
15o ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  
Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 

 Σχολικό έτος 2015-1016 

                                 Ημερίδα ΚΕΣΥΠ Λευκού Πύργου 

                                              Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης 

18/04/2016 

https://15epalthessalonikis.wordpress.com/ 



Τίτλος Προγράμματος 

   « Επαγγέλματα σχετικά με τον Τομέα Ηλεκτρονικής & 

Νέων Τεχνολογιών. Η κατάσταση στην Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας » 



Παιδαγωγικοί Στόχοι προγράμματος 

 Ευαισθητοποίηση για το εργασιακό μέλλον, τις σπουδές και τη 
δια βίου εκπαίδευση 

 Απόκτηση ικανοτήτων στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικών 
με τα επαγγέλματα, τα εργασιακά  δικαιώματα και τις 
επαγγελματικές υποχρεώσεις 

 Απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες, 
με επαγγελματικούς φορείς και Επιμελητήρια 

 Απόκτηση δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης, ομαδικής εργασίας 
και ανάληψης πρωτοβουλίας 

 Απόκτηση ικανοτήτων ορθής σύνταξης βιογραφικού 
σημειώματος, τεχνικών συνέντευξης επιλογής και «έξυπνων 
τεχνικών» για επιτυχή παρουσίαση  



Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 

οι Μαθητές της Γ΄ Τάξης:  

- Αντωνάκης Χρήστος, Αρχαγγελάκης Νικόλαος, Ζεμπίλης Αλέξανδρος, Ζίντρο Δημήτριος, 

Ζουλέκου Ερμάλ, Ηλιόπουλος Οδυσσέας, Καρατζιοβάλης Ιωάννης, Κουλάς Ορέστης, Μανέ 

Γκέϊσι, Μπαχαρίδης Δημήτριος, Οτιασβίλι Ντάβιτ, Πέσιος Ιωάννης, Χατζαρόπουλος 

Δημήτριος (ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων) 

- Αγγελίδης Αντώνιος, Βελόπουλος Αθανάσιος, Γεωργιάδης Άγγελος, Γραμπότσκα 

Σωτηράκη, Κοντοπούλου Αικατερίνη, Μαλακόπουλος Παναγιώτης, Μουτάφη Παρασκευή, 

Μουτζουρίδης Ελευθέριος, Μυλωνάς Ευστάθιος, Οικονόμους Ευθύμιος, Παππάς 

Δημήτριος, Στεργίου Νικόλαος, Φιλιπποπούλου Στυλιανή (ειδικότητα:Τεχνικός Δικτύων 

και Τηλεπικοινωνιών)   

οι Εκπαιδευτικοί:  

- Γκίνη Καλλιόπη (ΠΕ02) 

- Ίτσαρη Αικετερίνη (ΠΕ17.08) 

- Καντάρη Μαρία (ΠΕ12.10)  

- Φελέκης Ιωάννης (ΠΕ17.04, Υπεύθυνος Έργου)  

 

23 ΜΑΘΗΤΕΣ ,  3 ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  
&  

4  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 



Το σχολείο μας...  
15ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης 



Λίγα Λόγια για τo Σχολείο μας 

 Το σχολείο μας βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.  

 Στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα “Ευκλείδης”, ενός 
συγκροτήματος με μεγάλη ιστορική παράδοση, στην Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας μας. 

  Το σχολείο παρέχει Επαγγελματική Εκπαίδευση σε επίπεδο 
Ανώτερης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, βρίσκεται σε νέο κτίριο, επί της 
οδού Κατσιμίδη 11 και τη φετινή σχολική χρονιά έχει 354 μαθητές.  

 Τα Εργαστηριακά μαθήματα γίνονται στις εργαστηριακές αίθουσες 
του 4ου Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, το οποίο συστεγάζεται στο κτίριο της 
οδού Κατσιμίδη 



Η πορεία του προγράμματος 

1. Ενημέρωση για τις Τεχνικές αναζήτησης εργασίας 

2. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος 

3. Κριτήρια Αξιολόγησης Βιογραφικού Σημειώματος 

4. Συνέντευξη επιλογής 

i. Προετοιμασία για τη Συνέντευξη 

ii. Βασικά  στοιχεία  κατά  τη διεξαγωγή της Συνέντευξης 

iii. Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της Συνέντευξης 

iv. Συνοδευτική Επιστολή 

5. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας στο Διαδίκτυο, Δημιουργία Θετικής 
Σκέψης, Δεξιότητες Διεκδίκησης 

