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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Λίγα λόγια πριν την ανάγνωση.... 

 

Πρόλογος : Προσδοκίες και λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου  

                    θέματος 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 1 .  ΟΜΑΔΑ :  POWER RANGER 

                            ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Κεφάλαιο 1         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

                    1.1  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ελεγκτή εναέριας    

                                κυκλοφορίας 

                    1.2   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Αερολιμενικού 

                    1.3   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Πολιτικού μηχανικού  

                                        ( από την Καρπουζλή Δέσποινα)  

 

                    1.4   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη κυλικείου  

                    1.5   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Διανομέα εφημερίδων 

                    1.6   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Οδηγού φορτηγού 

(από τον Κρατημένο Άγγελο) 

 

                    1.7    Παρουσίαση του επαγγέλματος του Χειρουργού 

                    1.8    Παρουσίαση του επαγγέλματός του Οικονομολόγου  

                                              ( από τη  Δροσάκη Ελένη ) 
 

                    1.9    Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη 

                    1.10   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ζωγράφου 

                                              (από το Μαρκόπουλο Βασίλη) 



 

Κεφάλαιο 2     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Κεφάλαιο 3     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

                  

ΥΠΟΘΕΜΑ 2    ΟΜΑΔΑ : CLUB 4 

          ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Κεφάλαιο 1         ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

                    1.1  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιστορικού  

                    1.2   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Αστυνομικού 

                    1.3   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Ιατρού-μικροβιολόγου 

                                        ( από τη Βασιλοπούλου Μαρία )  

 

                    1.4   Παρουσίαση του επαγγέλματος της Μαίας    

                    1.5   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Φυσικοθεραπευτή  

                    1.6   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Λογοθεραπευτή  

( από τη Βασιλειάδου Αλεξάνδρα ) 

 

                    1.7    Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη  

                                  διαφημιστικής εταιρείας    

                    1.8    Παρουσίαση του επαγγέλματός της  Μαγείρισσας 

                       1.9    Παρουσίαση του επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας 

                                          ( από τον Τσιονά Χρήστο) 

 

                    1.10   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Φυσικού - Ερευνητή 

                    1.11   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Οδοντίατρου  

                       1.12   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Βιοχημικού  

                                     ( από τον Αντέλεκε Χρήστο ) 

 



Κεφάλαιο 2     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Κεφάλαιο 3     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 3   ΟΜΑΔΑ :  THE PROS 

                 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Κεφάλαιο 1      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

                    1.1  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη καταστήματος 

                    1.2   Παρουσίαση του επαγγέλματος της  Τραγουδίστριας 

                    1.3   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Ιατρικού επισκέπτη  

                                        ( από τη  Μελισσάρη Ελένη )  

 

                    1.4   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Ιδιωτικού υπαλλήλου 

                    1.5   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Στρατιωτικού Π.Ν. 

                    1.6   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Εργαζόμενου σε  

                                εθελοντική οργάνωση 

 (από τη Μπόικου Δήμητρα ) 

 

                    1.7    Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Ψυχολόγου    

                    1.8    Παρουσίαση του επαγγέλματός της  Υποδιευθύντριας σε  

                                 τράπεζα 

                       1.9    Παρουσίαση του επαγγέλματος της Νοσοκόμας 

                                          ( από τον Καλούδη Φοίβο ) 

 

                    1.10  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη ασφαλιστικού  

                                 γραφείου 

                                           ( από τον Εκατομάτη Λεωνίδα ) 

 

                    1.11   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα 

                                     ( από το Ζαχαράκη Γρηγόρη ) 



 

Κεφάλαιο 2     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Κεφάλαιο 3     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

                   

 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 4   ΟΜΑΔΑ :  Η ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

            ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Κεφάλαιο 1      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

 

                    1.1  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανικού Αεροσκαφών 

                    1.2   Παρουσίαση του επαγγέλματος της  Ρεσεψιονίστ 

                    1.3   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Δασκάλου 

                                        ( από τη Νάγου Δανάη )  

 

                    1.4   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Φυσικού 

                    1.5   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Πιλότου μαχητικού   

                                αεροσκάφους               

                    1.6   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Στρατιωτικού στο  

                                Πολεμικό Ναυτικό 

 ( από το Ζήση Γιάννη ) 

 

                    1.7    Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Προπονητή μπάσκετ 

                    1.8    Παρουσίαση του επαγγέλματός του  Ζαχαροπλάστη     

                                                   ( από τον Καλογερόπουλο Ραφαήλ  ) 

 

                     1.9    Παρουσίαση του επαγγέλματος της  Οδοντίατρου 

                                                   ( από τον Παπαλόη Νίκο  ) 



 

                   

Κεφάλαιο 2     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Κεφάλαιο 3     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 5   ΟΜΑΔΑ : ΟΙ ΠΑΝΑΘΛΙΟΙ               

            ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Κεφάλαιο 1      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

 

                    1.1  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή 

                    1.2   Παρουσίαση του επαγγέλματος της  Δημοσιογράφου 

                    1.3   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Μαθηματικού 

                                        ( από τη Σαββόγλου Εύη )  

 

                    1.4   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Δύτη 

                    1.5   Παρουσίαση του επαγγέλματος της  Κομμώτριας  

                       1.6   Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Ποδοσφαιριστή 

 ( από τον Μπρίκη Παναγιωτη  ) 

 

                    1.7    Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Τραπεζικού υπάλληλου 

                    1.8    Παρουσίαση του επαγγέλματός του  Υπάλληλου (ΙΚΑ –    

                                 ΕΤΑΜ) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)   

                                            ( από τον Παπαδήμο Δημήτρη  ) 

 

                     1.9    Παρουσίαση του επαγγέλματος του Λογιστή   

                        1.10 Παρουσίαση του επαγγέλματος του   Σεφ                     

                                                   ( από το Μύαρη Φώτη  ) 

 



          1.11 Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Μελισσοκόμου                           

                       1.12 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή  

                                       (από τη Γερούτη Ελένη  - Ουρανία )      

        

Επίλογος     i) Εντυπώσεις από επισκέψεις επαγγελματιών στο 

                            χώρο του σχολείου 

                       ii) Εντυπώσεις από την ερευνητική εργασία 

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ... 

 

Η ερευνητική μας εργασία με τον τίτλο '' Παρουσιάσεις επαγγελμάτων και κριτήρια επιλογής του 

επαγγέλματος'' πραγματοποιήθηκαν με τον ακόλουθο τρόπο. Πήραμε συνεντεύξεις από συγγενικά 

και φιλικά μας πρόσωπα για το επάγγελμά τους χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο που κάθε 

ομάδα είχε συντάξει ξεχωριστά. Έπειτα, ετοιμάσαμε τις παρουσιάσεις αυτών των συνεντεύξεων 

(μέχρι και τρεις ) και επίσης αναλύσαμε ποια κριτήρια ήταν για τον καθένα σημαντικά για την 

επιλογή του επαγγέλματος. Το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση εικόνων που θα 

συνόδευαν κάθε επάγγελμα. 

Έγιναν επισκέψεις επαγγελματιών στο χώρο του σχολείου, του κ. Αγιούμπ Μίλτου, φαρμακοποιού, 

και του κ. Δροσάκη Ιωάννη, αξιωματικό της αστυνομίας, οι οποίοι μας ενημέρωσαν για το 

επάγγελμά τους και τους ευχαριστούμε. Τέλος, ευχαριστούμε και την κ. Πονηρού Κατερίνα, 

καθηγήτρια του σχολείου μας και πρώην υπεύθυνη ΣΕΠ, που μας βοήθησε αναφορικά με την λήψη 

απόφασης για την επιλογή της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας. 

 

                                        

 

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Προσδοκίες και λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος 

 

 

Επέλεξα αυτό το project γιατί μου αρέσει η ομαδική εργασία και θα έχω την ευκαιρία να 

ανταλλάξω απόψεις με τους συμμαθητές μου και να πάρω ιδέες για την εργασία. Επίσης, θα έχω 

την ευκαιρία να γνωρίσω διάφορα νέα και διαφορετικά επαγγέλματα και ίσως αυτό με βοηθήσει να 

κάνω μια σωστή και ενδιαφέρουσα επιλογή για το μέλλον μου. 

