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ΑΓΡΟΤΗΣ /-ΙΣΣΑ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Προετοιµάζει το έδαφος, φυτεύει και περιποιείται διάφορες ποικιλίες φυτών και
δέντρων (κλάδεµα, πότισµα, βοτάνισµα), εµπλουτίζει το έδαφος µε λιπάσµατα,
ραντίζει µε ζιζανιοκτόνα, µαζεύει τη σοδειά, τη συσκευάζει και τη στέλνει στην
αγορά ενώ παράλληλα χειρίζεται και συντηρεί όλα τα απαραίτητα γεωργικά
εργαλεία και µηχανήµατα. ∆ιευθύνει το έργο των τεχνιτών που χρησιµοποιεί
στην επιχείρηση. Επιπλέον, παίρνει τις οικονοµικές αποφάσεις που αφορούν την
αγροτική εκµετάλλευση, όπως πόσα και ποια µηχανήµατα να αγοράσει, τι είδους
φυτά να καλλιεργήσει και µε ποιο τρόπο, πώς να χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες της
εκµετάλλευσης, σε ποιες αγορές να προωθήσει τα προϊόντα.
2. Εκπαίδευση
2α. Ελλάδα: Αν και για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν απαιτείται σχετική
εκπαίδευση, κατάλληλες σπουδές υπάρχουν:
- στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, στον κλάδο Γεωπονίας (ειδικότητα
Τεχνικός ∆ενδροκοµίας και Κηπευτικής),
- στα Τεχνικά - Επαγγελµατικά Λύκεια, στην ειδικότητα Φυτικής Παραγωγής,
- στις Γεωργικές Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Γεωργίας,
στις ειδικότητες Λαχανοκοµίας και Φυτικής Παραγωγής
- καθώς και στις Σχολές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆,
στην ειδικότητα του Τεχνίτη Γεωργικών Καλλιεργειών.
2β. Γερµανία: Τριετής εκπαίδευση στο δυαδικό σύστηµα. Υπάρχουν περισσότερες
διαθέσιµες θέσεις παρά αιτήσεις.
2γ. Μ. Βρετανία: Η ύπαρξη σχετικών σπουδών δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την άσκηση του επαγγέλµατος, αναγκαία όµως είναι η ύπαρξη άδειας
οδήγησης. Προσφέρεται πληθώρα µονοετών και διετών σπουδών που οδηγούν
στην απόκτηση Εθνικού Πτυχίου Γεωργίας, ΒΤΕC, ΝVQ/SVQ καθώς και
οργανωµένοι κύκλοι µαθητείας από τα Τοπικά Συµβούλια Εκπαίδευσης. Ειδικά για
τους πιο προχωρηµένους κύκλους σπουδών απαιτούνται συνήθως 5 GCESs (2 Α
level). Για την απόκτηση θέσεων προϊσταµένου σε µεγάλα αγροκτήµατα, συνήθως
απαιτείται µεγάλη σχετική προϋπηρεσία και, είτε πανεπιστηµιακό πτυχίο είτε ΒΤΕC.
Για το λόγο αυτό οι διευθυντές/ τριες αγροκτηµάτων σπάνια είναι κάτω των 30 ετών.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους είναι αναγκασµένοι/ ες να παρακολουθούν
ειδικές επιµορφώσεις που προσφέρονται από το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, το Open
Business School, Κολέγια και Γεωργικά Ινστιτούτα.
3. Απασχόληση – Αγορά Εργασίας
3α. Ελλάδα: Ο γεωργικός κλάδος ακολουθεί µια φθίνουσα πορεία στην Ελλάδα. Μόνο
οι καλλιεργητές, που εκσυγχρονίζουν και µηχανοποιούν τη διαδικασία παραγωγής ενώ
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παράλληλα επιλέγουν για καλλιέργεια προϊόντα που έχουν υψηλή
µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

ζήτηση έχουν

3β. Γερµανία: Παρατηρείται αυξητική τάση της ανεργίας στον κλάδο, που σήµερα
φθάνει το 18,4 % και αρκετά υψηλή συµµετοχή των γυναικών (23,3%)
3γ. Μ. Βρετανία: Ελάχιστες γυναίκες απασχολούνται ως διευθύντριες αγροκτηµάτων,
αν και υπάρχει αυξητική τάση στη συµµετοχή τους και καλές προοπτικές απασχόλησης
στον τοµέα γενικότερα. Τονίζεται ότι η δουλειά του διευθυντή αγροκτήµατος συχνά
δεν έχει ωράριο, διότι µπορεί να κληθεί να αντιµετωπίσει επείγοντα περιστατικά ακόµη
και τη νύχτα και έχει έντονες εποχιακές διακυµάνσεις σε ό,τι αφορά το φόρτο
εργασίας.
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ΑΕΡΟΣΥΝΟ∆ΟΙ

Κανείς δεν αρνείται ότι είναι ένα επάγγελµα για "ωραίες". Άλλωστε αυτός
ο µύθος έχει συνδέσει στο µυαλό µας το επάγγελµα των αεροσυνοδών µε τις
όµορφες γυναίκες. Γιατί "µύθος"; Γιατί δεν είναι όλοι γυναίκες, και γιατί δεν είναι
ανάγκη να είναι ωραίες! Πρέπει όµως οι αεροσυνοδοί να είναι εµφανίσιµοι.
Το σερβίρισµα του φαγητού και του καφέ δεν είναι η µόνη δουλειά του
αεροσυνοδού. Ένας ιπτάµενος συνοδός πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της πτήσης
έχει να ασχοληθεί µε µια σειρά από πράγµατα που θα κάνουν µία- πτήση ασφαλή
και ευχάριστη για όλους όσοι βρίσκονται στο αεροπλάνο. Έχει να φροντίσει
έκτακτα περιστατικά, έχει να αντιµετωπίσει τις φοβίες, τις ανασφάλειες ή και την
ασθένεια κάποιων επιβατών. Και πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει ψύχραιµα
κάθε είδους πίεση, από τους επιβάτες, τους πιλότους αλλά και τον εαυτό του.
Υπάρχει όµως και το δέλεαρ του επαγγέλµατος. Ταξίδια σε κάθε µέρος της
γης, συνθήκες που εµποδίζουν τη ρουτίνα και επαφή µε διαφορετικούς
ανθρώπους. Οι γυναίκες αεροσυνοδοί που προσλαµβάνονται όποτε γίνεται κάποιος
διαγωνισµός, πρέπει να µην είναι πάνω από 23 ετών, ενώ για τους άνδρες το όριο είναι
τα 25 χρόνια.
Ο αεροσυνοδός πρέπει να έχει λεπτότητα, αφού έχει να κάνει µε πολύ
κόσµο, πρέπει να είναι ευφυής, ψύχραιµος, ευγενικός και να έχει κάποιες ιατρικές
γνώσεις. Σήµερα εργάζονται στην Ολυµπιακή Αεροπορία 1.350 αεροσυνοδοί, οι
οποίοι θα βρίσκονται "στον αέρα" για 25 χρόνια µέχρι να συνταξιοδοτηθούν, µε
ανώτατο όριο πτήσης 80 ώρες το µήνα. Η περίοδος από τον Απρίλιο έως τον
Οκτώβριο είναι η περίοδος µε τον µεγαλύτερο φόρτο εργασίας.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Ειδικές σπουδές δεν απαιτούνται εκ των προτέρων. Οι αεροσυνοδοί πρέπει
να έχουν απολυτήριο Λυκείου και να γνωρίζουν οπωσδήποτε δύο ξένες γλώσσες. Η
µία υποχρεωτικά πρέπει να είναι τα αγγλικά και µάλιστα σε υψηλό επίπεδο γνώσης
και η δεύτερη τα γαλλικά ή τα γερµανικά. Για να εξακριβωθεί το επίπεδο γίνονται
ειδικά τεστ. Το δεύτερο που απαιτείται είναι η άριστη κατάσταση της υγείας του
αυριανού ιπτάµενου συνοδού. Η κατάσταση της υγείας ελέγχεται στο ειδικό Κέντρο
Αεροπορικής Ιατρικής. Μετά τις εξετάσεις αυτές περνάει από συνέντευξη, όπου
ελέγχεται η εµφάνιση και η ευφυΐα του εξεταζόµενου. Ο "νεοσσός" ιπτάµενος
συνοδός για δυόµισι µήνες θα εκπαιδευθεί από την Ολυµπιακή Αεροπορία και για
τους πρώτους 6 µήνες στη δουλειά θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Η χαµηλή φορολογία (3%) ανεβάζει τις αποδοχές των αεροσυνοδών που
βγάζουν καθαρά, µαζί µε κάποια επιδόµατα, 150 µε 160.000 δραχµές το µήνα.
ΩΡΑΡΙΟ
Έχει σκληρά ωράρια, µερικές φορές 15 ή και 17 ώρες πτήσης, σε
ακανόνιστες ώρες και ηµέρες, χωρίς τις κανονικές αργίες. Οι αεροσυνοδοί
εργάζονται συνολικά 160 ώρες το µήνα, από τις οποίες οι 80 είναι ώρες πτήσης.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Θεωρείται επάγγελµα το οποίο ανήκει στις "υπηρεσίες περιποίησης", όπως
αποκαλούνται (κοµµώσεις κλπ). Ο επαγγελµατίας αισθητικός είναι κάποιος, ο οποίος
έχει σπουδάσει το επάγγελµα του, έχει επιστηµονικές γνώσεις, έχει στην υπηρεσία
του τη σύγχρονη τεχνολογία και ξέρει πώς να µας κάνει να δείχνουµε περισσότερο...
όµορφοι.
Οι αισθητικοί εργάζονται είτε µόνοι τους (έχοντας εργαστήριο - ινστιτούτο) είτε
σε κάποια µεγάλα ινστιτούτα αισθητικής. Το ελεύθερο επάγγελµα έχει πάντοτε
ρίσκο, αλλά µπορεί να αποδειχθεί πραγµατικά κερδοφόρο (εξαρτάται από τον
επαγγελµατία).
Υπολογίζεται ότι σήµερα εργάζονται περίπου 3.000 αισθητικοί στην Ελλάδα,
µε δικά τους εργαστήρια, των οποίων το κόστος είναι αρκετά υψηλό και τα έξοδα
συντήρησης διόλου αµελητέα.
Το επάγγελµα είναι αρκετά σύνθετο. Πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται, ένας
αισθητικός πρέπει να έχει σωστή επικοινωνία µε τους πελάτες, µεγάλη υποµονή αλλά
και συνεχή ενηµέρωση για τις -ιατρικές και αισθητικές- εξελίξεις στον τοµέα
του. Η συνεργασία που έχουν οι αισθητικοί µε ενδοκρινολόγους καθιστά
απαραίτητη και την παρακολούθηση ειδικών επιστηµονικών περιοδικών,
σεµιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η πιο συνηθισµένη υπηρεσία περιποίησης είναι ο καθαρισµός προσώπου, ενώ
αρκετοί φροντίζουν να εµπιστευθούν µια αισθητικό για να λύσει ριζικά κάποιο
πρόβληµα τριχοφυΐας. Οι πελάτες που έχει να φροντίσει µια αισθητικός δεν είναι
µόνο γυναίκες. Όλο και περισσότεροι άνδρες καταφεύγουν σε υπηρεσίες
περιποίησης, συνήθως από κάποια ανάγκη (όπως προβλήµατα ακµής), δεν
αποκλείεται όµως να το κάνουν από καθαρή ανάγκη φροντίδας της εµφάνισης τους.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Για να ανοίξει κανείς ινστιτούτο αισθητικής πρέπει να έχει απαραιτήτως πτυχίο
από τα ΤΕΙ και ύστερα να πάρει άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος. ΤΕΙ Αισθητικής
έχει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αναγνωρισµένες από το κράτος ιδιωτικές
σχολές για αισθητικούς δεν υπάρχουν.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Ως ελεύθερο επάγγελµα, οι αποδοχές δεν είναι ίδιες για όλους τους αισθητικούς.
Υπάρχει τιµολόγιο υπηρεσιών που προσφέρονται στον πελάτη. Ανάλογα µε την
πελατεία που προσελκύει κάθε επαγγελµατίας οι µέσες µηνιαίες αποδοχές για
αισθητικό µε εργαστήριο κυµαίνονται µεταξύ 150.000 - 250.000 δραχµές.
ΩΡΑΡΙΟ
Το καθορίζει ο καθένας µόνος του, εκτός αν εργάζεται σε κάποιο µεγάλο
ινστιτούτο ως υπάλληλος οπότε το καθηµερινό ωράριο είναι 8 ώρες.
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ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ Η/Υ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Αναλύει συγκεκριµένα προβλήµατα που αναθέτει ένας πελάτης, προσδιορίζει
τους στόχους που πρέπει να έχει το συνολικό πρόγραµµα του Η/Υ που θα εκπονηθεί,
σχεδιάζει τις λογικές διαδικασίες και ενότητες που θα υλοποιήσουν τους στόχους
αυτούς και προετοιµάζει τα συγκεκριµένα στοιχεία για τους προγραµµατιστές οι
οποίοι θα αναπτύξουν τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής.
Στη διάρκεια της ανάλυσης προτείνει λύσεις καθώς και τον αναγκαίο εξοπλισµό
σε υπολογιστές και λογισµικό για την υποστήριξη της εφαρµογής. Μετά την
ολοκλήρωση της εφαρµογής, την εφαρµόζει πιλοτικά για τυχόν διορθώσεις και
προσαρµογές και στη συνέχεια την εγκαθιστά. Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της
εφαρµογής υποστηρίζει τον πελάτη προσφέροντας συµβουλές για τη χρήση της,
εκπαίδευση των χρηστών, συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, συντήρηση των
προγραµµάτων και τυχόν περαιτέρω ανάπτυξη τους.
Οι συνεχείς εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής καθιστούν αναγκαία την
επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες, σε νέες γλώσσες προγραµµατισµού και σε νέες
εφαρµογές λογισµικού, ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο εκπαίδευσης.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο ή στο Πανεπιστήµιο στα
τµήµατα Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ , Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ,
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήµης Υπολογιστών και
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Επίσης, µπορεί να σπουδάσει στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στα τµήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων
και Πληροφορικής.
Σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου σε άλλους κλάδους, όπως φυσική,
µαθηµατικά ή σε άλλες πολυτεχνικές σχολές µπορεί να οδηγήσουν σε αυτή την
επαγγελµατική απασχόληση. Οι συνεχείς εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής
κάνουν αναγκαία την επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες, σε νέες γλώσσες
προγραµµατισµού και σε νέες εφαρµογές λογισµικού, ανεξάρτητα από το αρχικό
επίπεδο εκπαίδευσης.
2.β. Γερµανία: Τετραετής φοίτηση σε Πανεπιστήµιο.
2.γ. Μ. Βρετανία: Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού αναλυτή
συστηµάτων Η/Υ µπορεί κανείς να διαθέτει πανεπιστηµιακό πτυχίο σε διάφορους
τοµείς όπως ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία Η/Υ. Για να εισαχθεί στους
αντίστοιχους κύκλους σπουδών συνήθως απαιτείται να έχει BTEC*, ή τουλάχιστον
4 - 5 GCSEs και 2 Α level. Οι πανεπιστηµιακές σπουδές διαρκούν 3 χρόνια, είναι
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όµως δυνατόν να γίνουν µε παράλληλη επαγγελµατική απασχόληση, οπότε
διαρκούν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνήθως παρέχεται
εκτεταµένη εκπαίδευση από την εταιρεία στην οποία απασχολείται.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί κανείς να εργασθεί στα µηχανογραφικά κέντρα ιδιωτικών και
δηµόσιων επιχειρήσεων, σε εταιρείες παραγωγής ή αντιπροσώπευσης Η/Υ και
λογισµικού και σε εταιρείες παροχής ειδικών λογισµικών υπηρεσιών, όπως π.χ.
συνδέσεις µε το Internet, ή στατιστικές αναλύσεις και έρευνες αγοράς. Πρόκειται για
σύγχρονη ειδικότητα µε καλές προοπτικές µια και η εισαγωγή της πληροφορικής σε
όλο και περισσότερους τοµείς της οικονοµίας και της διοίκησης δηµιουργεί µια
ευρεία και δυναµική αγορά, που φαίνεται να παραµένει ανοικτή παρά τη µεγάλη
αύξηση του αριθµού των απασχολούµενων σε αυτή. Η συµβολή των
επαγγελµατικών ειδικοτήτων πληροφορικής στην απασχόληση είναι σηµαντική.
3.β. Γερµανία: ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία για το επάγγελµα
αυτό. Γενικά, όµως, παρατηρείται αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στον κλάδο
καθώς και αυξητική τάση στην ανεργία, η οποία όµως είναι χαµηλότερη από τον
εθνικό µέσο όρο.
3.γ. Μ. Βρετανία: Αρχικά οι διάφοροι πτυχιούχοι απασχολούνται ως µαθητευόµενοι
(trainees) αναλυτές προγραµµατιστές. Ο κλάδος είναι σε ανάπτυξη και υπάρχουν
καλές προοπτικές απασχόλησης. Υπολογίζεται ότι το 20% των αναλυτών Η/Υ είναι
γυναίκες.
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΘΟΚΟΜΟΙ
∆εν είναι ακριβώς το επάγγελµα που σας προσφέρει την ευχαρίστηση της
«επιστροφής στη φύση», είναι όµως πολύ κοντά της. Το να ζεις δουλεύοντας ανάµεσα
σε χιλιάδες φυτά, δεν µπορεί να σε κάνει να νιώθεις και τόσο αποξενωµένος. Τα
φυτά εσωτερικού χώρου, τα φυτά και τα λουλούδια για κήπους, τα κοµµένα
λουλούδια, τα άνθη εκτός εποχής καλλιεργούνται και πολλαπλασιάζονται
σήµερα σε θερµοκήπια υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε υπαίθριους χώρους. Η
φροντίδα για την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασµό και, στο τέλος, τη χονδρική πώληση
είναι η ασχολία των ανθοκόµων ή ανθοπαραγωγών, όπως επίσης ονοµάζονται.
Η Ελλάδα έχει ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια φυτών και
ανθοπαραγωγή. Ο ανταγωνισµός παρόλ’ αυτά υπάρχει. Μεγάλες ποσότητες φυτών
και λουλουδιών, κυρίως από τις Κάτω Χώρες, αλλά και από την Ισπανία και την
Πορτογαλία κατακλύζουν την αγορά και προωθούνται κατευθείαν στο εµπόριο σε
ανταγωνιστικές τιµές.
Σήµερα εργάζονται ακόµα ανθοπαραγωγοί, οι οποίοι έχουν µάθει µόνοι τους τη
δουλειά, πολλοί γεωργοί οι οποίοι έχουν εµπειρικές γνώσεις, γεωπόνοι και τα
τελευταία χρόνια απόφοιτοι των ΤΕΙ µε διάφορες ειδικότητες. Υπολογίζεται ότι
στην Ελλάδα υπάρχουν 10-15 χιλιάδες ανθοκόµοι σε 2.500 - 3.000 ανθοκοµικές
επιχειρήσεις. Η κάθε µονάδα αναλόγως προς το µέγεθος της προϋποθέτει µια
µεγάλη επένδυση (εάν η επιχείρηση δεν πάει από πατέρα σε παιδί), η οποία δεν
ανταποδίδει αµέσως το κόστος της. Πάντως, πολλές ανθοπαραγωγικές επιχειρήσεις
στην επαρχία είναι οικογενειακού χαρακτήρα.
Καµιά ανθοπαραγωγική µονάδα δεν παράγει όλα τα είδη φυτών. Έτσι ο
παραγωγός, από τα πριν, πρέπει να κάνει τη σωστή επιλογή των ειδών ανάλογα µε τις
ανάγκες και τις δυνατότητες του.
∆ιαφορετικές είναι οι συνθήκες παραγωγής για φυτά εσωτερικού χώρου ή για
λουλούδια ή για φυτά κήπων κλπ. Γι' αυτό ο ανθοκόµος πρέπει να γνωρίζει καλά
και τους κανόνες του µάρκετινγκ. Θα ενηµερωθεί, όµως, µόνος του για τις εξελίξεις
στο επάγγελµα κι αυτό θα γίνει συνήθως µε ταξίδια που κάνουν στο εξωτερικό,
κυρίως στην Ολλανδία, παγκοσµίως διάσηµη για τα λουλούδια της.
Πάντως, την τελευταία δεκαετία ο γεωργικός χώρος έχει σηµειώσει τροµακτική
αύξηση, δείχνοντας το δρόµο σε νέους επαγγελµατίες που διαθέτουν τη γνώση,
τη φαντασία και το µεράκι, αλλά και την ευαισθησία να εκµεταλλευτούν σωστά και
µε σύγχρονες µεθόδους αυτά που µπορεί να προσφέρει η γη.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Πολλοί ανθοκόµοι έχουν σπουδάσει γεωπονία, αλλά σήµερα υπάρχει τµήµα
Θερµοκηπικών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας στα ΤΕΙ Ηρακλείου, στην Κρήτη.
Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας υπάρχουν στην
Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τη Βάρη, το Αγρίνιο, την Πάτρα, το Αίγιο,
τη Θήβα, την Αµαλιάδα, τη Βέροια, τη Νάουσα, το Ηράκλειο, τον Εύοσµο, τη Σπάρτη,
τον Βόλο, την Αριδαία, την Κατερίνη, τις Σέρρες, τη Νιγρίτα, τα Τρίκαλα, τη Λαµία.
Ιδιωτική σχολή υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, η Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Για
πληροφορίες στην Τ.Θ. 101 40 και στα τηλέφωνα 2310 471.802-3, 471.825.
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Η σύµβαση προβλέπει το βασικό µισθό (περίπου 80000 δρχ.) και οι αποδοχές είναι
κάπως υψηλότερες και φτάνουν µεταξύ 100-200000 δρχ. Από κει και πέρα, για τον
ανθοπαραγωγό που θα φτιάξει δική του µονάδα, η ετήσια απόδοση εξαρτάται από το
µέγεθος της παραγωγής και τις συνθήκες της αγοράς.
ΩΡΑΡΙΟ
Η «συµβατική» καθηµερινή απασχόληση για έναν ανθοκόµο καλύπτει 8 ώρες. Από
κει και πέρα, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ανθοκόµο µε δική του ανθοπαραγωγική
µονάδα, η ενασχόληση διαρκεί όλο το 24ωρο…
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ
Ψάχνοντας σε οποιαδήποτε "επίσηµη" λίστα επαγγελµάτων θα βρείτε τους
αργυροχρυσοχόους ανάµεσα στους ζωγράφους, τους γλύπτες, τους ηθοποιούς, τους
µουσικούς ή τους σκηνοθέτες.
Είναι καλλιτεχνικό επάγγελµα ή απλώς ένα χειρωνακτικό επάγγελµα; Η
κατασκευή ενός κοσµήµατος, σε αντίθεση µε τη δηµιουργία ενός πίνακα ή ενός
γλυπτού, δεν µπορεί να γίνει χωρίς ο δηµιουργός να έχει υπόψη του τις συνθήκες
της αγοράς. Όµως οι ίδιες συνθήκες δηµιουργίας και κατασκευής κοσµηµάτων
ακολουθούν περίπου τη διαδικασία που συναντάει κανείς στην καλλιτεχνική
δηµιουργία: έµπνευση, σύλληψη, σχεδιασµός, δηµιουργία. Και ύστερα η αγορά.
Η Ελλάδα θεωρείται ως µία από τις πλέον ανταγωνιστικές χώρες στην αγορά
κοσµηµάτων στο εξωτερικό. Η ποιότητα της κατασκευής πληροί υψηλές
προδιαγραφές αλλά το πιο ισχυρό όπλο στον ανταγωνισµό είναι οι χαµηλές
τιµές των ελληνικών κοσµηµάτων. Το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει
προσανατολιστεί αποκλειστικά σχεδόν στις εξαγωγές.
Με µετριοπαθείς υπολογισµούς πάνω από 20.000 άτοµα ασχολούνται µε την
κατασκευή κοσµηµάτων στην Ελλάδα! Κάποιοι από αυτούς είναι ταυτόχρονα
παραγωγοί, εκθέτες και έµποροι κοσµηµάτων, αλλά υπάρχουν και πολλές
επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά και µόνο µε το εµπόριο.
Η µεγάλη δυσκολία, αλλά και η µεγάλη πρόκληση, είναι ότι ο επαγγελµατίας που
ξεκινάει πρέπει να τα κάνει όλα µόνος του. Την παραγωγή (σχεδιασµός, κατασκευή),
τη διάθεση στην αγορά, τις δηµόσιες σχέσεις ίσως και την εµπορία. Η αντιγραφή
(το "πάτηµα", όπως λέγεται στην ορολογία των επαγγελµατιών) είναι όχι µόνο
συνηθισµένη πρακτική αλλά έχει αναχθεί από πολλούς σε... επιστήµη µε αποτέλεσµα
ό,τι καινούργιο εµφανίζεται στην αγορά και έχει πέραση, να βρίσκεται την άλλη µέρα
στις προθήκες των καταστηµάτων σε µαζική παραγωγή. Έτσι, ο καλός
επαγγελµατίας φροντίζει να ανανεώνεται σε ιδέες συνεχώς και να παρακολουθεί τη
µόδα και τις τάσεις της αγοράς.
Οι γνώσεις σχεδίου είναι απαραίτητες για τον αργυροχρυσοχόο, όπως επίσης και
οι γνώσεις πάνω στα υλικά (πέτρες, µέταλλα) ενώ βοηθούν και κάποιες γνώσεις
χηµείας (όσον αφορά το κράµα του µετάλλου). Βέβαια µε την πρακτική εµπειρία
αυτά µαθαίνονται και το µόνο που µετράει πια είναι το αποτέλεσµα της δουλειάς
και οι δηµόσιες σχέσεις, η διαφήµιση και το "πλασάρισµα" στην αγορά.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Πολλοί αργυροχρυσοχόοι είναι "εµπειρικοί", έχουν µάθει τη δουλειά µέσα από την
οικογένεια. Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές υπάρχουν στην Αθήνα και στη
Στρεµνίτσα.
 Υπάρχει επίσης η Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας του ΟΑΕ∆, Πευκών 112, Νέο
Ηράκλειο, τηλέφωνα: 28.16.540/28.19.672
 Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η ιδιωτική σχολή ΑΛΚΗ, Προµηθέως 33,
τηλέφωνο: (031) 520.983
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Για τον τεχνίτη - υπάλληλο τα ηµεροµίσθια θεωρούνται σχετικά καλά και συχνά οι
µηνιαίες αποδοχές βρίσκονται πάνω από το βασικό µισθό (80.000 δραχµές περίπου).
Αρκετοί αµείβονται µε το κοµµάτι. Ένας καλός αργυροχρυσοχόος µπορεί να φτάσει
και τις 300.000 δραχµές µισθό το µήνα.
ΩΡΑΡΙΟ
Ανύπαρκτο για τους βιοτέχνες αργυροχρυσοχόους που συχνά εργάζονται από 10-16
ώρες τη µέρα! Το 8ωρο ισχύει µόνο για τους υπαλλήλους αλλά όχι πάντα. Εάν οι
προθεσµίες παράδοσης είναι σφιχτές (όπως συχνά γίνεται), τότε οι ώρες αυξάνουν.
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
Στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Σχεδιάζει, κατασκευάζει και επιδιορθώνει αντικείµενα και κοσµήµατα από
χρυσό, ασήµι, χαλκό και κράµατα χαλκού. Κατασκευάζει τις ενώσεις, αγκράφες,
κρίκους και άλλα δοµικά στοιχεία απαραίτητα για την κίνηση και την ασφάλεια
των κοσµηµάτων.
Χρησιµοποιεί τα δικά του/της σχέδια ή και σχέδια του πελάτη. Μελετάει τα
σχέδια, µορφοποιεί ανάλογα το µέταλλο, συναρµολογεί και κολλάει τα
διάφορα µέρη και τελειοποιεί τα κοσµήµατα, συνήθως γυαλίζοντας τα ή
επικαλύπτοντας απλά µέταλλα µε πολύτιµα. Για τη µορφοποίηση του µετάλλου
κατασκευάζει κράµατα, κάνει κολλήσεις, εγχαράξεις και κατασκευάζει ειδικές
µήτρες (καλούπια) µε βάση τις οποίες φτιάχνει τα διάφορα αντικείµενα. Για τη
διακόσµηση των αντικειµένων και των κοσµηµάτων µεταχειρίζεται πολύτιµους
και ηµιπολύτιµους λίθους, άλλα µέταλλα και σµαλτοχρώµατα.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει
- στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), στις
ειδικότητες Τεχνικού Χειροποίητου Κοσµήµατος και Τεχνικού Παραγωγικού
Κοσµήµατος,
- στις Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, στην
ειδικότητα Αργυροχρυσοχοϊας και Ωρολογοποιίας,
- στις Ιδιωτικές Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, στην
ειδικότητα Αργυροχρυσοχοϊας,
- στις Σχολές Μαθητείας Αργυροχρυσοχοϊας του ΟΑΕ∆.
2.β. Γερµανία: Η εκπαίδευση προαπαιτεί απολυτήριο Λυκείου και διαρκεί 3,5 χρόνια
στο δυαδικό σύστηµα. Υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τις προσφερόµενες
θέσεις, σε µικρά εργαστήρια.
2.γ. Μ. Βρετανία: Υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών σπουδών για βιοµηχανική
κοσµηµατοποιία ή για παραδοσιακή κοσµηµατοποιία ή για επισκευή ωρολογίων. Η
συνήθης διάρκεια των σπουδών είναι ένα ή δύο χρόνια, αλλά µπορεί κανείς να
ακολουθήσει και κύκλους µαθητείας οι οποίοι έχουν µεγαλύτερη διάρκεια µε
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

