα γλσξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο δηεξγαζίεο
κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε
κεηαπνίεζε ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε
λα
παξαθνινπζεί
ιεπηνκεξψο
ηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο,
λα
εθηειεί
εξγαζίεο
θαζαξηζκνχ,
ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνιχκαλζεο
κεραλεκάησλ θαη γξακκψλ παξαγσγήο,
λα ειέγρεη ζε ζηνηρεηψδεο επίπεδν ηελ
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζε φια ηα ζηάδηα
επεμεξγαζίαο ηνπο, ψζηε λα είλαη αζθαιή
γηα ηε δεκφζηα πγεία,
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λα γλσξίδεη ηα πιηθά πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηηο
δηάθνξεο
ζπζθεπαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε
αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή,
λα ζπζθεπάδεη, δηαθηλεί θαη εκπνξεχεηαη
βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα,
λα γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο
πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηξφθηκα θαη
ηα
απαξαίηεηα
λνκνζεηηθά
θαη
πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο πγηεηλήο
ηνπο,
λα εθαξκφδεη ηα κέηξα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ,
λα εθηειεί εξγαζίεο ζηελ απνζήθεπζε θαη
δηαθίλεζε ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ,
λα ηεξεί βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.
λα γλσξίδεη λα ζπλαιιάζεηαη,
λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο
βαζηθνχο θαλφλεο ηεο γεσξγηθήο
νηθνλνκίαο,
λα απνθηήζεη επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε.

ελίδα 121

ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ
Ζ λαπηηιία απνηειεί –παξαδνζηαθά- βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθή
ζπλεηζθνξά ζην ειιεληθφ ΑΔΠ. Ζ επηηπρία βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηε
ζηειερψλεη, ηφζν ζε πξνζσπηθφ δηνίθεζεο (Πινίαξρνη – Μεραληθνί), φζν θαη ζε άιινπο λαπηηθνχο.
Έθεβνη κε επζπλεηδεζία, ππεπζπλφηεηα, εγεηηθέο θαη κεραληθέο δεμηφηεηεο, γλψζε μέλσλ γισζζψλ,
ηδηαίηεξα ηεο αγγιηθήο, θαη κε θαιή ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρή, θπξίσο φκσο κε αγάπε θαη
εμνηθείσζε κε ηελ ζάιαζζα, ηα ηαμίδηα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην πινίν κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ
ηελ δπλαηφηεηα έληαμή ηνπο θαη πξννπηηθήο πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν εηδηθφηεηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα.
Διδικόηηηα : Πλ οία πσορ Δμποπικ ού Ναςηικ ού

Δηδηθόηεηα : Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Πινίαξρνο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κπνξεί λα:










είλαη ν θπβεξλήηεο ηνπ πινίνπ θαη
ηαπηφρξνλα
ν
αληηπξφζσπνο
ηνπ
πινηνθηήηε ζην πινίν,
είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα
ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ θνξηίνπ
θαη ησλ επηβαηψλ,
ραξάδεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ, θαηεπζχλεη
θαη νξγαλψλεη ηελ εξγαζία φινπ ηνπ
πιεξψκαηνο,
θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο,
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πινίνπ,
ζπλεξγάδεηαη κε ην Μεραληθφ θαη ηε
λαπηηιηαθή εηαηξεία.

Διδικόηηηα :Μ ησανικ όρ Δμποπικ ού Ναςηικ ού

Δηδηθόηεηα : Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Μεραληθόο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κπνξεί λα:







είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ,
θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ
πξνκήζεηα θαπζίκσλ, λεξνχ, ιηπαληηθψλ
θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ πινίνπ,
εξγάδεηαη θπξίσο ζην κεραλνζηάζην θαη
ειέγρεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο,
θξνληίδεη γηα ηηο επηδηνξζψζεηο ησλ
κεραλψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ
απαηηνχληαη,
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πινίαξρν θαη ηε
λαπηηιηαθή εηαηξεία.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 122

Τομέαρ Υγ εία ρ , Ππόν οιαρ , Δςεξίαρ

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ, ΠΡΟΝΟΗΑ, ΔΤΔΞΗΑ
Σα επαγγέικαηα Τγείαο είλαη δηαρξνληθά, κε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο. Πξφθεηηαη γηα απαηηεηηθά επαγγέικαηα, κε έληνλνπο ξπζκνχο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε
άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νξγαλσηηθφηεηά, ππεπζπλφηεηα, ςπρηθφ ζζέλνο θαη ηθαλφηεηα
εξγαζίαο ππφ πίεζε.
Ζ δηάζεζε πξνζθνξάο πξνο ην ζπλάλζξσπν θαη ε αλάγθε λα ζέζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ ππεξεζία φισλ
εθείλσλ πνπ λνζνχλ απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηιέμεηο επαγγέικαηα Τγείαο. Νένη κε
ελζπλαίζζεζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπν, ηδηαίηεξα γηα ηνλ άξξσζην, κε πςειφ
αίζζεκα επζχλεο, επγέλεηα, θαηαλφεζε, νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, ζρνιαζηηθφηεηα θαη θπζηθά
ςπρξαηκία ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζε κία ζεηξά επαγγεικάησλ
πγείαο. Έθεβνη κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηαδηνδξνκίαο πνπ
πξνζθέξνπλ νη εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα.
Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Ννζειεπηή
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Ννζειεπηή κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε Ννζνθνκεία θαη Κέληξα
Τγείαο,
Ννζειεπηηθέο
κνλάδεο,
Τγεηνλνκηθνχο, ζηαζκνχο, ΔΚΑΒ, Οίθνπο
επγεξίαο, Κέληξα απνθαηάζηαζεο αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη σο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε
αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζην ζπίηη ππφ
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε,
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ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο
λνζειεπηέο ζηξψλεη ην θξεβάηη ηνπ
αξξψζηνπ, ρνξεγεί εξγαιεία ζε κία
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εηνηκάδεη πιηθφ
γηα απνζηείξσζε, απνιπκαίλεη ηα
αληηθείκελα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ζεθψλεη ή
ηνπνζεηεί ηνλ άξξσζην ζην θξεβάηη,
ρνξεγεί νπξνδνρείν, ζσιήλα αεξίσλ,
ππφζεην, θαζαξηηθφ θαη θαξκαθεπηηθφ
ππφθιηζκν ζην θξεβάηη, πξνεηνηκάδεη
ζεη αιιαγήο ηξαχκαηνο, βνεζά ζηελ
θέλσζε θαη ηελ πιχζε ηνπ ζηνκάρνπ,
θάλεη ιήςε δσηηθψλ ζεκείσλ, ρνξεγεί
θάξκαθα ηνπηθά απφ ην ζηφκα, ιακβάλεη
νχξα θαη γαζηξηθφ πγξφ, ρνξεγεί Ο2 κε
κάζθα θαη ξηληθή θάλνπια, ηνπνζεηεί ηνλ
άξξσζην ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη,
εθαξκφδεη ηερληθέο ζεξαπείαο θαη
πξφιεςεο θαηαθιίζεσλ, ζεξκά θαη
ςπρξά επηζέκαηα, ηερληθέο αηνκηθήο
θαζαξηφηεηαο, ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα
θξνληίδαο αξξψζησλ ζε ζπίηη, ζην
θέληξν πγείαο, ζην ζρνιείν, εθαξκφδεη
λνζειεπηηθέο ηερληθέο ζε αξξψζηνπο κε
παζήζεηο ηνπ καηηνχ, απηηνχ, νζηψλ,
γελλεηηθψλ νξγάλσλ, λεπξηθνχ θαη
νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θξνληίδεη
λενγλφ, εθαξκφδεη θαζαξηφηεηα ησλ
γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο ιερψλαο,
πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο θαη ηεξεί ην
ηαηξηθφ απφξξεην.
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Ηαηξηθώλ – Βηνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί, σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, ζε εξγαζηήξηα κηθξνβηνινγηθά,
βηνρεκηθά, αηκαηνινγηθά, αλνζνινγηθά,
παζνινγναλαηνκηθά, θπηηαξνινγηθά, ζε
θέληξα αηκνδνζίαο, ζε δηαγλσζηηθά θέληξα
κε ηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο, ζε
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ζε ππεξεζίεο
πγείαο ή πεξηθεξεηαθά θέληξα,



πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ
απνθνίησλ
ΣΔΗ
ηεο
αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή ησλ ηαηξψλ κηθξνβηνιφγσλ
αλαγξάθεη
ηα
ζηνηρεία
ησλ
εμεηαδφκελσλ, ηηο αηηνχκελεο εμεηάζεηο
θαη ηα απνηειέζκαηα ζην αξρείν ηνπ
εξγαζηεξίνπ, δίλεη νδεγίεο πξνο ηνπο
εμεηαδφκελνπο γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεηγκάησλ
θαη
γηα
ηε
ζσζηή
πξνεηνηκαζία ηνπο, παξαζθεπάδεη ηα
απαξαίηεηα δηαιχκαηα θαη ζξεπηηθά
πιηθά, γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ
εξγαζηεξίνπ,
πξαγκαηνπνηεί
απνζηείξσζε πιηθψλ θαη εξγαιείσλ,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη ηα αλαιψζηκα πιηθά,
γλσξίδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο
ηνπ
ρψξνπ
εξγαζίαο,
πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο θαη ηεξεί ην
ηαηξηθφ απφξξεην.

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:
 κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
 πάληνηε
κε
ηελ
επνπηεία
ηνπ
πξνζσπηθφ, ζε βξεθηθνχο θαη παηδηθνχο
βξεθνλεπηνθφκνπ
παξέρεη
πιήξε
ζηαζκνχο,
ζε
καηεπηηθέο
θιηληθέο,
θξνληίδα ζην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο,
θαηαζθελψζεηο, θέληξα νηθνγελεηαθνχ
βνεζά ηελ νιφπιεπξε ζσκαηηθή, ςπρηθή,
πξνγξακκαηηζκνχ, θαη σο ειεχζεξνο
ιεθηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ
επαγγεικαηίαο
αλαιακβάλνληαο
ηε
παηδηνχ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο
θξνληίδα βξεθψλ θαη παηδηψλ ζην ζπίηη,
εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο
κεζφδνπο,
θξνληίδεη
παηδηά
κε
ηδηαηηεξφηεηεο,
εθαξκφδεη
κέηξα
πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζε νπνηνδήπνηε
ρψξν ζρεηηθά κε ηελ ςπραγσγία ηνπ
παηδηνχ, παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη
ελεξγεί θαηάιιεια ζε επείγνπζεο
θαηαζηάζεηο, ζπκπιεξψλεη ηελ αηνκηθή
θαξηέια ηνπ παηδηνχ θαη θξαηά αξρεία,
δίλεη ζπκβνπιέο ζηνπο γνλείο ή
θεδεκφλεο ηνπ παηδηνχ.
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Φπζηθνζεξαπεπηή

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Φπζηθνζεξαπεπηή κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:



κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ
ζε
Φπζηνζεξαπεπηήξηα
(Ηδησηηθά,
Γεκφζηα),
Ννζνθνκεία,
Ηδξχκαηα
απνθαηάζηαζεο,
Ηαηξεία
ζεξαπεπηηθψλ ινπηξνπεγψλ, Γπκλαζηήξηα,
ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ
δηαζέηνπλ ρψξνπο γπκλαζηηθήο θαη
θπζηθήο απνθαηάζηαζεο,



πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
Φπζηνζεξαπεπηή
πξνεηνηκάδεη
ηνλ
αζζελή γηα ηελ ζπλεδξία, γλσξίδεη ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ,
εθαξκφδεη απιέο αζθήζεηο πδξνζεξαπείαο
θαη κάιαμεο, ζηεξίδεη ςπρνινγηθά θαη
ζπκβνπιεπηηθά ηνλ αζζελή, γλσξίδεη ηνπο
θαλφλεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ νξγάλσζε
ηεο θπζηνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, θξαηά
θαη ελεκεξψλεη ηα ηζηνξηθά ησλ αζζελψλ,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη
ηα αλαιψζηκα πιηθά,
εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο
ζην
ρψξν
εξγαζίαο,
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηδησηηθνχο θαη
δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
γηα ζέκαηα αζθάιηζεο ησλ αζζελψλ.