                                                                                                          Βασιλειάδου Αλεξάνδρα 

 

 



 

Το θέμα αυτού του project μου τράβηξε την προσοχή από την πρώτη στιγμή διότι πιστεύω ότι είναι 

αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο ειδικά για παιδιά στην ηλικία μου που καλούμαστε να επιλέξουμε 

επάγγελμα να γνωρίζουμε το πως λειτουργεί και το τι χρειάζεται κάθε επάγγελμα. Αρχικά λοιπόν 

πιστεύω ότι αυτό το prοject θα με βοηθήσει στην επαγγελματική μου επιλογή γιατί η επιλογή ενός 

επαγγέλματος δεν είναι κάτι εύκολο και απλό αλλά κάτι που πρέπει να σκεφτούμε καλά. Επιπλέον, 

πιστεύω ότι μέσα από αυτό το project θα γνωρίσω ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα επαγγέλματα που 

ίσως να μην τα ξέρω όμως αυτά να προσφέρουν αρκετά καθημερινά. Βέβαια μελετώντας τα 

επαγγέλματα πιστεύω ότι σίγουρα θα δω τις προτιμήσεις της σύγχρονης αγοράς ή επαγγέλματα 

που θα ανθήσουν στο μέλλον. Τέλος άλλα και το ποιο ενδιαφέρον κατά την άποψη μου είναι το ότι 

θα μου δοθεί η ευκαιρία να πάρω συνέντευξη από ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά είτε 

χειρωνακτική είτε πνευματική εργασία και να μάθω λεπτομέρειες για την ζωή τους άλλα και την 

καθημερινότητα τους. Ως συμπέρασμα από τα παραπάνω θεωρώ ότι αυτό το project θα μου 

προσφέρει αρκετές εμπειρίες και γνώσεις ώστε να κάνω ορθά επιλογές επαγγέλματος στο άμεσο 

μέλλον. 

                                                                                                                  Μαρία Βασιλοπούλου 

 

 

 

Οι λόγοι για τους οποίους επέλεξα το εν λόγω project  ποικίλουν,  κυρίως έκανα  αυτή την επιλογή 

διότι θεωρώ ότι θα με ωφελήσει αργότερα, όταν δηλαδή θα μου ζητηθεί να συμπληρώσω το 

μηχανογραφικό μου προκειμένου να εισαχθώ σε μια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα 

πιστεύω ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα να ανακαλύψω και άλλες πτυχές των επαγγελμάτων 

δηλαδή όχι αυτό που δίνεται επιφανειακά, να εμβαθύνω στην αξία των επαγγελμάτων ίσως έτσι 

βρω και εγώ η ιδία τι είναι αυτό που θα μπορούσα να σπουδάσω ώστε όταν θα εργαστώ πάνω σε 

αυτό να μπορέσω να το αγαπήσω. Επιπλέον μέσα από αυτή την εξερεύνηση θα μπορέσω να 

ανακαλύψω και αλλά επαγγέλματα τα όποια μπορεί και να μην γνωρίζω ή να μην ξέρω με τι 

ακριβώς πραγματεύονται. Τέλος μέσα από την εκπόνηση αυτής την ερευνητικής εργασίας θα 

μπορέσω να μάθω ποιες προοπτικές έχει το κάθε επάγγελμα αλλά και τι δυνατότητες εξέλιξης.   

                                                                                                              Γερούτη  Ελένη – Ουρανία 

 

 

Αρχικά, αυτή η εργασία και η άλλη επιλογή που είχα βάλει μου κίνησαν περισσότερο το 

ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες. Επίσης, μέσω αυτού του πρότζεκτ πιστεύω ότι θα διευρύνω λίγο 

έως πολύ τις γνώσεις μου για τα διάφορα επαγγέλματα που υπάρχουν και ίσως βρω κάποια 

καλύτερη επιλογή για το μέλλον μου από αυτή που έχω επιλέξει τώρα. 

                                                                                                                  Ζήσης Γιάννης 

 

 

Οι προσδοκίες μου από αυτό το πρότζεκτ είναι να μάθω καλύτερα με τι ακριβώς ασχολούνται 

κάποιοι επαγγελματίες ώστε και εγώ η ίδια να μπορέσω να επιλέξω το επάγγελμα που μου 

ταιριάζει όταν θα πρέπει να διαλέξω προκειμένου να ασχοληθώ με αυτό σε όλη μου την ζωή. 

Ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να μάθω για επαγγέλματα τα οποία έως τώρα δεν τα ήξερα. Τέλος, 

ελπίζω μέσα από αυτό το πρότζεκτ να μπορέσω να αντιληφθώ καλύτερα την επαγγελματική αγορά 

ώστε να μην αντιμετωπίσω προβλήματα στο μέλλον.  



                                                                                                                              Σαββόγλου  Εύη 

 

 

 

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας αυτού του τετραμήνου αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που 

αφορά όλους τους έφηβους αλλά και νέους. Σε μια εποχή όπου η επαγγελματική σταδιοδρομία 

φανερώνεται πιο θολή από κάθε άλλη φορά, είναι εξέχουσας σημασίας η σωστή και σφαιρική 

γνώση μιας πληθώρας επαγγελμάτων. Επιπλέον, θεωρώ σημαντικό να συμβάλλω και εγώ στην 

σωστή και ουσιαστική ενημέρωση των συμμαθητών μου σε ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα. Μέσα από 

συνεντεύξεις θα καταφέρουμε να γνωρίσουμε μια μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων κάτι που είναι 

φανερά χρήσιμο, άλλα και ενδιαφέρον. Έτσι, τελικά αυτός είναι και ο βασικός λόγος που επέλεξα 

αυτή την εργασία καθώς ο καθένας από εμάς οφείλει να είναι σωστά προσανατολισμένος 

επαγγελματικά και να καταλάβει τι πραγματικά επιθυμεί να ακολουθήσει. 

                                                                                                                            Κρατημένος Άγγελος 

 

 

 

Από την ερευνητική εργασία αυτή περιμένω πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι η εργασία 

αυτή θα μου δώσει την δυνατότητα να μιλήσω με ένα σωρό επαγγελματίες για το επάγγελμα τους, 

τι τους ώθησε στο επάγγελμα σε αυτό και τι πέρασαν για να φτάσουν εκεί. Αυτό θα με βοηθήσει 

να διαλέξω το επάγγελμα που επιθυμώ καθώς και να μάθω πώς να φτάσω εκεί. 

Τέλος, πιστεύω ότι η εργασία αυτή θα με βοηθήσει να καταλάβω γενικά την σημασία των 

διάφορων επαγγελμάτων καθώς  αλληλοεξαρτώνται το ένα με το άλλο. Επίσης, οι δεξιότητες μου 

θα βελτιωθούν δουλεύοντας σε μια ομάδα και θα μάθω βέβαια να δουλεύω σε μία ομάδα κάτι που 

θα με βοηθήσει στον επαγγελματικό χώρο. 

                                                                                                                                Αντελέκε Χρήστος 

 

 

Μέσα από αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε διάφορα επαγγέλματα. Ακόμα 

ερχόμενοι σε επαφή με άτομα που ασκούν αυτά τα επαγγέλματα θα καταφέρουμε να δούμε πως 

επιδρά η κάθε εργασία στην ψυχολογία του ατόμου. Έτσι θα κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα 

επαγγέλματα και θα είμαστε σε θέση να διακρίνουμε αν μας ταιριάζουν ή όχι. Επιπλέον, θα δούμε 

τις προοπτικές εξέλιξης που παρέχει κάθε εργασία αλλά και τις απαραίτητες για αυτή ικανότητες. 

Τέλος, γνωρίζοντας σε βάθος διάφορα επαγγέλματα που μας ενδιαφέρουν θα διαπιστώσουμε αν 

μας αρέσουν πραγματικά ή όχι και βλέποντας τα θετικά και τα αρνητικά τους θα αποκτήσουμε μια 

σφαιρική άποψη για αυτά. 