παράλληλη παρακολούθηση µαθηµάτων. Οι διάφοροι αυτοί κύκλοι σπουδών
οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων NVQ/SVQ καθώς και BTEC. Προσφέρονται
επίσης κύκλοι σπουδών δι' αλληλογραφίας από το Εθνικό Σωµατείο
Αργυροχρυσοχόων και το Βρετανικό Ινστιτούτο Ωρολογοποιών.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να ανοίξει κανείς δικό του εργαστήριο ή να εργασθεί σε µεγάλο
εργαστήριο ή και βιοµηχανία Αργυροχρυσοχοϊας. Η πορεία της σταδιοδροµίας
συνδέεται µε την καλή ποιότητα και πρωτοτυπία της δουλειάς. Η οικονοµική κρίση
των τελευταίων ετών φαίνεται να δηµιουργεί πιέσεις στην αγορά του κοσµήµατος. Η
διάδοση όµως των "φο µπιζού" δηµιούργησε µια νέα αναπτυσσόµενη αγορά, η οποία
στηρίζεται τόσο στους έλληνες καταναλωτές όσο και στο µεγάλο αριθµό των
τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα µας.
3.β. Γερµανία: Υπάρχει αξιοσηµείωτη ζήτηση για το επάγγελµα αυτό.
3.γ. Μ. Βρετανία: Υπολογίζεται ότι περίπου 20% των κατασκευαστών κοσµηµάτων
είναι γυναίκες, αλλά στον τοµέα του σχεδιασµού κοσµηµάτων υπερτερούν οι
γυναίκες. Σε γενικές γραµµές υπάρχουν θετικές προοπτικές απασχόλησης, τόσο στη
βιοµηχανία κοσµηµάτων όσο και στο χειροποίητο κόσµηµα.
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ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ/ ΣΤΡΙΑ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Φτιάχνει ψωµί, φρυγανιές, κουλούρια, µπισκότα, βουτήµατα, γλυκά και όλων
των ειδών τα αρτοποιήµατα. Υπολογίζει τις αναγκαίες ποσότητες υλικών, τα
ζυµώνει µε ειδικά µηχανήµατα, πλάθει τη ζύµη και επιβλέπει το ψήσιµο. Ασχολείται
ακόµη και µε ψήσιµο φαγητών. Ορισµένοι αρτοποιοί ασχολούνται µε την παρασκευή
παγωτού. Πρέπει να τηρεί ειδικές προδιαγραφές υγιεινής κατά την αποθήκευση και
την παρασκευή των διαφόρων αρτοποιηµάτων και γλυκισµάτων. Κάνει
συστηµατική συντήρηση και καθαρισµό των φούρνων, των ψυγείων, των
διαφόρων αναµικτήρων και λοιπών µηχανηµάτων που µεταχειρίζεται. Ιδιαίτερα
σηµαντική για τον επαγγελµατία είναι η απουσία αλλεργιών και άσθµατος καθώς και
η ανθεκτική επιδερµίδα, που δεν αντιδρά άσχηµα στη συχνή επαφή µε το νερό και
όξινες ουσίες.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει:
- στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ στην ειδικότητα Αρτοποιίας
Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου, (διάρκεια 3 χρόνια),
- στις Σχολές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, στην
ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής, (διάρκεια 6 µήνες)
2.β. Γερµανία: Η διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα και
υπάρχουν περισσότερες διαθέσιµες θέσεις από αιτήσεις, κυρίως σε µικρά εργαστήρια.
2.γ. Μ. Βρετανία: ∆εν απαιτούνται πιστοποιηµένες επαγγελµατικές γνώσεις για να
ασκήσει κανείς το επάγγελµα. Πολλοί φούρνοι & ζαχαροπλαστεία επιλέγουν µόνα
τους τα άτοµα που θέλουν, στα οποία προσφέρουν πρακτική εκπαίδευση. Είναι όµως
δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς κύκλο µαθητείας που επιβλέπεται από το Τοπικό
Συµβούλιο Εκπαίδευσης, όπως επίσης να δώσει εξετάσεις για πτυχία ΒΤΕC, ή ΝVQ
επίπεδο 2, παρακολουθώντας διετή κύκλο σπουδών σε κολέγια. Για τις σπουδές
αυτές, συνήθως, ζητούνται 4 GCSEs.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί κανείς να ανοίξει δική του επιχείρηση, να εργασθεί σε
αρτοβιοµηχανίες όπου οι περισσότερες διεργασίες είναι αυτοµατοποιηµένες και
διαχωρισµένες ή σε κάποιο αρτοποιείο ή µικρό εργαστήριο όπου µεγάλο µέρος της
δουλειάς γίνεται χειρωνακτικά. ∆εν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι αρτοποιοί ζαχαροπλάστες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα απασχόλησης µια και το προϊόν
που παρασκευάζουν θεωρείται βασικό είδος διατροφής. Επιπλέον, έχει αυξηθεί
σηµαντικά η ποικιλία των προϊόντων που παράγει και διαθέτει ένα αρτοποιείο, που
συµβαδίζουν µε τις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών. Η αγορά εργασίας
φαίνεται να απορροφά τον αριθµό των αποφοίτων της Σχολής του ΟΑΕ∆.
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
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3.β. Γερµανία: Καλές προοπτικές απασχόλησης, ειδικά για τις γυναίκες που είναι
σχετικά λίγες (13,9%) στον κλάδο.
3.γ. Μ. Βρετανία: Συνήθως ανδρικό επάγγελµα, µε καλές προοπτικές απασχόλησης.
Οι γυναίκες απασχολούνται µόνο σε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Ο τοµέας των υπηρεσιών είναι ο επαγγελµατικός χώρος µε τις µεγαλύτερες
προοπτικές για µελλοντική καριέρα. Οι ασφάλειες ζωής καλύπτουν ένα ευρύτατο
φάσµα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και είναι ένας από τους τοµείς των υπηρεσιών
µε ραγδαία εξέλιξη στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ποικιλία των περιπτώσεων που
καλύπτει ακόµα και ένα απλό ασφαλιστήριο ζωής διευρύνεται συνεχώς και σήµερα
ένα συµβόλαιο ασφάλισης αποτελεί για κάποιους επένδυση. ∆ύο από τις
βασικότερες αιτίες που οδήγησαν στην άνθηση των ασφαλιστικών εταιρειών και
στην Ελλάδα, είναι η άνοδος του ατοµικού εισοδήµατος και η κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η κοινωνική ασφάλιση.
Ένας ικανός ασφαλιστής µπορεί ύστερα από 6 µήνες στη δουλειά να βγάζει
300 ή και 400 χιλιάδες το µήνα. αλλά τα χρήµατα δεν είναι πάντοτε εύκολα για
τους ασφαλιστές. Απόδειξη το γεγονός ότι το επάγγελµα έχει διαρροή έως και 80%
σε κάποιες εταιρείες! Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότεροι που αποφασίζουν να
δοκιµάσουν, έπειτα από 6 µήνες παραιτούνται. Αφού έχουν ασφαλίσει όλους τους
συγγενείς και φίλους τους ανακαλύπτουν ότι δεν µπορούν να κάνουν άλλα
συµβόλαια και εύκολα απογοητεύονται.
Το σηµαντικότερο προσόν για έναν ασφαλιστή είναι η προσωπικότητα
του. Πρέπει να είναι ισχυρή και ο ίδιος να εµπνέει εµπιστοσύνη, να δείχνει
υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Γιατί αυτό που πουλάει, είναι µια... ιδέα. ∆εν έχει
στα χέρια κάποιο προϊόν για να το επιδείξει.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ένας ασφαλιστής δεν χρειάζεται ιδιαίτερες σπουδές, άλλωστε τέτοιες δεν
υπάρχουν. Αυτό που, τύποις, είναι αναγκαίο, είναι το απολυτήριο Λυκείου, ηλικία
άνω των 18 ετών και να µπορεί να επιδείξει πιστοποιητικό µη-πτώχευσης και καθαρό
ποινικό µητρώο. Ο ασφαλιστικός σύµβουλος του µέλλοντος, όµως, έχει ανάγκη
οικονοµικών γνώσεων, γνώσεων µάρκετινγκ, δικαίου, φορολογιστικών,
χρηµατιστηριακών ακόµα και γνώσεων ψυχολογίας. Καθώς το επάγγελµα συνδέεται
όλο και πιο πολύ µε οικονοµικές υπηρεσίες, όπως το Leasing, τα αµοιβαία κεφάλαια,
η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών κ.α. οι οικονοµικές γνώσεις γίνονται πλέον
απαραίτητες για κάποιον ασφαλιστή.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Οι αποδοχές του επαγγέλµατος µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές και µέσα σε
10 χρόνια κάποιοι µπορούν -ένα µικρό ποσοστό- να εξασφαλίσουν και 800
χιλιάδες το µήνα. Εξέλιξη υπάρχει και σε στελεχικές θέσεις της εταιρείας. Οι
αµοιβές των ασφαλιστών εξαρτώνται από τα ποσοστά των προµηθειών, ανάλογα µε
τον τύπο και το µέγεθος της ασφάλειας (του συµβολαίου).
Κατώτατο όριο είναι η αµοιβή ενός υπαλλήλου γραφείου (85.000 δραχµές
περίπου). Ανώτατο δεν υπάρχει...
ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο είναι σχεδόν ελεύθερο και καθορίζεται από την ποσότητα -και τη
δυσκολία- των ασφαλιστικών συµβολαίων. Η άνεση του χρόνου εργασίας
περιορίζεται και από τον συγκεκριµένο αριθµό συµβολαίων που ζητάει η εταιρεία για
καθορισµένο διάστηµα. Το 8ωρο είναι ελάχιστο για έναν φιλόδοξο ασφαλιστή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τα παραδοσιακά κλισέ ήθελαν τη γραµµατέα µια «οικοδέσποινα του γραφείου».
∆ουλική, εξυπηρετική, τυπική µέχρις εσχάτων, τον «κέρβερο» του αφεντικού κλπ.
Τα καινούργια κλισέ, αντιθέτως, θέλουν µια γραµµατέα µάνατζερ του...
µάνατζερ. Μία γραµµατέας δεν είναι απλώς µια δακτυλογράφος.
Το νέο «µοντέλο» θα µπορούσε να ονοµαστεί: «υπεύθυνη γραφείου διοίκησης» και
αναφέρεται σε µία θέση µε την ευθύνη της οργάνωσης της δουλειάς του διοικούντος.
Καθόλου απλή δουλειά! Γιατί οι εργασίες που πρέπει να φέρει εις πέρας είναι πολλές
και πολύπλοκες: από το να σηκώνει το τηλέφωνο και να κρατάει τα πρακτικά
µιας συνεδρίασης του ∆.Σ., µέχρι να οργανώνει συνεδριάσεις, ταξίδια ή και
κοινωνικές συναντήσεις.
Μία γραµµατέας χειρίζεται σίγουρα το τηλέφωνο. ∆εν αρκεί να κάνει
την τηλεφωνήτρια, αλλά χρειάζεται να µπορεί να διεκπεραιώνει υποθέσεις, σοβαρές
πολλές φορές, από το τηλέφωνο. Ύστερα τα ραντεβού. Να κλείσεις κάποιο ραντεβού
απαιτεί και δύσκολους χειρισµούς. Και βέβαια οι δηµόσιες σχέσεις. Αυτό
περιλαµβάνει και τη µεταφορά µηνυµάτων µέσα στην επιχείρηση από και προς
κάθε πλευρά. Η µεταφορά µηνυµάτων δεν είναι απλή ρουτίνα, γιατί προϋποθέτει
και την ερµηνεία τους. Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι και η χρήση της αλληλογραφίας.
Αφενός γιατί σήµερα η αλληλογραφία είναι ιδιαίτερα διευρυµένη µε τη χρήση
διαφόρων τεχνολογικών µέσων (φαξ, τέλεξ κλπ) και αφετέρου, γιατί αλληλογραφία
σηµαίνει πληροφόρηση. Και σωστή πληροφόρηση σηµαίνει σωστές αποφάσεις.
Μία γραµµατέας χρειάζεται γνώσεις. Πρέπει να ξέρει πολύ καλά ελληνικά για να
είναι σε θέση να γράφει και να εκφράζεται σωστά. Και βέβαια να γνωρίζει
ξένες γλώσσες.
Οι ικανότητες επικοινωνίας που έχει κάποια γραµµατέας είναι για πολλές
εταιρείες το πιο βασικό προσόν, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για εταιρείες
παροχής υπηρεσιών. Πρέπει, επίσης, να είναι υπεύθυνη, συνεπής, να έχει
την τάση για πρωτοβουλίες, να διαθέτει ετοιµότητα, ευελιξία, ψυχραιµία, να είναι
ευγενής απέναντι σε όλους, να συµπαρίσταται σε όλους. Με δύο λόγια: να
σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού.
Η ζήτηση είναι µεγάλη και η φύση της δουλειάς έχει τρία µεγάλα αβαντάζ:
 Είναι ένα επάγγελµα που πάει παντού. Οποιαδήποτε επιχείρηση, όσο µικρή κι
αν είναι, έχει ανάγκη από γραµµατέα.
 Εργάζεται δίπλα στα υψηλότερα στελέχη µιας επιχείρησης και
 Θεωρητικά τουλάχιστον - δίπλα σε ανθρώπους επιπέδου.
Ένα τέταρτο αβαντάζ, για όσους το αντιλαµβάνονται ως τέτοιο, είναι η
άσκηση εξουσίας. Γιατί σε µια επιχείρηση σήµερα, όπου το µήνυµα αποτελεί
κεφάλαιο, ο άνθρωπος που θα µεταφέρει τα µηνύµατα σε αυτούς που θα πάρουν
τις αποφάσεις δεν είναι απλώς ένας αγγελιοφόρος, αλλά ο διαχειριστής µιας
σηµαντικής περιουσίας.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Υπάρχουν εκατοντάδες σχολές σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες µαθαίνετε τη
χρήση της γραφοµηχανής, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του φαξ κλπ. Οι σπουδές
αυτές όµως (ασχέτως του τρόπου µε τον οποίο διαφηµίζονται), είναι για υπαλλήλους
γραφείου και όχι για γραµµατείς καριέρας γι' αυτό και δεν θα τις αναφέρουµε.
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Σεµινάρια
επιµόρφωσης
για
γραµµατείς,
οι
οποίες
ήδη
εργάζονται, διοργανώνονται µε επιδότηση και της ΕΟΚ από:
 Το ΕΛΚΕΠΑ, Καποδιστρίου 18, τηλέφωνο: 3600.411
 Την ΑΚΤΟ Εκπαιδευτική, Ελπίδος 18 Πλ. Βάθης, τηλέφωνα: 8217.789 /
8217.386
 Την Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), Λ. Συγγρού
196 και Χαροκόπου 2, τηλέφωνο: 9373.870-5
Για σπουδές οι οποίες συνδυάζουν τις βασικές γνώσεις και την εξειδίκευση σε
επίπεδο στελέχους, αναφέρουµε ενδεικτικά τις εξής ιδιωτικές σχολές:
 Deree College, Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4. 115 27, τηλέφωνο: 6593.250
 Campus Arts and Sciences, Λ. Κηφισίας 45, Παράδεισος 151 23,
τηλέφωνο: 6898.720-4
 Saint George College, τηλέφωνο: 8079.513
ΩΡΑΡΙΟ
Τα «τρελά» ωράρια είναι µύθος, ισχυρίζονται οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το
επάγγελµα. Το 8ωρο είναι µία βασική αρχή και η «ευελιξία» υπάρχει ως προς την
ώρα... έναρξης. Μία γραµµατέας δεν δουλεύει πάντα µε τα ωράρια του µάνατζερ...
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Η πλειοψηφία εργάζεται µε το βασικό µισθό (80.000 δραχµές περίπου), όπως και
όλοι που ξεκινούν. Μία καλή και ικανή γραµµατέας µπορεί να φτάσει ακόµα και τις
500.000 το µήνα µεικτά. Αρκετά συνηθισµένο φαινόµενο είναι η συµφωνία για κάποιο
«πακέτο» αποδοχών που µπορεί να περιλαµβάνει, εκτός από το µισθό, και διάφορες
ειδικές παροχές όπως ταξίδια, επιµόρφωση έξω ή στην Ελλάδα, ιατρικά έξοδα πέρα
από το ΙΚΑ, παροχές για τα παιδιά, εκµάθηση ξένων γλωσσών, δωρεάν µεταφορά,
αυτοκίνητο ή και σπίτι καµιά φορά, γεύµατα κλπ.
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ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Οι γραφίστες είναι οι «καλλιτέχνες της επικοινωνίας», οι αφανείς πρωταγωνιστές
της αισθητικής των µέσων ενηµέρωσης και κυρίως των εντύπων. Εφηµερίδες,
περιοδικά, τηλεοπτικά κανάλια, διαφηµιστικά γραφεία, εκδοτικοί οίκοι,
δισκογραφικές εταιρείες, ακόµα και δηµόσιες υπηρεσίες έχουν τα δικά τους τµήµατα
µε γραφίστες. Ένα επάγγελµα που η ευδοκίµηση του ακολούθησε την έκρηξη των
µέσων επικοινωνίας και τον ανταγωνισµό µεταξύ τους.
Η γραφίστικη τέχνη είχε πάντοτε τους δικούς της υπηρέτες, αλλά το επάγγελµα
του γραφίστα σήµερα είναι, κατ' ουσία, ένα σύγχρονο επάγγελµα. Οι επαγγελµατίες
πρέπει να έχουν ταλέντο στο σχέδιο και να µπορούν να επικοινωνούν µε τις εικόνες.
Στην Ελλάδα εργάζονται πάνω από 2.000 γραφίστες και οι περισσότεροι στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχουν δύο είδη
γραφιστών: αυτοί που εργάζονται ως υπάλληλοι σε κάποιο διαφηµιστικό γραφείο,
µέσο ενηµέρωσης κλπ και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά σκληρός αλλά το επάγγελµα έχει ζήτηση. Ένας
γραφίστας µε ταλέντο µπορεί να γίνει art director και να έχει αποδοχές ακόµα και ενός
εκατοµµυρίου το µήνα, αλλά τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται εξαιρέσεις.
Η ενασχόληση του µέλλοντος στο επάγγελµα του γραφίστα θεωρούνται τα
"computer graphics", που έχουν εφαρµογή κυρίως στο χώρο της τηλεόρασης. ∆εν
πρόκειται για ξεχωριστό επάγγελµα, όµως η χρήση του κοµπιούτερ -ως εργαλείοείναι τέτοια που κάνει το επάγγελµα εντυπωσιακό προσφέροντας στο γραφίστα
κέρδος χρόνου (απλοποιώντας κάποιες εργασίες) και επιπλέον δυνατότητες.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Το πτυχίο δεν είναι το πιο απαραίτητο εφόδιο για τον µελλοντικό γραφίστα, που
όµως θα πρέπει να αποδείξει µέσα από τη δουλειά του ότι γνωρίζει καλά το
επάγγελµα. Τµήµα Γραφίστικης υπάρχει µόνο στα ΤΕΙ Αθήνας. Ιδιωτικές σχολές
υπάρχουν πάρα πολλές και ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές:
¾ «Ακµή», Κορδιγκτώνος 16 και Ρεθύµνης 3, τηλέφωνα: 88.32.347 /
82.30.667
¾ ΑΚΤΟ, Χαριλάου Τρικούπη 21, 106 81, τηλέφωνα: 361.37.00 / 36.09.555
¾ Parserqs School, Βεϊκου 42, 117 42, τηλέφωνα: 924.18.60-2
¾ "Ωµέγα", Καραγεώργη Σερβίας 1, πλ. Συντάγµατος, τηλέφωνα: 32.30.444
/ 32.28.666
¾ Campus Arts & Sciences, Λεωφόρος Κηφισίας 45, Παράδεισος, 151 23,
τηλέφωνο: 68.98.720-4
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Όπως σε κάθε ελεύθερο επάγγελµα και µάλιστα καλλιτεχνικής φύσης, οι αµοιβές
καθορίζονται ύστερα από συµφωνία. Θεωρείται καλοπληρωµένο επάγγελµα. Πάντως,
κατώτατο όριο αµοιβής είναι ο βασικός µισθός ενός υπαλλήλου γραφείου (85.000
δραχµές). Ανώτατο όριο δεν υπάρχει...
ΩΡΑΡΙΟ
Για εργαζόµενο σε γραφείο ισχύει το 8ωρο και 5νθήµερο. Για ελεύθερο
επαγγελµατία το ωράριο είναι εξίσου ελεύθερο.
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∆ΑΣΚΑΛΟΙ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Το επάγγελµα θα µπορούσε να θεωρηθεί λειτούργηµα, εάν αναλογιστεί κανείς
πόσοι βρίσκουν το θάνατο στους ελληνικούς δρόµους κάθε βδοµάδα.
Είναι ανοιχτό σε νέους επαγγελµατίες αφού η ζήτηση για διπλώµατα οδήγησης
συνεχώς αυξάνει. Ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι υποµονετικός, να µην εκνευρίζεται
και να φροντίζει να προσαρµόζει την τεχνική της διδασκαλίας στο χαρακτήρα
του υποψηφίου. Η σωστή δουλειά για να γίνει δεν πρέπει να αρκεστεί ο εκπαιδευτής
σε διδασκαλία µόνο των απαραίτητων. Όσων δηλαδή ζητάει το υπουργείο.
Στην Ελλάδα οι δάσκαλοι οδήγησης υπολογίζονται σήµερα σε 2.500, οι µισοί
από τους οποίους βρίσκονται στην Αθήνα. Η πλειοψηφία των δασκάλων οδήγησης
είναι και ιδιοκτήτες σχολής. Το βασικότερο προσόν για να γίνει κανείς δάσκαλος είναι
να ξέρει να οδηγεί... όλα τα αυτοκίνητα.
Οι εκπαιδευτές θεωρούν τους εαυτούς τους... αυτοδίδακτους. ∆εν έχουν την
άνεση να ενηµερώνονται συστηµατικά πάνω στις µεθόδους διδασκαλίας ή για τις
εξελίξεις στην τεχνολογία. Οι συνθήκες εργασίας είναι οι (γνωστές σε όλους)
συνθήκες οδήγησης στους δρόµους. Περισσότερη δουλειά υπάρχει την άνοιξη, ενώ
για δυο µήνες το χρόνο δεν γίνονται εξετάσεις.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αρκεί το απολυτήριο λυκείου και η (απλή) κατοχή για πέντε χρόνια διπλώµατος
οδήγησης για να γίνει κάποιος δάσκαλος οδήγησης. Από κει και πέρα περνάει από
εξετάσεις του υπουργείου Μεταφορών. Γραπτές, που περιλαµβάνουν εξέταση στις
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προφορικές όπου εξετάζεται στη θεωρία,
και τέλος, οδήγηση όλων των τύπων οχηµάτων. Από Ι.Χ. µέχρι νταλίκα. Επειδή
καλός δάσκαλος οδήγησης είναι αυτός που έχει µεταδοτικότητα, αυτό που
προτείνουν οι εκπαιδευτές είναι να πάει σε κάποια σχολή οδήγησης και να
παρακολουθήσει τα µαθήµατα που δίνει ο δάσκαλος στους υποψηφίους και να
διαβάσει και κάποια βιβλία µηχανολογίας. Θα µπορούσε να το ζητήσει, για
παράδειγµα, από τον δάσκαλο που τον εκπαίδευσε ή από κάποιον γνωστό του.
Χρειάζονται πάντως τουλάχιστον 6 µήνες καλής προετοιµασίας.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
∆εν υπάρχει συγκεκριµένη αµοιβή για κάθε µάθηµα. Συνήθως χρεώνεται από 2
έως 3 χιλιάδες δραχµές. Στην επαρχία κοστίζει ακριβότερα. Οι µέσες µηνιαίες
αποδοχές για τους δασκάλους οδήγησης υπολογίζονται σε 150.000 µε 200.000
δραχµές, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για δύο µήνες το χρόνο δεν γίνονται
εξετάσεις. Από τις αποδοχές θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα συντήρησης της
σχολής για τους δασκάλους, οι οποίοι είναι παράλληλα και ιδιοκτήτες.
ΩΡΑΡΙΟ
∆εν υπάρχει σταθερό ωράριο. Οι ώρες εξαρτώνται από τα µαθήµατα που
έχει καθηµερινά ο δάσκαλος. Σε αυτές προστίθενται και οι ώρες για τα... τρεχάµατα
στο υπουργείο και οι ώρες που πρέπει να βρίσκεται στη σχολή του. Όλα αυτά
καταναλώνουν 12 ώρες περίπου τη µέρα
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∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι άνθρωποι των δηµοσίων σχέσεων έχουν το χάρισµα της επικοινωνίας και
έχουν δουλέψει σκληρά για να το εξασκήσουν. Όλες σχεδόν οι εταιρείες -από
τους πολυεθνικούς κολοσσούς µέχρι και την πιο µικρή επιχείρηση- πληρώνουν αδρά
για να αποκτήσουν τους ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν καλά δηµόσιες σχέσεις. Η
ζήτηση είναι µεγάλη και αυτοί που έχουν σπουδάσει και γνωρίζουν καλά 'τη
δουλειά, δεν ξεπερνούν τα 2.000 άτοµα. Έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες τους,
πολλές εταιρείες προσφέρουν µεγάλα πακέτα αποδοχών για να προσλάβουν έναν
επαγγελµατία, ο οποίος εργάζεται σε άλλη επιχείρηση.
Οι άνθρωποι των δηµοσίων σχέσεων γίνονται µέρα µε τη µέρα περιζήτητοι. Οι
στήλες των µικρών αγγελιών είναι γεµάτες από καταχωρήσεις που προσφέρουν θέσεις
και πολύ καλούς µισθούς, κυρίως σε νέους ανθρώπους. Κάθε ιδιωτική αλλά και
δηµόσια επιχείρηση που θέλει να ελπίζει σε ένα καλύτερο µέλλον οφείλει πλέον να
έχει ένα καλά οργανωµένο τµήµα δηµοσίων σχέσεων και όσοι γνωρίζουν δηµόσιες
σχέσεις µπορούν να εργαστούν σχεδόν παντού, στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα.
Μπορούν επίσης να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελµατίες δηµιουργώντας
ανεξάρτητα γραφεία δηµοσίων σχέσεων (PR Companies), τα οποία αναλαµβάνουν να
εργαστούν (για δύο ή τρεις µήνες συνήθως) για λογαριασµό κάποιων επιχειρήσεων.
Πέρα από τους καλούς τρόπους και την προσεγµένη εµφάνιση, οι επαγγελµατίες
των δηµοσίων σχέσεων χρειάζονται φαντασία ώστε να επινοούν συνεχώς
καινούργιες µεθόδους προσέγγισης του πελάτη. Πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν
αγγλικά, ενώ χρήσιµες είναι και οι γνώσεις µάρκετινγκ και διοίκησης επιχειρήσεων.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
∆ηµόσιες σχέσεις µπορείτε να σπουδάσετε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι σπουδές διαρκούν από... 10 ώρες µέχρι 4 χρόνια και εξαρτάται από το πόσο
εξειδικευµένες και πλήρεις γνώσεις θέλετε να αποκτήσετε. Στην Ελλάδα, την
εκπαίδευση καλύπτουν µόνον ιδιωτικοί φορείς είτε µε σεµινάρια είτε µε 2ετή, 3ετή
