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ΤΟΜΕΑΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών 

μπορεί να: 

 

• Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα 
μέσα και τα μέτρα προστασίας και 
υγιεινής. 

• Εξασφαλίζει την τήρηση των 
προδιαγραφών και ασφαλείας των 
εργαλειομηχανών. 

• Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, 
εργασίες κατεργασίας σε 
εργαλειομηχανές. 

• Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά). 

• Καταγράφει και αναφέρει τα 

αποτελέσματα των επεμβάσεών του. 
• Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά. 
• Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα. 
• Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη 

συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή 
καταναλωτικών αγαθών. 

• Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών 
αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε 
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
 

Ειδικότητα : Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

μπορεί να: 

 

• Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις 

προδιαγραφές του μελετητή και του 

κατασκευαστή. 

• Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας. 

• Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις 

συσκευές και τα όργανα ελέγχου. 

• Εργαστεί σε εγκαταστάσεις 

βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης 

και εγκαταστάσεις κεντρικού και 

βιομηχανικού αερισμού και 

κλιματισμού. 

• Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή 

οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων. 
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• Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών 

κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων. 

• Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις 

(βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές 
επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης. 

 
 
Ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων 
αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε 
διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, 
όπως: 

Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού 

συστήματος αυτοκινήτου. Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, 
συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και 
συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να 
εργαστεί: 

Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες, σε 

συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων, σε 

βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες 

εμπορίας ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών ειδών 

αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας. 
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ΤΟΜΕΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ                

&  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 

 

Ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή 

αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε: 
• Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ. 

• Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων. 

• Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ. 

• Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του 

διαδικτύου. 

• Καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων. 

• Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με 

συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων. 

• Εκτελεί τη διαδικασία 

εγκατάστασης (SETUP) των 

μερών του Η/Υ. 

• Βιομηχανία ή βιοτεχνία 

κατασκευής, συναρμολόγησης, 
συντήρησης και επισκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών 
καταναλωτικού χαρακτήρα, ή 
ραδιοτηλεοπτικών συσκευών 
οικιακής χρήσης (όπως 

στερεοφωνικών συστημάτων, 
τηλεοράσεων, δεκτών 
ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.). 

• Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής 
ή και εγκατάστασης συσκευών 
ήχου και εικόνας, καθώς και 

εγκατάστασης κεντρικών κεραιών 
(επίγειων ή/και δορυφορικών) 
τηλεόρασης. 

• Σε καταστήματα πώλησης 
ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και 
εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων πάσης φύσεως. 
• Σε ραδιοφωνικούς & 

τηλεοπτικούς σταθμούς. 
• Σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

 
Επαγγελματικά Καθήκοντα : 

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός 

Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων είναι: 



 

1
ο
 ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

• Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών 
και δικτύων : 

• Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και 

• Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ. εργαλεία και συσκευές. 

• Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα. 
• Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για 

την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών. 
• Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους , οδηγούς CD- ROM, κλπ.  
• Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών - ήχου, κ.λπ.) 
• Συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, Fax, modem, skanner, κ.λπ.) 

• Δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους 
απαραίτητους οδηγούς. 

• Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ. 
• Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των 

γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων. 
• Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem. 

• Θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί 
διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς 
ελέγχους. 

• Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των 
γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών 
δικτύου. 

• Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου. 

Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών. 

• Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα 

στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τους τερματικούς. 

• Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους 

τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους 

χώρους. 

• Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 

σχέδια. 

• Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους. 
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Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και 

επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών 

και δικτύων: 

• Προβαίνει σε έλεγχο για τη 

διαπίστωση και τον εντοπισμό 

της βλάβης. 

• Αποκαθιστά βλάβες που έχουν 
εντοπισθεί. 

• Εισηγείται την προμήθεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών ή 
αναλώσιμων υλικών. 

• Πραγματοποιεί περιοδικά 
συντήρηση σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών ή 
του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά. 

• Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, 
 

Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη 
απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, 
αυτοματισμοί γραφείου, υποστήριξη χρηστών): 

• Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το 
λειτουργικό σύστημα του Δικτύου (Διαμορφώνει ''δικαιώματα'' στο Δίκτυο, εγκαθιστά 
εφαρμογές δικτύου κλπ.) 

• Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται 
αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις 
συνθήκες εργασίας. 

• Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται 
τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών. 

• Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του 

συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε. 

Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω 

προγράμματα 

 

Μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και 

επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών 

οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, 

τηλεφωνίας, κ.λπ.). 

• Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, 
καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) 
τηλεόρασης. 

• Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως. 
• Σε ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς σταθμούς. 
• Σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
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Επαγγελματικά καθήκοντα: 

Το επάγγελμα του Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει τα εξής κύρια και 
ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:. 

Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά 
ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, 
χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και 

εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση 
διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας: 

• Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα 
κατασκευαστικά δεδομένα (data 
sheets). 

• Αναγνωρίζει τα επιμέρους 
εξαρτήματα, που αποτελούν το 
κύκλωμα και τα επιλέγει για την 
συναρμολόγηση ή επισκευή του 
κυκλώματος. 

• Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των 

συσκευών και των μηχανημάτων και 
μπορεί να προβαίνει στην 
αντικατάσταση τους όταν αυτό 
απαιτείται. 

 

Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές 

και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους: 

• Μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να 

• Μπορεί να συντονίσει το δορυφορικό δέκτη και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του. 
της βλάβης. 

Συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη. 

Ενημερώνει τον πελάτη για την βλάβη και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής. 

 

Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί 

ραδιοτηλεοπτικές συσκευές 
καταναλωτικού χαρακτήρα: 

• Εγκαθιστά κάθε εμπορική και 
καταναλωτικού χαρακτήρα 
ραδιοτηλεοπτική συσκευή, 

προβαίνοντας στις απαραίτητες 
ηλεκτρολογικές ή άλλες 
συνδέσεις και εφαρμογές. 

• Μπορεί να συντηρεί και να 
συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη για 
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την χρήση και τους αναγκαίους χειρισμούς. 

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και 
δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών: 

• Διαβάζει και αντιλαμβάνεται τα 
χαρακτηριστικά του δορυφόρου 

που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση, στην οποία θα 
προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, 
ισχύς, πόλωση δέσμης, κ.λπ.) 

• Επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και 
ελέγχει εγκαταστάσεις κεραιών 

επίγειας ή και δορυφορικής 
λήψης. 

• Συντηρεί και επισκευάζει τις 
παραπάνω συσκευές, πάντοτε με 
την κατάλληλη καθοδήγηση. 

• Χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και 

επιλέγει την κατάλληλη κεραία. 
• Μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής, 

εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό (για επίγεια και για τη δορυφορική) και 
κλίση (για τη δορυφορική). 

• Μπορεί να συνδέει την κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό 
με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα 
όπως : ενίσχυση, καλώδιο, διακλαδωτή, 
ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες. 

• Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του tuner, 
εφόσον είναι εφικτό. 

 

Μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς 

στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού 
σήματος: 

• Βοηθάει τον χειριστή (ως βοηθός χειριστής) των 

μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας και 

Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. 

• Μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να 
αποκτήσει τη επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και 
απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω 

μηχανημάτων. 

Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του 

ζητηθεί. 
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Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και 
Δικτύων μπορεί να: 

• Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και 
βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, 
θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, 
θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης 
(συμβατικών ή με PLC). 

• Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
και συσκευών. 
• Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει 
βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
μηχανών. 
• Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την 

εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας 

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και 

Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως: 

• Ελεύθερος επαγγελματίας 

εγκαταστάτης με δικό τους 

πελατολόγιο. 

• Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία 
μεγάλων κατασκευών. 

• Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής 
σε καταστήματα ηλεκτρολογικών 

ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος. 
• Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, 

ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα). 
• Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, 

κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.). 
• Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών. 

 

Οι κάτοχοι  απολυτηρίου  ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και 

Αυτοματισμού, ειδικότητας  Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και 

Δικτύων  και ισότιμων με αυτό τίτλων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δίπλωμα 

Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) ολοκληρώνοντας   θαλάσσια υπηρεσία διάρκειας  

36 μηνών. Οι κάτοχοι  πτυχίου  ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και 

Αυτοματισμού, ειδικότητας  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών  

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  και ισότιμων με αυτό τίτλων  έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν  άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού  ολοκληρώνοντας   

θαλάσσια υπηρεσία διάρκειας 6 μηνών.   