 

                                                                                                                         Καρπουζλή  Δέσποινα  

 

 

 

Οι προσδοκίες μου για την εργασία δεν είναι μεγάλες, διότι κατά την γνώμη μου δεν θα υπάρχει 

μεγάλη διαφοροποίηση από όλες τις άλλες εργασίες, λόγω του ότι είναι ένα πολύ τυπικό και 

σχεδόν χωρίς κανένα ίχνος ενδιαφέροντος θέμα. 

                                                                                                                             Παπαλόης  Νίκος 

 



 

 

Από αυτό το project περιμένω να μαθό περισσότερα πράγματα για τα επαγγέλματα και να μάθω 

επαγγέλματα τα οποία δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Αυτό που περιμένω είναι να συνεργαστώ καλά με 

την ομάδα μου και να βγάλουμε μια καλή δουλειά και πιστεύω πως θα το πετύχουμε αυτό.  

 

                                                                                                                                 Μύαρης Φώτης 

 

 

Το project αυτό ήταν η πρώτη επιλογή που έκανα ελπίζοντας πως θα μπω γιατί πιστεύω πως μπορεί 

να μου προσφέρει πολλά πράγματα .Γνώση για τα επαγγέλματα που βρίσκονται τόσο κοντά μας 

αλλά ποτέ δεν κάθισε κάποιος να αναρωτηθεί ποιες είναι οι δυσκολίες τους, αλλά και ποια τα 

σημεία υπεροχής τους που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από αλλά όμοια με αυτά ή και διαφορετικά. 

Ποιος είναι ο λόγος που κάποιος επιλέγει ένα επάγγελμα, τι του προσφέρει και αν τελικά είναι 

ικανοποιημένος με αυτά που κερδίζει ή όχι. Πιστεύω πως υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που είναι 

χρήσιμο να τα αναφέρουμε ( κυρίως σπάνια επαγγέλματα) για τα οποία ποτέ κανείς δεν έψαξε να 

βρει πληροφορίες. Επαγγέλματα που φαντάζουν μηδαμινά αλλά χωρίς αυτά η ζωή μας θα ήταν 

δυσκολότερη. Οι προσδοκίες μου για αυτό το project είναι η απόκτηση γνώσεων πάνω σε κάποια 

είδη επαγγελμάτων ( από τα αναφερόμενα παραπάνω) και η πληροφόρηση των συμμαθητών μου . 

επιπλέον η δημιουργία μιας καλής εργασίας για την τελική παρουσίαση μέσω μιας επιτυχημένης 

συνεργασίας είναι στις επιδιώξεις μου αν και προτιμώ να δουλεύω μόνος  μου !  

                                                                                                                          Ζαχαράκης Γρηγόρης 

 

 

 

Οι προσδοκίες μου είναι να με βοηθήσει αυτό το project να επιλέξω το σωστότερο επάγγελμα, να 

με βοηθήσει να δουλεύω σε ομάδα. Μπορεί να μην ήταν η επιλογή μου αλλά πιστεύω ότι θα με 

φέρει πιο κοντά στο επάγγελμα που με ενδιαφέρει. 

                                                                                                                               Νάγου Δανάη 

 

 

Διάλεξα αυτό το project επειδή πιστεύω πως μέσα από αυτό θα μπορέσω να γνωρίσω καινούρια, 

ενδιαφέροντα επαγγέλματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν είχα σκεφτεί, και θα μπορέσω να μάθω 

περισσότερα πράγματα για το επάγγελμα που έχω είδη διαλέξει για να ακολουθήσω. Συνεπώς, οι 

προσδοκίες μου από αυτή την ερευνητική εργασία είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων 

πάνω σε συγκεκριμένα επαγγέλματα μέσα από συνεντεύξεις, βίντεο και φυλλάδια, η απόκτηση 

μιας γενικής εικόνας της σημερινής αγοράς εργασίας και ειδικότερα για την ζήτηση που έχει το 

κάθε επάγγελμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον 

αν καταφέρναμε να μαζέψουμε στοιχεία για το κάθε επάγγελμα όπως: οι συνθήκες εργασίας και 

γενικότερα το εργασιακό περιβάλλον, η οικονομική απόδοση που έχει το κάθε ένα, τα πνευματικά 

και σωματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί κάποιος για να ασκεί κάποιο συγκεκριμένο 

επάγγελμα, καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει κάποιος προκειμένου να κάνει καλά 

τη δουλειά του και να μπορέσει να εξελιχθεί. Κλείνοντας, μία από τις προσδοκίες μου, που είναι 

και ένας από τους βασικούς σκοπούς της ερευνητικής εργασίας, είναι η καλλιέργεια της 

ομαδικότητας, η κοινωνικοποίηση, όπως επίσης και η δημιουργικότητα που μπορεί να προκύψει 

μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. 

                                                                                                                 Μαρκόπουλος Βασίλης 



 

Επέλεξα το συγκεκριμένο project αρχικά γιατί  θέλω να ενημερωθώ σύμφωνα με τα επαγγέλματα. 

Επιπλέον πιστεύω πως θα με βοηθήσει  να επιλέξω με τι θα ασχοληθώ στην επαγγελματική μου 

ζωή μετά το τέλος του σχολείου.   

                                                                                                                  Μπρίκης Παναγιώτης 

 

 

Επέλεξα αυτό το πρότζεκτ γιατί μου φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα του. Επίσης, μπορεί να με 

βοηθήσει να αποφασίσω συγκεκριμένα το επάγγελμα με το οποίο θα ασχοληθώ.. 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Καλογερόπουλος  Ραφαήλ 

 

 

Αρχικά περιμένω στα πλαίσια της εργασίας μας να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και στο 

μέλλον μας, όπως οι συνεντεύξεις που θα κάνουμε. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο περιμένω να 

βοηθηθώ στο να μάθω πιο επάγγελμα μου ταιριάζει και πληροφορίες σχετικά με αυτό. Επίσης, θα 

ήθελα να μάθω πιο παράξενα επαγγέλματα που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα. Τέλος θα 

ήθελα να περάσω δημιουργικές στιγμές κατά την διάρκεια της εργασίας.   

                                                                                                                        Τσιονάς   Χρήστος  

 

 

 

Διάλεξα αυτό το project  γιατί μου φάνηκε ωραία η ιδέα του να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον 

της επιλογής μας. Επίσης, πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να κατασταλάξω σχετικά με το επάγγελμα 

που θα ακολουθήσω στο μέλλον.  

                                                                                                                            Μελισσάρη Ελένη 

 

 

Επέλεξα το project << επαγγελματικός προσανατολισμός- επιλογή επαγγέλματος>> για πολλούς 

και διάφορους λόγους. Δύο  απ’ αυτούς και οι πιο σημαντικοί, κατά τη γνώμη μου, είναι το 

ενδιαφέρον μου για τα επαγγέλματα και η ανάγκη μου να μάθω περισσότερα γι’ αυτά που ξέρω, 

αλλά και να μάθω και για άλλα που ενδεχομένως να είναι ασυνήθιστα. Άλλος λόγος είναι ότι 

επιθυμώ  να συνεργαστώ με καινούργια άτομα και με άλλον καθηγητή, ώστε να αποκτήσω 

περισσότερες εμπειρίες και ότι θέλω να κάνω εξάσκηση για τις μετέπειτα εργασίες που θα κάνω 

στο πανεπιστήμιο, οι οποίες θα έχουν αυτού του είδους τη μορφή. Επίσης το project είναι επίκαιρο, 

μιας και είμαστε σε μια περίοδο που ψάχνουμε το επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε. Από αυτό το 

project περιμένω να βοηθηθώ στην επιλογή του επαγγέλματος , να συνεργαστώ με αξιόλογα και με 

παιδεία άτομα και να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις για τον εαυτό μου και τα θέλω μου. 