και 4ετή προγράµµατα σπουδών και οι σπουδές µπορούν να γίνουν στα ελληνικά και
στα αγγλικά. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής κέντρα:
¾ Αθηναϊκό Κέντρο Επιχειρησιακών Σπουδών, Ελικώνος 2, 154 52, Ψυχικό,
τηλέφωνο: 67.12.352.
¾ Derre College, Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 11527, τηλ: 6593250
¾ Euro center, Λέκκα 23-25,10562, τηλ: 3231049
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Οι αµοιβές καθορίζονται ύστερα από συµφωνία µε τον εργοδότη. Αρκούν όµως
λίγα χρόνια προϋπηρεσίας για να µπορέσει ο επαγγελµατίας να διαπραγµατευθεί
µισθό 250 ή και 300.000 δραχµών το µήνα µαζί µε τα έξοδα παραστάσεως, τα οποία
αποζηµιώνουν την εργασία σε εκδηλώσεις της επιχείρησης. Ο βασικός µισθός,
δηλαδή οι 80.000 δραχµές το µήνα, είναι το ξεκίνηµα για όλους, αλλά πολύ γρήγορα
οι µισθοί ανεβαίνουν µε µεγάλη ταχύτητα.
ΩΡΑΡΙΟ
Το 8ωρο θεωρείται το κανονικό ωράριο για τους επαγγελµατίες των
δηµοσίων σχέσεων, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει θέση στελέχους µέσα στην
επιχείρηση. Για τα στελέχη δεν υπάρχει σταθερό ωράριο.
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∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
Οι διαιτολόγοι είναι οι θεµατοφύλακες της σωστής διατροφής. Την τελευταία
20ετία δόθηκε τεράστια σηµασία στην ποιότητα της διατροφής και από τότε το
επάγγελµα του διαιτολόγου άρχισε να "παίρνει τα πάνω του".
Πολλοί και διαφορετικοί τοµείς αναπτύσσονται παράλληλα και η τάση για
εξειδίκευση γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι βασικές ειδικότητες των διαιτολόγων,
έτσι όπως σήµερα εµφανίζεται το επάγγελµα, είναι τέσσερις:
¾ Ο κλινικός διαιτολόγος (ο οποίος καταρτίζει τις θεραπευτικές δίαιτες).
¾ Ο διαιτολόγος διαχείρισης (ο οποίος ασχολείται µε τον διοικητικό τοµέα π.χ.
σε κάποιο νοσοκοµείο).
¾ Ο διαιτολόγος κοινότητας (ο οποίος ασχολείται µε την προληπτική δίαιτα).
¾ Ο διατροφολόγος (ο οποίος ασχολείται µε τα επισιτιστικά προβλήµατα).
Προσφορά εργασίας υπάρχει και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Με
βασικό εφόδιο το πτυχίο διαιτολογίας, µπορεί να εργαστεί κάποιος ως
διαιτολόγος σε νοσοκοµεία, κλινικές, γηροκοµεία και άλλα ιδρύµατα όπου υπάρχει
οµαδική σίτιση ή σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς χώρους. Στον ιδιωτικό τοµέα
µπορεί να εργαστεί σε κέντρα αδυνατίσµατος, να κάνει κατ' οίκον επισκέψεις για
θεραπευτικές δίαιτες, ως σύµβουλος σε εργοστάσια τροφίµων, σε µονάδες
επισιτισµού (catering) κ.α.
Ο διαιτολόγος χρειάζεται υποµονή, κατανόηση και ταλέντο στην επικοινωνία µε
τους άλλους -ασθενείς ή όχι. Το δύσκολο, άλλωστε, δεν είναι να γράψει µια δίαιτα
αλλά να πείσει τον ασθενή να την ακολουθήσει. Χρειάζεται αντοχή και "γερό
στοµάχι" αφού συχνά θα βρεθεί αντιµέτωπος µε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από
σοβαρά ψυχοσωµατικά προβλήµατα. Χρειάζεται και σθένος για να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τη συνεχή διαφήµιση προϊόντων τα οποία
συµβάλλουν στην κακή διατροφή, ιδιαίτερα των παιδιών.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές διαιτολογίας µπορεί να κάνει κανείς στην Ανωτάτη Χαροκόπειο Σχολή.
Από τις ιδιωτικές σχολές αναφέρουµε ενδεικτικά:
ΑΘΗΝΑ
• ΣΒΙΕ, Πλ. Ελευθερίας 7, τηλέφωνο: 32.47.480
• Ιπποκράτειος Σχολή, Γκυιλφόρδου 14, τηλέφωνα: 82.16.079 / 82.12.912
• ΑΚΜΗ, Κορδιγκτώνος 16, τηλέφωνο: 88.32.347
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• Παστέρ, Χάψα 8 - Αγ. Σοφίας 3, τηλέφωνο: (031) 520.255
• Ερµής, Αριστοτέλους 27, τηλέφωνο(031) 273.211
ΠΑΤΡΑ
• Ιπποκράτης, Αγ. Ανδρέου και Γούναρη 7, τηλέφωνο: (061) 225.505
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Στο δηµόσιο τοµέα ο πρώτος µισθός ξεκινάει από 100.000 δραχµές και
ακολουθεί µε τα χρόνια την εξέλιξη του µισθού του δηµόσιου υπαλλήλου. Στον
ιδιωτικό τοµέα οι µισθοί είναι λίγο καλύτεροι (όχι πολύ. όµως).
ΩΡΑΡΙΟ
Για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι πενθήµερο 7πµ – 2.30 µµ. Στο ∆ηµόσιο
τοµέα, τα ωράρια είναι ίδια µε των γιατρών.
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∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
Για να δώσεις µορφή σ' έναν -οποιοδήποτε- χώρο, ιδιωτικό, δηµόσιο,
επαγγελµατικό, απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και προσόντα. ∆ουλειά του
διακοσµητή είναι να σχεδιάσει και να διαµορφώσει ένα χώρο από την αρχή µε
τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων που θα τον
χρησιµοποιήσουν. Αισθητικές και λειτουργικές. Ο συνδυασµός των δύο και η
«χρυσή τοµή» τους. είναι το ζητούµενο για κάθε διακοσµητή.
Εκεί βρίσκεται η πρόκληση της δουλειάς. Για κάθε άνθρωπο η «χρυσή τοµή»
είναι εντελώς διαφορετική και ο διακοσµητής πρέπει να την ανακαλύψει. Για το λόγο
αυτό συνεργάζεται µε άλλους επαγγελµατίες (πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες,
τεχνίτες κλπ), αλλά ταυτόχρονα πρέπει να «οραµατίζεται» τη µεταφορά της
ψυχοσύνθεσης του πελάτη του στη διαµόρφωση του κάθε χώρου. Οι
περισσότερες δουλειές που αναλαµβάνουν αφορούν σπίτια και καταστήµατα, ενώ
δεν είναι λίγοι οι επαγγελµατίες διακοσµητές που εργάζονται ως τεχνικοί σύµβουλοι
ή υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες, ναυπηγεία, τράπεζες ή δηµόσιες υπηρεσίες.
Οι διακοσµητές (οι οποίοι ονοµάζονται και µορφολόγοι) µελετούν όλους τους
εσωτερικούς χώρους ώστε να φτιάξουν ένα σπίτι γύρω από τον άνθρωπο.
Σχεδιάζουν, ίσως, τα έπιπλα, διαλέγουν τα αντικείµενα, επιλέγουν τα χρώµατα και
βέβαια το αποτέλεσµα δεν είναι... βιτρίνα. Ο χώρος πρέπει να διαµορφωθεί έτσι
ώστε να εξυπηρετεί και τις πρακτικές συνήθειες της καθηµερινής ζωής µέσα στο
σπίτι.
Συνήθως δουλεύουν µόνοι τους, σε δικό τους γραφείο ή σε τεχνικά γραφεία. Μετά
τη σχολή οι πιο πολλοί που µπαίνουν στη δουλειά ξεκινάνε δουλεύοντας ως βοηθοί.
Ένας καλός επαγγελµατίας πρέπει να έχει καλλιτεχνικό πνεύµα, αλλά να είναι
και καλός τεχνίτης, να έχει καλό γούστο αλλά να ξέρει και πώς θα το καλλιεργήσει,
να είναι ευέλικτος και να έχει τεράστια υποµονή. Σηµαντικό ρόλο παίζει η
ποιότητα και η ποσότητα των εγκυκλοπαιδικών γνώσεων ενός διακοσµητή αφού το
επάγγελµα άπτεται λίγο πολύ όλων των τεχνών. Ταυτόχρονα χρειάζεται να
ενηµερώνεται συνεχώς για ό,τι συµβαίνει εντός και εκτός του χώρου της
διακόσµησης.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Οι πρώτες ιδιωτικές σχολές που εκπαίδευαν διακοσµητές έγιναν στην Ελλάδα
το 1959. Αρκετές άνοιξαν αργότερα, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια στα ΤΕΙ υπάρχει
τµήµα ∆ιακοσµητικής, στην Αθήνα όπου διδάσκονται ιστορία της τέχνης,
ενδυµατολογία, αρχιτεκτονική, χρώµα, υλικά κλπ.
Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια όπου διδάσκεται διακόσµηση εσωτερικών χώρων
υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Από τις πολλές ιδιωτικές σχολές που
υπάρχουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα αναφέρουµε ενδεικτικά:
ΑΘΗΝΑ
♦ ∆ΕΛΤΑ, Ρεθύµνης 3, τηλέφωνο: 8230.667
♦ «Πετρά», Πολυτεχνείου 2 και Σατωβριάνδου 21, τηλέφωνο: 5225.073
♦ «Πάλµερ», Χάµιλτον 10, τηλέφωνο: 8238.852
♦ «ΑΚΤΟ», Χαριλάου Τρικούπη 21, 106 81, τηλέφωνα: 3613.700,
210 3609.555
♦ Campus Arts & Sciences, Λεωφόρος Κηφισίας 45,15123 Παράδεισος,
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τηλέφωνο: 6898.720-4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
♦ «∆έλτα», ∆ωδεκανήσου 14, τηλέφωνο: (031) 520.771
♦ «ΣΙΤΑΜ», Εγνατίας 12, τηλέφωνο: (031) 232.549
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Σύµφωνα µε την κοινώς διαδεδοµένη πρακτική, η αµοιβή για µία εργασία ισούται
µε το 10% του συνολικού κόστους των υλικών. Από κει και πέρα το πραγµατικό
ποσό προκύπτει ύστερα από ιδιωτική συµφωνία. Το ποσό που διαπραγµατεύεται
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον ανταγωνισµό που υπάρχει. Η συνήθης κατώτατη
αµοιβή για οποιοδήποτε χώρο άνω των 60 τετραγωνικών µέτρων κυµαίνεται µεταξύ
150 και 200 χιλιάδων δραχµών.
ΩΡΑΡΙΟ
Οι διακοσµητές που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν υπακούουν
βέβαια σε ωράρια. Ωράριο έχουν µόνο αυτοί οι οποίοι εργάζονται ως ιδιωτικοί (ή και
δηµόσιοι) υπάλληλοι, τεχνικοί σύµβουλοι κλπ.
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ
Είναι από τα επαγγέλµατα τα οποία έρχονται πρώτα σε προτίµηση ανάµεσα
στους νέους. Τυχαία;
Ο τζίρος της διαφήµισης στην Ελλάδα έχει πλέον αγγίξει το 1% του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος και η έντονη έλξη την οποία ασκεί η διαφήµιση στους νέους δεν
είναι απλώς φαινόµενο των καιρών. Ο χώρος της διαφήµισης προσφέρει
γρήγορη επαγγελµατική άνοδο και υψηλές αποδοχές και τα δύο, πλουσιοπάροχα.
Ο διαφηµιστής είναι νέος, γιατί τα ψυχογραφικά στοιχεία του ιδανικού
διαφηµιστή τα συναντά κανείς κυρίως στους νέους: δυναµισµός, αισιοδοξία,
φιλοδοξίες, ανταγωνιστικότητα, φαντασία, φυσική και πνευµατική αντοχή σε
έντονους ρυθµούς δουλειάς.
Οι διαφηµιστικές εταιρείες πολλαπλασιάζονται, ενώ συνεχώς αυτοδιασπώνται σε
ειδικευµένα τµήµατα για να µπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσµατικά
σε κάθε απαίτηση των πελατών τους. Η παραδοσιακή δοµή των διαφηµιστικών
εταιρειών, οι οποίες απορροφούν την πλειοψηφία των επαγγελµατιών, είχε τρία,
ξεχωριστά µεταξύ τους, τµήµατα:
■ Το τµήµα πελατών (Client Service), για τις επαφές και την εξυπηρέτηση
των πελατών.
■ Το δηµιουργικό (Creative), το τµήµα που εκπονεί τις διαφηµιστικές
εκστρατείες των προϊόντων.
■ Το τµήµα µέσων επικοινωνίας (Media), το τµήµα που αναλαµβάνει την
προώθηση της διαφηµιστικής εκστρατείας.
Ο καλός διαφηµιστής δεν χαρακτηρίζεται από τα πτυχία του αλλά από την
προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Ο διαφηµιστής πρέπει να είναι ευέλικτος από
τη στιγµή που έρχεται σε επαφή µε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, ώστε να
βρίσκει πάντοτε τη χρυσή τοµή. Η διαπραγµάτευση, που είναι η καθηµερινότητα της
διαφήµισης, είναι θέµα χαρακτήρα. Άλλωστε, η δουλειά του διαφηµιστή είναι τέτοια
που οι ευθύνες στις πλάτες κάποιου είναι τόσες πολλές και τόσο πιεστικές ώστε
γρήγορα «ψήνεται» στη δουλειά.
Η κινητικότητα είναι ιδιαίτερα έντονη και σε ευρεία κλίµακα. Είναι συνηθισµένο
ο διαφηµιστής να αλλάζει εταιρεία, γιατί του προσφέρουν κάποια υπεύθυνη θέση ή
κάποιο ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Οι εξωφρενικοί ρυθµοί όµως, το άγχος, το
δέλεαρ των γρήγορων χρηµάτων ή της επιτυχίας, οι απαιτήσεις της δουλειάς που σε
θέλει πάντα νέο αφήνουν λίγα περιθώρια για ξεκούραση ή για χαλαρότητα στους
ρυθµούς. Ο έντονος και σκληρός ανταγωνισµός µέσα και έξω από µια
διαφηµιστική εταιρεία είναι συχνά αµείλικτος.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Η διαφήµιση δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ως περισσότερο συγγενές γνωστικό
πεδίο θεωρείται το µάρκετινγκ, ιδιαίτερα γι' αυτούς που προσανατολίζονται για
θέση στο τµήµα πελατών. Οι διαφορετικές γνώσεις που απαιτούνται από τµήµα σε
τµήµα δείχνει πόσο διαφορετικοί άνθρωποι µπορούν να ταιριάξουν και να
συνεργαστούν σε µια διαφηµιστική εταιρεία. Οι εργαζόµενοι στο δηµιουργικό τµήµα
είναι συνήθως γραφίστες, ζωγράφοι ή άνθρωποι µε ταλέντο στο γράψιµο, που έχουν
χιούµορ και φαντασία. Στο τµήµα των µέσων ενηµέρωσης
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απασχολούνται επαγγελµατίες που έχουν γνώσεις µαθηµατικών, στατιστικής ή
πληροφορικής εφόσον χρειάζεται καθηµερινά να αναλύουν και να "ακτινογραφούν"
στοιχεία και µετρήσεις.
Αρκετά κοντά στις ευρύτερες γνώσεις που απαιτούνται για τη δουλειά
θεωρούνται τα οικονοµικά. Οι απόφοιτοι οικονοµικών σχολών έχουν κάποιο
πλεονέκτηµα. Πάρα πολλοί διαφηµιστές έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικά κολέγια,
ενώ άλλοι έχουν κάνει και σπουδές µάρκετινγκ σε κάποιο Κέντρο Ελευθέρων
Σπουδών. Πάντως, η καλή γνώση µιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών (αγγλικά
απαραιτήτως...) θεωρείται σηµαντικότερο προσόν από το πτυχίο Πανεπιστηµίου.
Στην ανώτερη εκπαίδευση υπάρχει το Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης στα ΤΕΙ
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Από τις ιδιωτικές σχολές ενδεικτικά αναφέρουµε:
¾ Deree College, Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4,11527, τηλέφωνο:
65.93.250,
¾ Campus Arts and Sciences, Λεωφόρος Κηφισίας 45, Παράδεισος, 151 23,
τηλέφωνο: 68.98.720-4,
¾ Southeastern College, Βαλαωρίτου18 και Αµερικής, 106 71, τηλέφωνο:
36.17.681
¾ ICBS (στη Θεσσαλονίκη), Κουντουριώτου 3, 54625, τηλέφωνο: (031)
697.792-5
ΩΡΑΡΙΟ
Εάν µιλήσετε σε κάποιον διαφηµιστή για ωράριο θα νοµίζει ότι αρχίζετε να
διηγείστε κάποιο ανέκδοτο... Το 8ωρο (9-5) είναι µόνο στα χαρτιά. Το σύνηθες είναι
το 9 π.µ. µε 10 µ.µ. Κατά µέσο όρο 10 ώρες δουλειά καθηµερινά και συχνά δουλειά
και τα Σαββατοκύριακα.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Οι διαφηµιστές πληρώνονται καλά και σχεδόν ποτέ µε το βασικό µισθό. Σε
πολύ λίγα χρόνια οι αποδοχές ξεπερνούν τις 200-250.000 δραχµές το µήνα και οι
απότοµες µισθολογικές αυξήσεις (ακόµα και διπλασιασµοί µισθών) είναι µέσα στο
πρόγραµµα. Ένας διαφηµιστής σε υψηλή διευθυντική θέση (και σε µικρή, συγκριτικά,
ηλικία) µπορεί να έχει αποδοχές µέχρι και 2 εκατοµµύρια το µήνα!
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
Στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Καθορίζει, ύστερα από σχετική µελέτη, τις διαδικασίες που απαιτούνται για την
παραγωγή των προϊόντων µιας βιοµηχανίας, µε στόχο τη βελτίωση των
παραγωγικών διαδικασιών, στη βελτιστοποίηση της χρήσης του παραγωγικού
εξοπλισµού και των πρώτων υλών, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα των
προϊόντων. Οι στόχοι αυτοί συναρτώνται µε τους στόχους των πωλήσεων, τις
απαιτήσεις των πελατών και τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων.
Η παραγωγική διαδικασία οργανώνεται συνήθως σε διαφορετικά κέντρα
κόστους, καθένα από τα οποία έχει κάποιον υπεύθυνο που επιβλέπει το εργατικό
προσωπικό και τις µηχανές. Έχει την ευθύνη του συντονισµού των εργασιών για
την υλοποίηση των µελετών και εισηγήσεων που κάνει τόσο στον τοµέα της
παραγωγής όσο και στη χρήση των πρώτων υλών, στο πρόγραµµα συντήρησης και
ανανέωσης του εξοπλισµού και στις διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού. Σε
πολλές περιπτώσεις συνεργάζεται στενά µε τα τµήµατα µάρκετινγκ και πωλήσεων για
να αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο αντιµετώπισης τεχνολογικών αλλαγών που
επηρεάζουν την αγορά και την παραγωγή.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Για την εξάσκηση του επαγγέλµατος του ∆ιευθυντή Παραγωγής
απαιτούνται σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου, οι οποίες µπορεί να είναι σε
διαφορετικές ειδικότητες όπως:
- στο Πανεπιστήµιο, Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Μηχανικός
Γεωργικών Βιοµηχανιών και Συστηµάτων Παραγωγής
- στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στην ειδικότητα Τεχνολογίας
Τροφίµων.
Συνήθως οι ∆ιευθυντές/ τριες Παραγωγής είναι µηχανικοί (χηµικοί
µηχανικοί, µηχανολόγοι, µηχανικοί κλπ) µπορεί όµως να είναι και χηµικοί ή
βιολόγοι, κυρίως όταν πρόκειται για βιοµηχανία τροφίµων, χηµικών προϊόντων,
φαρµάκων κλπ.
2.β. Γερµανία: Απαιτούνται 4ετούς διάρκειας πανεπιστηµιακές σπουδές συνήθως
στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων και στη συνέχεια αποκτάται η ειδικότητα
του διευθυντή παραγωγής µέσα από συνεχιζόµενη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της
εργασίας (ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση).
2.γ. Μ. Βρετανία: Μπορεί να επιλέξει σπουδές που οδηγούν στο Πτυχίο
Βιοµηχανικού Management (NVQ/SVQ επίπεδο 4 και 5 σε ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων) µε προαπαιτούµενα 5 GCSEs και 2 Α level και διάρκεια σπουδών
ανάλογη µε τον κλάδο, µπορεί επίσης να επιλέξει να γίνει µέλος στο Ινστιτούτο
Management µετά από σχετικές εξετάσεις ή να προχωρήσει για
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µεταπτυχιακές σπουδές Master σε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Επίσης µπορεί να
ξεκινήσει µέσα από την παραγωγική διαδικασία και να αποκτήσει εµπειρία σε
διάφορες θέσεις προϊσταµένου καθώς και σηµαντική εκπαίδευση µέσα στην
εταιρεία όπου απασχολείται. Ειδικά για βιοµηχανίες υψηλής τεχνολογίας
προτιµώνται όσοι διαθέτουν πτυχία σχετικά µε τεχνολογία και µαθηµατικά.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Πρόκειται για νέα ειδικότητα, η οποία φαίνεται να έχει πολλές
δυνατότητες αλλά και προβλήµατα, εξαιτίας της ιδιόµορφης κατάστασης στην
οποία βρίσκεται σήµερα η ελληνική βιοµηχανία, όπου το παραδοσιακό της τµήµα
φθίνει και παρακµάζει ενώ το πλέον σύγχρονο φαίνεται να αναπτύσσεται δυναµικά,
αυξάνοντας τα µεγέθη παραγωγής και τα κέρδη του. Υπάρχει η τάση να
προτιµώνται απόφοιτοι ξένων πανεπιστηµίων για τέτοιου είδους εξειδικευµένα
επαγγελµατικά αντικείµενα. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις, ο συνεχής
εκσυγχρονισµός των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και η δηµιουργία νέων
σύγχρονων µονάδων θα έχει ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη αύξηση των θέσεων
εργασίας και τη βελτίωση των όρων απασχόλησης.
3.β. Γερµανία: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τους διευθυντές παραγωγής,
δεδοµένου ότι η απασχόληση τους εξαρτάται από τον βιοµηχανικό κλάδο στον οποίο
ειδικεύονται.
3.γ. Μ. Βρετανία: Υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες που απασχολούνται ως
µηχανικοί/ διευθύντριες παραγωγής, περίπου το 5% του συνόλου. Σε γενικές γραµµές
η αγορά εργασίας του κλάδου βρίσκονται σε αυξητική πορεία µε καλές προοπτικές
απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα.
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∆ΥΤΕΣ
Η ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας δεν είναι κάτι που αφορά µόνο
τα ψάρια. Αφορά όλο και περισσότερους νέους, οι οποίοι συνδυάζουν τις γνώσεις
τους και την επαγγελµατική τους ειδίκευση µε το χόµπι τους.
Υπάρχουν -και εργάζονται σήµερα- από δύτες αρχαιολόγοι µέχρι δύτες
ηλεκτροσυγκολλητές. Τεχνίτες που προτίµησαν να µεταφέρουν την ειδικότητα τους
στο βυθό. Μερικές από τις υποβρύχιες εργασίες είναι: ο καθαρισµός υφάλων του
πλοίου, η ανοδική προστασία για να αποφευχθούν φθορές στις λαµαρίνες, οι
επιθεωρήσεις ώστε να δοθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας, οι ανελκύσεις ναυαγίων,
τα λιµενικά έργα, οι τοποθετήσεις εκρηκτικών (για την απελευθέρωση ναυαγίων ή
το "φτιάξιµο" του βυθού), η κατασκευή αγωγών, το πέρασµα καλωδίων, η
ηλεκτροσυγκόλληση, η φωτογραφία, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.
Οι δουλειές προσφέρονται συχνά από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Κατά
περίπτωση όµως οι Λιµενικές Αρχές µπορούν να προσλάβουν αυτοδύτες για µια
σειρά από εργασίες. Πολλοί ιδιώτες (όχι εφοπλιστές) προσλαµβάνουν δύτες για να
εκτελέσουν κάποιες εργασίες.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει εξοπλίσει τον αυτοδύτη µε πάρα πολλά σύγχρονα
ηλεκτρονικά µέσα, απλοποιώντας έτσι την εργασία του. Η τεχνολογία παράλληλα
προσφέρει αρκετές καινούργιες ειδικότητες, όπως οι υποβρύχιες καλλιέργειες, η
εκµετάλλευση υποβρυχίων πηγών ενέργειας, η εξόρυξη ορυκτών από τον βυθό κλπ.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Η άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος δίνεται από το Λιµεναρχείο και όσοι έχουν
υπηρετήσει στα ΟΥΚ. µε την εκπαίδευση που έχουν και την εξοικείωση µε το
νερό. µπορούν µε κάποιο πιστοποιητικό υγείας να πάρουν την άδεια. Για τους
υπόλοιπους, υπάρχουν ιδιωτικές καταδυτικές σχολές για ερασιτέχνες, όπου µαθαίνει
κανείς να κάνει καταδύσεις και µετά µπορεί να δώσει εξετάσεις στο Λιµεναρχείο.
Οι εξετάσεις αυτές γίνονται 2 µε 3 φορές το χρόνο. Για πληροφορίες που αφορούν
στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώµατος, επικοινωνήστε µε το τηλέφωνο:
21045.31.805.
Μερικές από τις ιδιωτικές σχολές, οι οποίες δίνουν µέχρι 2° "αστέρι"
ερασιτεχνικής κατάδυσης, είναι:
¾ Ελληνικό Κέντρο Κατάδυσης, τηλέφωνο: 41.21.708
¾ ∆ιεθνής Σχολή Αυτοδυτών, τηλέφωνο: 9229532
¾ Σχολή Αυτοδυτών "Βυθός", τηλέφωνο: 9332260
¾ Scuba Dining Club (στη Θεσσαλονίκη), τηλέφωνο: 031 812.813
¾ CORFU Dining (στην Κέρκυρα), τηλέφωνο: 0661 39.727
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
∆εν υπάρχουν καθορισµένες αµοιβές. Σταθερό θεωρείται το ποσό των 25.000
∆ραχµών για κάθε τρεις ώρες δουλειάς. Αναλόγως µε τη φύση της