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Οδνληνηερλίηε
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Οδνληνηερλίηε κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε Οδνληνηερληθά εξγαζηήξηα
(Ηδησηηθά, Γεκφζηα), Αζθαιηζηηθά ηακεία,
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γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ
νδνληνηερληθψλ
κεραλεκάησλ
θαη
εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ
πιηθψλ, παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο απφ
ηνλ Οδνληίαηξν θαη ηηο κεηαθέξεη κε
αζθάιεηα ζην εξγαζηήξην, απνιπκαίλεη
ζσζηά θαη δηαηεξεί αλαιινίσηα ηα
απνηππψκαηα, βνεζά ηνλ νδνληνηερλίηε
ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ
Οιηθψλ νδνληνζηνηρηψλ, ηεθαλψλ,
Γεθπξψλ,
Οξζνδνληηθψλ
εξγαζηψλ,
χλζεησλ νδνληνπξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ,
θξαηά αθξηβή ζηνηρεία γηα ηηο εξγαζίεο
ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο
νδνληηάηξνπο,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη θαη απνζεθεχεη
ηα
αλαιψζηκα πιηθά, εθαξκφδεη ηνπο φξνπο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν
εξγαζίαο.
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Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Αθηηλνινγηθώλ Δξγαζηεξίσλ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε Ννζνθνκεία θαη Κέληξα
Τγείαο, Ηδησηηθά Αθηηλνινγηθά Ηαηξεία ζε
ηκήκαηα
Κιαζζηθήο
αθηηλνινγίαο,
Μαζηνγξαθίαο,
Μέηξεζεο
νπηηθήο
ππθλφηεηαο,
ηεθαλνγξαθίαο
θαη
Αγγεηνγξαθίαο, Αμνληθήο θαη Μαγλεηηθήο
Σνκνγξαθίαο,
Αθηηλνζεξαπείαο,
Δξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο,



πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηαηξνχ
αθηηλνιφγνπ πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηνλ
αζζελή,
ηεξεί
ηνπο
θαλφλεο
αθηηλνπξνζηαζίαο γηα ηνλ εμεηαδφκελν,
ηνπο ζπλνδνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
αθηηλνδηαγλσζηηθνχ ηκήκαηνο, γλσξίδεη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ,
εθηειεί ηε ρεκηθή επεμεξγαζία ηνπ θηικ,
θξαηά θαη ελεκεξψλεη ηα ηζηνξηθά ησλ
αζζελψλ, ηεξεί ην ηαηξηθφ απφξξεην,
παξαγγέιλεη,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη ηα αλαιψζηκα πιηθά,
εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο θαζψο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο
ζην ρψξν εξγαζίαο.

Δηδηθόηεηα: Βνεζόο Φαξκαθείνπ
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Βνεζφο Φαξκαθείνπ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί
σο βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ζε ηδησηηθά θαξκαθεία,
θαξκαθεία
λνζνθνκείσλ,
θαξκαθαπνζήθεο,
βηνκεραλίεο
θαη
βηνηερλίεο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ,
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πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ
θαξκαθνπνηψλ
παξαζθεπάδεη
απιά
θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα
θαη
θαιιπληηθά, εθηειεί απιέο ηαηξηθέο
ζπληαγέο, δίλεη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο δνζνινγίαο θαη ηε
δηαηήξεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζπζθεπάδεη
θαη απνζεθεχεη θαξκαθεπηηθά θαη
θαιιπληηθά
πξντφληα,
παξαγγέιλεη
εκπνξεχκαηα ζηηο θαξκαθαπνζήθεο,
παξαιακβάλεη
θαη
απνζεθεχεη
θαηάιιεια, αμηνινγεί θαη θνζηνινγεί
πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα πξψησλ
πιψλ ησλ πξντφλησλ, θαηαγξάθεη,
ηαμηλνκεί θαη ηεξεί ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία, βηβιία, θαξηέιεο θαη αξρεία ηνπ
θαξκαθείνπ ή ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο γηα
ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ,
εθαξκφδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο.
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Δηδηθόηεηα: Αηζζεηηθήο Σέρλεο

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Αηζζεηηθήο Σέρλεο κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:



κπνξεί λα εξγαζηεί ζε Ηλζηηηνχηα
Αηζζεηηθήο, ζε θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ,
ζε θέληξα αδπλαηίζκαηνο, ζε ζέαηξα, ζε
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε ζηνχληην
θσηνγξάθεζεο κνληέισλ,



θάλεη
απιέο
αηζζεηηθέο
πξάμεηο
(θαζαξηζκφ, πξνζσξηλή απνηξίρσζε
πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, κάιαμε). Κάλεη
καθηγηάδ πξνζψπνπ, καληθηνχξ –
πεληηθηνχξ. Υεηξίδεηαη θαη ηνπνζεηεί ηα
κεραλήκαηα αηζζεηηθήο.

Δηδηθόηεηα: Κνκκσηηθήο Σέρλεο

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο θνκκσηηθήο ηέρλεο κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:


κπνξεί λα εξγαζηεί ζε θνκκσηήξηα, ζε
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ζε ζέαηξα, ζε
ζηνχληην θσηνγξάθεζεο κνληέισλ, ζε
ηδξχκαηα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη σο
ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ.
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πξαγκαηνπνηεί θνπξέκαηα, πεξκαλάλη,
ρηελίζκαηα θαη βαθέο ρξεζηκνπνηψληαο
ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία.
Δθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Γλσξίδεη
ηηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο θαη
ινγηζηηθήο θαζψο θαη ηε λνκνζεζία πνπ
αθνξά ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
θνκκσηεξίνπ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
Έθεβνη κε θαληαζία, δεκηνπξγηθφηεηα, επηλνεηηθφηεηα, θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο θαη θξηηηθή ζθέςε ζα
κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηελ πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα ηνπ Δθαξκνζκέλσλ
Σερλψλ.
Ο γξαθίζηαο γηα παξάδεηγκα δηαθξίλεηαη γηα ηελ ππνκνλή, επηκνλή θαη ηελ αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε
ιεπηνκεξψλ εξγαζηψλ. Πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο, δξαζηήξηνο, δεκηνπξγηθφο θαη δπλακηθφο. Δπάγγεικα
κνληέξλν θαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθφ, ηδαληθφ γηα λένπο θαη λέεο κε θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο ζηνλ ηνκέα
ησλ Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ.

Δηδηθόηεηα: ρεδηαζκνύ - Γηαθόζκεζεο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ
Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα αθνξά ζηε
δηακφξθσζε
ππαξρφλησλ
ρψξσλ
κε
ρξεζηκνπνίεζε επίπισλ, αληηθεηκέλσλ θαη
πιηθψλ, θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αξηηφηεηα ηνπ
ρψξνπ.

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο ρεδηαζκνχ
Δζσηεξηθψλ Υψξσλ κπνξεί λα εξγάδεηαη αξρηθά
σο βνεζφο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ απφθηεζε
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, σο ηερλίηεο ζε
νξγαλσκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηνπ
ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα.

Δηδηθόηεηα: Αξγπξνρξπζνρνΐα
Ζ εηδηθφηεηα απηή αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ
πνιχηηκα θαη άιια κέηαιια, θαζψο θαη ζηε
ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπο.
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Ο
απφθνηηνο
ηεο
εηδηθφηεηαο
Αξγπξνρξπζνρνΐαο είλαη ηθαλφο λα
εξγάδεηαη σο εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο ζε
βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη εξγαζηήξηα.
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Δηδηθόηεηα: Γξαθηθώλ Σερλώλ
Ο ρψξνο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ πεξηιακβάλεη έλα επξψ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ
νπνηαδήπνηε κνξθή έληππεο ή ειεθηξνληθήο εηθφλαο θαη θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα δηαθηλνχκελα πιηθά
θαη πλεπκαηηθά αγαζά ηεο θνηλσλίαο καο.
Ο απφθνηηνο απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε
λα:
 εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο
επίιπζεο εηθαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ζηνλ δηζδηάζηαην
θαη ζηνλ ηξηζδηάζηαην ζρεδηαζκφ,
 επηιχεη
εηθαζηηθά
πξνβιήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έξεπλα θαη ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη εθαξκφδνληαο
παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο
ζρεδίαζεο,
 εθαξκφδεη θαη αμηνπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο
ηνπ ζρεδηαζκνχ (Basic Design) πνπ
αθνξνχλ ηε θφξκα, ην ρξψκα θαη ηελ
ηππνγξαθία,
 ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία θαη
ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπ,
 επηιχεη ζέκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ ζα
ζπλαληήζεη
ζε
έλα
πξαγκαηηθφ
επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία
αλήθνπλ ζηνπο εμήο ηνκείο: εθδφζεηο,
πξνψζεζε
δηαθήκηζε,
εηθαζηηθή
ηαπηφηεηα νξγαληζκνχ θαη ηξηζδηάζηαηνο
ζρεδηαζκφο – ζπζθεπαζία,
 ρξεζηκνπνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
σο βαζηθφ εξγαιείν ζην ζηάδην ηνπ
ζρεδηαζκνχ κηαο γξαθηζηηθήο κειέηεο,
 αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηνλ θιάδν ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ζε φιν
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ,
 ζπλππνινγίδεη
ηηο ηερληθννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε κηαο
εξγαζίαο θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ
ηεο,
 ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο γλψζεηο πνπ
απνθηά απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ
Καιψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ,
θαηαλνψληαο ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο
πνπ επεξεάδνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη
ησλ ζπκβφισλ.
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Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο Γξαθηθώλ Σερλώλ
κπνξεί λα εξγαζηεί ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:








ζρεδηαζκφο
(εθηέιεζε
βαζηθψλ
ζρεδηαζηηθψλ γξαθηζηηθψλ εξγαζηψλ ππφ
ηελ θαζνδήγεζε ελφο πηπρηνχρνπ
γξαθίζηα),
ρεηξηζκφο
ηνπ
ινγηζκηθνχ
πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Γξαθηθέο Σέρλεο γηα
ηελ εθπφλεζε γξαθηζηηθψλ κειεηψλ,
εθδφζεηο (ζπκκεηνρή ζε φια ηα ζηάδηα
ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εληχπσλ,
φπσο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, δηαθεκηζηηθψλ
θπιιαδίσλ, εθεκεξίδσλ θ.ά.),
ρεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία
εθηππψζεσλ.

Δηδηθφηεξα, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο
Γξαθηθώλ Σερλώλ κπνξεί λα εξγαζηεί ζε:




επηρεηξήζεηο,
νξγαληζκνχο
θαη
βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ
ζρεδηαζκφ
(design)
γξαθηζηηθψλ
εξγαζηψλ, ηε δηαθήκηζε, ηηο εθδφζεηο θαη
εθηππψζεηο, θαζψο θαη ζηα κέζα έληππεο
θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο,
θξαηηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζηνλ
ηνκέα ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ.
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Δηδηθόηεηα: πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο πληήξεζεο Έξγσλ αλαζθαθηθέο εξγαζίεο.
Σέρλεο – Απνθαηάζηαζε κε ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά κπνξεί λα εξγαζηεί σο
βνεζφο, θαη κεηά απφ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο,
σο
ηερλίηεο
ζπληήξεζεο
θαη
απνθαηάζηαζεο
θηηξηαθψλ
θαη
γιππηηθψλ
κλεκείσλ, θαζψο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ηεο
πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζε αξραηνινγηθέο
Δηδηθόηεηα: ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο Δλδύκαηνο
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο κε ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:














θαηαλνεί θαη εθαξκφδεη πηζηά θαη
ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο,
πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη εξγνλνκίαο ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο,
αλαγλσξίδεη ηηο βαζηθέο πξψηεο χιεο γηα
ηελ θαηαζθεπή λεκάησλ θαη πθαζκάησλ
θαη ηηο δηαρσξίδεη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα
κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο,
αλαγλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο
αξρέο ηνπ ζρεδίνπ κφδαο, φπσο ε νξζή
αλαινγία, ε ηζνξξνπία, ε επαλάιεςε θαη ε
αξκνλία γξακκήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θηγνχξαο
θαη ελδπκάησλ,
δεκηνπξγεί
επηηπρείο
ζπλδπαζκνχο
ρξσκάησλ, πθαζκάησλ θαη δηαθνζκεηηθψλ
ζηνηρείσλ κέζα ζε ζπιινγέο ελδπκάησλ,
επηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ην θαηάιιειν
χθαζκα θαη ηα θαηάιιεια δηαθνζκεηηθά
πιηθά γηα θάζε είδνο ελδχκαηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξψκα, ην βάξνο,
ηνλ ηχπν θαη ην ζρέδην ηνπ πθάζκαηνο ζε
ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηνπ ζψκαηνο,
ζρεδηάδεη ζρέδηα παξαγσγήο, ξαθψλ,
θνςηκάησλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ
ιεπηνκεξεηψλ θαη κεηξήζεσλ,
θαηαζθεπάδεη θαη αλαπηχζζεη ην πξψην
παηξφλ δείγκαηνο εξκελεχνληαο ζσζηά ην
ζρέδην παξαγσγήο θαη αθνινπζψληαο ηε
ζσζηή πνξεία εξγαζίαο,
αμηνινγεί ην πξσηφηππν δείγκα ηνπ
ελδχκαηνο θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο
κεηαηξνπέο
θαη
δηνξζψζεηο,
επηζεκαίλνληαο
πηζαλέο
αηηίεο
πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή, ζηε
ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ
ελδχκαηνο,
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κεηαηξέπεη ην πξψην παηξφλ ζχκθσλα κε
ηηο δηνξζσηηθέο αιιαγέο ηεο δνθηκήο ηνπ
δείγκαηνο θαη θαηαζθεπάδεη ην ηειηθφ
παηξφλ.

Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο ρεδίαζεο θαη
Παξαγσγήο Δλδχκαηνο κπνξεί λα εξγαζηεί:
 ζηελ
παξαγσγή
ελδπκαηνινγηθψλ
ζπλφισλ θαη άιισλ εηδψλ ζχγρξνλεο
κφδαο
 ζηελ πψιεζε θαη πξνψζεζε εηδψλ κφδαο.
Δηδηθφηεξα, ν απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο κπνξεί
λα εξγαζηεί:




ζε επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν ηελ
παξαγσγή ελδπκαηνινγηθψλ ζπλφισλ θαη
άιισλ ζπλαθψλ κε ηνλ θιάδν πξντφλησλ,
ζε επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ θαη
πξνσζνχλ πξντφληα κφδαο,
σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα
εξγαζηεί ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο,
ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
απφ χθαζκα, ζηε κεηαηξνπή /
επηδηφξζσζε ελδπκάησλ θαη ζηελ
θαηαζθεπή ελδπκάησλ εμεηδηθεπκέλεο
ρξήζεο - λπθηθά, ζηνιέο εξγαζίαο,
θαξλαβαιίζηηθα
θνζηνχκηα,
ρεηξνηερλήκαηα θαη παηγλίδηα απφ
χθαζκα.
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Δηδηθόηεηα: Δπηπινπνηία – Ξπινγιππηηθή
Ζ επηπινπνηία αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ επίπισλ θαη μχιηλσλ
θαηαζθεπψλ κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ. Παξάιιεια απνθηψληαη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ επίπισλ, θνπθσκάησλ. Ξχιηλσλ θαηαζθεπψλ θαη μπινγιππηηθήο.
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο κε ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απνθηά:






















θαηαλνεί ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο
παξαγσγήο επίπισλ θαη μπινπξγηθψλ
θαηαζθεπψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε λέα
ηερλνινγία.

θαηαλνεί θαη εθαξκφδεη πηζηά θαη
ζρνιαζηηθά ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο,
πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη εξγνλνκίαο ζηνλ
 ρξεζηκνπνηεί
ηνλ
ειεθηξνληθφ
ρψξν εξγαζίαο,
ππνινγηζηή
θαη
αληηπξνζσπεπηηθέο
θαηέρεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεηο
εθαξκνγέο
ηνπ
ζηελ
μπινπξγηθή
θαη δεμηφηεηεο ηερληθνχ, αξρηηεθηνληθνχ,
βηνκεραλία.
πξννπηηθνχ,
ειεχζεξνπ
θαη
 θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ Marketing θαη
θαηαζθεπαζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζρεδηάδεη κε
λα εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ.
ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θαη κε Ζ/Τ
έπηπια θαη μπινπξγηθέο θαηαζθεπέο,
Ο απφθνηηνο κπνξεί λα εξγαζηεί:
ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ηδηνζπζθεπέο,
 ζηε ζρεδίαζε επίπισλ θαη μπινπξγηθψλ
ρξεζηκνπνηεί
θαη
αμηνπνηεί
ηα
θαηαζθεπψλ. ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηελ
αλζξσπνκεηξηθά θαη εξγνλνκηθά δεδνκέλα,
πξνεηνηκαζία πξνζθνξψλ,
ηνπνζεηεί ζσζηά ηα έπηπια ζηνλ ρψξν θαη
 ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαιεηνκεραλψλ
λα δηαθνζκεί ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν
κε
ειεθηξνληθφ
πξνγξακκαηηζκφ
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαθφζκεζεο,
εξγαζίαο (εξγαιεηνκεραλή CNC),
θαηαλνεί βαζηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο θαη
 ζηε δηεχζπλζε παξαγσγήο. ηελ πψιεζε
ξπζκνινγίαο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ επίπινπ,
επίπισλ θαη άιισλ μπινπξγηθψλ
ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη πξφηππα
θαηαζθεπψλ θαη πιηθψλ ή κεραλεκάησλ
έπηπια, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ μπινπξγηθή
αλαγθαία δεδνκέλα,
βηνκεραλία.
ρεηξίδεηαη, λα ξπζκίδεη θαη λα ζπληεξεί ηα
εξγαιεία πάγθνπ, ηα θνξεηά ειεθηξηθά Δηδηθφηεξα κπνξεί λα εξγαζηεί ζε:
εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα μπινπξγηθήο
 επηρεηξήζεηο,
βηνκεραλίεο
θαη
θαη επηπινπνηίαο,
νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε
ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ζπγθεθξηκεηαπνίεζε ηνπ μχινπ,
κέλεο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο,
 επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ή πξνσζνχλ
αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ μχινπ θαη
έπηπια ή άιιεο μχιηλεο θαηαζθεπέο ή
άιισλ παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ πιηθψλ πνπ
πξντφληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ
μπινπξγηθή
μπινπξγηθή βηνκεραλία,
βηνκεραλία
(πιηθά
απνπεξάησζεο,
 αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη γξαθεία
εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο.
εμαξηήκαηα επίπισλ θ.ιπ.),
θαηαλνεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο
αξρέο: Μεραλνξγάλσζεο, Οξγάλσζεο ηεο
παξαγσγήο,
Γηνίθεζεο
εξγαζηεξίνπ
/εξγνζηαζίνπ μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ,
αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηνπ πνηνηηθνχ
ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο,
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Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα
Απνθσδηθνπνίεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
πηπρηνχρσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (Τ.Α. Φ12/9691/Γ4 ΦΔΚ 210 η.Β΄/30.01.2017: Φνξήγεζε
αληηζηνηρίαο)



Δπαγγέικαηα
ρεδηαζηήο Μέζσ πζηεκάησλ Ζ/Τ



ρεηηθή Ννκνζεζία:
Π.Γ. 301/2003 (ΦΔΚ 257 η.Α’/
05. 11.2003)



πληεξεηήο, Δγθαηαζηάηεο
Ζιεθηξνιφγνο



Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141 η. Α’/
12. 06.2013)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο Ζιεθηξνιφγνο



Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141 η. Α’/
12. 06.2013)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δξγνδεγφο
Φπθηηθφο



Π.Γ. 1/2013 (ΦΔΚ 3 η.Α’/08.01.
2013)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δξγνδεγφο
Τδξαπιηθφο



Π.Γ. 112/2012 (ΦΔΚ 197 η.Α’/
17. 10.2012)



Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ



Π.Γ. 113/2012 (ΦΔΚ 198 η. Α’/
17. 10.2012)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δγθαηαζηάηεο
εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο



Π.Γ. 114/2012 (ΦΔΚ 199 η.Α’/
17. 10.2012)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο, Δγθαηαζηάηεο
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ



Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200 η.Α’/
17. 10.2012)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο
νμπγνλνθνιιεηήο



Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200 η.Α’/
17. 10.2012)



Σερλίηεο, Αξρηηερλίηεο
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο



Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200 η.Α’/17.
10.2012)



Ζιεθηξνληθφο Οπηηθναθνπζηηθψλ
Μέζσλ



Β.Γ. 510/1971 (ΦΔΚ 152 η.
Α΄/31.07.1971)
Π.Γ. 258/2003 (ΦΔΚ 235 η. Α΄/
10.10.2003)





Ραδηνειεθηξνιφγνο






Ραδηνηερλίηεο
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Π.Γ. 258/2003 (ΦΔΚ 235 η.Α’/10.
10.2003)
Ν.Γ. 2624/1953 (ΦΔΚ 292
η.Α’/29. 10.1953)
Π.Γ. 258/2003 (ΦΔΚ 235 η.Α’/10.
10.2003)
Ν.Γ. 2624/1953 (ΦΔΚ 292
η.Α’/29. 10.1953)
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Πινίαξρνο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ







Μεραληθφο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ







Π.Γ. 243/1998 (ΦΔΚ 181 η.Α’/
29.07.1998)
Π.Γ. 295/1999 (ΦΔΚ 266 η.Α’/
30.11.1999)
Π.Γ 19/2001 (ΦΔΚ 14 η.Α’/
31.01.2001)
Π.Γ. 243/1998 (ΦΔΚ 181 η.Α’/
29.07.1998)
Π.Γ. 295/1999 (ΦΔΚ 266 η.Α’/
30.11.1999)
Π.Γ 19/2001 (ΦΔΚ 14 η.Α’/
31.01.2001)





Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Τπάιιεινο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ



Βνεζφο Ννζειεπηή





Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ





Βνεζφο Οδνληνηερλίηε



Ν. 3868/2010 (Φ.Δ.Κ. 129
η.Α΄/03.08.2010) άξζξν 24



Βνεζφο Φαξκαθείνπ



Π.Γ. 72/2006 (Φ.Δ.Κ. 73 η.Α΄/
06.04.2004)



Αηζζεηηθήο Σέρλεο



Ν. 4254/2014 (Φ.Δ.Κ. 85
η.Α΄/07.04.2014 άξζξν 1 Παξάγξ.
Ζ 1. 2.)



Κνκκσηηθήο Σέρλεο



Π.Γ. 133/2005 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/
02.09.2005)



πληεξεηήο Έξγσλ Σέρλεο –
Απνθαηάζηαζεο



Π.Γ. 73/2002 (ΦΔΚ 55 η.Α΄/
21.03.2002).
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Ν.Γ. 2515/1997 (ΦΔΚ 154/
η.Α΄/25.07.1997)
Π.Γ. 340/1998 (ΦΔΚ 228
η.Α΄/1998).
Π.Γ. 210/01 (Φ.Δ.Κ. 165 η.Α΄/
24.07.2001) θαη
Τ.Α.Τ7β/νηθ.4756/01 (Φ.Δ.Κ.
1082 η. Β ΄/14.08.2001) θαη Π.Γ.
268/2003 (Φ.Δ.Κ. 240 η.Α΄/
16.10.2003)
Σξνπνπνίεζε Γ2β/νηθ.1570/99
(Φ.Δ.Κ. 749 η.Β΄/19.05.1999)
Π2β/νηθ. 2808/97 (Φ.Δ.Κ.
645η.Β΄/31.07.1997)
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μ αθη τών