 

                                                                                                                                Δροσάκη Ελένη  

 

 

Επέλεξα αυτό το project για να με βοηθήσει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό μου και 

περιμένω να μάθω για νέα επαγγέλματα που δεν ήξερα πριν.  



                                                                                                                         Εκατομάτης Λεωνίδας 

 

Επέλεξα το συγκεκριμένο project γιατί θεωρώ ότι είναι καλό κάποιος να γνωρίζει για τα 

επαγγέλματα και την χρησιμότητα του καθενός. Επιπλέον, πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή 

ευκαιρία να μάθω για το επαγγελματικό μέλλον  που έχουν κάποια επαγγέλματα που με 

ενδιαφέρουν για τη δική μου επαγγελματική αποκατάσταση.     

                                                                                                                      Παπαδήμος Δημήτρης 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 1 : 

 ΟΜΑΔΑ POWER RANGERS      
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 Μιλήστε για το επάγγελμα σας; 

 Ποιοί παράγοντες συντέλεσαν στην επιλογή του επαγγέλματος σας; 

 Πόσα χρόνια ασκείτε το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

 Έχει ζήτηση το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

 Είστε ικανοποιημένοι με το μισθό σας; 

 Οι σπουδές σας συμπίπτουν με το επάγγελμα σας; 

 Το επάγγελμα που κάνετε είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείτε; 

 Ποιο είναι το ωράριο εργασίας σας; 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας; 

 Είστε ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας σας; 

 Ποιος είναι ο χώρος εργασίας σας; 

 Θα ενθαρρύνατε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με εσάς; 

 Πόσες διαφορετικές δουλειές έχετε κάνει; 

 

Άγγελος Κρατημένος 

Βασίλης Μαρκόπουλος  

Δέσποινα Καρπουζλή 

Ελένη Δροσάκη 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

1.1  Παρουσίαση του επαγγέλματος του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 



                                ( από την Καρπουζλή Δέσποινα) 

 
Το επάγγελμα το όποιο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση, είναι το επάγγελμα του Ελεγκτή 

εναέριας κυκλοφορίας. Πήρα συνέντευξη από τον κ. Παρασχοπουλο 

Παναγιώτη, ο οποίος με πληροφόρησε και μου έλυσε τις απορίες μου γι’ αυτό. 

 

 
ΦΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Η διεύθυνση εναέριας κυκλοφορίας αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Τμήμα Συμβατικού Ελέγχου Προσέγγισης 

 Τμήμα RADAR Προσέγγισης  

 Τμήμα ελέγχου Αεροδρομίου  

 Τμήμα Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας 

 Τμήμα Διερευνήσεων 

 

 Το τμήμα Συμβατικού Ελέγχου Προσέγγισης ασχολείται με τον έλεγχο της εναέριας 

κυκλοφορίας για τα αφικνούμενα και αναιρούμενα αεροσκάφη στην περιοχή της Αττικής. 

 Στο τμήμα RADAR Προσέγγισης γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στις διαδικασίες RADAR για 

τα αφικνούμενα και αναιρούμενα αεροσκάφη στην περιοχή της Αττικής. 

  Το τμήμα ελέγχου Αεροδρομίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των 

αεροσκαφών στη περιοχή του αεροδρομίου. 

 Το τμήμα Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο για 

την αποδοχή και προώθηση των σχεδίων πτήσης και αναφορών εναέριας κυκλοφορίας στα 

πληρώματα των αεροσκαφών. 

  Το τμήμα Διερευνήσεων χειρίζεται τις αεροπορικές ασκήσεις και τις ειδικές πτήσεις. Ακόμα 

συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της διεύθυνσης. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές και γι αυτό το λόγο μετά την πρόσληψη γίνεται εκπαίδευση στη 

σχολή πολιτικής αεροπορίας. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός. 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 

Μέσω ενός συμφοιτητή ενημερώθηκε ότι γίνονταν προσλήψεις στη Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας και αποφασίσανε να δώσουνε μαζί εξετάσεις  με τον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 

1994. 



 

Η  ΖΗΤΗΣΗ 
 

Καθώς υπάγεται στο ελληνικό δημόσιο οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Γενικότερα υπάρχει 

μεγάλη ζήτηση αλλά οι προσλήψεις είναι περιορισμένες αυτό τον καιρό.  

 

ΜΙΣΘΟΣ 

Πριν τη κρίση ήταν ικανοποιητικός ωστόσο έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη μείωση της τάξης του 30 

τα εκατό. 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

Το ωράριο δεν είναι σταθερό. Υπάρχον εξάωρες κυλιόμενες βάρδιες για την εξυπηρέτηση όλων 

των αναγκών της κυκλοφορίας των αεροπλάνων. 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Η συγκεκριμένη εργασία είναι αρκετά υπεύθυνη με αποτέλεσμα να προκαλείται πολλή κούραση 

και άγχος. Ακόμα καθώς το ωράριο δεν είναι σταθερό πολλές φορές τυχαίνει να δουλεύουνε τις 

αργίες παραδείγματος χάρη Πάσχα, Χριστούγεννα. Επιπλέον, δεν έχουνε τη δυνατότητα να 

παίρνουνε άδεια τη θερινή περίοδο και στις αργίες καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δουλεύει στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (FIR) που εδρεύει στο παλιό αεροδρόμιο του 

Ελληνικού. 

 

.ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατά τη γνώμη του, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Όμως ,στο μέλλον η τεχνολογία θα 

αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό, αφού θα υπάρχουν ειδικοί δορυφόροι και άλλα 

ηλεκτρονικά συστήματα που θα κάνουν αυτόματα τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. 

 



1.2                  Παρουσίαση για το επάγγελμα του Αερολιμενικού 

 

                                   ( από την Καρπουζλή Δέσποινα ) 

 
Το επάγγελμα το όποιο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση, είναι το επάγγελμα του/της 

Αερολιμενικού. Πήρα συνέντευξη από την κ. Δαμιανίδου Αμαλία, η οποία με βοήθησε να 

καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 
 

 ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ                              

Η Αερολιμενική Διεύθυνση χωρίζεται σε πέντε τμήματα 

 ο Αερολιμενικός Έλεγχος κατά τον οποίο γίνεται έλεγχος των εγγράφων των αεροσκαφών και 

των πτυχίων των πιλότων. Ακόμα καταχωρούνται οι κινήσεις των αεροσκαφών και επιβατών 

με στόχο την είσπραξη των αντίστοιχων τελών για τη χρήση του αερολιμένα. 

 Το τμήμα Αεροπορικής Εκμετάλλευσης στο οποίο εξετάζεται αν τηρούνται οι όροι 

αεροπορικής εκμετάλλευσης. 

 Το τμήμα Ελέγχου Περιοχής Κίνησης στο οποίο ελέγχεται η κυκλοφορία στο χώρο στάθμευσης 

των αεροσκαφών. Ακόμα οργανώνεται ο χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών διασφαλίζει τη 

σωστή εξυπηρέτηση των αεροσκαφών. Επιπλέον μέσο αυτού του τμήματος συντονίζονται οι 

απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Το τμήμα Διευκολύνσεων το οποίο μεριμνά για την σωστή λειτουργία και εμφάνιση των 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών  και λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή του κοινού. Ακόμα ρυθμίζει θέματα διακίνησης προσωπικού, ιδιωτών και 

οχημάτων. 

 Το τμήμα παροχής πληροφοριών το οποίο μεριμνά για την παροχή πληροφοριών για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Για το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο η 

κατοχή ενός πτυχίου από πανεπιστημιακή σχολή είναι απαραίτητη. Προσωπικά τελείωσα το Τμήμα 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.phys.uoa.gr%2F&ei=oPUxU-6kJ4fRsgbZ2IHQDA&usg=AFQjCNEEbilm4_2fid7uKpnyQ-KOhj_HXg&sig2=AS4D8ZWZkFKlINp8hzhGJA


Φυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε γραφείο της Κεντρική Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Αυτό το επάγγελμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί μπορείς να γνωρίσεις πολλά πράγματα 

σχετικά με την αεροπορία, να αποκτήσεις γενικές γνώσης για τον τρόπο λειτουργίας των 

αεροπλάνων, για την εξυπηρέτησή τους στο έδαφος και για τις διαδικασίες που αφορούν την 

έγκριση των πτήσεων.  