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

29

ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

εργασίας που αναλαµβάνει ένας δύτης, αµείβεται µε κάποιο ποσό που µπορεί να
καθοριστεί και µε συµβόλαιο. Συχνά το ποσόν αυτό είναι αρκετά υψηλό, αφού ο
επαγγελµατίας δύτης είναι ο µοναδικός που µπορεί να φέρει εις πέρας την εργασία την
οποία αναλαµβάνει.
ΩΡΑΡΙΟ
∆εν υπάρχει ορισµένος χρόνος εργασίας, όπως δεν υπάρχει και ορισµένος
τόπος... δουλειάς. Όλα καθορίζονται ύστερα από συµφωνία.
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ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
Είναι από τα λίγα επαγγέλµατα σήµερα που δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα της
ανεργίας για τα µέλη του, τα οποία είναι περιζήτητα γιατί... δεν υπάρχουν. Στις
στήλες των µικρών αγγελιών υπάρχουν καθηµερινά περισσότερες από 30 αγγελίες
που ζητούν επιπλοποιούς, µαραγκούς και άλλους τεχνίτες για ξυλουργικές εργασίες.
Υπολογίζεται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 25.000 επιχειρήσεις µεικτές:
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Το 94% των επιχειρήσεων αυτών είναι οι
επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα έως τέσσερα άτοµα, οι περισσότερες
οικογενειακές. Αυτός ο κατακερµατισµός του κλάδου δεν επιτρέπει προγραµµατισµό
της δουλειάς για να καλυφθούν οι µελλοντικές ανάγκες της χώρας, µε αποτέλεσµα
τα εισαγόµενα έπιπλα να είναι πιο φθηνά από τα εγχώρια!
Η δηµιουργία ενός εργαστηρίου και η προµήθεια της κατάλληλης τεχνικής
υποδοµής φθάνει σε απαγορευτικά επίπεδα για ένα νέο επαγγελµατία. Ελάχιστοι είναι
εκείνοι που χτυπάνε την πόρτα κάποιου τεχνίτη και ζητούν να δουλέψουν πλάι του
για να µάθουν τη δουλειά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν πόρτες κλειστές
όσοι το δοκιµάσουν. Οι ίδιοι οι επιπλοποιοί λένε πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος
για να µάθει ένας νέος τη δουλειά.
Τα προσόντα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί µε το επάγγελµα είναι δύο:
να αγαπάει το ξύλο και να πιάνουν τα χέρια του. ∆εν είναι επάγγελµα αποκοµµένο
από την τέχνη. Η αίσθηση της δηµιουργίας στο σκάλισµα του ξύλου και η
"ανθρώπινη" φύση του υλικού προσφέρονται για... δηµιουργία.
Μια τάση που παρατηρείται πρόσφατα είναι η ασχολία µε το σχεδιασµό του
επίπλου. Επάγγελµα που φαίνεται να έχει µέλλον, αφού το ξύλο είναι υλικό που
έρχεται και πάλι στη µόδα και η χρήση του από διακοσµητές και σχεδιαστές
περιβάλλεται από την αίγλη του "κλασσικού". Στην Ελλάδα, ένας τέτοιος
επαγγελµατίας κατατάσσεται, σήµερα τουλάχιστον, στους επιπλοποιούς, αλλά
σύντοµα, όπως συµβαίνει ήδη στο εξωτερικό, οι σχεδιαστές επίπλου θα αποτελέσουν
µια ξεχωριστή οµάδα -παρακλάδι των επιπλοποιών. Θα δουλεύουν σε συνεργασία µε
τους αρχιτέκτονες και λιγότερο ως ξυλουργοί.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Οι περισσότεροι νέοι επαγγελµατίες προέρχονται από τη σχολή διακοσµητών
των ΤΕΙ, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που ακολουθούν το επάγγελµα του πατέρα,
αφού έχουν ένα έτοιµο εργαστήριο. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σχολές του
ΟΑΕ∆ (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 99.42.810), ενώ πρόκειται να επαναλειτουργήσει
από τον Σεπτέµβριο η ∆ιπλάρειος Σχολή στην Πλατεία Θεάτρου, τηλέφωνα:
32.40.130 / 32.11.064.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Σπάνια οι τεχνίτες αµείβονται µε λιγότερο από 5.000 δραχµές την ηµέρα
καθαρά, εκτός από τους µαθητευόµενους. Ένας καλός τεχνίτης µπορεί να βγάζει από
7 έως 10.000 δραχµές την ηµέρα. Η έλλειψη επαγγελµατιών έχει ανεβάσει και τις
αµοιβές.
ΩΡΑΡΙΟ
Οι επιπλοποιοί δουλεύουν 8 ώρες την ηµέρα για 5 ηµέρες την εβδοµάδα.
Χρήσιµες πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
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1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρµολογεί, επισκευάζει και συντηρεί διαφόρων
ειδών έπιπλα, χρησιµοποιώντας εργαλεία χεριού ή µηχανήµατα. Κόβει τα ξύλα
σύµφωνα µε τα σχέδια, τα οποία µπορεί να σχεδιάσει ή να τα πάρει έτοιµα από
σχεδιαστή, τα επεξεργάζεται, κολλάει και καρφώνει τα κοµµάτια και συναρµολογεί
το έπιπλο. Πρέπει να γνωρίζει τους διάφορους τύπους συναρµολόγησης, µε κόλλα,
µε ξυλόκαρφα, µε µεταλλικούς αρµούς. Πρέπει επίσης να γνωρίζει πώς να κόβει, να
βάφει, να λουστράρει και να συντηρεί τα διάφορα είδη ξυλείας που
µεταχειρίζεται. Εκτός από ξύλο, χρησιµοποιεί και άλλα υλικά όπως γυαλί, µέταλλο,
δέρµα, πλαστικό και ύφασµα.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να καταρτιστεί στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆, στην
ειδικότητα του Ξυλουργού - Επιπλοποιού, - στις Σχολές Συνεχιζόµενης
Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, στην ειδικότητα Σχεδιαστή Επίπλου και
στις ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές, στην ειδικότητα του Επιπλοποιού.
2.β. Γερµανία: Επιτράπηκε η συµµετοχή των γυναικών µόλις τον Ιούλιο 1994. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα, από τα οποία το πρώτο σε
πολυτεχνείο. Υπάρχουν περισσότερες προσφερόµενες θέσεις παρά αιτήσεις.
2.γ. Μ. Βρετανία: Παρόλο που µπορεί κανείς να εξασκήσει το επάγγελµα χωρίς
τυπικά προσόντα, προσφέρονται σχετικοί κύκλοι σπουδών σε κολέγια. Προϋπόθεση
εισαγωγής είναι συνήθως 4 GCSEs και οδηγούν στην απόκτηση NVQ/SVQ
επίπεδο 1, 2 και 3. Προσφέρονται επίσης µαθητείες οργανωµένες από τα Τοπικά
Συµβούλια Εκπαίδευσης. Τα ίδια ισχύουν και για το επάγγελµα του ξυλουργού.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να εργασθεί σε βιοµηχανίες επίπλων ή να ανοίξει επιχείρηση.
Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα ειδικότητα. Συνήθως οι επιπλοποιοί βρίσκουν
απασχόληση, αν και τα τελευταία χρόνια οι ευκαιρίες περιορίζονται.
3.β. Γερµανία: Καλές προοπτικές απασχόλησης ειδικά για εκπαιδευµένους
ξυλουργούς / επιπλοποιούς και πολύ χαµηλή ανεργία. Σήµερα η συµµετοχή των
γυναικών στον κλάδο είναι περιορισµένη (2,2%), αλλά παρουσιάζει αυξητική τάση.
3.γ. Μ. Βρετανία: Ανδροκρατούµενο επάγγελµα, µε καλές προοπτικές απασχόλησης.
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ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Οι εργοδηγοί απασχολούνται µε την οργάνωση, υπολογισµό και γενικότερα την
υλοποίηση των κατασκευών που προβλέπουν οι µελέτες των αρχιτεκτόνων, των
πολιτικών µηχανικών, µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων κλπ. Ασχολούνται επίσης µε
διοικητικές λειτουργίες, δηλαδή σχετικές µε την οργάνωση και τη ροή της εργασίας
στο εργοτάξιο. Για το λόγο αυτό απαιτούνται ηγετικές ικανότητες καθώς και
γνώσεις οικονοµικών και νοµικών ζητηµάτων. Στη Γερµανία συµµετέχουν επίσης
στην προετοιµασία για συµµετοχή σε προκηρύξεις και δηµοπρασίες. Τέλος,
καταγράφουν καθηµερινά όλα τα συµβάντα της ηµέρας στο ηµερολόγιο του έργου,
µε βάση το οποίο ελέγχεται η πρόοδος του και γίνονται οι διάφορες πληρωµές. Μία
από τις κύριες ευθύνες του εργοδηγού αφορά στο προσωπικό, δηλαδή στην τήρηση
του ωραρίου, στις παρουσίες και απουσίες, στις αρµονικές σχέσεις µεταξύ τους και
στην επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει:
- στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στις ειδικότητες Πολιτικών
∆οµικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδοµής,
- στα Τεχνικά-Επαγγελµατικά Λύκεια, στο ∆οµικό τοµέα,
- στις Τεχνικές-Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, στις
ειδικότητες των ∆οµικών Κατασκευών
- και στις Ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές στην ειδικότητα
Εργασιών Οπλισµένου Σκυροδέµατος.
Μετά από κατάλληλες σπουδές και την απόκτηση εµπειρίας είναι δυνατόν να
εργαστεί στην ειδικότητα του εργοδηγού.
2.β. Γερµανία: Οι εργοδηγοί µπορούν να είναι πολιτικοί µηχανικοί που σπουδάζουν
σε πολυτεχνεία για τουλάχιστον 3 χρόνια συν ένα χρόνο πρακτικής άσκησης. Είναι
όµως δυνατή η παρακολούθηση διετούς κύκλου σπουδών σε πολυτεχνείο για όσους
έχουν παρόµοιες γνώσεις και τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελµατική εµπειρία.
2.γ. Μ. Βρετανία: ∆εν υπάρχει αντίστοιχο επάγγελµα και εποµένως δεν
προσφέρονται ειδικές σπουδές.
3. Απασχόληση — Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να απασχοληθεί σε τεχνικά γραφεία, κατασκευαστές
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εταιρίες, εργοτάξια καθώς και γενικότερα σε τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τοµέα.
3.β. Γερµανία: Καλές προοπτικές απασχόλησης και µεγάλος αριθµός γυναικών
στον κλάδο των πολιτικών µηχανικών (33%) γενικά. Στον κλάδο των τεχνικών
/ κατασκευαστών µηχανικών απ' όπου προέρχονται οι εργοδηγοί/ η σι-µετοχή
των γυναικών είναι χαµηλή (6,4%). ∆εν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στον
κλάδο της οικοδοµής, φαίνεται όµως ότι ακολουθεί µάλλον φθίνουσα πορεία.
3.γ. Μ. Βρετανία: Η οικοδοµική δραστηριότητα είναι ανδροκρατούµενος χώρος, όπου
οι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες αποδοχής και τον αποφεύγουν
λόγω των σκληρών συνθηκών απασχόλησης.
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ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η έρευνα αγοράς δεν είναι καινούργιο επάγγελµα για την Ελλάδα... Ήδη από τα
τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρχαν και λειτουργούσαν ιδιωτικές εταιρείες που
ασχολούνταν µε την έρευνα αγοράς. Ο όγκος της δουλειάς, όµως, ήταν µικρός. ∆εν
υπήρχε χώρος για τεχνοκράτες που µε µοναδικό εφόδιο τις ειδικές τους γνώσεις θα
καταλάµβαναν τις στελεχικές θέσεις. Σήµερα -αν και η οικογενειοκρατία των
επιχειρήσεων δεν έχει εκλείψει- οι πόρτες για τους τεχνοκράτες είναι περισσότερο
ανοιχτές.
Η απελευθέρωση της αγοράς που άρχισε σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας
του '80 και ο ανταγωνισµός που επακολούθησε, έσπρωξε τις επιχειρήσεις σε
περισσότερο τεχνοκρατικές µεθόδους. Οι έρευνες αγοράς έγιναν απαραίτητες. Και
οι ερευνητές περιζήτητοι. Αυτήν τη στιγµή λειτουργούν στη χώρα µας 15 περίπου
γραφεία ερευνών αγοράς µε έδρα την Αθήνα και τα µεγαλύτερα µε παραρτήµατα στη
Θεσσαλονίκη.
Ο ερευνητής πρέπει να είναι συνεργάσιµος µε όλους όσοι εµπλέκονται στην
έρευνα, να είναι καλός στις δηµόσιες σχέσεις και να ενηµερώνεται συνεχώς για ό,τι
συµβαίνει σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριότητας. ∆ουλεύει έχοντας µπροστά του πακέτα εκατοντάδων σελίδων
(εξαρτάται από το µέγεθος της έρευνας) γεµάτες νούµερα από τα οποία πρέπει να
βγάλει αυτά που ενδιαφέρουν τον πελάτη και να τα παρουσιάσει γραπτώς και
προφορικώς.
Στα θετικά του επαγγέλµατος περιλαµβάνονται και τα συχνά ταξίδια στο
εξωτερικό. ∆εν είναι επάγγελµα χωρίς ρουτίνα αλλά η επαφή µε πελάτες, κυρίως
διαφορετικούς µεταξύ τους οι οποίοι ζητάνε έρευνα για τελείως διαφορετικά
πράγµατα, είναι η πρώτη πρόκληση. Η δεύτερη είναι ότι ο µέσος όρος ηλικίας των
ερευνητών αγοράς που εργάζονται σήµερα στην Ελλάδα είναι κάτω από 35.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Ο ερευνητής χρειάζεται απαραιτήτως γνώσεις µάρκετινγκ και στατιστικής. Σε
επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης υπάρχει µόνο το τµήµα Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Στην ανώτερη εκπαίδευση υπάρχει το τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης στα
ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Στην ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικές σχολές και Κέντρα
Ελευθέρων Σπουδών τα οποία περιλαµβάνουν την ειδικότητα της έρευνας αγοράς.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
¾ Deree College, Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4,11527, τηλέφωνο: 6593250
¾ La Verne College, Παναγή Τσαλδάρη 18, 14510, τηλέφωνο: 8077357-8
¾ Southeastern College, Βαλαωρίτου 18 και Αµερικής, 106 71, τηλέφωνο:
36.17.681
¾ Campus Arts and Sciences, Λεωφόρος Κηφισίας 45, Παράδεισος, 151 23,
τηλέφωνο: 68.98.720-4
¾ European University, Μακρή 12, 117 42, τηλέφωνο: 92.20.106
¾ ICBS (στη Θεσσαλονίκη), Κουντουριώτου 3, 546 25, τηλέφωνο: 031
697.792-5
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Ως στελέχη επιχείρησης, οι ερευνητές αγοράς πληρώνονται αρκετά καλά. Οι
αµοιβές εξαρτώνται από την εταιρεία, αλλά υπολογίζεται ότι ο κατώτατος µισθός δεν
πέφτει κάτω από 150.000, ενώ ο ανώτατος φτάνει (ίσως και ξεπερνάει) τις 350.000
καθαρά.
ΩΡΑΡΙΟ
Λέξη... άγνωστη για τα στελέχη.
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ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Μια τρανταχτή αντίφαση αποδεικνύει την ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος: οι
άνεργοι ηθοποιοί περισσεύουν, αλλά η ζήτηση αυξάνει συνεχώς! Το επάγγελµα του
ηθοποιού είναι ένα από τα λίγα, όπου τον κορεσµό προκαλεί όχι η έλλειψη θέσεων
εργασίας, αλλά η συνεχής... εργασία. Η προβολή των ίδιων προσώπων και η
διαρκής έκθεση των ηθοποιών µε συχνά παραπλήσιους ρόλους δηµιουργεί την
ανάγκη για νέα πρόσωπα.
Η τηλεόραση ήταν ο καταλύτης για όλες σχεδόν τις αλλαγές µε τις οποίες
βρίσκεται αντιµέτωπο το επάγγελµα: αντικατέστησε τον κινηµατογράφο στη...
δόξα και η οικονοµική και επαγγελµατική επιτυχία σήµερα για ένα νέο ηθοποιό
συνδέεται µε την τηλεόραση. Η µεγάλη δοκιµασία, όµως. ήταν και παραµένει το
θέατρο. Το χωνευτήρι της σκηνής είναι το Α και το Ω για τη συγκρότηση του
ηθοποιού.
Υπολογίζεται ότι σήµερα υπάρχουν 2.500 ηθοποιοί στην Ελλάδα από τους
οποίους εργάζονται οι 1.500 περίπου. Το θέατρο απορροφά 600-700 ηθοποιούς και η
τηλεόραση µε τον κινηµατογράφο τους υπόλοιπους. Αρκετοί δουλεύουν ταυτόχρονα
και στο θέατρο και στην τηλεόραση και -αν είναι τυχεροί- και σε διαφηµίσεις.
Τα τυπικά εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να γίνει ηθοποιός είναι πολλά,
τα εξής... λίγα: να είναι αρτιµελής και να µην είναι ψευδός. Ίσως να µη χρειαστεί καν
να σπουδάσει σε κάποια σχολή. Εάν έχει «γνωριµίες», µπορεί να βγει στο επάγγελµα
«χωρίς τίποτα».
Είναι, λοιπόν, τόσο απλά τα πράγµατα; Όσοι γνωρίζουν από µέσα το επάγγελµα
δεν το αρνούνται, αλλά σπεύδουν να διευκρινίσουν: το ταλέντο χρειάζεται αλλά δεν
αρκεί. Όλα εξαρτώνται από το τι έχει µέσα του ο ηθοποιός, τι δυνατότητες έχει
να το καλλιεργήσει, τι είδους σπουδές έχει κάνει και ποιου επιπέδου και βέβαια γιατί
θέλει να γίνει ηθοποιός και πόσο το θέλει. Είναι επάγγελµα στο οποίο πρέπει να
αφιερώσεις τη ζωή σου. Και ο χρόνος µιας ζωής δεν είναι αρκετός για να δώσει σε
όλα αυτά µιαν απάντηση...
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

∆ύο είναι οι κρατικές σχολές για ηθοποιούς. Η σχολή του Εθνικού Θεάτρου και
η σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ιδιωτικές σχολές υπάρχουν
αρκετές και κάποιες από αυτές επιδοτούνται από την ΕΟΚ.
¾ Σχολή Εθνικού Θεάτρου, Πειραιώς 35, τηλέφωνο: 52.25.634.
¾ Σχολή Θεάτρου Τέχνης (Καρόλου Κουν), τηλέφωνα: 36.03.941, 32.22.464,
32.36.732.
¾ Σχολή Βεάκη, Εκφαντίδου 33, τηλέφωνο: 70.16.934.
¾ Σχολή Θεοδοσιάδη, Ζωοδόχου Πηγής 52β, τηλέφωνο: 36.22.926.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Κάθε άλλο παρά προσοδοφόρο φαίνεται να είναι το επάγγελµα αν κρίνει κανείς από
τις παρακάτω (µεικτές αµοιβές):
• Για τα ελεύθερα θέατρα 108.000 το µήνα.
• Για τα δηµοτικά θέατρα 110.000 το µήνα.
• Για τα κρατικά θέατρα 120.000 το µήνα, µαζί µε επιδόµατα.
• Για την τηλεόραση 78.000 το έργο και 35.000 το επεισόδιο.
• Για το ραδιόφωνο 260 δραχµές το λεπτό.
ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο που ισχύει παντού είναι το 7ωρο

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

37

ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Οι ηλεκτρολόγοι είναι πάντοτε σε ζήτηση και η ανεργία δεν έχει χτυπήσει µέχρι
σήµερα την πόρτα τους. Ούτε πρόκειται, όσο θα υπάρχει... ηλεκτρισµός.
Είναι ένα επάγγελµα µε τεράστια ευθύνη, αφού µια κακή ηλεκτρολογική
εγκατάσταση µπορεί να κοστίσει τη ζωή ανθρώπων. Οι προχειρότητες δεν
επιτρέπονται σε έναν ηλεκτρολόγο. Αντικείµενο της δουλειάς του είναι οι κάθε είδους
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σε σπίτια,
πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, θέατρα, επιχειρήσεις, η συντήρηση των εγκαταστάσεων,
οι επισκευές, οι περιελίξεις µοτέρ. Είναι ελεύθερο επάγγελµα και απαιτεί την
κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, η οποία παρέχεται αναλόγως µε τα πτυχία
και την πρακτική εµπειρία που έχει ο µελλοντικός επαγγελµατίας.
∆ύο είναι τα βασικά προσόντα του ηλεκτρολόγου: υπευθυνότητα και
επιστηµονικές γνώσεις. Υπευθυνότητα διότι εάν οι κατασκευές δεν είναι σωστές
κινδυνεύει η ζωή των χρηστών. Επιστηµονικές γνώσεις επειδή χρειάζονται σωστοί
υπολογισµοί σε φορτία, καλώδια, περιελίξεις κινητήρων, στη γείωση. Οι νέοι
επαγγελµατίες πρέπει οπωσδήποτε να έχουν γνώσεις ηλεκτρονικών. Η σχολή µπορεί
να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά η πείρα αποκτάται µε την εργασία.
Απαραίτητη είναι και η αυτοµόρφωση.
Οι δυσκολίες που έχει να αντιµετωπίσει κανείς είναι οι δυσκολίες κάθε ελεύθερου
επαγγέλµατος. Χρειάζεται τρέξιµο, γνωριµίες. Υπάρχει και η γενικότερη κάµψη της
οικοδοµικής δραστηριότητας, που αναγκάζει τους ηλεκτρολόγους να στραφούν
σε άλλους τοµείς. Στην Αθήνα η δουλειά είναι σταθερή όλο το χρόνο, αλλά στην
επαρχία και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα η κίνηση πέφτει το χειµώνα και ανεβαίνει το
καλοκαίρι.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σήµερα ηλεκτρολόγος µπορεί να γίνει κανείς ακολουθώντας πολλούς δρόµους.
Από το Τµήµα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
µέχρι τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές. Αυτό που διαφέρει
είναι τα βατ, οι δυνατότητες, δηλαδή, του συστήµατος που τους επιτρέπεται να
εγκαταστήσουν.
Σε επίπεδα ανώτερης εκπαίδευσης τµήµατα Ηλεκτρολογίας υπάρχουν στα ΤΕΙ
Πειραιά, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Χαλκίδας, Λαµίας
(Λάρισας) και ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας.
Σε πάρα πολλές Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν
σπουδές Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρικού Συστήµατος
Αυτοκινήτων. ∆εκάδες τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια, επίσης σε όλη την Ελλάδα,
παρέχουν σπουδές Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρονικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού.
Ιδιωτικές σχολές για ηλεκτρολόγους υπάρχουν επίσης πάρα πολλές.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
• ∆ΕΛΤΑ, Ρεθύµνου 3, τηλέφωνο: 82.30.667
• "Γαλιλαίος", Πειραιώς 46, τηλέφωνο: 52.41.550
• "Πρωταγόρας", Ψαρών και Παπαφλέσσα 81 (Πειραιάς), τηλέφωνα: 4614194
& 4617270
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•

"Ήφαιστος", (Αθηναϊκός Εκπαιδευτικός Σύνδεσµος), τηλέφωνο: 2281228

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Οι ηλεκτρολόγοι - εγκαταστάτες ως ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν έχουν σταθερές
µηνιαίες αποδοχές. Ένας ηλεκτροτεχνίτης, πάντως, µε τρία χρόνια προϋπηρεσία και
παντρεµένος σήµερα αµείβεται µέ 160.000 δραχµές το µήνα, περίπου, µεικτά.
ΩΡΑΡΙΟ
∆εν υπάρχει σταθερό ωράριο για τους εργολάβους ηλεκτρολόγους.
Όσοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις εργάζονται µε το 8ωρο λειτουργίας της
επιχείρησης.
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ /ΤΡΙΑ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Περνάει τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης και τα συνδέει µε τον
ηλεκτρικό πίνακα, µε τα φωτιστικά σώµατα, τους ρευµατοδότες και άλλα όργανα
µιας οικοδοµής ή µε ηλεκτροκινητήρες µιας βιοµηχανικής εγκατάστασης,
σύµφωνα µε τα σχέδια. Τοποθετεί πίνακες διανοµής ρεύµατος, γείωση, µετρητές,
διακόπτες, πρίζες κλπ. Εγκαθιστά και συντηρεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
παροχής ηλιακής ενέργειας καθώς και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος για
έκτακτες παροχές. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί εγκαταστάσεις
ηλεκτροφωτισµού και εγκαταστάσεις ποµπών και δεκτών ραδιοκυµάτων µέσω
δορυφόρων. Επίσης, συναρµολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά σώµατα
και διάφορες ηλεκτρικές επαγγελµατικές και οικιακές συσκευές.
Απαραίτητο είναι να µην πάσχει από υψοφοβία καθώς και από αχρωµατοψία.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει
- στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, στον κλάδο Ηλεκτρολογίας και
Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας,
- στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια, στον Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Τοµέα.
- στις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, στις
Ηλεκτρολογικές ειδικότητες,
- στις Ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές, στην ειδικότητα Εσωτερικών
Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
- στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆, στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη και τέλος
- στις Σχολές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, στην
ειδικότητα
- Ηλεκτροτεχνίτη Εγκαταστάτη.
2.β. Γερµανία: Η βασική εκπαίδευση διαρκεί 3,5 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα και
αν κάποιος επιθυµεί να ειδικευτεί σε ηλεκτρονικά πρέπει να παρακολουθήσει έναν
επιπλέον χρόνο σπουδών σε πολυτεχνείο. Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιµες θέσεις
από αιτήσεις, κυρίως σε µικρά εργαστήρια και καταστήµατα.
2.γ. Μ. Βρετανία: Η βασική εκπαίδευση διαρκεί 3,5 - 4 χρόνια µε µαθητεία που
συντονίζεται από τα Τοπικά Συµβούλια Εκπαίδευσης και περιλαµβάνει πρακτική
εξάσκηση και µαθήµατα σε κολέγιο. Προαπαιτούµενα της εκπαίδευσης αυτής είναι
καλή όραση και βασικά GCSEs σε µαθηµατικά, γλώσσα και φυσική καθώς και
επιτυχής συµµετοχή σε τεστ σχετικών ικανοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης γίνονται εξετάσεις θεωρητικές και πρακτικές για την απόκτηση
διπλωµάτων "Craft certificates" ή NVQ/SVQ επίπεδο 1, 2, και 3. Οι εκπαιδεύσεις
αυτές διαφέρουν για συντηρητές, εγκαταστάτες και ηλεκτρολόγους παραγωγής
(βιοµηχανίας). Ειδικά οι συντηρητές ηλεκτρολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι
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παραγωγής ακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που υποδεικνύει ο Οργανισµός
Εκπαίδευσης Μηχανικών (EnTra).
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος/η επαγγελµατίας σε οικοδοµές, στη
βιοµηχανία ή ως βοηθός ενός πεπειραµένου ηλεκτρολόγου. Μπορεί να απασχοληθεί
στη βιοµηχανία κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, αυτοµατισµών και συσκευών, ή
σε έργα φωτισµού, ραδιοφωνίας κλπ στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Μπορεί
ακόµη να εξειδικευτεί στην επισκευή µικροσυσκευών, οικιακών ή επαγγελµατικών
ηλεκτρικών συσκευών ή στην επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων. Το επάγγελµα
δεν φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από την παρούσα κρίση στην οικοδοµή
λόγω των πολλών διεξόδων απασχόλησης που παρέχει.
3.β. Γερµανία: Καλές προοπτικές απασχόλησης ειδικά λόγω της διαφαινόµενης
µείωσης της ανεργίας στον κλάδο. Η συµµετοχή των γυναικών είναι εξαιρετικά
περιορισµένη (1,7%).
3.γ. Μ. Βρετανία: Καλές προοπτικές απασχόλησης, µε εξαιρετικά περιορισµένη
συµµετοχή γυναικών, που όµως έχει αρχίσει να αυξάνει, δεδοµένης και της
προσπάθειας των αρµόδιων κλαδικών φορέων να προσελκύσουν γυναίκες στο
επάγγελµα.
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ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ
Η «έκρηξη» της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης σε συνδυασµό µε την
εξάπλωση της τεχνολογίας στην ηχογράφηση (digital) οδήγησαν στην ταυτόχρονη
«έκρηξη» και του επαγγέλµατος του ηχολήπτη. Υπολογίζεται ότι σήµερα
εργάζονται 3.000 περίπου ηχολήπτες. Πριν από το 1987 ήταν περίπου 300.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ηχοληπτών απορροφήθηκε από τους
ραδιοσταθµούς αλλά και τα κανάλια, ενώ άλλοι συνέχιζαν να εργάζονται σε
συναυλίες και κέντρα διασκέδασης, στα δισκογραφικά στούντιο και στο θέατρο.
Οι ηχολήπτες στον κινηµατογράφο µειώθηκαν εξαιτίας της κρίσης που περνάει. Ο
χώρος όµως, ο οποίος γνώρισε σηµαντική άνθηση είναι τα λεγόµενα home studios:
οικιακά στούντιο. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, µε την άνθηση της
ραδιοφωνικής διαφήµισης και την αύξηση της χρήσης ραδιοφωνικών ηχητικών
σηµάτων αρκετοί δοκίµασαν τις «σπιτικές» επιχειρήσεις και πέτυχαν.
Ο ηχολήπτης πρέπει να γνωρίζει καλά αγγλικά, να έχει την οικονοµική δυνατότητα
να γίνει συνδροµητής σε ειδικά περιοδικά ώστε να ενηµερώνεται για τις
τεχνολογικές εξελίξεις και βέβαια να έχει ευρύτερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
Πρέπει να είναι καλλιτέχνης ως ένα βαθµό. Εκτός από το «µεράκι», χρειάζονται
γνώσεις µουσικής και ηλεκτρονικών.
Το επάγγελµα του ηχολήπτη έχει εντυπωσιακές διακυµάνσεις στις απολαβές. Οι
λεγόµενες «αρπαχτές» (περιστασιακές δουλειές τα βράδια ή τα Σαββατοκύριακα)
θεωρούνται από τους επαγγελµατίες ως η πλέον καθοριστική µεταβλητή για το ύψος
των αποδοχών. Οι «αρπαχτές» εξαρτώνται όµως από τις γνωριµίες. Εάν κάποιος
θελήσει να φτιάξει δική του επιχείρηση πρέπει να έχει υπόψη του ότι το κόστος για
δισκογραφικό στούντιο φτάνει το 1 δις και για home studio τα 20 εκατοµµύρια.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Αρκετοί ηχολήπτες προτιµούν να παρακολουθούν µαθήµατα σε σχολές του
εξωτερικού, οι οποίες έχουν εξαιρετική υποδοµή και είναι πιο... οικονοµικές. Πολλοί
ηχολήπτες είναι αυτοδίδακτοι και έχουν µάθει το επάγγελµα δουλεύοντας δίπλα σε
επαγγελµατίες. Ξεκινούν κουβαλώντας τα µηχανήµατα και οδηγώντας το φορτηγό
στις περιοδείες και καταλήγουν ηχολήπτες δια της παραδοσιακής µεθόδου της
«µαθητείας».
Οι σχολές:
• Σχολή Παπαντωνοπούλου, Βερανζέρου 6 (5ος και ό05 όροφος),
τηλέφωνο: 36.17.213. Τα δίδακτρα ήταν πέρσι 690.000 δραχµές το
χρόνο και η φοίτηση είναι τριετής. Το πτυχίο είναι αναγνωρισµένο
από το κράτος.
• Panavision (της Ραη-Sic), Φιλελλήνων 20, τηλέφωνο: 3238.422 /
3245.228. Τα δίδακτρα πέρσι ήταν 400.000 δραχµές το χρόνο και η
φοίτηση είναι διετής. Είναι Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών.
• Επίσης, απόφοιτοι της σχολής Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ
εργάζονται ως ηχολήπτες.
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Εξαιτίας των πολλαπλών δυνατοτήτων απασχόλησης, οι αποδοχές κυµαίνονται
από 50 χιλιάδες µέχρι 1 εκατοµµύριο (σε ελάχιστες περιπτώσεις).
Για εργασία σε ραδιοσταθµό, ο µισθός ξεκινάει από 40.000 και φτάνει µέχρι
250.000 ανάλογα µε τη συµφωνία. Αρκετά... διαδεδοµένες είναι οι 67.000 του
ανειδίκευτου εργάτη.
Για εργασία σε δισκογραφικά στούντιο, οι αµοιβές ξεκινούν από 200.000.
ΩΡΑΡΙΟ
Το 8ωρο είναι το συνηθισµένο ωράριο για τους περισσότερους ηχολήπτες. Σε
δισκογραφικά στούντιο δεν υπάρχει ωράριο όπως δεν υπάρχει και σε συναυλίες περιοδείες. Για τους εργαζόµενους σε κέντρα διασκέδασης τηρείται το ωράριο του
µαγαζιού ανάλογα και µε τη συµφωνία που έχει γίνει.
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ένα επάγγελµα µε πάνω από 20.000 εργαζόµενους, που κάθε άλλο παρά
κορεσµένο είναι! Εκατοντάδες είναι οι µικρές αγγελίες που δηµοσιεύονται
καθηµερινά σε αναζήτηση καθηγητών ξένων γλωσσών για επιχειρήσεις,
φροντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα, παιδικούς σταθµούς κλπ. Περισσότερα από
6.000 φροντιστήρια, µε περισσότερους από 1.000.000 µαθητές, που ολοένα και
αυξάνονται, δίνουν το µέγεθος της αγοράς.
Τα αγγλικά έρχονται πρώτα σε προτίµηση, ενώ σε άνοδο βρίσκονται πρώτα τα
γερµανικά και ύστερα τα ιταλικά και τα ισπανικά, ενώ τα γαλλικά χάνουν σιγά
σιγά την... αίγλη τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσµου
Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών το 70% των καθηγητών διδάσκει
αγγλικά, το 13% γερµανικά, το 10% γαλλικά, το 5% ιταλικά και το 2% ισπανικά.
Μαζί µε τις γνώσεις, το πιο σηµαντικό κριτήριο για να προσληφθεί κάποιος ως
καθηγητής ξένης γλώσσας είναι η προσωπικότητα του και η ικανότητα να
επικοινωνεί σωστά µε τους µαθητές ώστε να µεταδίδει αποτελεσµατικά τις γνώσεις.
Η δυνατότητα, η οποία υπάρχει, να διδάσκει ένας καθηγητής σε φροντιστήριο,
σε εταιρείες και ταυτοχρόνως να κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα δίνει την ευκαιρία σε
όσους το επιλέξουν να ζουν ικανοποιητικά µόνο µε το επάγγελµα αυτό.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Για να µπορέσει να διδάξει κανείς χρειάζεται, τυπικά τουλάχιστον, να έχει πτυχίο
αναγνωρισµένο από το ελληνικό κράτος, αλλά για να µπορέσει να βρει εύκολα
δουλειά σε φροντιστήριο θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεµινάρια επιµόρφωσης
(όπως το CELT ή το ECT). Πληροφορίες για τα σεµινάρια µπορείτε να πάρετε από
το ΡΑLSΟ, Ακαδηµίας και Λυκαβηττού 2. Τ.Κ. 106 71, τηλέφωνο: 36.36.052
• Αγγλικά
Για τη διδασκαλία των αγγλικών απαιτείται πτυχίο Proficiency του
Πανεπιστηµίου του Michigan (µε κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 χρόνια) ή του
Cambridge (χωρίς όριο ηλικίας). Τα δύο πτυχία είναι ισάξια, ενώ το Proficiency του
Cambridge το αποκτά κανείς ύστερα από τουλάχιστον 7χρονη εκπαίδευση.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να πάρετε από το Βρετανικό Συµβούλιο,
Πλ. Κολωνακίου 17, τηλέφωνο: 36.33.211.
• Γαλλικά
Για τα γαλλικά απαιτείται Superieur III (7 χρόνια σπουδές) ή Sorbonne II (6
χρόνια σπουδές). Πληροφορίες στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 4, τηλέφωνο:
36.01.950.
•