Δγγξαθέο - Μεηεγγξαθέο- Φνίηεζε καζεηώλ/ηξησλ ζηα ΔΠΑΛ
Πεγή: Τ.Α. 133381/Γ4 (ΦΔΚ 2627 η.Β΄/24.08.2016)
Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. 133381/Γ4 γηα ηηο Δγγξαθέο - Μεηεγγξαθέο - Φνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ έρεη σο εμήο:
Άξζξν 1- Πξνζεζκίεο εγγξαθώλ
1. Οη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο γίλνληαη κέρξη
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη εγγξαθή ην
κήλα επηέκβξην θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ εκπνδίζηεθαλ λα
εγγξαθνχλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, θαζψο θαη γηα ηνπο παξαπεκπφκελνπο καζεηέο/ηξηεο ζε επαλεμέηαζε
ην επηέκβξην.
Σν αξγφηεξν δχν εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαηαρσξνχλ ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Myschool φιεο ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νξηζηηθνπνηνχλ κε απφθαζή ηνπο ηα νιηγνκειή ηκήκαηα
ην αξγφηεξν 5 (πέληε) εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Μεηά απφ απηή ηελ απφθαζε ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νξηζηηθνπνηείηαη ν αξηζκφο
ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ζε φιεο ηηο ηάμεηο. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ησλ ηκεκάησλ, πηζαλέο εθπξφζεζκεο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο ή αιιαγέο ηνκέα θαη εηδηθφηεηαο
πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ππάξρνληα ηκήκαηα.
2. Χο εγγξαθή λνείηαη ε εθάπαμ θαηαρψξηζε ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαη ζην Μεηξψν καζεηψλ/ηξηψλ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
3. Δθπξφζεζκε εγγξαθή είλαη δπλαηφλ λα εγθξηζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Γ.Δ. ην πνιχ 10 εκέξεο
κεηά ηε ιήμε ησλ θαη’ εμαίξεζε εγγξαθψλ ηνπ επηεκβξίνπ.
4. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ σο ηελ εκέξα ηεο
εθπξφζεζκεο εγγξαθήο ππνινγίδνληαη ζην αθέξαην.
5. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη
εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
6. Δγγξαθή καζεηή/ηξηαο ζε ΔΠΑ.Λ. επηηξέπεηαη εθφζνλ ν/ε καζεηήο/ηξηα έρεη ηηο απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζε απηφ. Φνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ δελ έρεη λφκηκα εγγξαθεί δελ επηηξέπεηαη.
7. ηα Δζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. εγγξάθνληαη νη καζεηέο/ηξη-εο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε εξγαδφκελνπ
καζεηή/ηξηαο ζηα εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ. απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή, αλ πξφθεηηαη γηα καζεηή/ηξηα
πνπ αζρνιείηαη ζε δηθφ ηνπ επάγγεικα, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο ή ππεξεζίαο φηη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
εξγάδεηαη, ή βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζηα Μεηξψα αλέξγσλ.
8. Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππνρξεψλνληαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ επαιήζεπζε ησλ ηίηισλ
ζπνπδψλ πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
9. Οη θεδεκφλεο ή νη ίδηνη νη καζεηέο /ηξηεο, εθφζνλ είλαη ελήιηθνη/εο, νθείινπλ λα αλαλεψλνπλ ηελ
εγγξαθή ηνπο θάζε ζρνιηθφ έηνο.
Άξζξν 2 - Δγγξαθέο – Μεηεγγξαθέο
Α. ΣΖΝ Α΄ ΣΑΞΖ εγγξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο:
1. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ
2. Κάηνρνη ελδεηθηηθνχ Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ
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3. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο παξειζφλησλ εηψλ ησλ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν.,
Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη καζεηέο/ηξηεο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ Λπθείσλ,
Δληαίσλ Λπθείσλ.
4. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ 1νπ θχθινπ Σ.Δ.Δ.
5. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ησλ Σ.Δ..
6. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ
7. Απνξξηπηφκελνη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ.
8. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο εζπεξηλήο Σ.Δ.. θαη καζεηέο/ηξηεο Α΄ ηάμεο εζπεξηλνχ Σ. Δ.Λ.
ΣΖΝ Α΄ ΣΑΞΖ, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, κεηεγγξάθνληαη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ
θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ. θαη Β΄ ηάμεο εζπεξηλψλ ΓΔ.Λ. ή Δ.Λ.
ΣΖ Β΄ ΣΑΞΖ εγγξάθνληαη:
1. Οη πξναγφκελνη απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ ή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
2. Κάηνρνη πηπρίνπ Α΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ.
3. Κάηνρνη πηπρίνπ Β΄ θχθινπ Σ.Δ.Δ. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
4. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ
5. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 καζεηέο/ηξηεο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ Σ.Δ.Λ., Λ.Δ.Ν., Δ.Π.Λ.
θαζψο θαη νη καζεηέο/ηξηεο παξειζφλησλ εηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλψλ
ΓΔ.Λ., Δληαίνπ Λπθείνπ.
6. Μαζεηέο/ηξηεο ηνπ 2νπ θχθινπ Σ.Δ.Δ.
7. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 νη πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ Σ.Δ.Λ., ΛΔΝ, Δ.Π.Λ. θαζψο θαη νη
πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ Δληαίσλ Λπθείσλ.
8. Πξναρζέληεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ
9. Κάηνρνη πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ
10. Μαζεηέο/-ηξηεο πνπ πξνήρζεζαλ απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 3475/2006 θαη επηζπκνχλ λα
θνηηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα.
11. Μαζεηέο/-ηξηεο πνπ πξνήρζεζαλ απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 4186/2013 θαη επηζπκνχλ λα
θνηηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα.
12. Απνξξηπηφκελνη ηεο Β΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ.
13. Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ..
14. Κάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 3475/2006 ζε άιιν ηνκέα απφ απηφλ πνπ αλήθεη ε εηδηθφηεηα ηνπ
ηνκέα ηνπ νηθείνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο.
15. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ.
16. Κάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ, ηνπ Ν. 4186/2013 θαη ησλ ηζνηίκσλ κε
απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο θαη νη θάηνρνη αληίζηνηρνπ απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο.
(Πξνζνρή: κφλν γηα ιήςε πηπρίνπ θαη φρη απνιπηεξίνπ)
17. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο εζπεξηλνχ Σ.Δ.Λ. ΣΖ Β΄ ΣΑΞΖ, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017,
κεηεγγξάθνληαη:
1. Πξναρζέληεο ηεο Α΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
2. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ ΓΔ.Λ.
3. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
4. Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλψλ ΓΔ.Λ.
ΣΖ Γ΄ ΣΑΞΖ εγγξάθνληαη:
1. Οη πξναρζέληεο απφ ηε Β΄ ηάμε ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 4186/2013 ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα
2. Οη απνξξηπηφκελνη καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 4186/2013 ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα ηνπ ίδηνπ
ηνκέα.
Β. 1. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓΔ.Λ.), Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Δ.Λ.),
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (Δ.Π.Λ.), Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ή άιινπ ηζνηίκνπ
απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή αληηζηνίρνπ απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο νη νπνίνη
εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ
απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
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2) Οη θάηνρνη πηπρίνπ Σ.Δ.Δ. Β΄ θχθινπ ή άιινπ ηζνηίκνπ πηπρίνπ (θαη φρη απνιπηεξίνπ) νη νπνίνη
εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. δχλαληαη λα επηιέμνπλ εγγξάθσο είηε ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ
Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), δηαθνξεηηθήο κε ην ελ
ηζρχ πηπρίν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, νπφηε απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ Γεληθήο
Παηδείαο, είηε λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθνηήησλ γηα ηελ
απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3) Οη θάηνρνη πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.., νη
νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα
θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 4186/2013 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ δελ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή
ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
4) Οη θάηνρνη πηπρίνπ Σ.Δ.. θαη ησλ ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ, νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.., νη
νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο
γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.
4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ
ζπνπδψλ.
5) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ φια ηα
καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε Απνιπηεξίνπ θαη Πηπρίνπ άιιεο
Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν. 4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ δελ
είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
6) Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ., νη νπνίνη εγγξάθνληαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. παξαθνινπζνχλ κφλν ηα
καζήκαηα Σνκέα θαη Δηδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε κφλν Πηπρίνπ άιιεο Δηδηθφηεηαο ΔΠΑ.Λ. ηνπ Ν.
4186/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΓΔ.Λ. ή
ΔΠΑ.Λ. ή ηζνηίκσλ κε απηνχο ηίηισλ ζπνπδψλ.
Άξζξν 3 - Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο
Γηα ηελ εγγξαθή καζεηή/ηξηαο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. α) Απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή ελδεηθηηθφ Γ ηάμεο ηνπ παιαηνχ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
β) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή απνιπηεξίνπ (άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014, Α΄ 74) γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ απηφ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή,
γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή, ην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλνληαη νη εγγξαθέο πξέπεη κε έγγξαθφ ηνπ λα
δεηήζεη επαιήζεπζε ηίηινπ θαη αθξηβέο απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν
έθδνζεο ηνπ πηπρίνπ, απνιπηεξίνπ ή
γ) Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απφ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζε ή απφ ην ζρνιείν ζην
νπνίν θπιάζζνληαη ηα αξρεία ζρνιείνπ πνπ θαηαξγήζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα νινθιεξσζεί ε
εγγξαθή, ην ζρνιείν πνπ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζηέιλεη ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο επηζεκνπνηεκέλν ζην ζρνιείν πνπ γίλεηαη ε εγγξαθή, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ επέρεη
ζέζε επίζεκνπ ηίηινπ εγγξαθήο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο, αλ έρεη θαηαηεζεί πξσηφηππνο ηίηινο (απνιπηήξην Γπκλαζίνπ), απηφο
δελ επηζηξέθεηαη.
2. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ θεδεκνλία ηνπ/ηεο καζεηή /ηξηαο. Κεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή /ηξηαο, εθφζνλ
απηφο είλαη αλήιηθνο/ε, είλαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη απνπζία απηψλ ή θσιπνκέλσλ απφ ηνλ λφκν, ν
έρσλ ηελ επηκέιεηα απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ή ην ππφ ηνχηνπ λνκίκσο θαηά
πεξίπησζε ή παγίσο εμνπζηνδνηεκέλν ελήιηθν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ/ηεο.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε γηα ηνλ
ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην
αξγφηεξν ηελ 30ε επηεκβξίνπ θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο.
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4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, ζρεηηθά κε ηε δηπιή θνίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε, φηη δελ θαηέρεη πηπρίν, νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο
απφθηεζε πηπρίνπ, ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ κε απηφ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηελ εγγξαθή
ηνπ/ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ή ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο, αλ είλαη ελήιηθνο/ε:
(α) φηη δελ θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ, νχηε νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ,
πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη Απνιπηήξην θαη Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν. 4186/2013 (Α΄
193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή
(β) φηη θαηέρεη απνιπηήξην ηίηιν ζπνπδψλ, ή νθείιεη καζήκαηα πξνο απφθηεζε απνιπηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ
ν/ε καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη κφλν Πηπρίν Δηδηθφηεηαο ηνπ Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηα Μεηξψα ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνο ν/ε
καζεηήο/ηξηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ψζηε λα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Άξζξν 4 - ηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
1. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Αηνκηθφ Γειηίν θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. είλαη:
α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δει. επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, επψλπκν θαη φλνκα κεηέξαο, έηνο γέλλεζεο,
Γήκνο ή Κνηλφηεηα φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν/ε καζεηήο /ηξηα, αξηζκφο δεκνηνινγίνπ, ζξήζθεπκα,
ηζαγέλεηα. ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο ή ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ
θαηαρσξίδνληαη ζηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα, εθηφο θαη αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.
1599/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο.
β) ηνηρεία εηζφδνπ, δει. ην είδνο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα.
γ) ηνηρεία επίδνζεο, δει. γεληθή θαη αλαιπηηθή θαηά κάζεκα εηήζηα πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία.
δ) ηνηρεία θνίηεζεο θαη δηαγσγήο, δει. ζχλνιν απνπζηψλ θαηά ηεηξάκελν, θαζψο θαη νη επηβαιιφκελεο κε