 

ΖΗΤΗΣΗ 

Η ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη, καθώς η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την κάλυψη κενών 

θέσεων για το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι ικανοποιητική. 

 

ΜΙΣΘΟΣ 

Ο μισθός έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο συμπληρώνεται με ένα επίδομα που 

προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορούμε  να πούμε ότι είναι ικανοποιητικός. 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Το ωράριο εργασίας είναι 07:30 έως 15:30 όμως υπάρχουν και υπερωρίες για την κάλυψη των 

αναγκών της υπηρεσίας. 

 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών των ημερών μας, η Υπηρεσία αδυνατεί πολλές φορές να μας 

παρέχει τις μετακινήσεις που χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε κάποιο έργο. Για τον ίδιο λόγο δεν 

μπορεί να εκσυγχρονίσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προγράμματα που είναι 

απαραίτητα για τη δουλειά μας.  

 



ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, με δυνατότητα επιλογής από διάφορες εξειδικεύσεις αφού 

το αντικείμενο του κλάδου μου έχει μεγάλο εύρος.  Γι'  αυτόν τον λόγο, θα ενθάρρυνε νέους 

ανθρώπους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με το δικό της. 

 

1.3     Παρουσίαση του επαγγέλματος του Πολιτικού μηχανικού  

                           ( από την Καρπουζλή Δέσποινα)  
 

Το επάγγελμα το όποιο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση είναι το επάγγελμα του/της πολιτικού 

μηχανικού. Πήρα συνέντευξη από την κ. Παπαδοπούλου Αναστασία, η οποία με βοήθησε στο να 

καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος και άλλα σημαντικά στοιχεία αυτού. 
 

 
 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 

Ο Πολιτικός Μηχανικός είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη και την κατασκευή 

δομικών και τεχνικών έργων. Ασχολείται με τη θεμελίωση των κτιρίων και σχεδιάζει 

συγκοινωνιακά έργα υδραυλικά έργα λιμενικά και έργα ακτομηχανικής. 

Μπορεί να ειδικευτεί σε διάφορους τομείς όπως : 

       Δομοστατικός Μηχανικός (Structural Engineer) 

Ο Δομοστατικός Μηχανικός βρίσκει τρόπους με τους οποίους το έργο μπορεί να  κατασκευαστεί 

με ασφάλεια και οικονομία. 

      Γεωτεχνικός Μηχανικός 

Ασχολείται με τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους και των βράχων, τη θεμελίωση 

κτιρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών, τη σταθεροποίηση για αποφυγή κατολισθήσεων, το 

σχεδιασμό υπογείων κατασκευών, το σχεδιασμό των φραγμάτων 

      Υδραυλικός Μηχανικός (Hydraulics Engineer) 

Ασχολείται με τη μελέτη συστημάτων μεταφοράς και διάθεσης νερού, διοχέτευση ομβρίων και των 

σχετικών τεχνικών έργων και  φραγμάτων. 



      Οδοποιός, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (Highway, Transportation Engineer) 

Ασχολείται με συστήματα και κατασκευές αναφορικά με τη συγκοινωνία και τις μεταφορές. 

      Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Ασχολείται με τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν και μελετά λύσεις που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος από επιβλαβείς επιπτώσεις που προκύπτουν από ανθρώπινους ή 

φυσικούς παράγοντες. 

     Ακτομηχανικός και Μηχανικός Υπεράκτιων έργων 

Ασχολείται με τη μελέτη έργων πέραν από τη στεριά, όπως η προστασία της παραλίας και των 

ακτών. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Αποφοίτησε από το Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Γενικότερα ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να σπουδάσει σε Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των 

Πολυτεχνικών Σχολών. Ωστόσο, υπομηχανικοί και βοηθοί Πολιτικοί Μηχανικοί, μπορούν να 

γίνουν όσοι σπουδάζουν σε αντίστοιχες ειδικότητες των Τ.Ε.Ι., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. , σε Τ.Ε.Ε. καθώς και 

σε Ι.Ε.Κ. 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γενικότερα, ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα, στις τεχνικές 

υπηρεσίες στις Νομαρχίες και στους Δήμους, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ανοίξει δικό 

του γραφείο. 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολείται κυρίως με τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων ή άλλων 

μεγάλων τεχνικών έργων.  

Ακόμα, μπορεί να διδάξει ως καθηγητής σε Τεχνικές Σχολές και Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια, αφού πάρει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ. 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Η αγορά εργασίας έχει κάποιες δυσκολίες, επειδή ο αριθμός των μηχανικών έχει αυξηθεί πολύ και 

επειδή τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, δεν υπάρχει ανάπτυξη στο χώρο της 

οικοδομής. Δεν νομίζει, όμως, ότι τα προβλήματα αυτά είναι τέτοια που πρέπει να σε αποτρέπουν 

να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα. Βέβαια σήμερα, όλοι οι κλάδοι έχουν τα προβλήματά τους. 

 



ΜΕΛΛΟΝ – ΑΠΟΛΑΒΕΣ 
 

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση με τα κτιριακά έργα βρίσκεται σε στασιμότητα 

τα τελευταία χρόνια. Έχουν διαμορφωθεί όμως τρεις ειδικότητες μέσα στις βασικές σπουδές του 

Πολιτικού Μηχανικού: Δομοστατικών, Υδραυλικών και Έργων Οδοποιίας, που διευρύνουν το 

επαγγελματικό του πεδίο.  

Οι αμοιβές των επαγγελματιών αυτών, ποικίλλουν. Ο δημόσιος υπάλληλος ξεκινά συνήθως από το 

βασικό μισθό που αναλογεί στις σπουδές του, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο ελεύθερος 

επαγγελματίας μπορεί να έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις αποδοχές τους και να φθάσουν σε 

υψηλά επίπεδα μετά από μερικά χρόνια επιτυχούς καριέρας. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μεγάλη άνθιση στην οικοδομή, οπότε η επαγγελματική 

αποκατάσταση θεωρούνταν άμεση. Ακόμα, της άρεσαν πολύ τα αντικείμενα με τα οποία 

ασχολείται ένας πολιτικός μηχανικός. 

 

1.4    Παρουσίαση του επαγγέλματος του 

Ιδιοκτήτη κυλικείου  

         ( από τον Κρατημένο Άγγελο ) 
 

Ακολουθεί η παρουσίαση του επαγγέλματος 

«Ιδιοκτήτης κυλικείου». Ο ιδιοκτήτης ενός 

καταστήματος γενικότερα αποτελεί ένα πολύ 

συνηθισμένο επάγγελμα αλλά όποιος ενδιαφέρεται να 

το ακολουθήσει μπορεί να διαβάσει τα παρακάτω για 

να αποκτήσει μια άποψη. Γι' αυτό το λόγο πήρα συνέντευξη απο την κυρία Χαραλαμποπούλου Ε., 

η οποία με ενημέρωσε γι'αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
Για το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις όσον αφορά το μαθησιακό 

υπόβαθρο. Σίγουρα όμως, ο κάθε επιχειρηματίας οφείλει  να έχει γενικές γνώσεις οι οποίες θα τον 

βοηθήσουν στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 



 
Αρχικά, ό ιδιοκτήτης ενός κυλικείου αλλά και οποιουδήποτε καταστήματος πρέπει να είναι 

οργανωτικός, τακτικός και συνεπής. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του 

καταστήματος και ομαλά θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του. Επιπλέον, εφόσον το επάγγελμα αυτό 

συνεπάγεται την συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, ο ιδιοκτήτης οφείλει να είναι κοινωνικός, 

ευχάριστος και πρόθυμος. Προφανώς, ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει να φτιάχνει βασικά φαγητά 

η καφέδες ώστε να προσελκύσει κόσμο. Τέλος, η σωστή διαχείριση τον οικονομικών αποτελεί 

προσόν για τον καταστηματάρχη αφού θα μπορεί να οργανώνει σωστά τις παραγγελίες του, σε 

σωστές ποσότητες και με το μέγιστο κέρδος. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Είναι γνωστό, ότι τα καταστήματα δεν έχουν σταθερό ωράριο και κάθε κυλικείο διαφέρει ανάλογα 

με τη τοποθεσία και τις απαιτήσεις. Σε γενικές γραμμές, ο κυλικειάρχης συνήθως πρέπει να 

ξυπνάει νωρίς για να πηγαίνει στο κυλικείο, να το ανοίγει και να προετοιμάζει τις μηχανές και ότι 

άλλο είναι απαραίτητο για να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Στο περίπου ο μαγαζάτορας πρέπει να 

ξυπνάει περίπου στις 5-7. Η ώρα που θα κλείσει το κυλικείο εξαρτάται και πάλι από τη τοποθεσία. 