Γερµανικά
Για τα γερµανικά χρειάζεται Crosses Sprach Diplom (7-9 χρόνια σπουδών για
ενήλικες, 9-11 χρόνια για παιδιά). Πληροφορίες στο Ινστιτούτο Γκαίτε, Οµήρου 1416, τηλέφωνο: 36.08.112-4.
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• Ιταλικά
Για τα ιταλικά απαιτείται Superiore Palso µε ένα χρόνο φοίτηση στην Περούτζια ή
∆ίπλωµα µετάφρασης ή ∆ίπλωµα κουλτούρας ύστερα από 6 χρόνια υποχρεωτικής
φοίτησης στο Casa d’ Italia, Πατησίων 18 (απέναντι από το Πολυτεχνείο), τηλέφωνο:
323.26.43
•

Ισπανικά
Για τα ισπανικά χρειάζεται Superior (περίπου 4 χρόνια). Πληροφορίες
στην ισπανική πρεσβεία, Βασ. Σοφίας 29, τηλέφωνο: 721.48.85.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Το κατώτατο ωροµίσθιο σε φροντιστήριο για 50 λεπτά διδασκαλίας είναι 937
δραχµές. Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός για 18 ώρες την εβδοµάδα είναι 67.399
δραχµές, αλλά η αµοιβή εξαρτάται από την πείρα του καθηγητή. Για ιδιαίτερα
µαθήµατα η αµοιβή διαµορφώνεται ύστερα από συµφωνία, όµως δεν είναι
χαµηλότερη από 2.000 δραχµές την ώρα.
ΩΡΑΡΙΟ
Σε φροντιστήριο, συνήθως 18 ώρες την εβδοµάδα. Για ιδιαίτερα
µαθήµατα, συνήθως 3 ώρες την εβδοµάδα για κάθε µαθητή.
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ΚΟΜΜΩΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ
Το ξέρετε ότι ο πρώτος φορολογούµενος Έλλην πολίτης είναι ο Άγγελος; Ο
γνωστός κοµµωτής, του οποίου το επίθετο αγνοείται εντελώς. Άλλωστε δεν
χρειάζεται αφού είναι πλέον διάσηµος και πλούσιος.
Είναι η κοµµωτική επάγγελµα γι' αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν; θα
ήταν άτοπο να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Παρ' όλ' αυτά οι εν ενεργεία κοµµωτές
δεν αποκλείουν τέτοιες περιπτώσεις. Για να γίνει, όµως, κανείς, κοµµωτής και,
πολύ περισσότερο, διάσηµος κοµµωτής χρειάζεται σκληρή δουλειά και φαντασία.
Τα µαλλιά είναι ζωντανό στοιχείο και όχι άψυχη ύλη. Είναι η προέκταση του
δέρµατος και κατά συνέπεια η φροντίδα πρέπει να είναι η κατάλληλη ώστε να µη
δηµιουργηθούν ανεπιθύµητες παρενέργειες. Η κακή χρήση χηµικών προϊόντων
(όπως είναι τα προϊόντα περιποίησης και καλλωπισµού) ή η χρήση κακών χηµικών
προϊόντων µπορούν να προκαλέσουν ακόµα και σοβαρά ατυχήµατα.
Η αποστολή των κοµµωτών είναι, βεβαίως, διαφορετική. Στόχος τους είναι
η όµορφη εµφάνιση. Άρα ο ρόλος τους καθαρά... ψυχολογικός. Πρέπει να
διαθέτουν, λοιπόν, και καλλιτεχνικά στοιχεία. Η αισθητική στηρίζεται σε γνώσεις
φυσιογνωµίας, πρόσωπο µετρικής ακόµη και αρχιτεκτονικής.
Όσοι θα µπουν στο επάγγελµα γνωρίζοντας καλά τις συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο, έχοντας καλή γνώση της κοµµωτικής και διαθέτοντας
καλλιτεχνικής έφεση µπορούν ακόµη και να ... πλουτίσουν. Σήµερα στην Ελλάδα
λειτουργούν περίπου 12.000 κοµµωτήρια και οι επαγγελµατίες υπολογίζονται σε
πάνω από 20.000 άτοµα.
Το µέλλον, όπως φαίνεται, είναι η εξειδίκευση και σ' αυτό θα πρέπει να
προσαρµοστούν γρήγορα οι µελλοντικοί επαγγελµατίες. Ειδίκευση στο χτένισµα, στο
κούρεµα, στις βαφές, στο περµανάντ. Θα πρέπει να έχουν γνώσεις µάρκετινγκ,
συµπεριφοράς, διαχείρισης µιας µικρής επιχείρησης και βέβαια να ενηµερώνονται
όχι µόνο για τις τάσεις της κοµµωτικής, αλλά και για τις εξελίξεις στον τοµέα των
προϊόντων, στη σύνθεση και τη χρήση τους.
Καταξιωµένος «χώρος» για την ανάδειξη νέων ονοµάτων, επίδειξης του
ταλέντου και αλληλοενηµέρωσης για τις νέες τάσεις είναι οι διαγωνισµοί, οι
αγώνες που διοργανώνονται κάθε χρόνο σε 6-7 αίθουσες στην Αθήνα και σε άλλες
πόλεις υπό την αιγίδα και των επαγγελµατικών σωµατείων κοµµωτών.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Στον ΟΑΕ∆ λειτουργεί σχολή φοίτησης διάρκειας 3 ετών, ενώ υπάρχουν και
ιδιωτικές σχολές. Αναφέρουµε ενδεικτικά:
ΑΘΗΝΑ
♦ Αµάραντου, Μπενάκη 30, τηλέφωνα: 36.19.794 / 36.04.032
♦ Κάµµερ, Πειραιώς 4, τηλέφωνα: 522.43.92 / 523.95.14
♦ Κεφαλά, Ζωσιάδων 25-27 Αιγάλεω, τηλέφωνο: 598.74.51
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

♦ Σαµπανίδη - Κορµανού, Εγνατίας 108 - Πρασακάκη 15, τηλέφωνο:
031231-664
♦ Τριανταφυλλίδη, Π. Καραντζά 4. τηλέφωνο: 031 533.744
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ΠΑΤΡΑ
♦ Ζέντελη, Αγίου Νικολάου 53, τηλ: 061 225-223
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Η σύµβαση προβλέπει περίπου 90.000 δραχµές µεικτά. Τα λεφτά όµως βγαίνουν
από τα ποσοστά µε τα οποία εργάζονται οι περισσότεροι επαγγελµατίες και µε τα
πουρµπουάρ. Ένας επαγγελµατίας κοµµωτής/ τρια µπορεί να βγάζει από τα πρώτα
χρόνια πάνω από 150.000 δραχµές το µήνα (100.000 δρχ., περίπου ο µισθός και
άλλες 50.000 πουρµπουάρ και ποσοστά). Οι βοηθοί αµείβονται λιγότερο.
ΩΡΑΡΙΟ
Υπάρχει µια µικρή... αυθαιρεσία όσον αφορά στις ώρες. Το κάθε κοµµωτήριο
λειτουργεί µε το δικό του (σχεδόν) ωράριο. Ο εξοντωτικός ανταγωνισµός
κρατάει ανοικτά τα κοµµωτήρια 13 και 14 ώρες συνεχώς.
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ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΟΣ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη
Γερµανία:
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Κατασκευάζει ή συναρµολογεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο τοποθετεί το τζάµι,
που κόβει µόνος /-η του/ της ή το παραγγέλλει. Βάζει από πάνω τον πίνακα, τη
φωτογραφία, την αφίσα ή ακόµη και κεντήµατα και από κάτω ένα πλαίσιο από
ειδικό µη τοξικό χαρτόνι (πασπαρτού) και τα στηρίζει µε καρφιά. Κορνίζες
κατασκευάζονται και για τρισδιάστατα αντικείµενα, όπως π.χ. συνθέσεις από
λουλούδια, ή µετάλλια, νοµίσµατα κλπ. Για την κατασκευή του πλαισίου
χρησιµοποιεί ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό, το οποίο σχεδιάζει και κόβει µόνος-η του/
της ή αγοράζει έτοιµο σε διάφορα µεγέθη.
2. Εκπαίδευση
2α Ελλάδα: Μαθητεία σε έµπειρο τεχνίτη
2β. Γερµανία: Εκπαίδευση στο δυαδικό σύστηµα στην ειδικότητα του ξυλουργού, η
οποία διαρκεί τρία χρόνια
2γ. Μ. Βρετανία: Μαθητεία σε έµπειρο τεχνίτη
3. Απασχόληση – Αγορά Εργασίας
3α Ελλάδα: ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το επάγγελµα αυτό.
3β. Γερµανία: ∆εν υπάρχουν ειδικά στοιχεία για το επάγγελµα αυτό
3γ. Μ. Βρετανία: ∆εν υπάρχουν ειδικά στοιχεία για το επάγγελµα αυτό
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ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Κάνει διάγνωση και θεραπεύει τις ασθένειες των γυναικείων γεννητικών
οργάνων. Συµβουλεύει και εφαρµόζει µεθόδους αντισύλληψης και
οικογενειακού προγραµµατισµού. Προτείνει και εφαρµόζει µεθόδους προληπτικής
ιατρικής. Φροντίζει για την υγεία των γυναικών κατά την εγκυµοσύνη τους.
Παρακολουθεί τον τοκετό και παρεµβαίνει χειρουργικά αν χρειαστεί. Κατά την
περίοδο της λοχείας παρακολουθεί τη µητέρα και το µωρό ειδικά σε περιπτώσεις
επιπλοκών.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Το επάγγελµα απαιτεί πανεπιστηµιακές σπουδές, στην Ιατρική καθώς
και ειδίκευση στο συγκεκριµένο κλάδο, της Γυναικολογίας-Μαιευτικής.
2.β. Γερµανία: Για µαιευτήρες υπάρχουν ειδικά κολέγια µαιευτικής 3ετούς φοιτήσεως
µε πρακτική άσκηση µεγάλης διάρκειας. Για γυναικολόγους απαιτούνται
πανεπιστηµιακές σπουδές ιατρικής διάρκειας 6 ετών, 18 µήνες πρακτικής άσκησης σε
νοσοκοµείο και 5 χρόνια εξειδίκευσης.
2.γ. Μ. Βρετανία: Απαιτείται πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει
ένα διετή κύκλο προ-κλινικών σπουδών µε έµφαση στα θεωρητικά ιατρικά
µαθήµατα και µετά ένα τριετή κύκλο κλινικών σπουδών που συνδυάζει πρακτική
άσκηση. Στη συνέχεια απαιτείται µια ειδική µονοετής πρακτική άσκηση σε
νοσοκοµείο µετά την ολοκλήρωση της οποίας ο γιατρός µπορεί να γίνει µέλος του
Γενικού Ιατρικού Συµβουλίου και να εξασκήσει το ιατρικό επάγγελµα. Η εκπαίδευση
σε ειδικότητα ακολουθεί µόνο αφού ο υποψήφιος έχει αποκτήσει νοσοκοµειακή
εµπειρία ενός ή δύο ετών. Για τους χειρούργους συνήθως είναι αναγκαία η επιτυχής
συµµετοχή σε εξετάσεις του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργικής. Υπάρχουν
συγκεκριµένες βαθµίδες εξέλιξης για τους νοσοκοµειακούς γιατρούς και για να
φτάσει κάποιος στην ανώτατη βαθµίδα, αυτή του απαιτούνται το λιγότερο 14
χρόνια.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Το επάγγελµα του γιατρού είναι κατοχυρωµένο, µε µεγάλη κοινωνική
αναγνώριση και καλές αποδοχές. Όµως, η µεγάλη έλξη που ασκεί η ιατρική
επιστήµη οδηγεί νέους µε υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις σε έντονο ανταγωνισµό
για την είσοδο στις ιατρικές σχολές των ελληνικών πανεπιστηµίων.
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Κατά συνέπεια, µεγαλώνει διαρκώς ο αριθµός των νέων που σπουδάζουν ιατρική
στο εξωτερικό (ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες) και προβλέπεται να δηµιουργηθεί
σοβαρό πρόβληµα απορρόφησης των νέων επαγγελµατιών στο µέλλον. Επιπλέον
προβλήµατα είναι πιθανόν να δηµιουργηθούν εξαιτίας της ελεύθερης µετακίνησης
και εγκατάστασης ιατρών όλων των ειδικοτήτων από όλες και προς όλες τις χώρεςµέλη της Ε.Ε. (από 1ης Ιανουαρίου 1993). Η αγορά αναµένεται να αντιµετωπίσει
ανακατατάξεις- µε ενδεχόµενες πιέσεις για τους Έλληνες γιατρούς. Θα πρέπει να
σηµειωθεί όµως, ότι τα τελευταία χρόνια, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και οι νέες
µορφές ιδιωτικής ασφάλισης που εισάγονται, έχουν οδηγήσει σε άνθηση την
ιδιωτική νοσοκοµειακή περίθαλψη µε τη δηµιουργία µεγάλων ιατρικών κέντρων και
κάθε είδους νοσηλευτικών µονάδων, δηµιουργώντας καινούργιες θέσεις εργασίας.
3.β. Γερµανία: Καλές επαγγελµατικές προοπτικές για τους µαιευτήρες, από τους
οποίους όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µαιευτήρες είναι γυναίκες. Γενικά στον
τοµέα της ιατρικής, υπάρχει µεγάλη συµµετοχή των γυναικών (περίπου το 1/3 των
γιατρών είναι γυναίκες) και περιορισµένη ανεργία.
3.γ. Μ. Βρετανία: Επάγγελµα µε καλές προοπτικές απασχόλησης και σηµαντική
συµµετοχή των γυναικών. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι σπάνια οι γυναίκες
νοσοκοµειακές γιατροί φτάνουν στα ανώτατα κλιµάκια της ιεραρχικής εξέλιξης που
προσφέρει ο κλάδος.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ – ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Οι καλοί µεταφραστές δεν είναι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την ξένη
γλώσσα από την οποία µεταφράζουν. Το "όπλο" του µεταφραστή είναι η σε βάθος
γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Ο επίδοξος µεταφραστής:
• Πρέπει να ξέρει πολύ καλά, εκτός από τα ελληνικά, δύο γλώσσες.
• Πρέπει να έχει γενική κουλτούρα, συµπεριλαµβανοµένων και
των φαινοµενικά άχρηστων γνώσεων: από τοπωνύµια µέχρι σπάνια είδη
φυτών και ζώων.
• Να έχει καλά οργανωµένη τη βιβλιοθήκη του και να έχει έτοιµες για
άµεση χρήση τις αναφορές στις οποίες θα χρειαστεί να ανατρέξει για να
αντλήσει πληροφορίες.
• Να είναι εξοπλισµένος µε έναν κοµπιούτερ.
Η πλειοψηφία των µεταφραστών συνεργάζεται µε εκδοτικούς οίκους. Το πιο
διαδεδοµένο είδος µετάφρασης είναι τα µυθιστορήµατα µαζικής κατανάλωσης: τα
best - seller, τα αστυνοµικά - κατασκοπευτικά, τα αισθηµατικά κλπ.
Μεταφραστής µπορεί να γίνει όποιος θέλει. Το µόνο που έχει να κάνει είναι να
επισκεφθεί έναν εκδοτικό οίκο της επιλογής του και να προσφερθεί για να κάνει
δοκιµαστικά µετάφραση. Τις καλύτερες αµοιβές τις δίνουν τα περιοδικά ποικίλης
ύλης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν µεγαλώσει οι ανάγκες σε υποτιτλισµούς για
ταινίες και τηλεοπτικά προγράµµατα. Μεταφραστές απασχολούν και οι εφηµερίδες.
Η διερµηνεία θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη ασχολία. Οι ευθύνες που
αναλαµβάνουν είναι µεγάλες µια και τα περιθώρια να διορθώσουν κάποιο λάθος
είναι σχεδόν µηδαµινά. Οι διερµηνείς (εκτός δηµόσιου τοµέα) απασχολούνται
κυρίως σε συνέδρια.
Ο διερµηνέας πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωµένος στη µετάφραση που κάνει
και σε πλήρη εγρήγορση, ώστε να αποδώσει σε χρόνο ελάχιστο και µε τον πιο
σωστό τρόπο όσα λέγονται, ακόµα και εκτός κειµένου. Αρκετοί διερµηνείς
απασχολούνται για τις ανάγκες της Κοινότητας µέσα και έξω από την Ελλάδα
και συχνά η ΕΟΚ προκηρύσσει διαγωνισµούς για να καλύψει τις αυξανόµενες
ανάγκες της σε διερµηνείς και µεταφραστές.
Κορεσµένη θεωρείται πλέον η αγορά για γλώσσες όπως τα αγγλικά και τα
γαλλικά. Η γλώσσα η οποία "πληρώνεται" καλύτερα σήµερα είναι τα γερµανικά,
όπου υπάρχουν µεγάλες ανάγκες και για διερµηνείς και για µεταφραστές. Έντονη
είναι η ζήτηση για γλώσσες όπως τα ιταλικά, τα ολλανδικά αλλά κυρίως τα
ισπανικά, για τα οποία υποστηρίζεται ότι είναι η... ανερχόµενη δύναµη.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Για να σπουδάσει κανείς µετάφραση πρέπει να παρακολουθήσει το σχετικό τµήµα
του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή να έχει τελειώσει αγγλική, γερµανική, γαλλική και
ιταλική φιλολογία. Από τις ιδιωτικές σχολές, υπάρχει τµήµα διερµηνείας και
µετάφρασης στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισµό. Κοδριγκτώνος 16Α, 112 57,
τηλέφωνα: 82.30.509 / 88.14.093.
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Ο µεταφραστής σε συνεχή ροή δουλειάς υπολογίζεται ότι µπορεί να βγάζει 200250.000 δραχµές το µήνα. Οι αµοιβές κυµαίνονται αναλόγως µε τη συµφωνία, η
οποία γίνεται µε τον εκδότη. Το τυπογραφικό Ι6σέλιδο αµείβεται από 10.000 µέχρι
30.000 δραχµές, χωρίς να αποκλείονται οι εξαιρέσεις. Υπό συζήτηση βρίσκεται το
θέµα της αµοιβής των µεταφραστών και µε κάποιο ποσοστό συγγραφικών
δικαιωµάτων (στο εξωτερικό είναι 3-4%).
ΩΡΑΡΙΟ
Η υποχρέωση του ωραρίου δεν υπάρχει για τους µεταφραστές. Μόνοι τους
καθορίζουν πόσο και πότε θα δουλέψουν µε βάση τις προθεσµίες πάνω στις οποίες
έχουν συµφωνήσει. Κανονικό ωράριο (µε αυτοπειθαρχία) θεωρείται η δουλειά 5 ή 6
ωρών καθηµερινώς.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Οι µηχανικοί αεροσκαφών ζουν καθηµερινά την πρόκληση της υψηλής
τεχνολογίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στα αεροσκάφη είναι τόσο ραγδαία, που
µονάχα µε την εξέλιξη που παρατηρείται στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες
µπορεί να συγκριθεί. Το «δέος» της τεχνολογίας και οι κατακτήσεις της
µικροηλεκτρονικής, είναι τα βασικά σηµεία έλξης για τους νέους που θέλουν να
γίνουν µηχανικοί αεροσκαφών.
Η δουλειά καλύπτει όλα τα µηχανικά µέρη του αεροσκάφους και µπορεί να
είναι από µία απλή επιθεώρηση µέχρι µετατροπές που προτείνουν οι
κατασκευαστικές εταιρείες. Το πιο δύσκολο κοµµάτι της εργασίας ενός τεχνικού
αεροσκαφών είναι άλλο: να παρακολουθεί βήµα προς βήµα την εξέλιξη της υψηλής
τεχνολογίας.
Η Ολυµπιακή Αεροπορία απορροφά τους περισσότερους µηχανικούς. Οι
τεχνικοί της Ολυµπιακής Αεροπορίας εργάζονται ένα χρόνο ως δόκιµοι και έπειτα
περνάνε από ειδική εκπαίδευση, η οποία διαρκεί 4 ή 5 χρόνια, µέχρι να
θεωρηθούν ικανοί να υπογράφουν για την εκτέλεση των εργασιών. Οι µηχανικοί
αεροσκαφών εργάζονται επίσης στην Πολεµική Αεροπορία και στην Ελληνική
Αεροπορική Βιοµηχανία. Η Ολυµπιακή επισκευάζει όχι µόνο τα δικά της
αεροσκάφη αλλά και ξένων εταιρειών, ανάµεσα σε αυτά και της αµερικανικής
ΤWΑ.
Η εργασία των µηχανικών πρέπει να εξασφαλίζει 100% ασφάλεια πτήσης στα
αεροσκάφη, αφού το παραµικρό λάθος µπορεί να αποδειχθεί µοιραίο. Οφείλουν να
µην... αυτοσχεδιάζουν και να τηρούν ευλαβικά όσα αναφέρονται στα εγχειρίδια µε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών. ∆εν είναι επάγγελµα µε ρουτίνα, γιατί η
τεχνολογία φροντίζει να σε φέρνει συνεχώς αντιµέτωπο µε καινούργια πράγµατα.
Είναι επάγγελµα καριέρας, όσο κι αν αυτό δεν συνηθίζεται στα τεχνικά
επαγγέλµατα. Ένας καλός µηχανικός µπορεί να αναλάβει διοικητικές ή ειδικές
θέσεις µέσα στην υπηρεσία. Η εξέλιξη, η οποία συνοδεύεται και µε ανάλογη αύξηση
του µισθού, είναι αρκετά γρήγορη, αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι στην Ολυµπιακή για
κάθε 3,5 τεχνικούς υπάρχει και µία ειδική θέση.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Με εξαίρεση τη σχολή του υπουργείου Παιδείας, η οποία παρέχει γνώσεις ειδικά
για αεροσκάφη, οι µηχανικοί αεροσκαφών σπουδάζουν στο τµήµα Μηχανολόγων
των ΤΕΙ είτε σε κάποια ιδιωτική σχολή, ενώ αρκετοί σπουδάζουν και στο
εξωτερικό. Οι βασικές γνώσεις που παίρνει κάποιος είναι µηχανολογικές, γι'
αυτό απαιτείται µακροχρόνια εκπαίδευση µέσα στον χώρο της εργασίας και ειδικά
πάνω στα αεροσκάφη.
Οι πιο γνωστές σχολές είναι:
• Η κρατική σχολή (του υπουργείου Παιδείας), η οποία λειτουργεί στα
ΚΕΤΕ Νέας Φιλαδέλφειας. Περισσότερες πληροφορίες στο υπουργείο
Παιδείας, τηλεφωνά: 32.30.461 / 32.24.431
• Σχολές ∆ΕΛΤΑ, Ρεθύµνου 3, περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου, 106
82, τηλέφωνα: 88.20.083 / 82.25.98
• Σχολές ΩΜΕΓΑ, Καραγεώργη Σερβίας 3, Πλατεία Συντάγµατος, 105
63, τηλέφωνα: 32.30.444 / 32.28.666
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Είναι από τα καλοπληρωµένα επαγγέλµατα. Ύστερα από µερικά χρόνια
προϋπηρεσίας οι µηνιαίες αποδοχές φτάνουν περίπου τις 250000 δρχ. Ο πρώτος µισθός
του τακτικού µηχανικού (αφού περάσει το στάδιο του δόκιµου) είναι σήµερα 120000
δρχ. περίπου. Ο µισθός αυξάνεται µε τα χρόνια, τις γνώσεις και τα σκαλιά της ιεραρχίας
τα οποία ανεβαίνει ο επαγγελµατίας.
ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο των µηχανικών είναι 8ωρο για πέντε µέρες την εβδοµάδα. Όλοι έχουν
την υποχρέωση να εργάζονται σε τρεις 8ωρες βάρδιες.
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τα χιλιάδες συνεργεία αυτοκινήτων ανά την Ελλάδα µη σας ξεγελούν. Το
επάγγελµα του µηχανικού αυτοκινήτων κάθε άλλο παρά κορεσµένο είναι:
υπάρχουν 12.000 επισκευαστές αυτοκινήτων για 1.500.000 αυτοκίνητα, τα οποία
κυκλοφορούν -και ο αριθµός τους συνεχώς αυξάνεται.
Το επάγγελµα του µηχανικού αυτοκινήτων δεν κινδυνεύει να οδηγηθεί σε
κορεσµό. Μονάχα όταν πάψουν να υπάρχουν αυτοκίνητα! Προσφέρεται λοιπόν για
νέους επαγγελµατίες που νιώθουν έντονη έλξη στη θέα της µηχανής και αγαπούν
τη... λεπτοµέρεια. Το επάγγελµα έχει την ανάγκη και των δύο.
Σήµερα, ο εµπειρικός τεχνίτης δίνει σιγά σιγά τη θέση του στον εξειδικευµένο
επαγγελµατία, ο οποίος έχει γνώσεις, έχει κάνει σπουδές και ειδικεύεται σε
κάποια µοντέλα (ή είδη τροχοφόρων). Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στα
αυτοκίνητα απαιτεί σήµερα την εξίσου ταχύτατη ενηµέρωση του µηχανικού για τα
νέα επιτεύγµατα και τις εφαρµογές τους στην κίνηση και την ασφάλεια των
τροχοφόρων.
Στα θετικά του επαγγέλµατος προσάπτονται οι σχετικά υψηλές αποδοχές αλλά
και η προσωπική σχέση που (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) αναπτύσσεται µεταξύ
µηχανικών και πελατών. Αρνητικό µπορεί να θεωρήσει κανείς ότι το επάγγελµα του
µηχανικού είναι «βαριά» δουλειά.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές για µηχανικούς (και ηλεκτρολόγους)
αυτοκινήτων υπάρχουν διάσπαρτες σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της Ελλάδας.
Είναι άλλωστε η ειδικότητα µε τις περισσότερες ΤΕΣ. Υψηλότερου επιπέδου
σπουδές µπορεί να κάνει κανείς στα Τµήµατα Μηχανολογίας των ΤΕΙ Πειραιά,
Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Σερρών, Χαλκίδας και στη
ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας. Η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης έχει εκφράσει την
πρόθεση να βάλει σε εφαρµογή -στο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Χαϊδαρίου- νέα προγράµµατα για τεχνίτες αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας
(καταλυτικά). Από τις ιδιωτικές σχολές αναφέρουµε ενδεικτικά:
ΑΘΗΝΑ
o
o
o
o

∆ΕΛΤΑ, Ρεθύµνης 3, τηλέφωνο: 82.30.667
Γαλιλαίος, Πειραιώς 46, τηλέφωνο: 52.41.550
Ωµέγα, Καραγεώργη Σερβίας 1, τηλέφωνο: 32.28.666
Πρωτεύς, Παναγοπούλου 15, τηλέφωνο: 59.87.604