6. Επαγγέλματα Τομέα Ηλεκτρονικής, Επαγγελματικό προφίλ, Αγορά 
Εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη 

7. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ, τομέα Ηλεκτρονικής 

 
 



Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας στο Διαδίκτυο 
 Δημιουργία Θετικής Σκέψης - Δεξιότητες Διεκδίκησης 



• Αναζήτηση εργασίας στο διαδίκτυο 

 

• Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα 

 

• Δημιουργία Θετικής Σκέψης 
• «Όταν σκέφτομαι πώς θα βρω εργασία, αγχώνομαι τόσο πολύ, που νιώθω 

ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω.» «Η εύρεση εργασίας με απασχολεί 
ιδιαίτερα, γιατί είμαι ένα υπεύθυνο άτομο και ενδιαφέρομαι για το 
μέλλον μου.» 

• «Οι γονείς μου με πιέζουν να βρω δουλειά και με αγχώνουν περισσότερο.» 
«Αναγνωρίζω ότι οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την εξέλιξή μου και 
λαμβάνω υπόψη μου την άποψή τους.» 

• «Δεν είμαι τόσο καλός/ή για να με επιλέξουν για τη θέση του ηλεκτρονικού 
από την εταιρία.» «Οι υποψήφιοι για τη θέση του ηλεκτρονικού στην 
εταιρία μπορεί να είναι αρκετοί, αλλά εγώ διαθέτω τις συγκεκριμένες χ 
ικανότητες που θα μετρήσουν θετικά για την υποψηφιότητά μου.» 



• Δεξιότητες Διεκδίκησης 

• «Θέλω να βρω εργασία, αλλά δεν μπορώ να 
αντιμετωπίσω τα εμπόδια.»  

• «Θέλω να βρω εργασία και θα προσπαθήσω να 
αντιμετωπίσω τις καταστάσεις που θα με 
οδηγήσουν στο στόχο μου.»  

 Το δεν μπορώ υπονοεί ότι δεν έχω έλεγχο της ζωής μου, 
γεγονός που συνήθως δεν ισχύει για τα απλά πράγματα. 

 

• Διαχείριση Άγχους 

 

• Πτυχές του εαυτού μου… 

 



5 οδηγίες για την αναζήτηση εργασίας 

• Γνώρισε τον εαυτό σου και αποφάσισε με τι ακριβώς 
θέλεις να ασχοληθείς 

• Δημιούργησε έναν κύκλο γνωριμιών που θα σε 
βοηθήσει να βρεις εργασία 

• Προσπάθησε να είσαι ευέλικτος και προσαρμοστικός 

• Προετοίμασε και ανανέωνε συνεχώς τον προσωπικό 
σου φάκελο επαγγελματικών προσόντων & 
πιστοποιητικών 

• Διερεύνησε τις Αγγελίες και ετοίμασε το Βιογραφικό 
σου Σημείωμα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις 

 



• Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών 

•  Π.Δ. 372/1997 (ΦΕΚ 243, τ.Α’/ 03.12.1997) 

• Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 

• Π.Δ. 346/1989 (ΦΕΚ 158 τ.Α’/ 14. 06.1989) και 

• Π.Δ. 360/1989(ΦΕΚ 161 τ.Α΄/ 16. 06.1989). 

• Μηχανικός  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. 

• Π.Δ. 345/1989 (ΦΕΚ 158 τ.Α’/ 14. 06.1989). 

• Ραδιοηλεκτρολόγος 

• Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/10. 10.2003) 

• Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ 292 τ.Α’/29. 10.1953) 

• Ραδιοτεχνίτης 

• Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/10. 10.2003) 

• Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ 292 τ.Α’/29. 10.1953) 

 



ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρονικής αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό 
να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά όπως: 

  Κατασκευή και Έλεγχο αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, 
αυτόνομα ή σε τμήματα ηλεκτρονικών συσκευών (κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση) 

 Εγκαθιστά, ελέγχει, συντηρεί, ανιχνεύει και επισκευάζει βλάβες σε ηλεκτρονικές 
οικιακές, επαγγελματικές, ραδιοτηλεοπτικές, ηχητικές συσκευές. 

 Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει και συντηρεί: α) εγκαταστάσεις κεραιών 
TV/Radio/Radiolinks, β) εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας-συναγερμούς και 
τηλεπίβλεψης χώρων (κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης CCTV), γ) συστήματα 
ενσύρματων και ασύρματων δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων 

 Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών 
συσκευών και δικτύων Η/Υ. 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρονικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε: 

  Τηλεπικοινωνίες (εταιρίες σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και παρόχους ίντερνετ) 

  Ραδιοφωνία, Τηλεόραση, Κινηματογράφο, Στούντιο ήχου 

  Εταιρίες και εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών 
(service λευκών και μαύρων συσκευών) 

  Εταιρίες που ασχολούνται με εγκαταστάσεις Η/Υ και δικτύων Η/Υ 

  Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες κατασκευής/συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών συσκευών  
(εγκατάσταση, συντήρηση, πωλήσεις) 

  Εταιρίες μικροφωνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων φωτισμού συναυλιών 
και επαγγελματικών χώρων διασκέδασης 

  Εταιρίες με συστήματα αυτοματισμών 

  Εταιρίες με συστήματα τηλεειδοποίησης και φωτεινών επιγραφών 

  Εταιρίες που εμπορεύονται Ιατρικά μηχανήματα (εγκατάσταση, συντήρηση, 
πωλήσεις) 

 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

  Εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων κεραιών 

 Εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας, συναγερμών, 
τηλεπίβλεψης χώρων 

 Εταιρίες φωτοτυπικών μηχανημάτων και τηλεφωνικών κέντρων 
(πωλήσεις, εγκαταστάσεις, συντήρηση/service) 

 Καταστήματα πώλησης συσκευών νέων τεχνολογιών (ήχου, εικόνας, 
υπολογιστών, multimedia, δικτυακών προϊόντων κλπ) 

 Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας (εφόσον αποκτήσει την απαραίτητη 
προϋπηρεσία 1,5 έτους (400 ένσημα) για την απόκτηση Άδειας 
Επαγγέλματος “Ραδιοτεχνίτη”) 

 Σε Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, σε Ν.Π.Δ.Δ. & 
Ν.Π.ΙΔ.,  σε ΔΕΚΟ, σε Ο.Τ.Α. (μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ, για 
μόνιμο και εποχιακό προσωπικό, στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών) 



O απόφοιτος των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικής μπορεί να 
αποκτήσει τις παρακάτω  επαγγελματικές άδειες: 

1. Τεχνικός στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και του Service : 

 Άδεια ως “Βοηθός Ραδιοτεχνίτη”, με το πτυχίο χωρίς εξετάσεις   

 Άδεια ως “Ραδιοτεχνίτης” με 400 ημερομίσθια ως “Βοηθός Ραδιοτεχνίτη”)  

 

2. Άδεια εργασίας Β’ κατηγορίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (με το 

πτυχίο, χωρίς εξετάσεις): 

• Τεχνικός εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης 

μηχανημάτων συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού (πλην αυτών που 

τοποθετούνται σε αυτοκίνητο),  

• Τεχνικός εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης 

σημάτων συναγερμού,   

• Τεχνικός εκπόνησης μελετών και σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας  

 Ή να εργαστεί Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας. 
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EURES  
Ευρωπαϊκή Πύλη Για Την Επαγγελματική Κινητικότητα 

https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage 



Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES 

Μήπως… 

 είσαι 18-35 ετών; 

 είσαι υπήκοος και νόμιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ 
των 28 ή της ΕΖΕΣ/του ΕΟΧ (Ισλανδία και 
Νορβηγία); 

  αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή 
κατάρτισης στη χώρα σου; 

 είσαι διατεθειμένος να μετεγκατασταθείς σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, για 
τουλάχιστον έξι μήνες για εργασία, άσκηση ή 
μαθητεία; 

 Εάν η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα 
είναι « Ναι», τότε το πρόγραμμα «Η πρώτη σου 
δουλειά μέσω του EURES» θα μπορούσε να 
λύσει το πρόβλημά σας. 

 



Τι θα αποκομίσω με το EURES; 

• Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής κινητικότητας που βοηθάει τους νέους να 
βρουν ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας 
σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία 
και τους εργοδότες να βρουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. 
Αποσκοπεί στην αντιστοίχιση θέσεων εργασίας που είναι 
δύσκολο να καλυφθούν, με νέους που ζητούν απασχόληση και 
άτομα από ολόκληρη την Ευρώπη που επιθυμούν κατάρτιση 
μέσα από την εργασία.                                  

• Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES σού προσφέρει τη 
δυνατότητα να λάβεις οικονομική ενίσχυση για τη μετάβασή σου 
στο εξωτερικό για επαγγελματική συνέντευξη, καθώς και για την 
εκπαίδευση (π.χ. μαθήματα γλώσσας), την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και τα έξοδα μετεγκατάστασής σου. 