Συνήθως  στις 3-4 μπορεί να κλείσει το κυλικείο. Έτσι ένας κάτοχος κυλικείου μπορεί να δουλεύει 

8-11 ώρες κάτι που αλλάζει σαφώς αν υπάρχει κάποιος υπάλληλος.  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Ως ιδιοκτήτης αλλά και ταυτόχρονα εργαζόμενος οφείλω να κυλούν όλα καλά στον εργασιακό 

χώρο. Οι παραγγελίες να γίνονται έγκαιρα, τα προϊόντα να μην είναι ποτέ ληγμένα και να 

φυλάσσονται σε καλή ποιότητα, οι πελάτες να εξυπηρετούνται άμεσα και ικανοποιητικά και γενικά 

να τηρούνται όλοι οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε ένα μαγαζί. 

  

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 
Σε αυτό το τομέα όπως κανείς μπορεί να καταλάβει δεν υπάρχει σταθερός μισθός. Η τοποθεσία του 

κυλικείου, η οικονομική κατάσταση των τακτικών πελατών, η τιμή των προϊόντων και η διαχείριση 

τους, αποτελούν παράγοντες των χρηματικών απολαβών. Για παράδειγμα ένα κυλικείο που 

βρίσκεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο απευθύνεται κατά βάση σε ανθρώπους χαμηλής και μέσης 

οικονομικής κατάστασης, περιορίζοντας έτσι τις αγορές. Αντίστοιχα, ένα κυλικείο που βρίσκεται 

σε μια τοποθεσία που προσελκύει ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια μπορεί να πουλήσει πολύ 

περισσότερα προϊόντα. Έτσι ένα κυλικείο θα μπορούσε να βρίσκεται σε τόσο κακή οικονομική 

κατάσταση με αποτέλεσμα να κλείσει ενώ ένα άλλο να προσέφερε ένα αρκούντως ικανοποιητικό 

μισθό (2000 ευρώ και άνω) στον ιδιοκτήτη. 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 
Όπως είναι λογικό, η οικονομική κρίση περιόρισε τις αγορές με αποτέλεσμα να μειωθούν τα κέρδη 

του κυλικείου. Συγκεκριμένα, οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν με αποτέλεσμα το καθαρό 

κέρδος να περιοριστεί. Από την άλλη, οι πελάτες όντας φτωχότεροι αντί να αγοράσουν για 

παράδειγμα ένα καφέ το πρωί και ένα το απόγευμα φεύγοντας περιορίζονται στον ένα καφέ. Έτσι 



σταδιακά τα έσοδα μειώνονται με φυσικό επόμενο είτε την αύξηση των τιμών των προϊόντων είτε 

την απόλυση κάποιου υπαλλήλου. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Το βασικότερο θετικό στοιχείο του να είσαι ιδιοκτήτης ενός κυλικείου είναι η αποφυγή της 

ρουτίνας και η κοινωνικοποίηση. Καθημερινά συναναστρέφεσαι με ανθρώπους, συζητάς, 

επικοινωνείς και ανταλλάσεις απόψεις. Μια δουλειά γραφείου δεν προσφέρει κάτι τέτοιο για 

παράδειγμα. Από την άλλη, ο κυλικειάρχης αναγκάζεται να μένει στο ίδιο μέρος όλη τη μέρα, δεν 

αλλάζει παραστάσεις. Βέβαια αν διακοσμήσει το χώρο όπως του αρέσει, αυτό το αρνητικό 

εξαφανίζεται. Ένα από τα αρνητικά είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να περνάει πολλές 

ώρες στο κυλικείο να πηγαινοέρχεται και να δουλεύει συνεχώς ενώ ταυτόχρονα θυμάται τις 

δεκάδες παραγγελίες που του έχουν κάνει. Κάποιος που έχει οργάνωση όμως και ταλέντο σε αυτή 

τη δουλειά, μπορεί να το ξεπεράσει. 

 

 

 

1.5                 Παρουσίαση Επαγγέλματος του  Διανομέα εφημερίδων 

                                               (από τον Κρατημένο Άγγελο) 

 
Ακολουθεί η παρουσίαση του επαγγέλματος «Διανομέας εφημερίδων»και γι’ αυτό το λόγο πήρα 

συνέντευξη από τον κ. Κρατημένο Π.. Το επάγγελμα αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς 

είναι ένα κλειστό επάγγελμα, μέχρι προσφάτως τουλάχιστον, και δεν είναι ευρύτερα γνωστό στο 

κόσμο. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΓΝΩΣΕΙΣ 

Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις ή 

κάποιο πτυχίο. Φυσικά οποιαδήποτε γνώση αποτελεί βοηθητική αφού το επάγγελμα εμπίπτει στον 

ιδιωτικό τομέα και ο εργοδότης θα το εκτιμήσει. Σε γενικές γραμμές όμως ένας απόφοιτος Λυκείου 

(ως βασικές γνώσεις) είναι αρκετό προσόν για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πέρα από τις γνώσεις, υπάρχουν κάποια προσόντα που χρειάζεται κάποιος για να γίνει διανομέας 

εφημερίδων. Αρχικά, ο διανομέας έχεις ως υποχρέωση να μεταφέρει τις εφημερίδες στα περίπτερα 

πριν ξημερώσει ώστε ο πελάτης να τις βρει έτοιμες.  Επομένως, είναι λογικό να απαιτείται 

ταχύτητα, ευστροφία, διακριτική ικανότητα αλλά και σωματική δύναμη. Ο λόγος που αυτά 

απαιτούνται θα εξηγηθεί στις υποχρεώσεις του επαγγέλματος. 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

Το ωράριο είναι ασταθές και μη συνηθισμένο και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον σχετικά 

μεγάλο μισθό. Καθώς οι εφημερίδες πρέπει να έχουν σταλεί στα περίπτερα πριν το πρωί ο 

υπάλληλος είναι αναγκασμένος να δουλέψει την νύχτα. Πιο συγκεκριμένα ένα λογικό σενάριο θα 

ήταν να ξυπνήσει στη 1 ή στις 2 το πρωί και να γυρίσει αργά το πρωί προς μεσημέρι στο σπίτι. 

Πράγματι το ωράριο παραμένει στα όρια του οκτάωρου αλλά η νυχτερινή δουλεία δυσκολεύει τον 

υπάλληλο να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η βασική υποχρέωση του υπάλληλου, όπως προαναφέρθηκε είναι να μεταφέρει τις εφημερίδες και 

τα περιοδικά σε όλα τα περίπτερα τις περιοχής πριν το ξημέρωμα. Ακόμη πρέπει να καθορίσει την 

ποσότητα των εφημερίδων που θα δοθούν στο κάθε περίπτερο ανάλογα με τις πωλήσεις του 

περασμένου μήνα. Όλα αυτά γίνονται μέσα από μια σύνθετη διαδικασία και αυτός είναι ο λόγος 

που απαιτείται ευστροφία και καθαρό μυαλό. Ακόμη, οι εφημερίδες και τα περιοδικά 

παραλαμβάνονται ανακατεμένα και οι υπάλληλοι οφείλουν να τα ταξινομήσουν ανάλογα με το 

είδος και το σκοπό. Επομένως, η διακριτική ικανότητα  είναι απαραίτητη. Τέλος, το επάγγελμα 

αυτό περιλαμβάνει  καθημερινά φόρτωμα, μεταφορά και κουβάλημα όποτε προφανώς απαιτείται 

και ανάλογη σωματική δύναμη. 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

Λόγω του κακού ωραρίου, των αυξημένων υποχρεώσεων και τις σωματικής καταπόνησης ο μισθός 

είναι καλός και σε καιρούς προ κρίσης θα μπορούσε να κυμανθεί μέχρι και δυο χιλιάδες ευρώ. 

Φυσικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη δουλειά και συντονίσει την διανομή στο σύνολο 



της καταφέρνει να βγάζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα. Σε γενικές γραμμές όμως ο διανομέας 

εφημερίδων αποτελεί μια καλοπληρωμένη δουλειά.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Όπως είναι φυσικό, η κρίση επηρέασε οικονομικά το επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος 

που έχει δεχτεί μείωση στο μισθό του δεν θα θέσει ως προτεραιότητα την αγορά μιας εφημερίδας ή 

ενός περιοδικού, όπως αυτό γινόταν τα παλιά χρόνια. Έτσι ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις έπεσαν, η 

παραγωγή μειώθηκε, τα κέρδη ελαχιστοποιήθηκαν και οι μισθοί φτώχυναν. Βέβαια, δεν μπορούμε 

να μην αναφέρουμε και τη συμβολή της τεχνολογίας σε αυτό, αφού οι ηλεκτρονικές εκδόσεις τον 

εφημερίδων μείωσαν την παραγωγή. Το τραγικότερο δε, είναι ότι μερικά χρόνια πριν, οι εκδότες 

εφημερίδων αποφάσισαν να διανέμουν μόνοι τους τις εφημερίδες που εκδίδουν χωρίς να 

χρησιμοποιούν τους διανομείς. Φυσικά κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απόλυση χιλιάδων ανθρώπων 

αλλά και ταυτόχρονα τη μείωση των “περιττών” εξόδων. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη, αλλά 

μια συμβιβαστική λύση βρέθηκε με την απόλυση κάποιων ανθρώπων να ήταν μονόδρομος και την 

μείωση των μισθών των υπολοίπων.  

 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Συνοπτικά, τα θετικά του επαγγέλματος είναι το γεγονός ότι συναναστρέφεσαι καθημερινά με 

ανθρώπους, κάνεις μια δημιουργική και πρωτότυπη δουλειά και έχεις έναν ικανοποιητικό μισθό. 

Από την άλλη, οι εξαντλητικές βάρδιες, τα νυχτερινά ωράρια και η ρουτίνα αποτελούν τα αρνητικά 

του επαγγέλματος. 

 

 

1.6        Παρουσίαση του επαγγέλματος του Οδηγού φορτηγού 

(από τον Κρατημένο Άγγελο) 

 

Ακολουθεί η παρουσίαση του επαγγέλματος «Οδηγός φορτηγού». Το επάγγελμα αυτό είναι γνωστό 

στο κόσμο, αλλά πολλοί δε γνωρίζουν ποιες είναι οι  υποχρεώσεις και ποια τα απαιτούμενα 

προσόντα για να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά. Γι’ αυτό το λόγο πήρα συνέντευξη από τον 

Κρατημένο Γ. 

 

 



 
 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ  

Όπως και στα περισσότερα επαγγέλματα που απαιτούνται ικανότητες οδήγησης δεν χρειάζονται 

σχολικές γνώσεις. Καλό είναι, όμως, να αναφέρουμε ότι οι οδηγοί οφείλουν να έχουν μια ευρεία 

γνώση για το όχημα που οδηγούν (τον τρόπο κατασκευής, τον τρόπο λειτουργίας, τους 

μηχανισμούς και τον εξοπλισμό) ώστε να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε 

δυσκολία. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
Προφανώς το βασικό προσόν ενός οδηγού είναι η εξαιρετική οδήγηση. Μπορεί ένα μεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων να γνωρίζουν οδήγηση αλλά αυτό δε συνεπάγεται την ικανότητα να 

μπορέσουν να οδηγήσουν φορτηγό. Για την ακρίβεια λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να οδηγήσουν 

φορτηγό, ή άλλα μεγάλα οχήματα. Επομένως, ένα απλό δίπλωμα δεν είναι αρκετό, αλλά 

χρειάζονται πολλές περαιτέρω ώρες εξάσκησης. Ακόμη, ο μηχανισμός του φορτηγού είναι πολλές 

φορές πιο σύνθετος και εξειδικευμένος που ο προοριζόμενος να το οδηγήσει, ίσως χρειαστεί 

επιπλέον μαθήματα για να γνωρίσει αυτούς τους μηχανισμούς. Τέλος, ο οδηγός πρέπει να έχει 

καλή αίσθηση του χώρου καθώς το μέγεθος του οχήματος δε βοηθά κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης.  

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Το ωράριο δεν είναι ποτέ σταθερό εκτός εάν ο οδηγός δουλεύει σε μια εταιρία. Ένας κάτοχος 

φορτηγού ο οποίος αναλαμβάνει μόνος του την ευθύνη παράδοσης αντικειμένων που του 

ανατίθενται, αναλαμβάνει και την ευθύνη του ευέλικτου ωραρίου. Η δουλειά μπορεί να απαιτεί 

μεταφορά στις 2 το πρωί στη Θεσσαλονίκη (κάτι που σημαίνει ότι ο οδηγός θα πρέπει να ταξιδεύει 

για δεκάδες ώρες) ή μπορεί να απαιτεί μεταφορά στις 12 το μεσημέρι στη διπλανή περιοχή. 

Επομένως, το ωράριο εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν που κάνει τη παραγγελία, σημαίνοντας 

βέβαια ότι όσο πιο εξουθενωτική είναι η διαδρομή και το ωράριο τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

αμοιβή. 

 

 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Όπως προαναφέρθηκε ο οδηγός του φορτηγού έχει ως βασική υποχρέωση να μεταφέρει ότι του 

ζητείται από μια περιοχή σε μια άλλη, από μία πόλη σε μια άλλη ή ακόμα και από μια χώρα σε μια 

άλλη. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να καλέσει και να ζητήσει μεταφορέα για τη 

μετακόμιση του, κάτι που είναι υπόθεση ωρών, ένας άλλος για μια παραγγελία ενός προϊόντος από 

την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, κάτι που είναι υπόθεση ημερών, και τέλος κάποιος μπορεί να 

ζητήσει ένα ειδικό προϊόν σε μια άλλη χώρα που μπορεί να προκαλέσει ένα ταξίδι εβδομάδων. 

Επομένως, η βασική υποχρέωση του οδηγού είναι να είναι συνεπής στο χρόνο του και να εγγυάται 

για τη ασφάλεια των υλικών που μεταφέρει. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 
Ο οδηγός φορτηγού αποτελεί σε γενικές γραμμές μια καλοπληρωμένη δουλειά. Λόγω του 

μεταβλητού και εκτεταμένου ωραρίου, ο οδηγός πληρώνεται καλά για τις μεταφορές. Φυσικά ο 

μισθός δεν είναι σταθερός, αφού σε ένα μήνα μπορεί να γίνουν λίγες ή πολλές παραγγελίες κάτι 

που αλλάζει το μισθό. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι στο τέλος της δουλειάς του, πριν τη σύνταξη, ο 

οδηγός μπορεί να πουλήσει το φορτηγό για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αφού αυτά δεν είναι 

φτηνά.  