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

o Πυθαγόρας, Μοναστηρίου 11, τηλέφωνο: 517.369
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Για τους υπαλλήλους των συνεργείων αυτοκινήτων ξεκινούν από 100.000
δραχµές περίπου το µήνα. Οι ιδιοκτήτες συνεργείων πληρώνονται µε βάση τους
καταλόγους του υπουργείου Εµπορίου και αναλόγως του συντελεστή εξόδων κάθε
συνεργείου.
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ΩΡΑΡΙΟ
Οι ώρες εργασίας είναι 42 την εβδοµάδα µε ωράριο 8 π.µ. - 5 µ.µ.
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη
Γερµανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Επισκευάζει και συντηρεί όλα τα είδη αυτοκινήτων, φορτηγών και µοτοσικλετών.
∆ιενεργεί τακτική συντήρηση για να διορθώνει ή να προλαµβάνει βλάβες που
οφείλονται στη φυσική φθορά ή έκτακτες βλάβες οφειλόµενες σε ατυχήµατα. Εξετάζει
τον κινητήρα, τα λάστιχα, τα φρένα, την τροφοδοσία και τα άλλα βασικά µέρη
του µηχανικού εξοπλισµού του αυτοκινήτου και αποφασίζει αν χρειάζονται
ρύθµιση, συντήρηση ή επισκευή, την οποία και πραγµατοποιεί. Συνήθως
εξειδικεύεται σε ένα είδος οχηµάτων -αυτοκίνητα ή µοτοσικλέτες ή φορτηγά- και
συχνά σε ορισµένες µάρκες ή µέρη του µηχανικού εξοπλισµού. Είναι σηµαντικό να
διαθέτει καλή υγεία, ιδίως να µην έχει αλλεργία σε υλικά που χρησιµοποιεί στη
δουλειά του/ της (λιπαντικές ουσίες µε µεταλλική βάση).
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί κανείς να σπουδάσει:
- στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στο τµήµα Οχηµάτων,
στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, στην
ειδικότητα Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων,
στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, στον κλάδο Μηχανολογίας,
- στις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, στην
ειδικότητα Μηχανικών Αυτοκινήτου,
- στις Ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές, στην ειδικότητα
Μηχανικών Αυτοκινήτου,
- στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆, στην ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων,
- στις Σχολές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, στην
ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων-Βενζινοκινητήρων.
2.β. Γερµανία: Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 3,5 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα,
από τα οποία ένα σε πολυτεχνείο. Η προσφορά θέσεων εκπαίδευσης είναι
ανάλογη µε τη ζήτηση.
2.γ. Μ. Βρετανία: Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι συνήθως 4ετής. Συνήθη
προαπαιτούµενα αποτελούν GCSEs σε γλώσσα, µαθηµατικά και φυσική και συχνά η
επιτυχής δοκιµασία σε τεστ ικανοτήτων. Τα περισσότερα µεγάλα συνεργεία
διαθέτουν δικά τους προγράµµατα εκπαίδευσης, αλλά προσφέρονται και κύκλοι
σπουδών σε κολέγια που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων NVQ/ SVQ επίπεδα 1,2
& 3.
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ΟΡΚΩΤΟΣ /Η ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα του/ της ορκωτού
εκτιµητή /τριας στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη
Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Οι ορκωτοί εκτιµητές /τριες απασχολούνται τόσο στο πεδίο, δηλαδή εκεί όπου
βρίσκονται οι χώροι και τα κτίρια, όσο και στο γραφείο όπου µελετούν
τρισδιάστατα σχέδια τα οποία κατόπιν τα σχεδιάζουν σε χαρτί και πολύ συχνά µε τη
χρήση γραφικών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μεγάλο µέρος της δουλειάς τους
αφορά υπολογισµούς και συλλογή και επεξεργασία τεχνικών και οικονοµικών
πληροφοριών, µε σκοπό την ακριβή εκτίµηση της αξίας της οποιασδήποτε ακίνητης
περιουσίας, του κόστους επισκευής, πώλησης, συντήρησης ή αναπαλαίωσης, πάντα
λαµβάνοντας υπόψη το εκάστοτε νοµικό και φορολογικό πλαίσιο. Συνεργάζονται
στενά µε αρχιτέκτονες και πολιτικούς µηχανικούς.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, στο τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών ή σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, στο τµήµα Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών και κατόπιν να αποκτήσει άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος
µέσω ειδικών εξετάσεων.
2.β. Γερµανία: Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι τριετής στο δυαδικό σύστηµα και η
πρακτική άσκηση µπορεί να γίνει µόνο στο δηµόσιο τοµέα. Υπάρχουν περισσότερες
αιτήσεις από τις προσφερόµενες θέσεις.
2.γ. Μ. Βρετανία: Ο συνήθης τρόπος εκπαίδευσης είναι µε 3 GCSEs και 2 Α level.
Επίσης ζητούνται αποδεδειγµένες γνώσεις σε µαθηµατικά, γεωγραφία, φυσική. Η
εκπαίδευση παρέχεται µέσω επαγγελµατικών ινστιτούτων και συγκεκριµένα από την
Ένωση Πολιτικών Μηχανικών, ή το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιµητών ή το
Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων και Εκτιµητών. Για να αποκτήσει κανείς άδεια ασκήσεως
του επαγγέλµατος πρέπει να περάσει τις εξετάσεις γνώσεων κάποιου από τα 3
Ινστιτούτα, να ολοκληρώσει 2 χρόνια προϋπηρεσίας και να περάσει ειδικές εξετάσεις
επαγγελµατικής πρακτικής. Αν κανείς διαθέτει ήδη σχετικό πανεπιστηµιακό πτυχίο,
τότε µπορεί να πάρει ισοτιµία για κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Όσοι
διαθέτουν µη σχετικά πανεπιστηµιακά πτυχία, µπορούν να παρακολουθήσουν
επιπλέον σπουδές. Είναι επίσης δυνατόν να αποκτήσει κανείς ΒΤΕC ή ΗΝC/ΗΝD
σε κτιριακά, κατασκευές και εκτιµήσεις σε κολέγιο και µετά να σπουδάσει
εκτιµητής, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

57

ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3. Απασχόληση – Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία για το επάγγελµα του
ορκωτού εκτιµητή, µπορούµε να αναφερθούµε στη συµβολή των πολιτικών
µηχανικών στην απασχόληση, η οποία είναι θετική.
3.β. Γερµανία: Η ανεργία στον κλάδο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Απασχολείται
αρκετά υψηλό ποσοστό γυναικών (23.8%)
3.γ. Μ. Βρετανία: Απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε
εταιρείες παροχής χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, σε οικοδοµικές εταιρείες (building
societies) µε καλές προοπτικές εξέλιξης και χαµηλή ανεργία. Παρόλη την πληθώρα
διαφορετικών θέσεων εργασίας και το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες
προτιµούν τον κλάδο, οι γυναίκες είναι µόνο το 13% των εκτιµητών και από
αυτές
µόνο
1%
βρίσκονται
σε
διευθυντικές
θέσεις.
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ΟΡΚΩΤΟΣ/ Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ ΤΡΙΑ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το επάγγελµα του ορκωτού λογιστή
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Είναι επίσηµα εξουσιοδοτηµένος-η λογιστής-στρια, που ελέγχει και πιστοποιεί
την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών στην οικονοµική, λογιστική και φορολογική
λειτουργία των ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων και ιδίως των ισολογισµών.
∆ιενεργεί εκτιµήσεις της οικονοµικής περιουσίας και επιφάνειας των επιχειρήσεων,
συµβουλεύει για την καλύτερη εφαρµογή των νόµων και συµβουλεύει σε
περιπτώσεις αγοράς, πώλησης ή συγχώνευσης εταιρειών. Συµβουλεύει επίσης σε
θέµατα επενδύσεων και διενεργεί επενδύσεις για λογαριασµό των πελατών.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Για να ασκήσει κανείς το επάγγελµα του Ορκωτού Λογιστή
απαιτούνται σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου, στα τµήµατα Οικονοµικών
Επιστηµών,
Οικονοµικής
Επιστήµης,
Οργάνωσης
και
∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής. Μπορεί να γίνει Ορκωτός
Ελεγκτής, περνώντας από διάφορες βαθµίδες, µετά από αντίστοιχες εξετάσεις που
διοργανώνει το Σώµα Ελεγκτών και αφού έχει συµπληρώσει κάθε φορά τα
απαραίτητα χρόνια προϋπηρεσίας.
2.β. Γερµανία: Απαιτούνται οικονοµικές ή νοµικές σπουδές σε Πανεπιστήµιο ή
Πολυτεχνείο 4ετούς διάρκειας ή δεκαετής προϋπηρεσία ως λογιστής-στρια. Μετά
µπορεί να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ορκωτού ελεγκτή-τριας.
2.γ. Μ. Βρετανία: Θα πρέπει να αποκτήσει κατόπιν εξετάσεων την ιδιότητα του
µέλους του Σωµατείου Ορκωτών Λογιστών (ΑCCA) ή του Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA). Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν 5
GCSEs και 1 - 2 Α level και πρακτική εµπειρία στη βιοµηχανία, το εµπόριο ή το
δηµόσιο τοµέα. Η διάρκεια της φοίτησης είναι κατά µέσο όρο 3ετής και προσφέρονται
σπουδές δι' αλληλογραφίας εξ αποστάσεως, µερικής (part time) ή πλήρους
παρακολούθησης. Προσφέρονται επίσης πτυχία NVQ/SVQ* στο επίπεδο 4.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Η παρουσία ορκωτών ελεγκτών επιβάλλεται δια νόµου σε όλες τις
επιχειρήσεις, όταν ξεπερνούν ορισµένα όρια µεγέθους (τζίρος, προσωπικό).
Επιλέγονται και αµείβονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνεργασία µε τη
συγκεκριµένη επιχείρηση δεν µπορεί να ανανεωθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των
έξι ετών. ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία για το επάγγελµα του ορκωτού
ελεγκτή, αλλά οι δείκτες συµβολής στην απασχόληση των οικονοµολόγων και
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διευθυντών επιχειρήσεων είναι θετικός. Η αγορά εργασίας δείχνει σήµερα µάλλον
ικανοποιητική. Το επάγγελµα ενισχύεται από τις εξελίξεις των τελευταίων
χρόνων, δηλαδή την προοδευτική ενσωµάτωση της ελληνικής οικονοµίας στην
ευρωπαϊκή και τη διεθνή και τη συνεχή ανάπτυξη του τοµέα παροχής
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
3.β. Γερµανία: Θετικές προοπτικές απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στο δηµόσιο τοµέα. Ο τοµέας προσελκύει αρκετές γυναίκες (18,7%).
3.γ. Μ. Βρετανία: Θετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
Η συµµετοχή των γυναικών βαίνει αυξανόµενη, σήµερα το 48% των νεοεισερχοµένων
στο λογιστικό επάγγελµα είναι γυναίκες, όµως πολύ λιγότερες ακολουθούν την
καριέρα του ορκωτού
ελεγκτή
και
ακόµη
λιγότερες
φθάνουν
σε
διευθυντικές θέσεις.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Όσοι, στις αρχές της δεκαετίας του '80, επέλεξαν να ακολουθήσουν ένα
επάγγελµα που έχει σχέση µε την πληροφορική, ελπίζοντας ότι το µέλλον θα τους
ανταµείψει, δεν έπεσαν έξω. Ακόµα και σήµερα ο χώρος της πληροφορικής και των
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει συνεχώς ανάγκη από νέο αίµα. Ο "γάµος" της
πληροφορικής µε τις τηλεπικοινωνίες, άλλαξε καθοριστικά τη ροή των πραγµάτων
και στους δύο χώρους.
Οι προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και οι αναλυτές,
έχουν µπροστά τους πολλούς άγνωστους... τόπους να εξερευνήσουν. Η φύση της
εργασίας των αναλυτών και των προγραµµατιστών είναι συχνά κοινή. Οι δύο
ειδικότητες λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Οι "αναλυτές συστηµάτων", όπως ονοµάζονται, χωρίζονται σε δύο
επαγγελµατικές κατηγορίες:
¾ Τους σχεδιαστές συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (σχεδιαστές
system software)
¾ Τους σχεδιαστές εφαρµογών, οι οποίοι σχεδιάζουν τα "software houses".
Οι προγραµµατιστές παίρνουν αυτό που σχεδιάζουν οι αναλυτές, και
γνωρίζοντας τη γλώσσα των προγραµµάτων το µεταφέρουν στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Ο προγραµµατιστής είναι, στην ουσία, ένας εξειδικευµένος χρήστης
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο χώρος της πληροφορικής κάθε άλλο παρά κορεσµένος θεωρείται.
Καινούργιες εξελίξεις υπάρχουν στην τεχνολογία του hardware µε κατεύθυνση την
ταχύτερη επεξεργασία των δεδοµένων και τη µείωση του όγκου των υπολογιστών.
Τα σηµαντικότερα προσόντα για τους αναλυτές και τους προγραµµατιστές
ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέρα από την πολύ καλή γνώση των αγγλικών)
θεωρούνται η συστηµατική γνώση του αντικειµένου, η µαθηµατική σκέψη, το
αισθητικό ταλέντο (σωστή τοποθέτηση των οπτικών στοιχείων) και η σταθερή
παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία, κυρίως µέσα από την πληθώρα
των ειδικών περιοδικών.
Οι χώροι επαγγελµατικής απασχόλησης είναι:
¾ Οι µεγάλες, συνήθως, πολυεθνικές εταιρείες όπου ανθεί ο τοµέας
των πωλήσεων.
¾ Τα υπολογιστικά κέντρα (µηχανογραφικά) των ιδιωτικών εταιρειών και
του ∆ηµοσίου.
¾ Τα software houses, όπου η βασικότερη εργασία είναι η ανάπτυξη
λογιστικών πακέτων (για εµπορική χρήση).
¾ Ο τοµέας της εκπαίδευσης όπου αρκετοί τον χρησιµοποιούν ως
δεύτερη δουλειά.
Οι πωλήσεις θεωρούνται επαγγελµατικός χώρος για καριέρα είτε
ξεκινήσει κάποιος ως προγραµµατιστής, είτε ως αναλυτής, είτε συνεχίσει ως
πωλητής. Σε ανάπτυξη, επίσης, είναι και ο χώρος της εκπαίδευσης πάνω στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Στην ανώτατη εκπαίδευση το Πανεπιστήµιο της Πάτρας ήταν το πρώτο που
έφτιαξε τµήµα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (τεχνικούς, προγραµµατιστές κλπ).
Σήµερα τµήµατα πληροφορικής υπάρχουν στην Αθήνα, το Ηράκλειο, τη
Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά.
Στην ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕΙ) υπάρχουν τµήµατα για µηχανικούς,
προγραµµατιστές, αναλυτές και όσους θέλουν να ασχοληθούν γενικότερα µε τον
αυτοµατισµό στα ΤΕΙ: Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια υπάρχουν πολλά στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη
Θεσσαλονίκη όπως επίσης και στην Κόρινθο, την Πάτρα, το Άργος, τη Λιβαδειά,
τη Θήβα, τα Γρεβενά, τη Ρόδο, τη Χαλκίδα, τον Πύργο, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα,
την Τήνο, τη Λάρισα, την Ιεράπετρα, τη Λευκάδα, το Βόλο, τις Σέρρες, τη Λαµία
και τα Χανιά.
Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές υπάρχουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον
Πειραιά, τη Λάρισα και το Βόλο.
Πολλά είναι και τα αναγνωρισµένα ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Αίγιο, το Αγρίνιο, την Καβάλα, το Βόλο
και την Κόρινθο. Από τις ιδιωτικές σχολές της Αθήνας ενδεικτικά αναφέρουµε:
¾ "Κοντολέφα", Βερανζέρου 1, τηλέφωνο: 36.10.454
¾ "Κοντοράβδη", Μπενάκη 59, τηλέφωνο: 36.19.300
¾ "Κορέλκο", Ακαδηµίας 85, τηλέφωνο: 32.44.611
¾ "Μανώλα", Στουρνάρη 26, τηλέφωνο: 52.49.044
¾ "Ξυνή", Στουρνάρη 41, τηλέφωνο: 52.22.969
¾ "ΣΒΙΕ", Πλατεία Ελευθερίας 7, τηλέφωνο: 52.25.073
¾ "Ωµέγα", Καραγεώργη Σερβίας 1, Σύνταγµα, τηλέφωνο: 32.28.666
Παράλληλα λειτουργούν και σχολές µέσα σε ιδιωτικές εταιρείες.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Ο ανταγωνισµός βοηθάει τις υψηλές αποδοχές όταν πρόκειται για
"µετεγγραφή" από µία εταιρεία σε κάποια άλλη, δεν βοηθάει όµως τους πρώτους
µισθούς. Οι αναλυτές και οι προγραµµατιστές ξεκινάνε µε µισθό 150.000 δραχµών
περίπου και αναλόγως µε τις ικανότητες του επαγγελµατία η µισθολογική εξέλιξη
είναι αρκετά γρήγορη.
ΩΡΑΡΙΟ
Εάν δεν πρόκειται για στέλεχος κάποιας εταιρείας το κανονικό ωράριο είναι
το καθηµερινό 8ωρο για 5 ηµέρες την εβδοµάδα. Τα στελέχη εργάζονται παραπάνω.
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ΠΩΛΗΤΕΣ
Ο χώρος των πωλήσεων έχει τη µεγαλύτερη ζήτηση από κάθε άλλο
επαγγελµατικό χώρο. Οι πωλητές γίνονται περιζήτητοι, επειδή το επάγγελµα έχει
µεγάλες διαρροές, αναπόφευκτο επακόλουθο από τη στιγµή που οι εργοδότες ζητούν
άµεσο αποτέλεσµα από τον πωλητή µέσα στους πρώτους δύο ή τρεις µήνες. Έτσι, το
επάγγελµα του πωλητή ανήκει στα ελάχιστα εκείνα επαγγέλµατα που συνεχώς έχουν
ζήτηση χωρίς ποτέ να αντιµετωπίζουν κορεσµό.
Ελάχιστοι νέοι σήµερα επιλέγουν από τα πριν µια καριέρα στις πωλήσεις.
Πάντως, αυτοί που πραγµατικά το επιθυµούν, σίγουρα πετυχαίνουν.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες πωλήσεων: οι βιοµηχανικές πωλήσεις και οι
πωλήσεις καταναλωτικών ειδών.
Βιοµηχανικές πωλήσεις: Σε επιχειρήσεις που παράγουν ενδιάµεσα προϊόντα
για τη βιοτεχνία και τη βιοµηχανία. Εταιρείες πλαστικών, χηµικών πρώτων
υλών, µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού. Το πεδίο πωλήσεων είναι η
βιοτεχνία και η βιοµηχανία. Όσοι έχουν τεχνικές γνώσεις ή κάποιο πτυχίο τεχνικής
κατεύθυνσης έχουν βασικά πλεονεκτήµατα.
Πωλήσεις καταναλωτικών ειδών: Σε εταιρείες ειδών διατροφής, φαρµάκων,
καλλυντικών, ηλεκτρικών ειδών, ενδυµάτων, ασφαλιστικών υπηρεσιών κλπ. Το
πεδίο των πωλήσεων είναι τα σούπερ µάρκετ, τα διάφορα καταστήµατα, οι
χονδρέµποροι κλπ.
∆εν είναι, όµως, όλες οι πόρτες ανοιχτές. Οι πωλητές περνούν από
"κρησάρα" µέχρι να προωθηθούν σε κάποια θέση. Η πλέον διαδεδοµένη πρακτική για
την πρόσληψη πωλητών, η πρακτική που χρησιµοποιούν οι µεγαλύτερες εταιρείες ,
είναι η συνέντευξη (interview). Προετοιµαστείτε καλά πριν ξεκινήσετε να...
πουλήσετε τον εαυτό σας.
Η δουλειά του πωλητή είναι αρκετά σύνθετη. ∆εν αρκεί µόνον η επαφή µε
τους πελάτες και οι πωλήσεις. Από τη στιγµή που είναι η "βιτρίνα" µιας επιχείρησης,
πρέπει να φέρνει στην εταιρεία τα µηνύµατα της αγοράς. Τι κινείται, πώς κινείται, τι
φταίει αν δεν πουλάνε κάποια προϊόντα κλπ. Πρέπει να είναι συνεχώς ενήµερος για
το τι συµβαίνει, πρέπει να γνωρίζει καλά το αντικείµενο του, να είναι κοινωνικός, να
έχει ανοιχτό µυαλό για να µπορεί να ελίσσεται και να διαπραγµατεύεται καλά.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

∆εν χρειάζονται ιδιαίτερες σπουδές για να γίνει κάποιος πωλητής. Αυτό που
πάνω από όλα µετράει είναι η προσωπικότητα. Οι εταιρείες θα σας ζητήσουν να
τους πείτε ποιες γνώσεις διαθέτετε και αν έχετε απολυτήριο στρατού. Οι καλύτερες
γνώσεις που µπορείτε να διαθέτετε, είναι οι γενικές οικονοµικές γνώσεις που έχουν
να κάνουν µε τη διοίκηση επιχειρήσεων. Εξίσου σηµαντικές, όµως, είναι και οι
εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στο αντικείµενο των πωλήσεων. Βοηθούν πολύ τα
αγγλικά και η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών και βέβαια η κατοχή κάποιου
πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής, τα χωρίς ιδιαίτερη προτίµηση σε κάποια.
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Το ύψος των µηνιαίων αποδοχών εξαρτάται από την εταιρεία. Οι πωλητές
πληρώνονται µε τον βασικό µισθό (περίπου 85.000 δραχµές) αλλά µαζί µε τα
ποσοστά, τα διάφορα εξτρά, τα “µπόνους” κλπ γρήγορα ένας πωλητής φτάνει τις 150160.000 το µήνα καθαρά.
ΩΡΑΡΙΟ
Είναι σχετικά ελεύθερο αλλά δεν ξεπερνά τις 8 την ηµέρα, εκτός από τα
ταξίδια όπου η δουλειά είναι περισσότερη.
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ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ
Είναι από τα επαγγέλµατα που θαρρείς πως έχουν... µέλι. Η παραµονή στο
επάγγελµα είναι δύσκολη χωρίς µία δεύτερη δουλειά, κι όµως για πολλούς νέους
το «µέλι» έχει πανίσχυρο άρωµα...
Η τηλεόραση ήταν αυτή που τα τελευταία χρόνια έδωσε ώθηση στο
επάγγελµα της σκηνοθεσίας. Με δύο τρόπους: αναβαθµίζοντας τεχνικούς και
εικονολήπτες µε την απόδοση του τίτλου του «τηλεσκηνοθέτη» ή «τηλεοπτικού
διευθυντή» και, παραλλήλως, δίνοντας κάποιες ευκαιρίες σε νεώτερους σκηνοθέτες
να δείξουν τι µπορούν να κάνουν σκηνοθετώντας σίριαλ και τηλεοπτικά
προγράµµατα. Η τηλεόραση είναι σήµερα για πολλούς νέους σκηνοθέτες η...
ελπίδα τους. Άλλωστε, τα κανάλια -ιδιωτικά και δηµόσια- είναι ο χώρος στον
οποίο εργάζεται η µεγάλη πλειοψηφία των σκηνοθετών.
Τους λιγότερους σκηνοθέτες απορροφά το θέατρο. Και εκεί ο ανταγωνισµός
είναι αρκετά σκληρός. Όσοι ασχολούνται µε το θέατρο συχνά αναλαµβάνουν
«µαζεµένες» κάποιες παραστάσεις, µε προτίµηση στη σκηνοθεσία κάποιου έργου
που ανεβαίνει υπό την αιγίδα ∆ηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (∆ΗΠΕΘΕ),
συνήθως την άνοιξη. Τα ∆ΗΠΕΘΕ προσφέρουν ευκαιρίες και εµπειρίες σε πολλούς
νέους σκηνοθέτες, αφού ο αριθµός τους ανά την ελληνική ύπαιθρο δεν είναι διόλου
ευκαταφρόνητος. Η άλλη λύση είναι η δηµιουργία µικρών θεατρικών οµάδων θιάσων που δουλεύουν αυτόνοµα.
Παρ' όλη την κρίση που µαστίζει τον ελληνικό κινηµατογράφο την τελευταία
δεκαετία, οι κινηµατογραφικοί σκηνοθέτες παραµένουν περισσότεροι από εκείνους
του θεάτρου. Σε αυτό, όµως, έχει παίξει σηµαντικό ρόλο η διαφήµιση. Οι
περισσότεροι κινηµατογραφιστές δεν ζουν αποκλειστικά και µόνο από το σινεµά.
Παράλληλη απασχόληση γινόταν παλιότερα µε το ραδιόφωνο, σήµερα όµως έχει
σχεδόν καταργηθεί το «ραδιοδράµα». Οι παιδικές εκποµπές, η απασχόληση σε έργα
µε την ιδιότητα του ηθοποιού, οι µεταγλωττίσεις είναι µερικές από τις παράλληλες
ασχολίες των σκηνοθετών που δεν ξεφεύγουν πολύ από το ευρύ πεδίο των
ενδιαφερόντων τους.
Η διαφήµιση είναι το «χρυσωρυχείο» για τους σκηνοθέτες. Η... δεξαµενή από
την οποία αντλούνται επαγγελµατίες είναι ο χώρος του κινηµατογράφου, αλλά
θεωρείται δύσκολο να βρει κανείς σταθερή δουλειά σε αυτόν το χώρο.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σχολές σκηνοθεσίας υπάρχουν ιδιωτικές, κυρίως όµως απευθύνονται σε
ανθρώπους που θέλουν να µάθουν κινηµατογράφο. Για θέατρο υπάρχουν κάποια
τµήµατα στις σχολές αυτές. Πάντως, η πιο σωστή διαδροµή για κάποιον που θέλει
να γίνει σκηνοθέτης -σύµφωνα µε τις νουθεσίες των ανθρώπων που ασχολούνται µε
τη δουλειά-είναι να παρακολουθήσει πρώτα µαθήµατα ηθοποιίας και µετά να
ασχοληθεί µε τη σκηνοθεσία. Είναι σηµαντικό προσόν για έναν σκηνοθέτη να ξέρει
ηθοποιία ώστε να µπορεί να συνεννοείται µε τους ηθοποιούς µιλώντας την ίδια
γλώσσα. Πληροφορίες για τις δραµατικές σχολές θα βρείτε στο επάγγελµα του
ηθοποιού. Από τις ιδιωτικές σχολές για σκηνοθέτες κινηµατογράφου και τηλεόρασης
αναφέρουµε ενδεικτικά:
•

Σταυράκου, Ιουλιανού 26, τηλέφωνο: 82.37.648

•

Χατζίκου, Α. Αλεξάνδρας 115. τηλέφωνα: 64.51.253 / 88.30.872
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•

Παπαντωνοπούλου, Βερανζέρου 6. τηλέφωνο: 36.17.213.