πξάμεηο αξκνδίνπ νξγάλνπ θπξψζεηο ή απνλεκφκελεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο.
ε) ηνηρεία θεδεκφλα δει. επψλπκν, φλνκα, πιήξεο δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θεδεκφλα (νδφο, αξηζκφο,
πεξηνρή, πφιε, ΣΚ θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ).
2. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην Μεηξψν Μαζεηψλ είλαη:
α) ηνηρεία ηαπηφηεηαο, δει επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, φλνκα κεηέξαο, επψλπκν κεηέξαο, έηνο
γέλλεζεο, Γήκνο ή Κνηλφηεηα φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, αξηζκφο δεκνηνινγίνπ, ζξήζθεπκα, ηζαγέλεηα.
ηνηρεία πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηηο ηαπηφηεηεο ή ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο δελ θαηαρσξίδνληαη ζηα
ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα, εθηφο θαη αλ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ησλ γνλέσλ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.
β) ηνηρεία εηζφδνπ, δει. ην είδνο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ εγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα.
γ) ηνηρεία εμφδνπ, δει. ην είδνο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ απνιχεηαη ή κεηεγγξάθεηαη ν/ε
καζεηήο/ηξηα.
δ) ηνηρεία επίδνζεο, δει. ε εηήζηα βαζκνινγία ηνπ θάζε καζήκαηνο, θαζψο θαη ν γεληθφο εηήζηνο βαζκφο
απηψλ ζηελ πεξίπησζε πξναγσγήο ή απφιπζεο ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο.
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ε) ηνηρεία δηαγσγήο, δειαδή ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο θάζε καζεηή/ηξηαο.
3. Μέρξη ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έμνδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην ΔΠΑ.Λ. κπνξεί λα γίλεη δηφξζσζε
ηπρφλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο θάπνηνπ καζεηή/ηξηαο, κε αίηεζή ηνπ/ηεο ή κε αίηεζε ηνπ
θεδεκφλα ηνπ/ηεο, αλ είλαη αλήιηθνο/ε. Ζ δηφξζσζε απηή ελεξγείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ κε
θφθθηλν κειάλη βάζεη ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ ηεο καζεηή/ηξηαο ή ειιείςεη απηνχ, βάζεη
πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο. Ζ δηφξζσζε ζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη
απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ.
4. Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξψηε εγγξαθή καζεηή/ ηξηαο ζην ΔΠΑ.Λ. ε θνίηεζε απηνχ/ήο ζε άιιν
ΔΠΑ.Λ. ή ΓΔ.Λ. επηηξέπεηαη κφλν κε κεηεγγξαθή.
5. Ζ θνίηεζε καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ ελεγξάθεζαλ λφκηκα δελ επηηξέπεηαη. Δμαίξεζε ππάξρεη κφλν γηα
ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ είλαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο ηνπο.
Άξζξν 5 - Γηπιή Φνίηεζε
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε θνίηεζε ζε ΔΠΑ.Λ. θαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
νπνηνπδήπνηε ππνπξγείνπ ή ζε ζρνιή ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (.Δ.Κ.) ή ζε Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.).
Άξζξν 6 - Δγγξαθέο Διιήλσλ καζεηώλ/ηξηώλ από μέλα ζρνιεία ηεο αιινδαπήο θαη αιινδαπώλ
καζεηώλ/ηξηώλ
1. Έιιελεο ή νκνγελείο καζεηέο/ηξηεο πνπ πξνζθνκίδνπλ ελδεηθηηθφ ή απνδεηθηηθφ ζπνπδψλ ή άιιν
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο απφ μέλν ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο
εγγξάθνληαη ζηα ΔΠΑ.Λ. κέρξη ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη νξηζηηθνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο κεηά ηε
ιήςε ηεο βεβαίσζεο αληηζηνηρίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ απνδεηθηηθνχ ηνπο. Ζ βεβαίσζε αληηζηνηρίαο γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο θαηαηίζεηαη κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ.
2. Έιιελεο θαη νκνγελείο καζεηέο/ηξηεο πνπ πξνζθνκίδνπλ ελδεηθηηθφ ή απνδεηθηηθφ ζπνπδψλ ή άιιν
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο καζεηηθήο θαηάζηαζεο απφ μέλν ηερληθφ ή επαγγεικαηηθφ ζρνιείν ηεο αιινδαπήο
κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη νπνηεδήπνηε κέζα ζην δηδαθηηθφ έηνο ζε αληίζηνηρε ηάμε ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη ιήςε ηζνηηκίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.ΠΔΠ.
3. Γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ. αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.α.1, 1- α-2, 4 θαη 5 ηνπ Π.δ. 529/1989 (Α΄ 223).
Γηα ηελ εγγξαθή αλήιηθσλ αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζηα δεκφζηα ζρνιεία
ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3386/2005 (Α΄ 212), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Άξζξν 7 - Πεξηπηώζεηο κεηεγγξαθώλ – Πξνζεζκίεο
Α. Μεηεγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ
ηδίνπ, αλ είλαη ελήιηθνο:
1. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή καζεηψλ/ηξηψλ απφ δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζε άιιν δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ε νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ/ηεο άιιαμε ηφπν θαηνηθίαο,
β) αλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζηελ πφιε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ/ηεο,
γ) αλ ηελ επηκέιεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο αλέιαβε άιιν πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε άιιν ηφπν,
δ) αλ ν/ε καζεηήο/ηξηα εκεξήζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο άξρηζε λα εξγάδεηαη θαη δεηά κεηεγγξαθή γηα
εζπεξηλή ζρνιηθή κνλάδα,
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ε) αλ ν/ε καζεηήο/ηξηα εζπεξηλήο ζρνιηθήο κνλάδαο έπαςε λα εξγάδεηαη θαη δεηά κεηεγγξαθή γηα εκεξήζηα
ζρνιηθή κνλάδα,
ζη) αλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνηίζεηαη λα παξαθνινπζήζεη ηνκέα ή εηδηθφηεηα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζην
ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο/ε.
- Οη αλσηέξσ κεηεγγξαθέο α) έσο ε) πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Α΄ ηάμε, ζηνλ ίδην ηνκέα γηα ηε Β΄ ηάμε θαη
ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα γηα ηε Γ΄ ηάμε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κέρξη θαη ηηο 15 Οθησβξίνπ, κε
έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν ζέιεη λα κεηεγγξαθεί ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη ζπλνδεχνληαη
απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε κεηεγγξαθή.
Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα γίλεη κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο απφ δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζε δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζηνλ
ίδην ηνκέα ή εηδηθφηεηα θαη κεηά ηηο 15 Οθησβξίνπ, ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ
νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ πνπ εθηηκψληαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ
αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα.
- Δπηηξέπεηαη κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Β΄ ή Γ΄ ηάμεο πνπ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο α) έσο ε), απφ
δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή εηδηθφηεηα, ζε άιιν δεκφζην ΔΠΑ.Λ.
ζην νπνίν δε ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο ή ε εηδηθφηεηα απηή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ζη), έσο ηηο 30
επηεκβξίνπ. Οη κεηεγγξαθέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν
ζέιεη λα κεηεγγξαθεί ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ ην
ιφγν γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε κεηεγγξαθή. Ο Γηεπζπληήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θάζε
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζεσξεί απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεί γηα ηνλ πξνβαιιφκελν ιφγν κεηεγγξαθήο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν/ε καζεηήο/ ηξηα επηιέγεη αλάκεζα ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζρνιείν
ππνδνρήο.
Καη’ εμαίξεζε ν Γηεπζπληήο Γ.Δ. κεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ θαη έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο
γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, κπνξεί λα εγθξίλεη κεηεγγξαθή
καζεηή/ηξηαο ζε άιιν δεκφζην ΔΠΑ.Λ.:
- Α΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ.
- Β΄ ηάμεο ζηνλ ίδην ηνκέα ή ζε άιιν ηνκέα εθφζνλ δε ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο απηφο ζην ΔΠΑ.Λ. φπνπ
κεηεγγξάθεηαη θαη
- Γ΄ ηάμεο ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα.
Οη παξαπάλσ ιφγνη απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα έγγξαθα θαη ν Γηεπζπληήο Γ.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζεσξεί απαξαίηεην, γηα λα βεβαησζεί γηα ηνλ πξνβαιιφκελν
ιφγν κεηεγγξαθήο.
2. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ζε δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
3. Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή καζεηψλ/ηξηψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ΓΔ.Λ ζε δεκφζηα ΔΠΑ.Λ. θαη
αληηζηξφθσο. Οη κεηεγγξαθέο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κέρξη ηηο 15
Οθησβξίνπ.
Β. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ππεξεζηαθήο αλάγθεο ζηνλ ίδην ηνκέα ή
ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα αθφκε θαη ρσξίο ηελ αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ, αλ είλαη ελήιηθνη/εο:
1. Απφ δεκφζηα ΔΠΑ.Λ. ζε δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
β) ίδξπζε λέαο ζρνιηθήο κνλάδαο
γ) επηβνιή ζε καζεηή/ηξηαο ηεο πνηλήο ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
δ) κε ιεηηνπξγία ηνκέα ή εηδηθφηεηαο
2. Απφ Ηδησηηθφ ΔΠΑ.Λ. ζε δεκφζην ΔΠΑ.Λ. ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ή ηάμεο ηνπ
β) επηβνιή ζε καζεηή/ηξηαο ηεο πνηλήο ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
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Οη κεηεγγξαθέο εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο, ίδξπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή
εηδηθφηεηαο γίλνληαη κε βάζε ηα ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θεδεκφλσλ
θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. απφ ηελ νπνία κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, έρεη απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα γηα ηηο κεηεγγξαθέο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε Β ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη
γηα ηελ επηινγή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία γίλεηαη ε κεηεγγξαθή. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα εγθξίλεη
κεηεγγξαθή καζεηή/ηξηαο Α΄, Β΄ ή Γ΄ ηάμεο, εμαηηίαο θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο, ίδξπζεο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, κε ιεηηνπξγίαο ηνκέα ή εηδηθφηεηαο ή παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδησηηθνχ ΔΠΑ.Λ. ή ηάμεο
ηνπ, απφ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν παξαθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή εηδηθφηεηα, ζε άιιν ΔΠΑ.Λ. ζην
νπνίν δε ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο γηα ηε Β΄ ηάμε ή ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα γηα ηε Γ΄ ηάμε έσο θαη ηηο 30
Ννεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν/ε καζεηήο/ηξηα επηιέγεη αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ή
ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνκέα, κε απηφλ πνπ θνηηνχζε ζην ΔΠΑ.Λ. πξνέιεπζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
ζρνιείν ππνδνρήο. Ζ αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη εθηειεζηηθή κφλν γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ θπξψζεσλ αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 8 - Γηαδηθαζία κεηεγγξαθώλ
1. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή ακέζσο κεηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
έγθξηζε ηεο κεηεγγξαθήο έρεη θαζήθνλ άκεζα θαη φρη αξγφηεξα απφ δέθα (10) εκέξεο λα:
α) ζπκπιεξψζεη θαη επηζεκνπνηήζεη κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ην πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ
κεηεγγξαθφκελνπ/εο καζεηή/ηξηαο πνπ πξφθεηηαη λα απνζηαιεί,
β) κεηαθέξεη απφ ην πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν ζε νκνηφηππν ηα ζηνηρεία επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα
θαη κεηέξαο, ηνλ αξηζκφ Μεηξψνπ καζεηψλ/ηξηψλ, ηα ζηνηρεία επίδνζεο πνπ ελδερφκελα ππάξρνπλ
(βαζκνχο, ηα ζρεηηθά κε ην ζρνιηθφ έηνο ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή θαη ηα δηαβηβαζηηθά ζηνηρεία ηνπ
αηνκηθνχ δειηίνπ αξηζκ. πξσηνθφιινπ, εκεξνκελία, ζρνιείν πξννξηζκνχ, δηαηαγή),
γ) ελεκεξψζεη ην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή απηή θαη
δ) ζηείιεη ππεξεζηαθά θαη κε απφδεημε ζην ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή ην ζπκπιεξσκέλν
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξσηφηππν Αηνκηθφ Γειηίν.
2. ηελ πεξίπησζε ηδησηηθψλ ΔΠΑ.Α., ην πξσηφηππν αηνκηθφ δειηίν ζεσξείηαη θαη απφ ην Γηεπζπληή
Γηεχζπλζεο Γ.Δ. πξηλ απνζηαιεί.
3. Σν ζπληαζζφκελν ζχκθσλα κε ην εδάθην β ηεο παξαγξαθ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληίγξαθν Αηνκηθνχ
Γειηίνπ κπνξεί λα είλαη πιήξεο θσηναληίγξαθν ηνπ πξσηφηππνπ, ην νπνίν επηζεκνπνηείηαη θαη παίξλεη ηε
ζέζε ηνπ πξσηφηππνπ πνπ δηαβηβάζηεθε.
4. Ο Γηεπζπληήο ππνρξενχηαη αθφκε λα εθνδηάζεη ην κεηεγγξαθφκελν καζεηή/ηξηαο κε εηδηθφ ππεξεζηαθφ
ζεκείσκα κε ην νπνίν απηφο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην ΔΠΑ.Λ. ζην
νπνίν κεηεγγξάθεηαη, κέρξη λα παξαιεθζεί ην Αηνκηθφ ηνπ
Γειηίν.
5. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηεγγξαθή, κφιηο παξαιάβεη ην Αηνκηθφ Γειηίν ηνπ
κεηεγγξαθφκελνπ καζεηή/ηξηαο, θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζην Μεηξψν Μαζεηψλ/ηξηψλ θαη εληάζζεη ην
Αηνκηθφ Γειηίν απηφ ζηελ θαηάιιειε ζεηξά κεηαμχ ησλ Αηνκηθψλ Γειηίσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ίδηαο
ηάμεο.
6. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε κεηεγγξαθή
ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη θαη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δχλακε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
7. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε κεηεγγξαθή γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζην
νπνίν κεηεγγξάθεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα, ν Γηεπζπληήο απηφο ηε γλσζηνπνηεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ κε
ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ελίδα 140