• https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js  
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 «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» 

Τι προσόντα απαιτούνται; 

• Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι ανοιχτή σε 
υποψηφίους με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και/ή 
επαγγελματικής εμπειρίας. 

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε; 

• Ο οδηγός «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» παραθέτει τους 
όρους και τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους προς τις κύριες υπηρεσίες 
απασχόλησης και τους εταίρους τους που προσφέρουν το 
πρόγραμμα.  

 
https://ec.europa.eu/eures/public/language-
selection 



Σχετικές Ιστοσελίδες 

• www.oaed.gr  

• www.eoppep.gr 

• www.thessaloniki.gr   

• Γραφείο Εργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης - Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΣΕ 

 

 

 

• EURES - Ευρωπαϊκή Πύλη Για Την Επαγγελματική Κινητικότητα 

•https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage  

•https://jobs.theguardian.com/jobs/europe/ 

•https://www.eurojobs.com/ 
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• Electronics engineers work on a project through all its stages; from the initial brief for a 

concept, through the design and development stage, to the testing of one or more 
prototypes, and through to the final manufacture and implementation of a new product 
or system. 

Exact duties vary, depending on the industry, but tasks may include: 

• discussing proposals with clients; 

• working with colleagues to design new systems, circuits and devices or develop existing 
technology; 

• testing theoretical designs; 

• writing specifications and technical reports; 

• following defined development processes; 

• systematically improving the detailed design of a piece of electronic equipment; 

• ensuring that a product will work with devices developed by others, can be made again 
reliably, and will perform consistently in specified operating environments; 

• creating user-friendly interfaces; 

• ensuring safety regulations are met; 

• project planning and preparing budgets; 

• attending meetings with subcontractors; 

• supervising technicians, craftspeople and other colleagues; 

• keeping up to date with developments in technologies and regulations. 

 



You will need to have: 

• a high level of technical knowledge and IT skills; 

• strong analysis and practical problem-solving abilities; 

• oral, written and diagrammatic communication skills, 
with the ability to translate complex ideas into clear 
concepts; 

• creativity, innovation and attention to detail; 

• strategic thinking and commercial awareness; 

• organisation, project management and leadership 
skills; 

• ability to work in a multidisciplinary team; 

• an understanding of electrical health and safety 
legislation. 

 



• Pre-entry experience is not essential, but is a strong 
asset. A relevant placement or industry-based project 
is useful. You might be able to count some of the 
experience gained during a sandwich placement 
towards qualifying for CEng status. 

• Vacation work, placements and sandwich courses all 
provide crucial evidence of skills development and 
commercial awareness, which are increasingly 
important in this sector. 

 



Electronics engineers can find employment in a range of industries. These 
include: 

• the electrical and electronics industry, including robotics, digital technology, 
automotive, telecommunications, electronics consultancies and electronic 
equipment manufacturers; 

• other engineering industries, such as aerospace, energy, chemical and marine; 

• non-electrical organisations, e.g. helping to implement and maintain computer 
systems, telecommunications and other technical equipment; 

• utility companies; 

• research establishments, both academic and commercial; 

• the public sector, including the Civil Service, local authorities, hospitals and 
educational institutions; 

• government departments like the Ministry of Defence (MoD) within specialist 
areas such as the Defence Engineering and Science Group (DESG) 
Graduate Scheme. 

 

https://www.gov.uk/government/collections/desg-graduate-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/desg-graduate-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/desg-graduate-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/desg-graduate-scheme


• CWJobs 

• Electronics Weekly 

• The Engineer Jobs 

• Engineering & Technology Jobs 

• TopEngineeringJobs.com 

 

http://www.cwjobs.co.uk/
http://www.electronicsweekly.com/
http://jobs.theengineer.co.uk/
http://engineering-jobs.theiet.org/
http://www.topengineeringjobs.com/


Get more tips on how to find a job  

create a successful CV and cover letter  

prepare for interviews 

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/getting-a-job/how-to-find-a-job
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/interview-tips


Πηγές πληροφόρησης παρουσίασης 

• http://epal-
akrot.chan.sch.gr/electronics/courses.html  

• https://ec.europa.eu/ 

• www.skywalker.gr  

• www.proson.gr  

• www.aggeliopolis.gr  

• www.kariera.gr  

• www.humanfactor.gr  

http://epal-akrot.chan.sch.gr/electronics/courses.html
http://epal-akrot.chan.sch.gr/electronics/courses.html
http://epal-akrot.chan.sch.gr/electronics/courses.html


Οι μαθητές και οι καθηγητές του 15ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης 

Σας ευχαριστούμε 
πολύ… 

 