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Σταθερές αποδοχές δεν υπάρχουν για τους σκηνοθέτες. Οι αµοιβές
εξαρτώνται από το µέγεθος της δουλειάς που αναλαµβάνει και τη συµφωνία που
µπορεί να επιτύχει στη διαπραγµάτευση. Στην τηλεόραση αµείβεται (σε γενικές
γραµµές) µε το 8% του κόστους παραγωγής του κάθε προγράµµατος. Στη
διαφήµιση µε το 10% του προϋπολογισµού της παραγωγής. Στο θέατρο, οι
αµοιβές κυµαίνονται από 500.000 δραχµές µέχρι 1,2 εκατοµµύρια για κάθε έργο.
ΩΡΑΡΙΟ
Ωράριο για τους σκηνοθέτες δεν υπάρχει. Μπορεί προετοιµάζοντας ένα έργο να
δουλεύουν και 15 ώρες τη µέρα. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να εργάζονται µε το
ωράριο που ισχύει και για τους ηθοποιούς.
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ΣΤΕΛΕΧΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Ασχολείται µε την εκπόνηση και εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας
των προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης. Το σύστηµα ακολουθεί διεθνή και
εθνικά πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων συνήθως των διατάξεων που αφορούν
υγιεινή και ασφάλεια, και περιλαµβάνει λεπτοµερή σειρά διαδικασιών για όλες τις
λειτουργίες της επιχείρησης. Προϋποθέτει την εκπαίδευση του προσωπικού στη
φιλοσοφία και τις διαδικασίες του συστήµατος καθώς και την ύπαρξη και
συστηµατική χρήση εργαλείων ποιοτικού ελέγχου, εξειδικευµένων ανάλογα µε τα
προϊόντα της επιχείρησης (βάρος, χρώµα, χηµική σύσταση, διάρκεια ζωής /
παράδοσης, κλπ).
Συνήθως εποπτεύει το τµήµα ποιοτικού ελέγχου, το οποίο εκτελεί τους ελέγχους
τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορεί επίσης
να λειτουργεί ως σύµβουλος ή επιθεωρήτρια σε επιχειρήσεις που έχουν ή επιθυµούν
να εφαρµόσουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Τόσο οι µετρήσεις του ποιοτικού
ελέγχου όσο και η παρακολούθηση της εφαρµογής των διαδικασιών µεταφράζονται
συνήθως σε στατιστικά στοιχεία, η ανάλυση των οποίων έχει ως στόχο την ανίχνευση
της αιτίας των προβληµάτων και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτό πραγµατοποιείται
µε τη συνεργασία ή/και εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων των εµπλεκοµένων
τµηµάτων.
Στη Γερµανία συγκεκριµένα ο τοµέας µετρολογίας έχει κυρίως εφαρµογή στην
ηλεκτρική µετρολογία (µέθοδοι µέτρησης και όργανα µέτρησης) και στην παραγωγή
ηλεκτρονικών συστηµάτων. Επίσης στη ναυτιλία υπάρχει η ειδικότητα του
υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας σε πλοία, που ασχολείται µε τις µηχανές των
πλοίων (συντήρηση και µετρήσεις) και του θαλάµου επιχειρήσεων.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Στο επάγγελµα αυτό οδηγούν σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου
σε διάφορες ειδικότητες, κυρίως όµως του µηχανικού (µηχανολόγου µηχανικού,
ναυπηγού µηχανικού, µηχανικού για τη βιοµηχανία κλπ) ή σπουδές σε κάποια
θετική επιστήµη (φυσική, µαθηµατικά, χηµεία, κλπ). Η ειδίκευση στη διασφάλιση
ποιότητας αποκτάται µε µεταπτυχιακές σπουδές ή µε ειδικά σεµινάρια.
2.β. Γερµανία: Συγκεκριµένα, για διασφάλιση ποιότητας στη µετρολογία
απαιτούνται πλήρεις γνώσεις ηλεκτρολόγου µηχανικού και διετείς σπουδές σε
κολέγιο προηγµένης τεχνολογίας µετά από τουλάχιστον διετή επαγγελµατική
εµπειρία σε ανάλογη απασχόληση.
Για απασχόληση στη διασφάλιση ποιότητας στη ναυτιλία απαιτείται διετής
κύκλος σπουδών
σε
κολέγιο
προηγµένης
τεχνολογίας,
µετά
από
τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία σε ανάλογη απασχόληση.
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2.γ. Μ. Βρετανία: Για να ξεκινήσει κανείς στο επάγγελµα, µπορεί να επιλέξει την
καριέρα του επιθεωρητή ποιότητας. Αρχίζει ως βοηθός επιθεωρητή, είτε
εξελισσόµενος µέσα από την παραγωγική διαδικασία για µια περίοδο τουλάχιστον 4
ετών, είτε παρακολουθώντας µονοετή ή διετή εκπαίδευση για το πτυχίο C&G στη
∆ιασφάλιση Ποιότητας. Στη συνέχεια µπορεί να συνεχίσει τις σπουδές µε στόχο
να αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους του Ινστιτούτου ∆ιασφάλισης Ποιότητας
µετά από σχετικές εξετάσεις.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Πρόκειται για αναπτυσσόµενο τοµέα στην Ελλάδα, κυρίως στο
δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία) µε καλές προοπτικές απασχόλησης τόσο σε εταιρίες
που διαθέτουν τέτοια συστήµατα όσο και σε εταιρίες που ελέγχουν και πιστοποιούν
την καλή λειτουργία των συστηµάτων αυτών. Παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία
για το επάγγελµα των υπευθύνων διασφάλισης ποιότητας, η συµβολή των
επιθεωρητών ποιοτικού ελέγχου στην απασχόληση είναι σηµαντική.
3.β. Γερµανία: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα επαγγέλµατα που
σχετίζονται µε τη διασφάλιση ποιότητας.
3.γ. Μ. Βρετανία: Αναπτυσσόµενος τοµέας µε πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης
και εξαιρετικά χαµηλή γυναικεία συµµετοχή: µόνον το 5% των µελών του
Βρετανικού Ινστιτούτου ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι γυναίκες.
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ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Με ειδικές έρευνες εντοπίζει τις ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών,
προσδιορίζει και µετρά το µέγεθος τους, καθορίζει τις αγορές-στόχους και αποφασίζει
για τα πιο κατάλληλα προϊόντα/υπηρεσίες που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές.
Συνεργάζεται µε διαφηµιστές για την προώθηση των στοιχείων εκείνων από κάθε
προϊόν, που καλύπτουν τις συγκεκριµένες ανάγκες και παρακολουθεί συνεχώς τη
διαµόρφωση των τάσεων της αγοράς. Οι υπηρεσίες που καλύπτει το µάρκετινγκ
περιλαµβάνουν: έρευνες αγοράς (ανάγκες και πλήθος καταναλωτών), ανάπτυξη
κατάλληλων προϊόντων, διαφηµιστική εκστρατεία, πολιτική τιµών, πωλήσεις και
διανοµή στα αντίστοιχα σηµεία πώλησης.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί κανείς να σπουδάσει:
- στο Πανεπιστήµιο, στο τµήµα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ,
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), στο τµήµα Εµπορίας
και ∆ιαφήµισης,
στα Ιδιωτικά και ∆ηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην
ειδικότητα Εµπορίας, ∆ιαφήµισης και Προώθησης Προϊόντων (Μάρκετινγκ).
2.β. Γερµανία: Μπορεί να σπουδάσει σε Πολυτεχνεία 3ετούς φοίτησης. Συχνά
απαιτείται προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και ένας επιπλέον χρόνος
πρακτικής άσκησης
2.γ. Μ. Βρετανία: Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες εκπαίδευσης. Συνήθως οι
νέοι ξεκινούν ως βοηθοί µαθητευόµενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες τους
προσφέρουν εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Όµως για να γίνει κανείς
δεκτός σε τέτοια θέση πρέπει να έχει κατά µέσο όρο 4 GCSEs (1 - 2 Α level) που
περιλαµβάνουν γλώσσα και µαθηµατικά και συχνά πτυχίο BTEC. Ειδικά για
µάρκετινγκ βιοµηχανικών προϊόντων µπορεί να ζητηθεί πτυχίο σε κάποιο τεχνικό /
επαγγελµατικό τοµέα. Κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής πορείας, τα στελέχη
µάρκετινγκ παρακολουθούν πολλά σεµινάρια και είναι σύνηθες να παρακολουθούν
τους κύκλους σπουδών που προσφέρει το Chartered Institute of Marketing ή το
Ινστιτούτο Εξαγωγών. Είναι επίσης δυνατή η φοίτηση για απόκτηση NVQ επίπεδο 2,
3 και 4 και SVQ επίπεδο 4. Η πλειονότητα των εκπαιδεύσεων αυτών προσφέρονται
ως µερικής απασχόλησης και σε ειδικά τµήµατα εξ αποστάσεως. Τέλος, όποιος
διαθέτει ήδη πανεπιστηµιακό πτυχίο, µπορεί να ακολουθήσει µεταπτυχιακό κύκλο
σπουδών σε µάρκετινγκ.
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3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Πρόκειται για ένα επάγγελµα σύγχρονο µε αρκετά ζήτηση. Παρόλο που
δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία για το µάρκετινγκ, ο δείκτης συµβολής στην
απασχόληση οικονοµολόγων και προϊσταµένων / διευθυντών επιχειρήσεων είναι
θετικός που σηµαίνει πρακτικά ότι οι επιχειρήσεις ζητούν εξειδικευµένα στελέχη
µάρκετινγκ. Για το µέλλον οι προοπτικές διαγράφονται µάλλον θετικές, εφόσον όλοι
οι τοµείς και οι κλάδοι της ελληνικής οικονοµίας χρειάζονται εξειδικευµένα
στελέχη στο χώρο του µάρκετινγκ. Επίσης, µεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα
τελευταία χρόνια οι Εταιρείες Έρευνας Αγοράς, οι οποίες εκτός από ειδικές έρευνες
που κάνουν για συγκεκριµένους πελάτες, συλλέγουν στοιχεία και πληροφορίες που
πωλούν στις ενδιαφερόµενες εταιρείες ή διαφηµιστικά γραφεία.
3.β. Γερµανία: Στελέχη µάρκετινγκ απασχολούνται στη βιοµηχανία, στις τράπεζες,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, στο ∆ηµόσιο Τοµέα, σε εµπορικές επιχειρήσεις.
Υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης, παρά την πρόσφατη υψηλή ανεργία
στον κλάδο, κυρίως λόγω της αύξησης παροχής υπηρεσιών στον πελάτη µετά την
πώληση. Ιδιαίτερα προσφιλής κλάδος στις γυναίκες.
3.γ. Μ. Βρετανία: Υπάρχει υψηλό ποσοστό γυναικών στον τοµέα αυτό, σε όλα τα
επίπεδα ιεραρχίας (βοηθός, µεσαίο στέλεχος, διευθυντικό στέλεχος) και η
αντίστοιχη αγορά εργασίας είναι αναπτυσσόµενη µε καλές προοπτικές εξέλιξης.
της σωστής οργάνωσης του χρόνου (time management) και βέβαια τις φιλοδοξίες.
Πολύ συχνά το... δεύτερο µισό καλλιεργείται σε τέτοιο βαθµό που µπορεί να
καλύψει µε το χρόνο και την αδυναµία σε εξειδικευµένες γνώσεις.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων παρέχονται στην Ελλάδα σε όλα τα
επίπεδα: Στην ανώτατη εκπαίδευση, την ανώτερη, την ιδιωτική. Υπάρχουν εκείνοι
οι οποίοι κάνουν µεταπτυχιακά στο εξωτερικό (π.χ. MBA: Master of Business
Administration), αλλά και εκείνοι οι οποίοι σπουδάζουν διοίκηση επιχειρήσεων 2 ή 3
χρόνια σε κάποιο Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών.
Στην ανώτατη εκπαίδευση υπάρχει το τµήµα Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Στην ανώτερη εκπαίδευση υπάρχει το τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης στα
ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Στην ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές σχολές και
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία προσφέρουν σπουδές ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
¾ Deree College, Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27, τηλέφωνο:
65.93.250.
¾ La Verne College, Παναγή Τσαλδάρη 18, 145 10, τηλέφωνο: 80.77.357.
¾ Southeastern College, Βαλαωρίτου 18 και Αµερικής, 106 71,
τηλέφωνο: 36.17.681.

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

70

ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

¾ Campus Arts and Sciences, Λεωφόρος Κηφισίας 45, Παράδεισος, 151 23,
τηλέφωνο: 68.98.720-4.
¾ European University, Μακρή 12, 117 42, τηλέφωνο: 92.20.106.
¾ ICBS (στη Θεσσαλονίκη), Κουντουριώτου 3, 546 25, τηλέφωνο:
(031) 697.792-5.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Τα στελέχη πληρώνονται ακριβά. Όχι, όµως, πλουσιοπάροχα εκτός από
τις εξαιρέσεις των διευθυντικών στελεχών. Ξεκινάνε µε πρώτο µισθό από 150200.000 δραχµές και πολύ γρήγορα (σε δύο ή τρία χρόνια) µπορούν να φτάσουν
και τις 350-400.000 χιλιάδες δραχµές. Μισθοί ακόµα και ενός εκατοµµυρίου δεν
θεωρούνται απλησίαστοι, συχνά, όµως, τα στελέχη αµείβονται µε "πακέτο
αποδοχών" που περιλαµβάνει αυτοκίνητο, κάρτες αγορών, ειδικές παροχές για τα
παιδιά κλπ.
ΩΡΑΡΙΟ
Τα στελέχη δεν έχουν ωράριο. Οι υπάλληλοι έχουν πενθήµερο και
8ωρο. Όταν επιλέξει κάποιος το πού ανήκει, τότε θα µάθει πόσες ώρες θα
χρειαστεί να εργάζεται.
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Εγκαθιστά, ελέγχει, επιδιορθώνει και συντηρεί τις µηχανές γραφείου
(γραφοµηχανές, φωτοτυπικά, &χ, τηλεφωνικά κέντρα, συστήµατα ενδοσυνεννόησης
κλπ). Επιδιορθώνει τις µικροβλάβες επιτόπου, ενώ για τις µεγαλύτερες παίρνει το
µηχάνηµα στο εργαστήριο. Για να διαπιστωθούν οι δυσλειτουργίες µπορεί να
χρειάζεται χρήση ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, βασικών ηλεκτρολογικών
γνώσεων καθώς και η δυνατότητα ανάγνωσης µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού
σχεδίου.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί κανείς να σπουδάσει
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας
και Ηλεκτρονικής.
-

στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, στην
ειδικότητα
Τεχνικού Η/Υ και ηλεκτρονικών µηχανών γραφείου,

-

στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια, στον Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό τοµέα.

-

στα Ενιαία Πολυκλαδικά
Ηλεκτρονική Τεχνολογία.

-

Λύκεια,

στον

κύκλο

Ηλεκτρολογία

και

Επίσης, µπορεί να σπουδάσει
στις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, στις
ειδικότητες ηλεκτρονικών,
στις Σχολές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, στην
ειδικότητα Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών. Τέλος, µπορεί να εκπαιδευτεί από
την εταιρεία που εργάζεται, σε συγκεκριµένο τύπο ή µάρκα µηχανηµάτων.

2.β. Γερµανία: Η διάρκεια των σπουδών είναι 3,5 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα.
2.γ. Μ. Βρετανία: Συνήθως απαιτείται πτυχίο BTEC* σε ηλεκτρολογία ή
ηλεκτρονικά ή προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε βιοµηχανικό τµήµα
συντήρησης ή παραγωγής µηχανηµάτων, ή τέλος πτυχίο NVQ/SVQ* επίπεδο 3 σε
παρεµφερείς τεχνικές δεξιότητες. Οι εργοδότες παρέχουν εκπαίδευση στην
εγκατάσταση και τη συντήρηση των συγκεκριµένων µηχανηµάτων που είτε
κατασκευάζουν είτε εµπορεύονται, που περιλαµβάνει διάγνωση, χρήση εργαλείων,
ασφάλεια, συντήρηση κλπ. Είναι δυνατή η µερικής απασχόλησης παρακολούθηση
κύκλων σπουδών που οδηγούν σε πτυχία NVQ/SVQ επίπεδα 1, 2 και 3.
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3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις, το επάγγελµα φαίνεται να µην
αντιµετωπίζει ιδιαίτερο πρόβληµα καθώς οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τις
υπηρεσίες εξειδικευµένων τεχνικών
3.β.Γερµανία: Επάγγελµα που αντιµετωπίζει σηµαντική ζήτηση στην αγορά εργασίας,
µε χαµηλή ανεργία και ικανοποιητική συµµετοχή γυναικών σε αυτό.
3.γ. Μ. Βρετανία: Επάγγελµα µε καλές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης καθώς
και αυξανόµενη συµµετοχή γυναικών.
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ
Το επάγγελµα του τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει µέλλον για δύο
λόγους:
1
Γιατί η Ελλάδα ακόµη µηχανοργανώνεται...
,
2.
Γιατί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι σχετικά αναλώσιµο προϊόν και η
τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται (κάθε 2 µε 3 χρόνια).
Όσον αφορά στη µηχανοργάνωση, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι δηµοσιές
υπηρεσίες δεν έχουν όλες προµηθευτεί ακόµα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που
χρειάζονται, ενώ και οι µικρές επιχειρήσεις έχουν µπει για τα καλά "στο
χορό" της πληροφορικής.
Τεχνικοί Η/Υ υπάρχουν πολλοί. Κάποιοι ειδικεύονται στους εκτυπωτές άλλοι
σε οθόνες, άλλοι σε συσκευές και κάποιοι άλλοι -οι πλέον ειδικευµένοι- εργάζονται
ως τεχνικοί στην ανάπτυξη των συστηµάτων. Η δουλειά του τεχνικού που
εργάζεται σε κάποια εταιρεία είναι -µε απλά λόγια- να κάνει τεχνικά εφικτό αυτό που
θέλει ο πελάτης. Οι περισσότεροι τεχνικοί στην Ελλάδα στελεχώνουν τα τεχνικά
τµήµατα εταιρειών που, αναλόγως προς το µέγεθος τους, απασχολούν από 2 έως 20
άτοµα
Το επάγγελµα είναι σκληρό και η κόπωση είναι πάνω απο ολα πνευµατική
Ο τεχνικός θα πρέπει να έχει τη λύση "στο τσεπάκι" σε περίπτωση βλάβης, θα
πρέπει να έχει την ταχύτητα να βάλει σε εφαρµογή τη λύση χωρίς να χάσει χρόνο,
πρέπει να είναι ενηµερωµένος για να προβλέπει την προοπτική της τεχνικής
εφαρµογής που θα πραγµατοποιήσει και βέβαια πρέπει να έχει τεράστια υποµονή
και την απαραίτητη ευστροφία για να χειριστεί τον κάθε πελάτη, ιδιαίτερα όταν
έχει να κάνει µε το ∆ηµόσιο... Ο χρόνος που χάνει µια επιχείρηση όταν πάθουν
βλάβη οι υπολογιστές της µετριέται, συνήθως, σε εκατοµµύρια.
Ο τεχνικός µπορεί να είναι ο αυριανός προϊστάµενος σε κάποιο τµήµα µιας
εταιρείας ή ο τεχνικός* της σύµβουλος. Ένα από τα πλέον θετικά στοιχεία είναι ότι
έχει να συνεργαστεί µε συναδέλφους µικρής ηλικίας καθώς ελάχιστοι είναι οι
τεχνικοί άνω των 38 ετών. Αυτό, πρακτικά, σηµαίνει καλό κλίµα στο εργασιακό
περιβάλλον, άνετη επικοινωνία και (γιατί όχι) καλή παρέα.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Από το 1982 λειτουργεί στα ΤΈΙ Πειραιά Τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών απ’
όπου βγαίνουν και τεχνικοί κυρίως για hardware.. Η εκπαίδευση στα ΤΕΙ κρατάει
τρεισήµισι χρόνια µαζί µε την εξάµηνη πρακτική. ΤΕΙ Πληροφορικής λειτουργούν σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές λειτουργούν στην Αθήνα, τον Πειραιά
και τη Θεσσαλονίκη.
Ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια λειτουργούν στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Αίγιο, το Αγρίνιο, την Καβάλα, το Βόλο και την
Κόρινθο. Από τις ιδιωτικές σχολές της Αθήνας ενδεικτικά αναφέρουµε:
¾ "∆έλτα", Ρεθύµνης 3. τηλέφωνο: 82.30.667
¾ "Κοντολέφα", Βερανζέρου 1, τηλέφωνο: 36.10.454
¾ “Κοντοράβδη", Μπενάκη 59. τηλέφωνο: 36.19.300
¾ "Κορέλκο", Ακαδηµίας 85, τηλέφωνο: 32.44.611
¾ "Μανώλα", Στουρνάρη 26, τηλέφωνο: 52.49.044
¾ "Ξυνή", Στουρνάρη 41, τηλέφωνο: 52.22.969
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¾ "Σ.Β.Ι.Ε.", Πλατεία Ελευθερίας 7. τηλέφωνο: 52.25.073
¾ "Ωµέγα", Καραγεώργη Σερβίας 1, τηλέφωνο:- 32.28.666
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Ύστερα από ένα-δύο χρόνια δουλειάς, οι µέσες µηνιαίες αποδοχές ενός τεχνικού
Η/Υ κυµαίνονται µεταξύ 100-150.000 δραχµών. Οι αµοιβές για έναν εξειδικευµένο
τεχνικό µπορεί να φτάσουν 400 ή και 500 χιλιάδες.
ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο είναι συνήθως 8ωρο (9 µε 5), αλλά δεν είναι καθόλου σπάνιες οι
υπερωρίες καθηµερινά ή και Σαββατοκύριακα.]
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Χρήσιµες πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Συµβουλεύει τους πελάτες, άτοµα ή εταιρείες εµπορικές και βιοµηχανικές, για
την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποδοτικότερη επένδυση των χρηµάτων τους. Η
επένδυση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τοποθετήσεις σε διάφορα τραπεζικά
προϊόντα, στο χρηµατιστήριο, σε ακίνητα, εξαγορά, πώληση ή συγχώνευση
εταιρειών, τρόπους δανεισµού και αποπληρωµής των δανείων, καθώς και
τρόπους ασφάλισης έναντι κινδύνων. Για την έγκυρη παροχή συµβουλών πρέπει να
γνωρίζει νοµικά, φορολογικά, τραπεζικά και οικονοµικά ζητήµατα και συχνά
εξειδικεύεται σε κάποιον συγκεκριµένο φορέα.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί κανείς να σπουδάσει στο Πανεπιστήµιο, στα τµήµατα
Οικονοµικών
Επιστηµών,
Οικονοµικής
Επιστήµης,
Λογιστικής
και
Χρηµατοοικονοµικής, Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής και
κατόπιν να εξειδικευτεί µε µεταπτυχιακές σπουδές.
2.β. Γερµανία: Μπορεί να φοιτήσει σε Πανεπιστήµιο για 4 χρόνια στον τοµέα της
διοίκησης επιχειρήσεων και να εξειδικευθεί αργότερα µε εκπαίδευση κατά τη
διάρκεια της εργασίας (on the job training)
2.γ. Μ. Βρετανία: ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος εισόδου στο επάγγελµα και ο
πιο συνηθισµένος είναι µέσα από ασφαλιστικές εταιρείες. Συνήθως οι εργοδότες
ζητούν 5 GCSEs* και 2 Α level αν και αρκετοί νεοεισερχόµενοι έχουν
πανεπιστηµιακά πτυχία, διότι γενικά προτιµώνται τα άτοµα που είναι άνω των 25 ετών.
Για να εξασκήσουν το επάγγελµα οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν εξετάσεις στην
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών (LAURO – Life Assurance and Unit Trust
Association) ή στην Ένωση Χρηµατοµεσιτών (FIBRA – Financial Intermediaries,
Managers and Brokers Regulatory Association). Το πιο συνηθισµένο τεστ είναι του
Ινστιτούτου CII Chartered Institute of Financial Advisers. Οι εργοδότες συχνά
προσφέρουν βραχυχρόνιες καταρτίσεις κατά τη διάρκεια της απασχόλησης και
όσοι απασχολούνται στον ασφαλιστικό κλάδο µπορούν να παρακολουθήσουν
καταρτίσεις τουCII, του Pensions Management Institute ή της Life Insurance
Association.
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3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να απασχοληθεί ως µισθωτός ή ως ελεύθερος
επαγγελµατίας, κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες
ενδείξεις, το επάγγελµα φαίνεται να µην αντιµετωπίζει ιδιαίτερο πρόβληµα µια και η
αγορά εργασίας συνεχώς διευρύνεται για στελέχη µε εξειδικευµένες γνώσεις και
εµπειρία,
επειδή,
σήµερα,
παρατηρείται
ταχύτατη
ανάπτυξη
των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών γενικότερα.
3.β. Γερµανία: Κλάδος µε πολύ χαµηλή ανεργία και εξαιρετικές προοπτικές
απασχόλησης, τόσο για τους ελεύθερους επαγγελµατίες όσο και για στελέχη
επιχειρήσεων.
3.γ. Μ. Βρετανία: Κλάδος µε καλές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης που
ελκύει αρκετές γυναίκες, αφού το 1/3 των νεοεισερχοµένων είναι γυναίκες.
Ολοένα και περισσότερες φθάνουν σε διευθυντικές θέσεις, αλλά πολύ λίγες φθάνουν
στο επίπεδο του διοικητικού συµβουλίου εταιρειών
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ ΡΟΥΧΩΝ ΜΟΝΤΕΛ1ΣΤ
Στη δεκαετία του '80 και µάλιστα στο δεύτερο µισό της ο χώρος της µόδας
στην Ελλάδα άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του για τους Έλληνες σχεδιαστές και
µοντελίστ. Νέοι, οι περισσότεροι, µπήκαν δυναµικά στην αγορά και προσπάθησαν να
επιβάλλουν το ελληνικό ρούχο ανταγωνιζόµενοι τους ξένους σχεδιαστές και τις
πολυεθνικές φίρµες που κυριαρχούν στην αγορά από τα τέλη της δεκαετίας του '70.
Στη µόδα σηµασία έχουν οι προτάσεις. Όσο πιο διαφορετικές είναι τόσο πιο
ανταγωνιστικές. Η δουλειά του σχεδιαστή είναι να συλλαµβάνει ιδέες για ρούχα και
να τις πραγµατοποιεί. Η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται.
Χρειάζονται γνώσεις πάνω στη µόδα, στην ιστορική της εξέλιξη, στην
ενδυµατολογία, στον τρόπο µε τον οποίο τα διαφορετικά στυλ ντυσίµατος
επανέρχονται στη µόδα (η... αέναη αλληλοεπανάληψη µπαρόκ και αναγέννησης),
γνώσεις σχεδίου για ρούχα, ειδικές γνώσεις γύρω από τα υφάσµατα και, βεβαίως,
αισθητήριο και ταλέντο.
Για να µπορέσουν οι ιδέες να γίνουν πράξεις χρειάζεται η παρέµβαση των
µοντελίστ. Οι µοντελίστ θα πάρουν σχέδια και θα δηµιουργήσουν το «πατρόν» πάνω
στο οποίο θα «κοπεί» το ρούχο. Πολλοί σχεδιαστές ρούχων αποκτούν και γνώσεις
µοντελίστ, εάν έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αρκετές
µικρές µονάδες παραγωγής ρούχων ανθούν σήµερα στην Ελλάδα, οι οποίες
παράγουν δικής τους έµπνευσης ρούχα και τα διοχετεύουν κατευθείαν στα
καταστήµατα. Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητες οι δηµόσιες σχέσεις, οι βασικές
γνώσεις του µάρκετινγκ και το... τάλαντο στη διαπροσωπική επικοινωνία. Όπως
απαραίτητη είναι και η συνεχής ενηµέρωση, όχι µόνον από περιοδικά αλλά κυρίως
µε ταξίδια στα κέντρα της µόδας: Ν. Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο.
Μια σηµαντική µερίδα σχεδιαστών και µοντελίστ απορροφάται από τις
βιοτεχνίες κατασκευής ρούχων, κάποιοι ταλαντούχοι έχουν την ευκαιρία να
ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την ενδυµατολογία, άλλοι διδάσκουν σε κάποιες από
τις ιδιωτικές σχολές που υπάρχουν, ενώ ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι νέων, κυρίως,
επαγγελµατιών ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις και επιλέγουν ανάµεσα στο
εµπόριο και τη µόδα. Εµπόριο σηµαίνει ρούχα µαζικής παραγωγής για εξίσου µαζική
κατανάλωση. Μόδα σηµαίνει ρούχα πρωτότυπα, ρούχα µε υπογραφή, ρούχα για
λίγους.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές για σχεδιαστές ρούχων και µοντελίστ γίνονται µόνο σε ιδιωτικές
σχολές. Οι περισσότερες λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει
βεβαίως και η λύση να µάθει κάποιος το επάγγελµα δουλεύοντας µαζί µε έναν
επαγγελµατία. Αναφέρουµε ενδεικτικά µερικές από τις σχολές που λειτουργούν στην
Αθήνα:
•
ΑΚΤΟ, Χαριλάου Τρικούπη 21 και Σόλωνος, 106 81, τηλέφωνα:
36.09.555 /36.20.215
•
PAN-SIC, Φιλελλήνων 20, 105 57, τηλέφωνα: 32.38.422 / 32.45.228
•
"Βελλουδάκη", τηλέφωνο: 32.21.465
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Πολλοί σχεδιαστές και µοντελίστ, οι οποίοι εργάζονται στις βιοτεχνίες,
ξεκινούν µε το βασικό µισθό (85.000 δραχµές περίπου), αλλά αναλόγως της
συµφωνίας µε τον εργοδότη, µπορούν να φτάσουν γρήγορα στις 200.000 ή και τις
300.000 δραχµές. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν έχουν φυσικά σταθερές
αµοιβές. Οι αποδοχές εξαρτώνται από την καλή ή κακή πορεία της επιχείρησης
ΩΡΑΡΙΟ
Ωράριο υπάρχει µόνο για αυτούς που δουλεύουν ως υπάλληλοι στις
βιοτεχνίες -το... κλασσικό 8ωρο. Οι υπόλοιποι προσαρµόζονται στις ανάγκες του
όγκου της δουλειάς που αναλαµβάνουν να εκπονήσουν.
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Το κείµενο, τα σχέδια και οι εικόνες που πρόκειται να εκτυπωθούν είτε έγχρωµα
είτε ασπρόµαυρα, σχεδιάζονται σε µακέτα, µεταφέρονται σε φιλµ και από κει στον
φορέα εκτύπωσης -συνήθως τσίγκο- χρησιµοποιώντας ειδικά µηχανήµατα. Κατόπιν, οι
φορείς εκτύπωσης τοποθετούνται σε επίπεδα ή κυλινδρικά πιεστήρια όπου περνά το
χαρτί, χαρτόνι, ύφασµα, µέταλλο ή πλαστικό και τα ανάλογα µελάνια για να
εκτυπωθεί το αρχικό κείµενο και οι εικόνες. Μετά την εκτύπωση γίνεται η σύνθεση
των φύλλων, η κοπή και η βιβλιοδεσία, µε χρήση διαφορετικών µηχανηµάτων.
Παραδοσιακά οι τυπογράφοι χρησιµοποιούν χηµικές ουσίες ανθυγιεινές για τον
άνθρωπο όπως ο µόλυβδος, σήµερα όµως οι κίνδυνοι αυτοί έχουν σηµαντικά
µειωθεί λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
Η όλη διαδικασία της τυπογραφίας χωρίζεται σε διάφορα επιµέρους στάδια και οι
σύγχρονοι τυπογράφοι συνήθως εξειδικεύονται σε κάποια από αυτά. Στη σύγχρονη
τυπογραφία, ο τυπογράφος προετοιµάζει τη µηχανή εκτύπωσης, επιλέγει τα µελάνια
που θα χρησιµοποιήσει, φορτώνει το χαρτί στη µηχανή και τυπώνει µερικά
δοκιµαστικά ώστε αν χρειαστεί να κάνει µικρορυθµίσεις στη µηχανή. Στη διάρκεια
της εκτύπωσης παρακολουθεί την ποιότητα και παρεµβαίνει διορθωτικά όπου
χρειάζεται, συχνά κάνοντας και µικρές τεχνικές επισκευές.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει
- στα ΤΕΙ στα τµήµατα Γραφικών Τεχνών,
- στα Τεχνικά Λύκεια, στον τοµέα Εφαρµοσµένων Τεχνών (Γραφικές Τέχνες),
- στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆. στην ειδικότητα Γραφικών Τεχνών.
2.β. Γερµανία: Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 3,5 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα,
από τα οποία το ένα σε πολυτεχνείο. Υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις παρά θέσεις
2.γ. Μ. Βρετανία: ∆εν υπάρχουν τυποποιηµένες ακαδηµαϊκές απαιτήσεις για άσκηση
του επαγγέλµατος του τυπογράφου, συνήθως είναι 3 - 4 GCSEs* σε µαθηµατικά,
γλώσσα και επιστήµη. Προσφέρεται κύκλος µαθητείας που διαρκεί 2 ή 3 χρόνια µε
παράλληλη παρακολούθηση µαθηµάτων. Είναι επίσης δυνατόν να ξεκινήσει κανείς
µε βασικές µονοετείς σπουδές σε Κολέγιο για την απόκτηση του BTEC* στην
τυπογραφία. Ο πλήρης κύκλος σπουδών οδηγεί σε πτυχίο NVQ/SVQ* επίπεδο 1, 2
και 3 µε ταυτόχρονη εξειδίκευση σε διαφορετικά είδη εκτύπωσης.
3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Το επάγγελµα του τυπογράφου αντιµετωπίζει κρίση λόγω της σύγχρονης
αυτοµατοποιηµένης τεχνολογίας και της σταδιακής υποκατάστασης των εντύπων από
την ηλεκτρονική επικοινωνία. Όµως, η αγορά παραµένει ανοικτή, κυρίως στις
µεγάλες µονάδες, λόγω του πλήθους και του όγκου των εκτυπωτικών εργασιών που
µπορούν να εκτελούν. Τα διάφορα είδη τυπογραφικών πιεστηρίων
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εξελίσσονται και αυτοµατοποιούνταν το ίδιο και οι κοπτικές και ραπτικές
µηχανές που κάνουν τη βιβλιοδεσία. Όσον αφορά την τεχνολογία παραγωγής των
τσίγκων και των φιλµ, εκεί, όχι µόνο η τεχνολογία αλλά και η επιστήµη των γραφικών
τεχνών προχωρά ταχύτατα, ενσωµατώνοντας τη σχεδίαση, την ένθεση και την
χρωµοανάλυση σε µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, αν και σήµερα
ο τυπογράφος βρίσκει απασχόληση, το µέλλον παρουσιάζεται αβέβαιο.
3.β. Γερµανία: Σηµειώνεται αύξηση της ανεργίας στον κλάδο, και οι γυναίκες
τυπογράφοι αν και αντιπροσωπεύουν το 0,4% του συνόλου, είναι άνεργες σε ποσοστό
11,7%.
3.γ. Μ. Βρετανία: Παραδοσιακά ανδρικό επάγγελµα, το οποίο αντιµετωπίζει αυξητική
ανεργία και όπου πολύ λίγες γυναίκες απασχολούνται.
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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Είναι το µοναδικό µη ιατρικό επάγγελµα στο οποίο ο νόµος δίνει τη
δυνατότητα θεραπευτικών πράξεων. Η δουλειά του φυσιοθεραπευτή δεν προϋποθέτει
µόνο... ελαφρύ (ή βαρύ, κατά περίπτωση) χέρι. Προϋποθέτει τεράστια ψυχικά
αποθέµατα, ώστε ο φυσιοθεραπευτής να είναι σε θέση να πείσει τον ασθενή να
αλλάξει κάποιες ισχυρές καθηµερινές του συνήθειες προκειµένου να υπάρχει εξέλιξη
στη θεραπεία.
Υπολογίζεται ότι σήµερα εργάζονται περίπου 3.000 φυσιοθεραπευτές, οι
περισσότεροι ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, αλλά ο ορίζοντας είναι ανοιχτός για
αρκετούς ακόµα νέους επαγγελµατίες. Η εξειδίκευση των φυσιοθεραπευτών
θεωρείται πλέον απαραίτητη για να µπορέσει ο επαγγελµατίας να βρει το χώρο του
στην αγορά εργασίας: η αθλητική φυσιοθεραπεία, η θεραπεία εγκεφαλικής παράλυσης
(για άτοµα µε ειδικές ανάγκες), η αναπνευστική φυσιοθεραπεία (ύστερα από
χειρουργικές επεµβάσεις) κλπ.
Είναι σχετικά καινούργιο επάγγελµα για την Ελλάδα. Κατοχυρώθηκε το 1970
και από το 1975 δόθηκε η δυνατότητα να εκτελούνται θεραπευτικές πράξεις χωρίς
την επίβλεψη γιατρού. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος χορηγείται από την
αρµόδια, κατά τόπους, ∆ιεύθυνση Υγιεινής µε το πτυχίο των ΤΕΙ ή ισότιµων σχολών
του εξωτερικού, τα οποία έχουν πάρει ισοτιµία στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. Άδεια για τη λειτουργία εργαστηρίων φυσιοθεραπείας δίνεται επίσης
από τις ∆ιευθύνσεις Υγιεινής µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το προεδρικό διάταγµα
του 1987 και είναι ανακλητή όταν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές.
Ο φυσιοθεραπευτής χρειάζεται γνώσεις τις οποίες πρέπει να εµπλουτίζει
ανελλιπώς, αντλώντας την ενηµέρωση του από τα ειδικά περιοδικά στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, αλλά και µε σεµινάρια -εφόσον έχει την οικονοµική δυνατότητα να τα
παρακολουθεί. Χρειάζεται επίσης να έχει καλή επικοινωνία όχι µόνο µε τους
ασθενείς αλλά και µε τους συνεργάτες του (γιατρούς κλπ). Για να ανοίξει δικό του
εργαστήριο φυσιοθεραπείας θα πρέπει να υπολογίσει ένα σηµαντικό κόστος για την
αγορά του εξοπλισµού.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης λειτουργεί Τµήµα Φυσικοθεραπείας στα
ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Στην ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει η ειδικότητας του βοηθού
φυσιοθεραπευτή. Σχολές υπάρχουν εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο
Αγρίνιο και την Πάτρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες ιδιωτικές σχολές της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης:
ΑΘΗΝΑ
¾ «Αυγερινοπούλου», Πατησίων 20. Οµόνοια, τηλέφωνα: 68.55.500 /36.00.907
¾ Εκπαιδευτικός Οργανισµός «Ακµή», Κοδριγκτώνος 16, τηλέφωνα: 88.32.347
/ 82.20.409
¾ «Ξυνή», Πατησίων 31, τηλέφωνο: 52.22.969
¾ «ΣΒΙΕ», Πλατεία Ελευθερίας 7, τηλέφωνο: 32.47.480
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