8. Οη αηηήζεηο γηα κεηεγγξαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνβάιινληαη ζηα φξγαλα εθείλα πνπ είλαη γηα θάζε
πεξίπησζε αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Άξζξν 9 - Έληαμε κεηεγγξαθόκελσλ καζεηώλ/ηξηώλ
Μαζεηέο/ηξηεο πνπ κεηεγγξάθνληαη ζε άιιν ΔΠΑ.Λ. εληάζζνληαη ζηελ ηάμε, ηνλ ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα
ζηελ νπνία είραλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ.Λ. απφ ην νπνίν πήξαλ κεηεγγξαθή, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ
ησλ πεξ. A1, A2 θαη Β ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηα εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ σο αθνινχζσο:
α) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη αληίζηνηρα ζηελ Α΄ ηάμε εζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξφθσο.
β) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Β΄ ηάμε ησλ εζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξφθσο
γ) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ΄ ηάμε ησλ εζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. θαη αληηζηξφθσο
δ) Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. κεηεγγξάθνληαη ζηελ Γ' ηάμε ησλ εκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ.
Άξζξν 10 - Απνπζίεο κεηεγγξαθόκελσλ καζεηώλ/ηξηώλ
1) Ο κεηεγγξαθφκελνο ζε ζρνιείν άιιεο πφιεο καζεηήο/ηξηα δελ ζεσξείηαη φηη απνπζηάδεη απφ ηα
καζήκαηα γηα ηηο εκέξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπ απφ ηε κηα πφιε ζηελ άιιε.
2) Αλ απφ ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ πξνζέιεπζε ηνπ κεηεγγξαθνκέλνπ καζεηή/ηξηαο
ζην ζρνιείν ηεο λέαο δηακνλήο κεζνιάβεζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ρξφλνο
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ απφιπηα αλαγθαίν γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ, ζεκεηψλνληαη απνπζίεο γηα ηηο εκέξεο
θαζπζηέξεζεο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζήο ηνπ.
Άξζξν 11 - Κεδεκνλία αλήιηθσλ καζεηώλ/ηξηώλ
1) Κεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, εθφζνλ απηφο είλαη αλήιηθνο/ε, είλαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα θαη
απνπζία απηψλ ή θσιπνκέλσλ απφ ην λφκν, ν έρσλ ηελ επηκέιεηα απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα, ή ην ελήιηθν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην νπνίν είλαη λφκηκα εθηάθησο ή παγίσο
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ. Ο θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο έρεη ηηο απφ ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο πξνβιεπφκελεο
ππνρξεψζεηο.
2) Ο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θεδεκφλαο, εθφζνλ δελ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ ΔΠΑ.Α.,
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ελήιηθν πξφζσπν, εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ, πνπ θαηνηθεί λφκηκα
ζηελ έδξα ηνπ ΔΠΑ.Λ.
3) Όπνπ ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο λνείηαη θαη ν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
νξηδφκελνο αληηπξφζσπνο απηνχ.
4) Καλέλα ζηνηρείν γηα ηε ζρνιηθή θαηάζηαζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δε γλσζηνπνηείηαη θαη δελ παξέρεηαη
ζε άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ ηνλ θεδεκφλα απηνχ/ήο ή άιιν ζπγγεληθφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ
έρνληα ηελ θεδεκνλία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.
5) Ζ πξνζέιεπζε ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ θαηά ηηο εκέξεο πνπ νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
6) Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη κφλνη
ηνπο ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνζέζεηο.
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7) Ο θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο νθείιεη λα πξνζέιζεη ζην ΔΠΑ.Λ. θαη λα δειψζεη ελππφγξαθα φηη
είλαη ν λφκηκνο θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ ζην ΔΠΑ.Λ. θαη θαηά ηελ
εγγξαθή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο.
Άξζξν 12 - Φνίηεζε καζεηώλ/ηξηώλ - Απνπζίεο
1. Ζ πξναγσγή θαη ε απφιπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ ΔΠΑ.Λ. εμαξηάηαη απφ ηελ ηαθηηθή ηνπο θνίηεζε
ζην ζρνιείν θαη απφ ηελ επίδνζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
2. Ζ ηαθηηθή θνίηεζε ή απνπζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ηα
θξηηήξηα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο απηψλ σο επαξθνχο ή αλεπαξθνχο.
3. Οη απνπζίεο αξηζκνχληαη αλά κία γηα θάζε δηδαθηηθή ψξα.
4. Απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ηηο πνιηηηζηηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα
ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ.Λ. ινγίδεηαη σο απνπζία απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα γηα
ηζάξηζκεο δηδαθηηθέο ψξεο, ε δε απνπζία απφ πεξίπαην ινγίδεηαη σο απνπζία γηα ηζάξηζκεο δηδαθηηθέο
ψξεο, φζα θαη ηα σξηαία καζήκαηα πνπ δε δηδάρζεθαλ γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ ίδηα κέξα.
Δμαίξεζε επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ζηηο αλσηέξσ εθδειψζεηο θαζίζηαηαη εθ ησλ πξαγκάησλ αδχλαηε.
Άξζξν 13 - Καηεγνξίεο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ αδπλαηνύλ λα θνηηήζνπλ ζε ΔΠΑ.Λ.
1. Οη θαηεγνξίεο καζεηψλ/ηξηψλ, γηα ηηο νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ θαη δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηνπο
"θαη' ηδίαλ δηδαρζέληεο" είλαη νη εμήο:
α. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ E1/550/4.5.1982 (Β΄ 296), Δ3/96/22.2.1985 (Β΄
105),Γ2/3031/ 22.10.1985 (Β΄ 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β΄ 720) απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο &
Θξεζθεπκάησλ ιφγσ ηεο πάζεζεο ή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. (Π.Γ. 50/2008 Αξ. 25 παξ. 1α ΦΔΚ 81 Α΄)
β. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.
2413/1996 (124 Α΄). Απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππάγνληαη ζηνπο "θαη' ηδίαλ δηδαρζέληεο" κφλν νη
καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. (Ν. 4186/2013 Α΄ 193, Αξ. 43 παξ. 2 πεξ. ε΄ φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην αξ. 40 ηνπ Ν. 4403/16 ΦΔΚ 125Α΄).
α) φηαλ πξφθεηηαη γηα ιφγνπο πγείαο πξέπεη νη θεδεκφλεο ηνπο ή νη ίδηνη αλ είλαη ελήιηθεο, κε ηελ αίηεζή
ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην ζρνιείν θνίηεζεο πξφζθαηε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην
Ννζνθνκείν, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα απφ: i) πληνληζηή Γηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο (Δ..Τ.) ή ii) λφκηκα εθηεινχληα ρξέε πληνληζηή Γηεπζπληή Κιηληθήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο (Δ..Τ.) ή iii) Γηεπζπληή Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή απφ Γεκφζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξηνρή
ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ε νπνία θέξεη ζθξαγίδα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ.
β) φηαλ πξφθεηηαη γηα παξακνλή ζην εμσηεξηθφ, λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ παξ. 11 ηνπ αξ. 5 ηεο Σ5/71/01-12-1986 (Β΄ 834) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
γ) φηαλ πξφθεηηαη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ, λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ
Ναπηηθνχ ηνπο θπιιαδίνπ ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη φπνπ εκθαίλεηαη ε αλάιεςε ππεξεζίαο θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο θνίηεζεο.
δ) φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηξάηεπζε, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ν/ε καζεηήο/ηξηα
ππεξεηεί ζην ζηξαηφ.
ε) φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλή θπιάθηζε, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πνπ λα πηζηνπνηεί ηε θπιάθηζή
ηνπ.
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3. Οη ππαγφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινπλ ζην νηθείν ΔΠΑ.Λ. ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζρεηηθή αίηεζε, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ησλ
καζεκάησλ ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ.
Άξζξν 14 -Απνπζίεο κε ιακβαλόκελεο ππόςε
1. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηαρσξίδνληαη αιιά δε ιακβάλνληαη ππφςε:
α) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ απνζηειινκέλσλ ζην εμσηεξηθφ ή ην εζσηεξηθφ γηα εηδηθή απνζηνιή ζχκθσλα
κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
β) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ απαζρνινχληαη νπσζδήπνηε ζε εξγαζία πνπ αλαηέζεθε ζε απηνχο απφ ην
Γηεπζπληή κε πξάμε ηνπ ή κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
γ) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο απνδεδεηγκέλα ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο
Οπιηηψλ.
δ) Απνπζίεο ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθνχο αζιεηηθνχο αγψλεο, ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζε αγψλεο εζληθψλ νκάδσλ.
ε) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Λαηηληθνχ δφγκαηνο θαηά ηηο παξαθάησ εμαηξεηέεο γηα ηε Γπηηθή
Δθθιεζία εκέξεο θαη ενξηέο:
Η. Σελ ενξηή ηνπ κλεζηήξνο Ησζήθ
ΗΗ. Σελ ενξηή ηεο Αγίαο Γσξεάο
III. Απφ ηελ παξακνλή κέρξη θαη ηελ επφκελε ηνπ Λαηηληθνχ Πάζρα.
ζη) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Θξεζθείαο θαηά ηηο αθφινπζεο Δβξατθέο Θξεζθεπηηθέο
ενξηέο:
Η. Σελ παξακνλή θαη ηελ 1ε ηνπ Δβξατθνχ έηνπο
ΗΗ. Σελ εκέξα ηεο εμηιέσζεο
III. Σελ παξακνλή θαη ηελ εκέξα ηνπ Δβξατθνχ Πάζρα.
δ). Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Μνπζνπικαληθήο Θξεζθείαο θαηά ηηο αθφινπζεο Μνπζνπικαληθέο
Δνξηέο:
Η. εθέξ Μπατξάκ
ΗΗ. Κνπξκπάλ Μπατξάκ θαη ηελ παξακνλή ησλ ενξηψλ απηψλ.
ε) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζε νιηγφσξε ή νιηγνήκεξε απεξγία ησλ ππεξαζηηθψλ
ιεσθνξείσλ ΚΣΔΛ, πνπ βεβαηψλεηαη θαηά ηφπνπο απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε.
ζ) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ νθείινληαη ζηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο κέρξη πέληε ην πνιχ εκεξψλ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
η) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ πνπ νθείινληαη ζε ζεξαπεία αξρηθή ή ζπλερηδφκελε ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηαρσξίδνληαη αιιά δελ ππνινγίδνληαη θαη νη απνπζίεο ηξηψλ εκεξψλ, γηα ηε
κεηάβαζε θαη επηζηξνθή, πέξα απφ ηηο βεβαηνχκελεο απφ ηα ζρεηηθά ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά.
ηα) Απνπζίεο κέρξη είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο: γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ
ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζπζηεκαηηθά κεηά απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ή ππνβάιινληαη ζε πεξηηνλατθή
θάζαξζε,
• γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία απνδνρήο κνζρεχκαηνο,
• γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο φισλ ησλ ηχπσλ λενπιαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ζπληήξεζεο,
• γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ ζαθραξψδε δηαβήηε.
• γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή ή δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη έρνπλ αλάγθε
κεηαγγίζεσο αίκαηνο ζε εηδηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα.
ηβ) Απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ ιφγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εζεινληηθή αηκνδνζία σο εμήο: Σεο εκέξαο ηεο
αηκνδνζίαο, φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα πξνζθέξεη αίκα γηα αζζελή ηνπ ζπγγεληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μίαο
(1) εκέξαο επηπιένλ, φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξνζέξρεηαη λα πξνζθέξεη αίκα ζε
θέληξν αηκνδνζίαο ή φηαλ ν/ε καζεηήο/ηξηα αληαπνθξίλεηαη ζε πξφζθιεζε ππεξεζίαο αηκνδνζίαο γηα
θάιπςε έθηαθηεο αλάγθεο ή φηαλ ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλε νκαδηθή αηκνιεςία.
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εκεηψλεηαη φηη ηα ειηθηαθά θξηηήξηα ησλ δνηψλ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 138/2005 (Α΄ 195),
ήηνη ην 18ν έηνο. Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί αηκνδφηεο ειηθίαο 17 εηψλ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
γνλέα/θεδεκφλα ηνπο.
Άξζξν 15 - Απαιιαγή καζεηή/ηξηαο από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο
1. Γηα ηελ απαιιαγή καζεηή/ηξηαο απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ
ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Τ.Α.
(1296 Β΄).
2. Ζ παξαπάλσ απαιιαγή, πνπ αθνξά νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο ή ηκήκα απηνχ, ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε
ησλ καζεκάησλ ή απφ ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ή αζζέλεηαο, εθφζνλ έρεη βεβαησζεί κεηά ηελ θαηάζεζε
ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ή
κεηά ηελ θαηάζεζε λένπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Α.Γ.Τ.Μ απφ ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, ιφγσ
κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ.
3. Απαιιαγή απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα κία δηδαθηηθή ψξα κπνξεί λα δεηήζεη ν/ε καζεηήο
/ηξηα, εθφζνλ ζπληξέρεη απνρξψλ ιφγνο, απφ ην δηδάζθνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο ηε ρνξεγεί θαηφπηλ
εγθξίζεσο ηνπ Γηεπζπληή.
4. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαιιάζζνληαη απφ ην κάζεκα
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, δελ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα.
5. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηάζεζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. κεηά ην κήλα επηέκβξην ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Τ.Α. (1296 Β΄).
Άξζξν 16 - Έιεγρνο θαη θαηαρώξηζε απνπζηώλ
1. Ζ απνπζία καζεηή/ηξηαο απφ ην ΔΠΑ.Λ. θαηαρσξίδεηαη ζην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ γηα θάζε
δηδαθηηθή ψξα.
2. Ζ ζχληαμε θαη ε θχιαμε ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ απνπζηψλ αλαηίζεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ζε
καζεηή/ηξηαο ηάμεο ή ηκήκαηνο ηάμεο, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ην ήζνο θαη ηελ επίδνζή ηνπ, αλαπιεξνχκελν
απφ άιινλ καζεηή/ηξηαο ν νπνίνο πιεξνί απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.
Σν δειηίν απηφ ειέγρεηαη θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ νηθεία ζηήιε θαη
κεηά ηε ιήμε ησλ εκεξεζίσλ καζεκάησλ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θαηά ηα αλσηέξσ καζεηή/ηξηαο
ζηνλ θαζεγεηή πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Γηεπζπληή.
3. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεξείηαη ίδην βηβιίν θνίηεζεο (απνπζηνιφγην) ζην
νπνίν θαηαρσξίδεηαη αξηζκεηηθά ην ζχλνιν (άζξνηζκα) ησλ απνπζηψλ ηεο εκέξαο θάζε καζεηή/ηξηαο πνπ
απνπζίαδε, φπσο ην άζξνηζκα απηφ αλαγξάθεηαη ζην εκεξήζην δειηίν απνπζηψλ. Ζ ηήξεζε, θαηά ηα
παξαπάλσ, ηνπ βηβιίνπ θνίηεζεο (απνπζηνινγίνπ) αλαηίζεηαη ζε θαζεγεηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή, κε αλαπιεξσηή απηνχ άιινλ θαζεγεηή.
4. Οη απνπζίεο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν θνίηεζεο (απνπζηνιφγην) θαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
Myschool, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αζξνίδνληαη θαηά κήλα θαη κεηαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηα
Αηνκηθά Γειηία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη απνπζίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
θαη κε παξάδνζε ησλ αηνκηθψλ ειέγρσλ πξνφδνπ.
5. ηελ εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε Α' ηεηξακήλνπ, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ην
άζξνηζκα ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ αξηζκφ απνπζηψλ πνπ
ραξαθηεξίδεη ηε θνίηεζε αλεπαξθή, ν/ε καζεηήο/ηξηα ραξαθηεξίδεηαη σο κε παξαθνινπζψλ/νχζα θαη δε