   Για λεπτομέρειες οι υπεύθυνοι  σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού  και οι 

ενδιαφερόμενοι  για τα "ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού 

Ναυτικού (ΙΙΙ/6) και άδειας  Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7)" μπορούν να 

ανατρέξουν στο Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 232/Α/20-10-2014, Κεφάλαιο ΣΤ΄ άρθρο 16 και 17).   
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ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 
Ειδικότητα : Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί 

να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα: 
Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με 

αρμοδιότητες να : 

• Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' 
κατηγορίας και ΚΒΣ. 

• Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και 
κωδικοποιεί τα παραστατικά του 
λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. 

• Παρακολουθεί την κίνηση 
λογαριασμών των πελατών. 

• Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς 
και να εξοφλεί οφειλές. 

• Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες 
καθώς και εργασίες σχετικές με τα 

ασφαλιστικά ταμεία. 
• Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.). 
• Συμμετέχει στη διενέργεια 

απογραφής καθώς και στην 
κατάρτιση προϋπολογισμού 
της οικονομικής μονάδας. 

Ως υπάλληλος διοικητικών 

υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:. 

• Συντάσσει, δακτυλογραφεί 

και διεκπεραιώνει 

αλληλογραφία, εκθέσεις, 

αναφορές και κάθε είδους 

έντυπα. 

• Ταξινομεί και αρχειοθετεί 

εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. 
• Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις 

ανωτέρων στελεχών. 
• Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα. 
• Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. 
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 Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να 

απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και 

λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού 

Ναυτικού 
 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Πλοίαρχος 
Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να: 

• Είναι ο κυβερνήτης του πλοίου 
και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος 
του πλοιοκτήτη στο πλοίο. 

• Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 
ασφάλεια του πλοίου, του 

πληρώματος, του φορτίου και των 
επιβατών. 

• Χαράζει την πορεία του πλοίου, 
κατευθύνει και οργανώνει την 
εργασία όλου του πληρώματος. 

• Φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρεται για την καταλληλότητα και για την 

αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου. 
 

Δυνατότητα εισαγωγής στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στα Τ.Ε.Ι., 

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων με ειδικές 

εισαγωγικές εξετάσεις.  

 

Στοιχεία από την Μονογραφία του Πλοίαρχου Εμπορικού Ναυτικού. 

 

Ορισμός: 

Ο Πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης των εμπορικών ή ακτοπλοϊκών σκαφών και ταυτόχρονα ο 

αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την καλή διαχείριση 

του πλοίου καθώς και την ασφάλεια του 

πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των 

επιβατών του αλλά και την προστασία του 

Θαλασσίου περιβάλλοντος.. 

Περιγραφή: 

Ο Πλοίαρχος επιστατεί στον καθορισμό και 

εγκρίνει την επιλογή του πλου του πλοίου, 

παρακολουθεί την ταχύτητά του με τη χρήση 

ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων 

ναυσιπλοΐας και χαρτών, και προβαίνει ή 

επιστατεί στους απαραίτητους ελιγμούς 

για την ομαλή προσέγγιση ή απομάκρυνση του 

πλοίου από την προβλήτα του λιμανιού. 
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Επιπλέον, έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασμό του πλοίου με καύσιμα – τρόφιμα, 

υλικά συμπληρώνει και φυλάσσει το ημερολόγιο και τα άλλα σημαντικά βιβλία και έγγραφα 

του πλοίου και κάνει τον αναγκαίο σχετικό προγραμματισμό.  

Κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλων των μελών του πληρώματος παρακολουθώντας 

ταυτόχρονα τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής 

βοήθειας σε μέλη του πληρώματος ή 

σε επιβάτες σε περιπτώσεις ανάγκης. 

 Όταν εργάζεται σε εμπορικό πλοίο, 

επιβλέπει και ελέγχει τροποποιώντας 

όπου είναι απαραίτητο το σχέδιο 

φόρτωσης και εκφόρτωσης του 

πλοίου, επιβλέπει τις αντίστοιχες 

διαδικασίες και φροντίζει για την 

ασφάλεια των εμπορευμάτων.  

Ο Πλοίαρχος είναι υπεύθυνος και 

προβαίνει στις απαραίτητες συνεννοήσεις/επικοινωνία με τις λιμενικές αρχές, τους φορτωτές, 

τους πράκτορες λιμένος με τους ναυλωτές του πλοίου και/ή τους παραλήπτες του φορτίου 

που μεταφέρει.  

