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Οι Τομείς και Ειδικότητες λειτουργούν εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ως υπάλληλος διοίκησης, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχολείται με την 

αλληλογραφία, να συντάσσει εκθέσεις, αναφορές κλπ, να ταξινομεί και να αρχειοθετεί 

έγγραφα, να οργανώνει εκθέσεις, συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις των στελεχών, να 

ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης. 

Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να τηρεί βιβλία 

Α΄ και Β΄ Κατηγορίας και ΚΒΣ (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), να εκδίδει και να 

οργανώνει τα παραστατικά του λογιστηρίου, να παρακολουθεί την κίνηση των 

λογαριασμών των πελατών, να ασχολείται με τραπεζικές εργασίες. 

Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, τράπεζες, λογιστικά γραφεία κλπ. 
  

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται την παραλαβή των εμπορευμάτων της 

αποθήκης, την τροφοδοσία του καταστήματος με προϊόντα και την εξυπηρέτηση των 

πελατών, τον έλεγχο του stock της αποθήκης, καθώς και την επαφή με πωλητές. 

άλλων εταιρειών και τη διενέργεια παραγγελιών. Επίσης, θα είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), δηλαδή τη ροή υλικών, πληροφοριών 

και υπηρεσιών από τους προμηθευτές μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος 

στους πελάτες. 

  Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις διακίνησης αγαθών (πχ. σούπερ μάρκετ, 

μεταφορές, ταχυμεταφορές). 

 

3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων μιας 

επιχείρησης, των ιστορικών στοιχείων, των τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην αγορά 

όπου αυτή δραστηριοποιείται. Επίσης, αξιολογεί αντικειμενικά το κόστος και το 

αποτέλεσμα της διαφήμισης και ακόμα να γνωρίζει τα θέματα προϋπολογισμού και 

τιμολόγησης. Οφείλει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις μεθόδους προώθησης και 

διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσα από το ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές και 

ταχυδρομικές διαφημιστικές εκστρατείες, τις τηλεφωνικές επαφές, τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων προβολής. Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι 

παραπάνω μέθοδοι για την προώθηση του προϊόντος. 

Μπορεί να απασχοληθεί στο τμήμα δημοσίων σχέσεων και προώθησης προϊόντων 

κάθε είδους επιχείρησης. 
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4. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχολείται στο τμήμα υποδοχής της τουριστικής 

μονάδας (reception) με την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών, να διεκπεραιώνει 

διοικητικές εργασίες (καταγραφή στοιχείων πελατών, ταξινόμηση αρχείων), να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την περιοχή όπου εργάζεται (αξιοθέατα, εκδηλώσεις, αγορές 

κλπ.), να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, υπηρεσίες), να εξυπηρετεί τους 

πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα της μονάδας (μπαρ, εστιατόρια).  

Μπορεί να απασχοληθεί σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, 

κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία). 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να εκτελεί επιχειρηματική παραγωγή φυτικών 

προϊόντων (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, αμπελουργία, λαχανοκομία, δενδροκομία, 

φυτοπτοστασία) να πραγματοποιεί φυτεύσεις ή σπορές, να λιπαίνει, να καλλιεργεί, να 

αρδεύει την παραγωγή του, να τη συλλέγει και να την αποθηκεύει, να χειρίζεται 

αγροτικά μηχανήματα και εργαλεία, να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της 

γεωργικής οικονομίας.  

Μπορεί να απασχοληθεί σε αγροτικές επιχειρήσεις, φυτώρια κλπ. 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να εκτελεί επιχειρηματική παραγωγή ζωικών προϊόντων: 

να γνωρίζει τα συστήματα εκτροφής και τα παραγωγικά στάδια των διαφόρων ειδών 

(βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία,  μελισσοκομία, σηροτροφία), να 

εργάζεται μέσα στις εγκαταστάσεις και να χειρίζεται τον εξοπλισμό τους, να γνωρίζει 

τους τρόπους χειρισμού των ζωοτροφών, να εκτελεί εργασίες συντήρησης και να 

χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.  

Μπορεί να απασχοληθεί σε μονάδες εκτροφής, αγροκτήματα κλπ. 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες κηποτεχνίας: να εφαρμόζει τις 

κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δέντρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες και να 

σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου, να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης, να 

χειρίζεται μηχανήματα και εργαλεία για εδαφοτεχνικά έργα και να χρησιμοποιεί τους 

βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.  

Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις φυτοτεχνικών έργων, σε φυτώρια, σε 

θερμοκήπια, σε ξενοδοχεία, να αναλαμβάνει κήπους, χλοοτάπητες κλπ. 
 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχολείται με την επεξεργασία, τη μεταποίηση και τη 

συντήρηση των γεωργικών προϊόντων, των τροφίμων και των ποτών (γραμμή 

παραγωγής εργοστασίου), να εκτελεί εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και 
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απολύμανσης των μηχανημάτων, να συσκευάζει να διακινεί και να εμπορεύεται τα 

προϊόντα και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας. 

Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωικών και φυτικών προϊόντων 

και σε παραγωγής έτοιμων τροφίμων και ποτών. 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να συμβουλεύει τη μέλλουσα μητέρα σχετικά με την 

εγκυμοσύνη και την φροντίδα του νεογέννητου, να ασχολείται με την αγωγή και 

φροντίδα βρεφών και νηπίων, να φροντίζει για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και τη 

βοήθεια του βρέφους ή του νηπίου στο βάδισμα, τις κινήσεις ή την ομιλία. Επίσης, 

ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού και του παιδικού σταθμού 

συμβάλλοντας στην ψυχική, σωματική και λεκτική ανάπτυξη του παιδιού, και 

ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς για τη σωστή φροντίδα των παιδιών. 

Μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, σε 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Παιδότοπους, Κατασκηνώσεις, σε Μαιευτήρια 

(Τμήμα Φροντίδας Νεογνών) και σε Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, καθώς 

και ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και νηπίων 

στο σπίτι. 
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