ιακβάλεηαη ππφςε α)ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ ηκήκαηνο γηα ηηο αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ,
ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ, θαζψο θαη β) ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηκεκάησλ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ
έηνο, θελψλ θαη πιενλαζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. (Τ.Α. 103539/Γ4/24-06-2016 Β΄ 2081).
6. Καηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, ηα θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν αζξνίζκαηα απνπζηψλ αζξνίδνληαη ζε γεληθφ ζχλνιν ζηα Αηνκηθά Γειηία ησλ
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καζεηψλ/ηξηψλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα πξνζθνκηζζέληα ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά
απνπζηψλ, γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζήο ηνπο.
7. Μεηά ηηο είθνζη ηξεηο (23) απνπζίεο θαη κε ελεκεξσηηθφ ππεξεζηαθφ έληππν ελεκεξψλεηαη ν θεδεκφλαο
ηαρπδξνκηθψο, αλ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, ή επηδίδεηαη ζηνλ ελήιηθα ελππφγξαθα. Μεηά ηηο
δεθαηέζζεξηο (14) απνπζίεο, γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα ΣνκέσλΔηδηθνηήησλ, θαη κε ελεκεξσηηθφ ππεξεζηαθφ έληππν ελεκεξψλεηαη ν θεδεκφλαο απνδεδεηγκέλα αλ ν/ε
καζεηήο/ηξηα είλαη αλήιηθνο/ε, ή επηδίδεηαη ζηνλ ελήιηθα ελππφγξαθα.
Άξζξν 17 - Υαξαθηεξηζκόο ηεο θνίηεζεο - πλέπεηεο
1. Ζ θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ «φπσο θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ κφλν ηα
καζήκαηα Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ ησλ ΔΠΑ.Λ. είλαη θαζήθνλ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο, ή αλεπαξθήο,
κε βάζε ην γεληθφ ζχλνιν απνπζηψλ, πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ, κέρξη ηελ εκέξα ραξαθηεξηζκνχ ηεο, εηήζηα πξνθνξηθή επίδνζε ζε φια ηα
καζήκαηα.
2. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο εθφζνλ:
α) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ έηνο,
αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα (50).
β) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο (114) γηα ηα
εκεξήζηα ΔΠΑ.Λ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη άλσ ησλ πελήληα (50) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη
ζε αζζέλεηα, πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Π.δ. 485/1983 (Α΄ 184).
γ) Καη’ εμαίξεζε ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ΔΠΑ.Λ. κε εηδηθή πξάμε ηνπ ραξαθηεξίδεη επαξθή ηε
θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε απφ εθαηφλ δέθα ηέζζεξηο (114) έσο εθαηφλ εμήληα ηέζζεξηο (164)
απνπζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη άλσ ησλ πελήληα (50) είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε
αζζέλεηα, πνπ βεβαηψλεηαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Χο
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη, φηαλ ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, πνπ
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκψλ ησλ δχν ηεηξακήλσλ δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ
φισλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) πιήξεο θαη ε δηαγσγή ηνπ
θνζκηφηαηε.
δ) Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο αλεμαξηήησο αξηζκνχ
απνπζηψλ, εθ' φζνλ νη καζεηέο/ηξηεο απηνί είλαη πξσηαζιεηέο θαη νη απνπζίεο ηνπο νθείινληαη ζηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ.
3. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο
πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο πεξηφδνπ Ηνπλίνπ.
4. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε πάλσ απφ πελήληα (50) απνπζίεο θαη
δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε
ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ ίδηα ηάμε.
5. Γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζηα εζπεξηλά ΔΠΑ.Λ., ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ εθαηφλ
δεθαηεζζάξσλ (114) θαη εθαηφλ εμεληαηεζζάξσλ (164) απνπζηψλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο
πξνζαπμάλνληαη θαηά δεθαέμη (16).
6. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ, Δηδηθνηήησλ
ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:
1. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο εθφζνλ:
α) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην νηθείν δηδαθηηθφ έηνο,
αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ζηνλ νπνίν νθείινληαη, δελ ππεξβαίλεη γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο
ηξηάληα-ηξεηο (33), γηα ηε Γ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα-ηξεηο (33), γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ
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ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα (30), γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα (30) θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ
Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο ηξηάληα-δχν (32) απνπζίεο.
β) Σν ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο δελ ππεξβαίλεη γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο
εβδνκήληα - πέληε (75), γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα πέληε (75), γηα ηε Β΄ ηάμε
Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα-νθηψ (78), γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο εβδνκήληα-νθηψ (78)
θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ηηο νγδφληα-ηξεηο (83) απνπζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη άλσ
ησλ ηξηάληα-ηξηψλ (33) γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα-ηξηψλ (33) γηα ηε Γ΄ ηάμε
Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30) γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30)
γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη νη άλσ ησλ ηξηάληα - δχν (32) γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. απνπζίεο, είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα, πνπ βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Π.δ. 485/1983 (ΦΔΚ 184/21-12-1983).
γ) Καη’ εμαίξεζε, ν χιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ΔΠΑ.Λ. κε εηδηθή πξάμε ηνπ ραξαθηεξίδεη επαξθή ηε
θνίηεζε καζεηή/ηξηαο πνπ ζεκείσζε γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα-πέληε (75) έσο
εθαηφλ νθηψ (108), γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα πέληε (75) έσο εθαηφλ νθηψ (108),
γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα νθηψ (78) έσο εθαηφλ νθηψ (108), γηα ηε Γ΄ ηάμε
Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. απφ εβδνκήληα νθηψ (78) έσο εθαηφλ νθηψ (108) θαη γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ Δζπεξηλψλ
ΔΠΑ.Λ. απφ νγδφληα ηξεηο (83) έσο εθαηφλ δεθαπέληε (115) απνπζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη άλσ
ησλ ηξηάληα-ηξηψλ (33) γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα-ηξηψλ (33) γηα ηε Γ' ηάμε
Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30) γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., νη άλσ ησλ ηξηάληα (30)
γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., θαη νη άλσ ησλ ηξηάληα δχν (32) γηα ηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.
απνπζίεο, είλαη δηθαηνινγεκέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα πνπ βεβαηψλεηαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη ε
επίδνζή ηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Χο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη φηαλ ν Γεληθφο Μέζνο
Όξνο ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκψλ ησλ δχν
ηεηξακήλσλ δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ φισλ ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε
(15) πιήξεο θαη ε δηαγσγή ηνπ θνζκηφηαηε.
δ) Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο αλεμαξηήησο αξηζκνχ
απνπζηψλ, εθ' φζνλ νη καζεηέο/ηξηεο απηνί είλαη πξσηαζιεηέο θαη νη απνπζίεο ηνπο νθείινληαη ζηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ.
2. Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο πξνζέξρνληαη θαλνληθά ζηηο
πξναγσγηθέο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο πεξηφδνπ Ηνπλίνπ.
3. Αλεπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θνίηεζε καζεηή/ηξηαοπνπ ζεκείσζε πάλσ απφ ηξηάληα-ηξεηο (33) απνπζίεο
γηα ηε Β΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Α., πάλσ απφ ηξηάληα- ηξεηο(33) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε Ζκεξεζίσλ
ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ ηξηάληα (30) απνπζίεο γηα ηε Β΄ ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., πάλσ απφ ηξηάληα (30)
απνπζίεο γηα ηε Γ' ηάμε Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. θαη πάλσ απφ ηξηάληα δχν (32) απνπζίεο γηα ηε Γ΄ ηάμε ησλ
Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ., θαη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη καζεηέο/ηξηεο
ησλ νπνίσλ ε θνίηεζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηελ
ίδηα ηάμε.
Άξζξν 18 - Δλεκέξσζε γνλέσλ - Γηθαηνιόγεζε απνπζηώλ
1. Γηα ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο επζχλεηαη εμ νινθιήξνπ ν
θεδεκφλαο ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αλήιηθνο ή ν ίδηνο, αλ είλαη ελήιηθνο. Ο ππεχζπλνο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζεγεηήο θάζε ηκήκαηνο, αθνχ ελεκεξψζεη ηνλ
Γηεπζπληή, φηη ν/ε καζεηήο/ηξηα ζπκπιήξσζε ήδε είθνζη ηέζζεξηο (24) απνπζίεο δηθαηνινγεκέλεο ή
αδηθαηνιφγεηεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνλ θεδεκφλα κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία
ζηέιλεηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ ΔΠΑ.Λ. απφ 1 κέρξη 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα πνπ πξνεγήζεθε.
Με ηελ ίδηα επηζηνιή ν θεδεκφλαο ελεκεξψλεηαη θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή
θαηάζηαζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.
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Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο θάζε ηκήκαηνο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, νη
νπνίνη παξαθνινπζνχλ κφλν ηα καζήκαηα Σνκέσλ - Δηδηθνηήησλ, αθνχ ελεκεξψζεη ην Γηεπζπληή, φηη ν/ε
καζεηήο/ ηξηα ζπκπιήξσζε ήδε δεθαπέληε (15) απνπζίεο δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνλ θεδεκφλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο απνδεδεηγκέλα απφ 1 κέρξη 5 θάζε κήλα
γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα πνπ πξνεγήζεθε θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή
θαηάζηαζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη ελήιηθνο ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ελεκεξψλεη ην/ηε
καζεηή/ηξηαο απνδεδεηγκέλα απφ 1 κέρξη 5 θάζε κήλα γηα ηηο απνπζίεο ηνπ κήλα πνπ πξνεγήζεθε.
2. Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή/ηξηαο νθείιεη λα πξνζέξρεηαη ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα θαηά ηηο ψξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΑ.Λ., γηα λα ελεκεξψλεηαη ππεχζπλα γηα ηε θνίηεζε ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ιακβάλνληαο
ζρεηηθφ ελππφγξαθν ζεκείσκα απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή. Ζ επηζηνιή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
απνζηέιιεηαη ζηνλ θεδεκφλα αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ή φρη ζην ΔΠΑ.Λ. θαη είλαη αλεμάξηεηε
απφ ην ελππφγξαθν ζεκείσκα.
3. Ο θεδεκφλαο θάζε καζεηή/ ηξηαο, πνπ απνπζίαζε γηα ιφγνπο πγείαο απφ ην ΔΠΑ.Λ. πεξηζζφηεξν απφ
δχν ζπλερφκελεο εκέξεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηε δεθάηε
εξγάζηκε κέξα απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ΔΠΑ.Λ., βεβαίσζε γηαηξνχ δεκφζηνπ
λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή νπνηνπδήπνηε ηδηψηε γηαηξνχ, πνπ λα πηζηνπνηεί ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο
αζζέλεηαο. Ζ βεβαίσζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο δηθαηνινγεηηθφ γηα ηηο αληίζηνηρεο απνπζίεο.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαηαρσξίδνληαη σο
εθπξφζεζκα θαη ηίζεληαη ππφςε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ κε
εθπξφζεζκα δηθαηνινγεηηθά ηζρχεη ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Κάζε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη κε
αίηεζε θαη θαηαρσξίδεηαη ζην πξσηφθνιιν απαξαίηεηα.
Γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζηψλ δχν εκεξψλ ιφγσ αζζέλεηαο ή άιισλ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ, αξθεί
θαη ελππφγξαθν ζεκείσκα ηνπ θεδεκφλα, πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην απνθιεηζηηθά δέθα εξγάζηκεο
κέξεο ην πνιχ κεηά ηελ επάλνδν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζην ΔΠΑ.Λ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θεδεκφλαο κπνξεί
λα δηθαηνινγήζεη απνπζίεο ην πνιχ 10 εκεξψλ αζξνηζηηθά γηα φιν ην έηνο.
4. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δε
δεζκεχνπλ ην χιινγν, φηαλ ν ίδηνο γλσξίδεη κε ηθαλά θαη επαξθή ζηνηρεία ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο
απνπζίαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο.
5. ε θακηά πεξίπησζε δε ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο καζεηψλ/ηξηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4115/2013 (Α΄ 24):
α) Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑ.Λ. ζε ψξεο ηνπ εκεξήζηνπ
πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο απηνχ, κεκνλσκέλεο ή ζπλερείο. Γηα ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή
ψξα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΑ.Λ., είλαη δπλαηφλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ
ησλ Γηδαζθφλησλ, λα δηθαηνινγεζνχλ απνπζίεο πνπ νθείινληαη ζε εμαηξεηηθά ζνβαξνχο αληηθεηκεληθνχο
ιφγνπο, ησλ ηδηαίηεξα ηνπηθψλ θαηξηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη άιισλ ζπλζεθψλ ηνπ θάζε ΔΠΑ.Λ.
β) Όηαλ νθείινληαη ζε νκαδηθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο ΓΔ, απνρή ησλ καζεηψλ/
ηξηψλ απφ ην ζρνιείν.
6. Οη δηθαηνινγεκέλεο απνπζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αζξνίδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην
ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο θάζε καζεηή/ηξηαο. Γηα ηηο απνπζίεο απηέο ζπληάζζεηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε
θάζε ηεηξάκελνπ, εηδηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ.
7. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ν θεδεκφλαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, λνείηαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ή
νπνηνδήπνηε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο θπζηθφ πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ κφλν πεξί καζεηψλ/
ηξηψλ πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη
ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθπιεξψλνπλ πξνζσπηθά ηελ ππνρξέσζε γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ
ηνπο.
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Άξζξν 19 - Δγγξαθέο καζεηώλ/ηξηώλ ησλ Ηδησηηθώλ ΔΠΑ.Λ.
Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ησλ ηδησηηθψλ ΔΠΑ.Λ.
Άξζξν 20 - Αληηζηνηρίεο ηάμεσλ Ζκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζηα Δζπεξηλά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, φπνπ αλαθέξεηαη Α΄ ηάμε
λνείηαη ε Α΄ ηάμε ησλ Ζκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, φπνπ αλαθέξεηαη Β΄ ηάμε λνείηαη ε Β΄ ηάμε
ησλ Ζκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ θαη φπνπ αλαθέξεηαη Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε λνείηαη ε Γ ηάμε ησλ
Ζκεξεζίσλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ.
Άξζξν 21 - Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017.
Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο απφθαζεο, παχεη λα ηζρχεη.
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Μαξνχζη, 12 Απγνχζηνπ 2016
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Δθ ν ικ ό Πλ αίζιο Πποζόν ηω ν – Δπίπεδα Σποςδώ ν