Στη διάρκεια του ταξιδιού έχει απόλυτη εξουσία όσον αφορά στη διοίκηση του πλοίου και 

του ανθρώπινου δυναμικού του (πληρώματος), αλλά και σε νομικά θέματα.  

 Για παράδειγμα, μπορεί να διατάξει ακόμα και την κράτηση επιβατών που 

παραβαίνουν το νόμο, να αποφασίσει την απόρριψη εμπορευμάτων ή την εγκατάλειψη του 

πλοίου σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή του πληρώματος ή των επιβατών.  

Είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των μισθών του πληρώματος, καθώς και για τη 

σύνταξη αναφορών και εκθέσεων που απαιτούνται από τις αρχές ή τη ναυτιλιακή επιχείρηση. 

Για τη διεκπεραίωση πολλών από αυτά τα καθήκοντά του συνεργάζεται με τους άλλους 

αξιωματικούς του πλοίου. 

Γενικά, ο Πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τον πλου του πλοίου και τους ελιγμούς 

προσέγγισης/αναχώρησης στα λιμάνια.  

Έχει ευθύνη για την επιλογή και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του πληρώματος, την 

τήρηση της τάξης, τον έλεγχο καταλληλότητας και την καλή κατάσταση, λειτουργία και 

ασφάλεια του πλοίου. 

Σπουδαιότητα: 

Το επάγγελμα του Πλοιάρχου ήταν από την αρχαιότητα σπουδαιότατο ιδιαίτερα για εμάς 

τους Έλληνες, και συνεχίζει να είναι το ίδιο και σήμερα.  

 Ο Πλοίαρχος διοικεί στην ουσία μία 

μεγάλη και ακριβή επιχείρηση. Ως εκ 

τούτου δια την επιτυχή τέλεση της 

εργασίας του απαιτείται 

υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και 

κριτική σκέψη.  

Ο Πλοίαρχος πρέπει να είναι 

τολμηρός, εύστροφος, ανεξάρτητος, 

να έχει συναισθηματική νοημοσύνη, 

ωριμότητα και καλή υγεία. Πολύ 

σημαντικό, εξάλλου, είναι να έχει 

διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες, αφού είναι απαραίτητο να χειρίζεται πολλά θέματα 

ταυτόχρονα και να διοικεί ικανοποιητικά το σύνολο του πληρώματος, το οποίο συνήθως δεν 

είναι ομοιογενές, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες του υπερπόντιων ταξιδιών.  
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Ακόμη, οφείλει να είναι δίκαιος και αμερόληπτος, να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για 

τα μέλη του πληρώματος και τις συνθήκες διαβίωσής τους στο πλοίο και να εμπνέει σεβασμό. 

Το επάγγελμα επιλέγουν, κυρίως, άνθρωποι αυτάρκεις, που αγαπούν τη θάλασσα, τα ταξίδια 

και αναλαμβάνουν κινδύνους που έχουν εκτιμηθεί.  

Σήμερα, τα πλοία είναι αυτοματοποιημένα και για το λόγο αυτό για την ενασχόληση με το 

επάγγελμα απαιτούνται γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ οι ναυτικοί πρέπει 

να είναι πρόθυμοι για την εκμάθηση της αποτελεσματικής χρήσης και άλλων εξειδικευμένων 

ηλεκτρονικών μηχανημάτων.  

Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η καλή χρήση του γραπτού 

και προφορικού λόγου της οποίας προσφέρει σημαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την επαγγελματική αρτιότητα και ανέλιξη του ναυτικού. 

Μέλλον: 

Η σταθερή ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, μεγάλο τμήμα του οποίου διακινείται μέσω 

θαλάσσης, αυξάνει τη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές και κατά συνέπεια δημιουργούν 

θετικές προοπτικές απασχόλησης για τους ναυτικούς και τα εξειδικευμένα ναυτιλιακά 

στελέχη με ναυτική εμπειρία, ενώ η φοίτηση και αποφοίτηση των σπουδαστών στις 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακολουθεί ενθαρρυντικούς ρυθμούς. 