¾ «∆. Γληνός», ∆ωδεκανήσου 24, τηλέφωνο: (031) 538.100
¾ «Γαληνός», Κούσκουρα 10 - Τσιµισκή 76, τηλέφωνο: (031) 229.614
¾ «Παστέρ», Χάψα 8 - Αγ. Σοφίας 3. τηλέφωνο: (031) 520.255
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Για σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας ο φυσιοθεραπευτής αµείβεται από 60.000
δραχµές έως 140.000 δραχµές το µήνα. Για τους ιδιοκτήτες εργαστηρίων οι µηνιαίες
αποδοχές υπολογίζονται µεταξύ 200.000 και 300.000 δραχµών, αλλά το κέρδος έχει
να κάνει και µε τα έξοδα συντήρησης του εργαστηρίου.
ΩΡΑΡΙΟ
Στον δηµόσιο τοµέα το ωράριο είναι 7,5 ώρες την ηµέρα και 40 ώρες την
εβδοµάδα. Για τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσιοθεραπείας οι συνηθισµένες ώρες
λειτουργίας είναι 9.00 π.µ. - 1.30 µ.µ. και 4 µ.µ. - 8 µ.µ.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
Είναι ένα επάγγελµα που βρίσκεται στην καρδιά του σύγχρονου πολιτισµού
και συγγενεύει µε όλα τα επικοινωνιακά µέσα. Είτε πρόκειται για την ψυχαγωγία είτε
για την ενηµέρωση.
Σχεδόν όλες οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν σήµερα την ανάγκη της
φωτογραφίας. Από τις επιστηµονικές δραστηριότητες (αεροφωτογραφία, µικροφωτογραφία, χρονο-φωτογραφία, και µια σειρά άλλες), που απαιτούν φωτογράφους
µε εξειδικευµένες γνώσεις, µέχρι τη φωτογραφική καταγραφή ενός γεγονότος
(φωτορεπορτάζ).
Στο χώρο, δεσπόζει ο παραδοσιακός διαχωρισµός για την επαγγελµατική
φωτογραφία: Τύπος και ∆ιαφήµιση. Ο χώρος του Τύπου -περιοδικά και εφηµερίδεςείναι το "µεγάλο χωνευτήρι" για τους επαγγελµατίες φωτογράφους. Ο
καταµερισµός της δουλειάς προϋποθέτει µεγαλύτερη εξειδίκευση στον περιοδικό
Τύπο απ' ό,τι σε µια εφηµερίδα. Στο περιοδικό δεν αρκεί "να φαίνεται το θέµα", αλλά
να "περιγράφεται το θέµα".
Η τεχνολογική εξέλιξη θα είναι καθοριστική για το επάγγελµα. Με την
εκτεταµένη χρήση των computer graphics η επεξεργασία µιας εικόνας θα είναι
παιχνιδάκι. Το µόνο που θα πρέπει να κάνουν οι φωτογράφοι είναι να φέρνουν την
«πρώτη ύλη». Από κει και πέρα θα γίνεται οποιαδήποτε επέµβαση. Η αλήθεια δεν θα
ξεχωρίζει από την αληθοφάνεια και η πλαστογράφηση, µε ηλεκτρονικό ρετούς, θα
εξελιχθεί σε «τέλειο έγκληµα». Ο χώρος της διαφήµισης όµως είναι αυτός που πρώτος
θα επωφεληθεί από τα computer graphics.
Η φωτογραφία κερδίζει όλο και περισσότερα νέα παιδιά που µεγαλώνουν µέσα
σε βοµβαρδισµό από εικόνες. Το µέλλον πάντως του επαγγέλµατος (εκτός από τα.
computer graphics...) είναι η ειδίκευση. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ένας
άνθρωπος «ζωντανός», περίεργος, κινητικός. Εκτός από ταλέντο, υποµονή και
επιµονή, πνευµατική καλλιέργεια και φαντασία, υπάρχει και ένα ακόµα προσόν που
είναι απαραίτητο για τον επαγγελµατία φωτογράφο: να µπορεί να
«µεταµορφώνεται» κάθε στιγµή και να παρατηρεί τα πράγµατα µε τον τρόπο που
θέλει, ώστε η φωτογραφία να «δείξει» αυτό ακριβώς που εκείνος «είδε».
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές φωτογραφίας γίνονται σε ανώτερο επίπεδο στο Τµήµα
Φωτογραφίας των ΤΕΙ Αθήνας. Πάρα πολλές ιδιωτικές σχολές έχουν τµήµατα
φωτογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε:





FOCUS, Λεωφόρος Παπάγου 112, τηλέφωνο: 77.50.67'5.
AKTO, Χαριλάου Τρικούπη 21, 106.81, τηλέφωνα: 36.09.555 / 36.20.215.
Παπαντωνοπούλου, Βερανζέρου 6, τηλέφωνο: 36.17.213.
Χατζίκου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 115, τηλέφωνα: 64.51.253 / 88.30.872
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
«Κανένας φωτογράφος δεν µπορεί να γίνει πλούσιος». Αυτή είναι η
βασικότερη αρχή για κάποιον που επιλέγει το επάγγελµα. Από κει και πέρα το
ύψος των αποδοχών εξαρτάται από την επαγγελµατική του ικανότητα και από το
πόσο καλά διαπραγµατεύεται τη δουλειά του. Σε γενικές γραµµές, η διαφήµιση έχει
µεγαλύτερες αµοιβές από τον Τύπο. Αρκετοί φωτογράφοι δεν δουλεύουν µε
µισθό, αλλά πληρώνονται µε το «κοµµάτι».
ΩΡΑΡΙΟ
Στις εφηµερίδες και τα περιοδικά δεν υπάρχουν ωράρια. Φωτογραφίσεις
γίνονται κάθε ώρα και στιγµή. Στη διαφήµιση, ο φωτογράφος είναι ο τελευταίος που
καθορίζει το ωράριο εργασίας του…
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερµανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Χρησιµοποιώντας φωτογραφική µηχανή, διάφορους φακούς και φιλµ, τραβά
φωτογραφίες, τις οποίες συνήθως επεξεργάζεται µόνος/η είτε τις δίνει σε εργαστήριο
για να εµφανιστούν. Για τη φωτογράφηση σηµαντικό ρόλο παίζει η χρήση των
φωτισµών αλλά και η επεξεργασία του φιλµ (µοντάζ, φίλτρα κλπ). Χρησιµοποιεί
διαφόρων τύπων ειδικά εξαρτήµατα και εργαλεία όπως φλας, ζουµ, τρίποδα,
λάµπες. Μπορεί να εξειδικεύεται σε διάφορα είδη φωτογραφίας όπως πορτρέτα,
τοπία, κτίρια, µόδα, διαφήµιση, επιστηµονική και βιοµηχανική φωτογραφία.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: µπορεί να σπουδάσει:
- στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, στην ειδικότητα Φωτογραφίας,
- στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, στην ειδικότητα
Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας και
- σε Ιδιωτικές Σχολές Φωτογραφίας.
2.β. Γερµανία: η φοίτηση είναι τριετής στο δυαδικό σύστηµα και υπάρχει πλήρης
αντιστοιχία µεταξύ των προσφερόµενων θέσεων και αιτήσεων.
2.γ. Μ. Βρετανία: για να γίνει κάποιος δεκτός σε κύκλους σπουδών φωτογραφίας
πρέπει οπωσδήποτε να έχει δείγµατα της δικής του ερασιτεχνικής φωτογραφικής
δουλειάς. Υπάρχει πληθώρα κύκλων σπουδών που οδηγούν σε πτυχία BTEC*,
προχωρηµένα GNVQ, HND* συνήθως διετούς διάρκειας καθώς και πανεπιστηµιακά
πτυχία τριετούς διάρκειας. Προσφέρονται επίσης NVQ/SVQ* σε επίπεδο 3 και 4.
Για να εξασκήσει κάποιος το επάγγελµα πρέπει να συµµετάσχει επιτυχώς στις
εξετάσεις του Βρετανικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Φωτογραφίας, η
προετοιµασία για τις οποίες απαιτεί ένα χρόνο. Όσοι εξειδικεύονται στην ιατρική
φωτογραφία συνήθως κάνουν πρακτική άσκηση
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σε νοσοκοµεία, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι φωτορεπόρτερ µπορούν
να παρακολουθήσουν τον κύκλο µαθητείας που προσφέρει το Εθνικό
Συµβούλιο Εκπαίδευσης ∆ηµοσιογράφων ή/και κύκλους σπουδών που
οδηγούν σε πτυχία NVQ/SVQ επίπεδο 4 σε φωτορεπορτάζ.
Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να εργασθεί είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε
εφηµερίδες, περιοδικά και άλλα έντυπα είτε ως συνεργάτης σε κάποιο
φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο. Επίσης, µπορεί να εργασθεί στον κινηµατογράφο
ή στην τηλεόραση. Τέλος, µπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό
του φωτογραφικό στούντιο ή να δηµιουργήσει δικό του πρακτορείο, µόνος/η ή σε
συνεργασία µε συναδέλφους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία ενός
φωτογραφικού στούντιο, ιδιαίτερα για ορισµένους εξειδικευµένους τοµείς, όπως η
διαφηµιστική φωτογραφία, απαιτεί µια σοβαρή επένδυση, η οποία θα πρέπει κατά
διαστήµατα να ανανεώνεται. Η αγορά κλασσικών τυπωµένων φωτογραφιών φαίνεται
να αντιµετωπίζει προβλήµατα κορεσµού τον τελευταίο καιρό, µε συνέπεια τη
συµπίεση των αµοιβών. Οι προοπτικές για το µέλλον φαίνεται να επικεντρώνονται
σε τοµείς όπως ο εξειδικευµένος περιοδικός Τύπος, η διαφήµιση και ορισµένοι νέοι
θεσµοί, όπως οι «φωτοθήκες», επιχειρήσεις δηλαδή, που, έναντι ενός ποσοστού επί
των κερδών, αναλαµβάνουν να προωθήσουν προς ενοικίαση ή πώληση µια
ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Τέτοιες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες αναµένεται να
συµβάλλουν στη βελτίωση των όρων αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας
στον κλάδο.
3.β. Γερµανία: υπάρχει αυξητική τάση στην ανεργία του κλάδου και υψηλός αριθµός
γυναικών, δηλ. 38.9% του συνόλου των φωτογράφων από τις οποίες το 14.5% δεν έχει
απασχόληση.
3.γ. Μ. Βρετανία: επάγγελµα µε καλές προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης, αλλά
µε χαµηλή συµµετοχή γυναικών.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Λογιστές και φοροτεχνικοί θεωρούνται πλέον απαραίτητοι για κάθε
επιχείρηση µικρή ή µεγάλη. Ιδιαίτερα στις µεσαίες και µεγαλύτερες επιχειρήσεις, η
ύπαρξη ειδικευµένων επαγγελµατιών σε λογιστικά και φορολογικά θέµατα είναι ως
ένα βαθµό αναγκαία για τη λειτουργία της. Η κατά τακτά χρονικά διαστήµατα
αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος, η επαναφορά διατάξεων από παλιότερες
φορολογικές νοµοθεσίες που κάποια στιγµή καταργήθηκαν, η εισαγωγή νέων ρυθµίσεων και η πολυπλοκότητα της αγοράς έχει κάνει πολλούς επιχειρηµατίες
και επενδυτές να στραφούν προς άγραν φοροτεχνικής και λογιστικής βοήθειας.
Οι λογιστές ασχολούνται περισσότερο µε το λεγόµενο book-keeping σε βιβλία
διαφόρων κατηγοριών. Οι φοροτεχνικοί ελέγχουν τα βιβλία µιας επιχείρησης και τις
εγγραφές, ασχολούνται µε το κλείσιµο ενός ισολογισµού, την εκκαθάριση µιας
εταιρείας κλπ. Ένας φοροτεχνικός ο οποίος δεν έχει σπουδάσει το αντικείµενο
συνήθως ξεκινάει από βοηθός λογιστή και σιγά σιγά µαθαίνει τη δουλειά. Αρκετοί
φοροτεχνικοί εργάζονται και ως σύµβουλοι για κάποιες -µεγαλύτερες- εταιρείες, ενώ
αρκετά διαδεδοµένα είναι, τα τελευταία χρόνια, τα φοροτεχνικά γραφεία τα οποία
συνεργάζονται µε επιχειρήσεις.
Ο λογιστής στο εξωτερικό θεωρείται στέλεχος επιχείρησης. Στην Ελλάδα
όχι ακόµα, αλλά σύντοµα οι επιχειρήσεις θ' ακολουθήσουν το δρόµο που χαράζεται
στο εξωτερικό. ∆ουλειά του φοροτεχνικού είναι να παρέχει συµβουλές για τον
κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, τον κώδικα φορολογικών στοιχείων, τον κώδικα
φορολογικής δικονοµίας, το ΦΠΑ, τα τέλη χαρτοσήµου, το φόρο µεταβίβασης
ακινήτων, το φόρο κληρονοµιών και δωρεών, τις αντικειµενικές αξίες ακινήτων όπως
επίσης και η παροχή συµβουλών για τους αναπτυξιακούς νόµους στους επενδυτές.
Το µέλλον για κάποιο νέο επαγγελµατία είναι οι ελεγκτικές λογιστικές
εταιρείες, τα περίφηµα auditors. Αυτές είναι συνήθως εταιρείες δικτυωµένες σε όλον
τον κόσµο, που σηµαντικό µέρος της δουλειάς τους είναι να βγάζουν αναλυτικά την
καθαρή θέση µιας επιχείρησης, συνήθως όταν πρόκειται για πώληση, συγχώνευση
κλπ. Οι εταιρείες αυτές αναπτύσσονται ραγδαία ενώ πολλές είναι θυγατρικές
πολυεθνικών.
Τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας επαγγελµατίας καθορίζονται από τους
στόχους του (και τις ικανότητες του). Για όσους έχουν επενδύσει σε υψηλότερους
στόχους και σε υψηλότερες αποδοχές οι πανεπιστηµιακές γνώσεις δεν αρκούν. Η
πείρα και η ενασχόληση µε τις διαφορετικές πτυχές των φορολογιστικών θεµάτων
είναι το «µεγάλο σχολείο» για τον επαγγελµατία. Ο καλός φοροτεχνικός, όπως
λένε οι γνωρίζοντες, είναι αυτός που έχει ένα πλήρες και ενηµερωµένο αρχείο και
ξέρει πού ν' ανατρέξει όταν προκύπτει κάποιο θέµα. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει
συνεχή και συστηµατική ενηµέρωση, να παρακολουθεί την ελληνική
βιβλιογραφία, τα σχετικά νοµικά και οικονοµοτεχνικά περιοδικά και να διαθέτει
ακριβή και πλήρη βιβλιοθήκη. Τίποτα δεν καταργείται για πάντα στα φορολογικά
θέµατα. Έρχονται και επανέρχονται πράγµατα που παλιότερα είχαν καταργηθεί.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Η εξειδίκευση περνάει µέσα από τις γνώσεις λογιστικής. Οι περισσότεροι
είναι απόφοιτοι οικονοµικού κλάδου σπουδών ή και απόφοιτοι της Νοµικής.
Στην ανώτερη εκπαίδευση υπάρχει τµήµα Λογιστικής στα ΤΕΙ Πειραιά,
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Σερρών, Χαλκίδας
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και Μεσολογγίου. Τµήµατα για υπαλλήλους λογιστηρίου υπάρχουν στα περισσότερα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια της χώρας.
Ιδιωτικές σχολές για σπουδές λογιστικής υπάρχουν δεκάδες στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, το Αγρίνιο και την Καβάλα. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ορισµένες:
ΑΘΗΝΑ
 «∆ΕΛΤΑ», Ρεθύµνης 3, τηλέφωνα: 823.06.67, 822.59.83.
 Κορέλκο, Ακαδηµίας 85, τηλέφωνο: 32.44.611-4
 Κοντολέφα, Βερανζέρου 1, τηλέφωνα: 361.04.54, 362.64.53
 Μανώλα, Στουρνάρη 26, τηλέφωνο: 524.90.44
 Ξυνή, Στουρνάρη 41, τηλέφωνο: 52.22.969
 Ωµέγα, Καραγεώργη Σερβίας 1, τηλέφωνο: 32.28.666
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 ∆ΕΛΤΑ Β. Ελλάδας, ∆ωδεκανήσου 24, τηλέφωνο: (031) 520.771
 «Ανδροµέδα», Εγνατίας 128, τηλέφωνο: (031) 263.717
 «ΑΛΚΗ», Προµηθέως 33, τηλέφωνο: (031) 520.983
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Οι απλοί λογιστές και οι βοηθοί λογιστών αµείβονται µε βάση τη σχετική
σύµβαση που ξεκινάει από 100.000 δραχµές περίπου (ο βασικός και ένα επίδοµα).
Στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν και πολύ ψηλότερες αποδοχές. Ένας νέος
επαγγελµατίας που είναι καλός στη δουλειά του δεν θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να
έχει µέσες µηνιαίες αποδοχές γύρω στις 250.000 δραχµές.
ΩΡΑΡΙΟ
Σταθερό ωράριο (8ωρο) έχουν µόνο όσοι εργάζονται ως υπάλληλοι. Ένας
υψηλόβαθµος λογιστής - φοροτεχνικός, πάντως, δεν έχει σταθερό ωράριο κι αυτό
εξαρτάται, φυσικά, από τις συνθήκες. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν έχουν σίγουρα
ωράριο.
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Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
Υψηλόµισθοι επαγγελµατίες ή τεχνίτες του µεροκάµατου; υπάρχουν αρκετοί
υδραυλικοί µε υψηλές µηνιαίες αποδοχές, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για όλους. Οι
«υψηλόµισθοι» του κλάδου είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοί που έχουν µαγαζί
µε υδραυλικά είδη, αναλαµβάνουν επισκευές και αντικαταστάσεις σε σπίτια
και καταστήµατα. Και από αυτούς όχι όλοι. Τα «µερεµέτια», όπως τα ονοµάζουν,
είναι η λύση στην οποία καταφεύγουν οι περισσότεροι για να αυξήσουν το µηνιαίο
εισόδηµα τους. Παρ" όλο που η αµοιβή για τα µεροκάµατα ρυθµίζεται από συλλογική
σύµβαση, η σχετική ελευθερία που επικρατεί στον έλεγχο των αµοιβών
επιτρέπει την... απελευθέρωση τους στην πράξη.
Υδραυλικοί υπάρχουν τριών ειδών. Οι εργαζόµενοι στις οικοδοµές, οι
εργαζόµενοι ως υπάλληλοι σε εταιρείες, εργοστάσια ή στο ∆ηµόσιο και οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες που έχουν µαγαζιά και προσλαµβάνουν υδραυλικούς.
Οι πρακτικές γνώσεις, αν και είναι οι βασικές, δεν αρκούν. Πολλοί νέοι που
εργάζονται σε κάποιον µάστορα, παρακολουθούν ταυτόχρονα µαθήµατα σε
τεχνικές σχολές (δηµόσιες ή ιδιωτικές) ή παίρνουν µέρος στα προγράµµατα
εκµάθησης του ΟΑΕ∆. Ένα από τα πιο σηµαντικά προσόντα που παίρνει κανείς
από τα θεωρητικά µαθήµατα είναι η δυνατότητα να διαβάζει τα σχέδια των
µηχανικών πάνω στα οποία βασίζεται η δουλειά των υδραυλικών. Από κει και πέρα
ένας υδραυλικός πρέπει να «πιάνουν τα χέρια του και να κόβει το µυαλό του, ώστε
να µπορεί να συλλαµβάνει την διεκπεραίωση µιας εργασίας».
Περισσότεροι από 3.000 υδραυλικοί εργάζονται σήµερα σε όλη την Ελλάδα
ως ηµεροµίσθιοι σε οικοδοµικές εργασίες. Το µέλλον του επαγγέλµατος είναι
συνυφασµένο µε τις οικοδοµικές εργασίες. Όσο υπάρχουν, θα υπάρχουν υδραυλικοί
Και βέβαια, όσο αυξάνουν οι φθορές τόσο αυξάνουν και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
και φυσικά τα έσοδα από τα µερεµέτια.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ο πλέον διαδεδοµένος τρόπος για να µάθει κανείς τη δουλειά έχει τις ρίζες
του στο θεσµό της «µαθητείας» µε τη διαφορά, φυσικά, ότι οι υδραυλικοί δεν
διατηρούν και σήµερα τη δοµή της συντεχνίας. Το επάγγελµα είναι ανοιχτό σε
όλους. ∆ηµόσιες Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές υπάρχουν στην Αθήνα (Μαρούσι,
Άγ. Ανάργυροι, Σιβιτανίδειος), στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη.
Ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές υπάρχουν στην Αθήνα και την
Πάτρα:
ΑΘΗΝΑ
¾
« Ηράκλειτος» ∆ήµου Νικαίας, Π. Ράλλη 98, τηλέφωνο: 4954237
¾
«Ήφαιστος» (Αθηναϊκός Εκπαιδευτικός Σύνδεσµος), Ρως 3, τηλέφωνο
2281228
ΠΑΤΡΑ
¾
«Τριάντειος» τέρµα Ιωνίας, τηλέφωνο: 322023
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Μεροκάµατα (µεικτά): Για τεχνίτη χωρίς τριετία και έγγαµο είναι 6.325.
Για τεχνίτη µε µια τριετία και έγγαµο είναι 6.613. Για τεχνίτη µε δύο τριετίες και
έγγαµο είναι 6.900. Για τεχνίτη άγαµο χωρίς τριετία είναι 5.750. Για τεχνίτη άγαµο µε
µία τριετία είναι 6.038. Για τεχνίτη άγαµο µε δύο τριετίες είναι 6.325.
ΩΡΑΡΙΟ
Πενθήµερο µε 7,45 ώρες την ηµέρα
Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα
στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερµανία
1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος
Τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης σε
κτίρια ή και ολόκληρη περιοχή σύµφωνα µε το σχέδιο του µηχανικού. Επίσης,
τοποθετεί, συνδέει και συντηρεί είδη υγιεινής, θέρµανσης, ύγρανσης της
ατµόσφαιρας καθώς και συστήµατα αλεξικέραυνων. Στη Γερµανία απασχολείται και
µε τη µόνωση των ταρατσών και σκεπών των κτιρίων χρησιµοποιώντας ειδικά
κράµατα µετάλλων. Στη Μ. Βρετανία απασχολείται επίσης µε εγκατάσταση και
συντήρηση συστηµάτων θέρµανσης µε φωταέριο (γκάζι). Πρέπει να µπορεί να
εργαστεί ακολουθώντας σχέδια και διαγράµµατα και να υπολογίζει το κόστος των
υλικών και τη διάρκεια της απαιτούµενης εργασίας.
2. Εκπαίδευση
2.α. Ελλάδα: Μπορεί να σπουδάσει:
- στις Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και
στις Ιδιωτικές, στην ειδικότητα Υδραυλικών και Θερµικών Εγκαταστάσεων.
- στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆, στην ειδικότητα Υδραυλικού
Θερµοϋδραυλικού,
- στις Σχολές Συνεχιζόµενης Κατάρτισης του ΟΑΕ∆, στην ειδικότητα του
Υδραυλικού.
2.β. Γερµανία: Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 3,5 χρόνια στο δυαδικό σύστηµα,
από τα οποία το ένα σε πολυτεχνείο για όσους εξειδικεύονται στη χρήση των
µετάλλων για αποχετεύσεις, παροχές νερού και µονώσεις. Υπάρχουν περισσότερες
αιτήσεις από θέσεις εκπαίδευσης.
2.γ. Μ. Βρετανία: Η ύπαρξη σχετικών σπουδών δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την άσκηση του επαγγέλµατος. Πολλοί υδραυλικοί έχουν επαγγελµατικές γνώσεις
που αποκτήθηκαν εµπειρικά και πιστοποιήθηκαν από επαγγελµατικά σωµατεία,
όπως το Ινστιτούτο Υδραυλικής. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εθνικού Συµβουλίου
Εκπαίδευσης της Βιοµηχανίας απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο NVQ επιπέδου 2, ενώ
για την άσκηση ορισµένων δραστηριοτήτων απαιτείται NVQ επιπέδου 3.
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3. Απασχόληση - Αγορά Εργασίας
3.α. Ελλάδα: Μπορεί να εργασθεί ως συντηρητής υδραυλικών εγκαταστάσεων σε
επιχειρήσεις ή να διατηρεί δικό του εργαστήριο. Οι προοπτικές ως ελεύθερου
επαγγελµατία δείχνουν ευνοϊκές, αφού η αγορά είναι ανοικτή για τους
υδραυλικούς. Παρά την κρίση της οικοδοµής, η ζήτηση του επαγγέλµατος του
υδραυλικού φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητική, κυρίως στον τοµέα της
συντήρησης και των επισκευών. Μπορεί να εργασθεί ως τεχνικός ή ως εγκαταστάτης
στο δηµόσιο τοµέα ή σε επιχειρήσεις κατασκευής και εµπορίας ειδών θέρµανσης και
ύδρευσης (αγωγοί, καλοριφέρ κλπ) και σε τεχνικά έργα. Οι προοπτικές ως ελεύθερου
επαγγελµατία δείχνουν ευνοϊκές.
3.β. Γερµανία: Το επάγγελµα έχει καλές προοπτικές και χαµηλή ανεργία. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι µόνο το 0,8% των υδραυλικών είναι γυναίκες. Επειδή µεγάλο µέρος της
προσφερόµενης απασχόλησης αφορά σε στέγες και σκεπές, είναι σηµαντικό οι
υποψήφιοι να µην υποφέρουν από υψοφοβία και να έχουν αυξηµένες δεξιότητες
στη χρήση µετάλλων, ιδίως αλουµινίου
3.γ. Μ. Βρετανία: Μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος/η επαγγελµατίας, µε
εξαρτηµένη εργασία σε µεγάλη εταιρεία συντήρησης και επισκευών ή στις δοµικές
κατασκευές µε υπεργολαβίες. Επάγγελµα µε καλές προοπτικές απασχόλησης και
εξέλιξης, αλλά µε πολύ χαµηλή συµµετοχή γυναικών
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