Βιβλ ιο γ παθικ έρ Παπαπομπέρ

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο:


























Ν.Γ. 4186 (ΦΔΚ 193 η.Α΄/17.09.2013) Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
Τ.Α. 115472/Γ2 (ΦΔΚ 2121η.Β΄/28.08.2013) Ψξνιόγηα Πξνγξάκκαηα
Ν.Γ. 4310 (ΦΔΚ 258 η.Α΄/08.12.2014) Έξεπλα, Τερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη
άιιεο δηαηάμεηο
Ν.Γ. 4327 (ΦΔΚ 50 η.Α΄/14.05.2015) Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα,
Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Τ.Α. 82437/Γ2 (ΦΔΚ 941 η.Α΄/25.05.2015) Ψξνιόγην Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ ησλ Α,
Β, Γ, Γ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ
ΦΔΚ 995 η.Β΄/29.05.2015. Έληαμε ησλ Σρνιώλ, ησλ Τκεκάησλ θαη ησλ Δηζαγσγηθώλ
θαηεπζύλζεσλ ζηα Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη ν θαζνξηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο ησλ
καζεκάησλ.
Τ.Α. 253/193309/Α5 (ΦΔΚ η.Β΄/09.12.2015). Πξόζβαζε ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ππνςεθίσλ κε ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Γεληθνύ Λπθείνπ. Αλαθέξεηε ζηνλ ηξόπν
ππνινγηζκνύ κνξίσλ γηα εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Γηαδηθαζίεο γηα ηελ
αίηεζε – δήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο, θ.α.
Τ.Α. Φ20/82041/Γ4 (ΦΔΚ 1489 η.Β΄/26.05.2016) Καζνξηζκόο ησλ Τνκέσλ θαη ησλ
Δηδηθνηήησλ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ηνπ Ν.4386/2016 (Α΄83) θαη ηεο αληηζηνηρίεο
κεηαμύ ηνπο.
Τ.Α. Φ2/79006/Γ4 (ΦΔΚ 1481 η. Β΄/25.05.2016) Ψξνιόγην Πξόγξακκα Μαζεκάησλ
ΔΠΑ.Λ.
Τ.Α. Φ2/88938/Γ4 (ΦΔΚ 1567 η.Β΄/02.06.2016) Ψξνιόγην Πξόγξακκα Μαζεκάησλ
ΔΠΑ.Λ.
Y.A. Φ2/113700/Γ4 (ΦΔΚ 2177 η. Β΄/13.07.2016) Ψξνιόγην Πξόγξακκα ηνπ Τνκέα
Ναπηηιηαθώλ Δπαγγεικάησλ
Τ.Α. 100634/Γ2 (ΦΔΚ 1915/15.07.2014) Ψξνιόγην Πξόγξακκα Μαζεκάησλ Γεληθήο
Παηδείαο Β,Γ θαη Γ Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ.
Τ.Α Φ2/127074/Γ4 θαη Τ.Α. Γ12/127076/Γ4 (ΦΔΚ 2434 η.Β΄/ 05.08.2016 Τξνπνπνηήζεηο
Ψξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ
Τ.Α. 77204/Γ2 (ΦΔΚ 1336/26.05.2014) Ψξνιόγηα πξνγξάκκαηα Μαζεκάησλ Δηδηθόηεηαο
Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (Ηκεξεζίσλ & Δζπεξηλώλ).
Τ.Α. 133381/Γ4 (ΦΔΚ 2627 η.Β΄/24.08.2016) Δγγξαθέο – Μεηεγγξαθέο - Φνίηεζε
καζεηώλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα.
Τ.Α. Φ2/88070/Γ4 (ΦΔΚ 1053/05.06.2015) Ψξνιόγην Πξόγξακκα ΔΠΑ.Λ. Ηκεξήζησλ
θαη Δζπεξηλώλ αλά εηδηθόηεηα.
Τ.Α. Φ.151/27299/Α5 (ΦΔΚ 545 η.Β΄/22.02.2017) Πξόζβαζε απνθνίησλ
Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ζηα Α.Δ.Ι.
Κ.Τ.Α. 26381 ΦΔΚ 490 η.Β΄/20.02.2017 Υινπνίεζε Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο – Τάμεο
Μαζεηείαο αξκνδηόηεηαο ΥΠ.Π.Δ.Θ.
Κ.Τ.Α. 26385 ΦΔΚ 491 η.Β΄/20.02.2017 Πιαίζην Πνηόηεηαο Μαζεηείαο
Οδεγφο Δθαξκνγήο Μεηαιπθεηαθνχ έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο - ΥΠ.Π.Δ.Θ.
Π.Γ. 115/2012 (ΦΔΚ 200/17.10.2012)
Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απνθνίησλ
Μεραλνινγηθνύ ηνκέα.
Π.Γ. 113/2012 (ΦΔΚ 198/17.10.2012) Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Φεηξηζηώλ
Μεραλεκάησλ Τερληθώλ Έξγσλ.
Π.Γ 1/2013 (ΦΔΚ 3/08.01.2013) Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Χπθηηθώλ.
Π.Γ. 108/2013 (ΦΔΚ 141/12.06.2013) Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απνθνίησλ
Ηιεθηξνινγηθνύ ηνκέα.
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Ν 4254/2014, άξζξν 1 παξ. Ζ2 (ΦΔΚ 85/07.04.2014) Δπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηε-ηεο
ρσξίο απαίηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Π.Γ 301/2003 (ΦΔΚ 257/05.11.2003) . Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα Σρεδηαζηώλ Γνκηθώλ
Έξγσλ & Γεσπιεξνθνξηθήο.
Ν. 2515/97 (ΦΔΚ 154/25.07.1997) θαη Π.Γ. 340/98 (ΦΔΚ 228/06.10.1998).
Δπαγγεικαηηθά απνθνίησλ Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ.
Π.Γ 243/98 (ΦΔΚ 181/29.07.1998, η.’ Α’) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 295/99
(ΦΔΚ 266/30.11.1999, η.’ Α’) θαη ην Π.Γ. 19/01 (ΦΔΚ 14/31.01.2001, η’ Α’) θαη Ν.Γ.
4283 άξζξν 12 παξ. 2 (ΦΔΚ 189/10.09.2014) θαη Ν.Γ. 187(ΦΔΚ 261/03.10.1973)
Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απνθνίησλ Πινηάξρσλ & Μεραληθώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ.
Πιεξνθνξηαθφο Οδεγφο ΔΠΑ.Λ. – ΔΠΑ.. Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο
&
Θξεζθεπκάησλ: Γηεύζπλζε Σπνπδώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Τκήκα Β΄: 2009
Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα – Σερληθέο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο. Υπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ: Γηεύζπλζε
Σπνπδώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο:
Ο.Δ.Γ.Β.: 1986
Πξνζαλαηνιηζκνί κεηά ην Γπκλάζην. 2016 Υπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ.
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Υπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ.
Δπαγγεικαηηθή Αγσγή Γ΄ Γπκλαζίνπ. 2016 Υπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ.
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Υπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ.

Παξαηεξήζεηο, ζρφιηα ή πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ, εππξφζδεθηεο ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν nfotiou@sch.gr
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