Περιβάλλον ενασχόλησης: 

Πέρα από τη σταδιοδρομία τους ως 

Πλοίαρχοι στα εμπορικά και 

επιβατηγά πλοία, είναι σύνηθες οι 

πλοίαρχοι να απασχολούνται στα 

γραφεία ναυτιλιακών εταιριών, 

εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν τα 

κατάλληλα επαγγελματικά 

προσόντα και τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που ζητούνται 

από τη σχετική αγορά.  

Επίσης, ένας μικρότερος αριθμός 

Πλοιάρχων και αξιωματικών 

καταστρώματος απασχολούνται ως κυβερνήτες σε σκάφη αναψυχής, ενώ, τέλος, υπάρχουν 

αρκετά παραδείγματα Πλοιάρχων που προσελήφθησαν και απασχολούνται ως στελέχη 

επιχειρήσεων εκτός ναυτιλίας. 

Επαγγελματικές συνθήκες: 

Ο Πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβαίνει στο πλοίο που κυβερνά, πράγμα που 

συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες. Οι συνθήκες εργασίας του πλοιάρχου είναι ιδιαίτερες επειδή 

από τη φύση του το επάγγελμα απαιτεί παραμονή για σχετικά μεγάλα 

χρονικά διαστήματα μακριά από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του. 

Επειδή η σύσταση του πληρώματος ενός πλοίου δεν είναι πάντα ομοιογενής, αφού 

αποτελείται από άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν 

διαφορετικές συνήθειες και αξίες, με αποτέλεσμα την ανάγκη ο πλοίαρχος συχνά να καλείται 

να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει θέματα ανθρώπινων διαφορών που είναι φυσιολογικό να 

προκύπτουν από τη συμβίωση.  

Επίσης στη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να προκύψουν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα 

κακοκαιρίες, ανάγκη για εντατική εργασία κατά περιόδους, κτλ.  

Είναι σημαντικό να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών 

του επαγγέλματος, οι αποδοχές των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού είναι σχετικά υψηλές, 

και αυτό βοηθά στο να είναι το ναυτικό επάγγελμα ελκυστικό στους νέους, ιδιαίτερα σε 

δύσκολες για την οικονομία εποχές. 

Βέβαια, στα σύγχρονα πλοία λαμβάνεται πρόνοια ούτως οι συνθήκες διαβίωσης να είναι 

ιδιαίτερα καλές.  
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Στα ποντοπόρα πλοία τα μέλη του πληρώματος έχουν τις δικές τους καμπίνες, οι οποίες είναι 

πλήρως εξοπλισμένες με τις απαιτούμενες ανέσεις. Οι κοινόχρηστοι χώροι διαθέτουν 

αίθουσα ψυχαγωγίας με τηλεόραση, video, ηλεκτρονικά παιχνίδια, γυμναστήρια, κλπ, ενώ 

τελευταία αναβαθμίζονται και οι συσκευές επικοινωνίας ώστε να παρέχονται στους 

ναυτικούς όλες οι σύγχρονες επιλογές και ευκολίες για αξιόπιστες, οικονομικές επικοινωνίες 

που υπάρχουν και στη στεριά, διαθέσιμες και πλήρως λειτουργικές στην 

διάρκεια του ταξιδιού. 

Ανέκαθεν, αλλά και ιδιαίτερα πρόσφατα, με την εφαρμογή της Συνθήκης Ναυτικής Εργασίας 

2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ πλοιοκτητών, 

ναυτεργατών, και κυβερνήσεων δίδεται μεγάλη σημασία στη διασφάλιση καλών και 

σύγχρονων συνθηκών και όρων εργασίας για τους ναυτικούς, και επιχειρείται εξάλειψη του 

φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού από πλευράς πλοίων που λειτουργούν με 

υποβαθμισμένα ναυτιλιακά πρότυπα, καθώς και στην προσέλκυση των νέων στο ναυτικό 

επάγγελμα. 

 

 
Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικός 
Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να: 

• Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, 
για την καλή λειτουργία των 
μηχανών του πλοίου, καθώς και για 

τον υπολογισμό και την προμήθεια 
καυσίμων, νερού, λιπαντικών και 
ανταλλακτικών του πλοίου. 

• Εργάζεται κυρίως στο 
μηχανοστάσιο και ελέγχει τις 
εργασίες συντήρησης. 

• Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις 
των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται. 

• Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.
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