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

Όπως είναι φυσικό, η κρίση επηρέασε οικονομικά το επάγγελμα. Εκτός από τη κρίση το επάγγελμα 

από κλειστό έγινε ανοικτό κάτι που επηρέασε σημαντικά το εισόδημα των οδηγών για προφανείς 

λόγους. Ο οδηγός αναγκάστηκε να μειώσει τις τιμές, ώστε να προσελκύσει περισσότερους 

πελάτες. Οι αγορές πάγωσαν με αποτέλεσμα την μείωση της αναγκαιότητας μεταφορών. Από την 

άλλη, όσοι δούλευαν σε μια εταιρία δέχθηκαν μείωση μισθού αφού η εταιρία αντιμετώπιζε τα ίδια 

προβλήματα. Γενικότερα, η κρίση επηρέασε σημαντικά το επάγγελμα αφού κατέστησε τις δεκάδες 

ώρες κούρασης σε πενιχρές απολαβές. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 
Το επάγγελμα αυτό έχει εξίσου θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι το 

εισόδημα είναι πολύ καλό και μπορεί να συντηρήσει μια οικογένεια. Επιπλέον, υπάρχουν 

άνθρωποι που λατρεύουν την οδήγηση και τα ταξίδια. Το επάγγελμα αυτό σου προσφέρει 

ατελείωτες ώρες ταξιδιού με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να γνωρίσει δεκάδες διαφορετικά μέρη. 

Από την άλλη το σημαντικό αρνητικό είναι το γεγονός ότι ο οδηγός λείπει πολλές ώρες από το 

σπίτι του, κάτι που δυσκολεύει κάποιον να κάνει οικογένεια, αφού ένα ταξίδι μπορεί να διαρκέσει 

για βδομάδες.  

 

 

   



 

1.7                Παρουσίαση του επαγγέλματος του Χειρουργού 

                                            (από τη Δροσάκη Ελένη ) 
 

 

 

Σε αυτή την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του χειρουργού. Πήρα συνέντευξη από τον 

κύριο Γιώργο, απ' τον οποίο έμαθα σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο επάγγελμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ  

 
Κατ' αρχήν αναφέρθηκε στον παράγοντα που συντέλεσε στην επιλογή του επαγγέλματός του, ο 

οποίος είναι η αγάπη του για την χειρουργική. Το εν λόγω επάγγελμα το ασκεί από το 1991.Ήταν 

το επάγγελμα που πάντα επιθυμούσε και δεν έχει ασκήσει κάποιο άλλο επάγγελμα. 

 

 

. 

 

ΩΡΑΡΙΟ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 
Όσον αφορά τις ώρες εργασίας του ,είπε πως εργάζεται από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και 

από τις 5 και μισή έως τις 10 το βράδυ. Έπειτα μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 



ίδιος στο επάγγελμά του οι οποίες είναι οι ανίατες παθήσεις. Επίσης ,ανέφερε τον χώρο εργασίας 

του, ο οποίος είναι το ιατρείο και η ιδιωτική κλινική και στις συνθήκες εργασίας του από τις οποίες 

είναι ικανοποιημένος. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

Είναι ένα επάγγελμα με ζήτηση και αρκετά καλό μισθό. Στην ερώτηση, αν θα ενθάρρυνε νέους 

ανθρώπους να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα, απάντησε θετικά 

 

 

 

1.8           Παρουσίαση του επαγγέλματός του Οικονομολόγου  

                                     ( από τη Δροσάκη Ελένη ) 
 

 

 

 

 

 

 

Πήρα συνέντευξη από την κυρία Μαρία Παπανικολάκη, η οποία με πληροφόρησε για το 

επάγγελμα του οικονομολόγου και μου έλυσε κάποιες απορίες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία.  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 
 

Η πρώτη από αυτές ήταν σχετικά με τους παράγοντες που συντέλεσαν στην επιλογή του 

επαγγέλματός της,οι οποίοι ήταν η αγάπη της για τα μαθηματικά και τις οικονομικές επιστήμες, 

αλλά και η επαγγελματική αποκατάσταση που θεώρησε ότι θα είχε στο μέλλον. Ασκεί το 

συγκεκριμένο επάγγελμα περίπου 18 χρόνια και είναι πάντα αυτό που επιθυμούσε. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ – ΜΕΛΛΟΝ 

 
Με πληροφόρησε πως το επάγγελμα του οικονομολόγου έχει ζήτηση παρόλο που έχουν 

δυσκολέψει τα πράγματα για όλους. Σχετικά με τον μισθό της απάντησε πως μέχρι πριν δύο χρόνια 

ήταν ευχαριστημένη,αλλά τώρα δεν είναι.  

 

 

ΩΡΑΡΙΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 



 
Έπειτα μίλησε και για το ωράριο εργασίας της το οποίο αρχίζει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 15:30 

το μεσημέρι. Επιπλέον αναφέρθηκε στον χώρο εργασίας της που είναι το γραφείο της υπουργού 

τουρισμού Όλγας  Κεφαλογιάννη ,αλλά και στις συνθήκες εργασίας της από τις οποίες είναι 

ικανοποιημένη. 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 
Ύστερα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε παλιά στη δουλειά της στην πρακτική 

εφαρμογή του αντικειμένου σπουδών της. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

Γι' αυτό και θα ενθάρρυνε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το επάγγελμά της. Τέλος, με 

πληροφόρησε πως έχει κάνει άλλες 5 δουλειές που αφορούν τον κλάδο του οικονομολόγου. 

 

 

 

1.9                Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη 

                                     (από το Μαρκόπουλο Βασίλη)  

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του ναυαγοσώστη .Πήρα συνέντευξη από 

την κ. Γιώργο Νικολάου, ο οποίος με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Ο ναυαγοσώστης είναι ένας επιδέξιος κολυμβητής του οποίου η δουλειά είναι να επιβλέπει και να 

παρακολουθεί προσεκτικά τις δραστηριότητες των κολυμβητών σε μια είτε δημόσια είτε ιδιωτική 

παραλία και να μπορεί να παράσχει βοήθεια ή και τις πρώτες βοήθειες σε άτομα που κινδυνεύουν. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ένας ναυαγοσώστης μπορεί να είναι είτε ένα ξενοδοχείο, μια 

δημόσια ή ιδιωτική παραλία ή πισίνα, ένα ιδιωτικό club αναψυχής καθώς και ένα δημοτικό 

διαμέρισμα αναψυχής. Γενικά, ένας ναυαγοσώστης έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις υπηρεσίες 

του σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα νερού όπου οι άνθρωποι μπορούν να κολυμπήσουν. 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι ναυαγοσώστες είναι εξοπλισμένοι με μία ειδική στολή η οποία τους επιτρέπει να κολυμπούν με 

μεγαλύτερη ευκολία και άνεση. Ακόμα, κάθε ναυαγοσώστης έχει στη διάθεσή του ένα ζευγάρι 

κυάλια υψηλής έντασης τα οποία του επιτρέπουν να παρακολουθεί μεγαλύτερες αποστάσεις και να 

ελέγχει ακόμα μεγαλύτερες περιοχές. 

Κάθε ναυαγοσώστης είναι υποχρεωμένος να έχει εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στη θεωρία της 

Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Επίσης, μια άγνωστη πτυχή των γνώσεων των 

ναυαγοσωστών είναι ότι οι περισσότεροι ναυαγοσώστες, και κυρίως αυτοί που εργάζονται σε 

πισίνες και κολυμβητήρια, μπορούν και ελέγχουν την ποιότητα του νερού καθώς και την ποσότητα 

των χημικών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του. 

 

1.10             Παρουσίαση επαγγέλματος του Ζωγράφου 

                                   (από το Μαρκόπουλο Βασίλη) 

                 

Το επάγγελμα το οποίο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση είναι το επάγγελμα του ζωγράφου. Γι’ 

αυτό το σκοπό, πήρα συνέντευξη από τον κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, ο οποίος με βοήθησε να 

καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το άτομο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την ζωγραφική πρέπει να έχει μία ευκολία στο να 

ζωγραφίζει και πρέπει να του αρέσει να ασχολείται με την τέχνη. Επίσης, θα πρέπει να έχει μια 

ευκολία στο να αντιλαμβάνεται τις φόρμες και τα σχήματα καθώς και καλή αντίληψη του χώρου. 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Οι σπουδές που προαπαιτούνται για να γίνει κάποιος ζωγράφος είναι να έχει φοιτήσει επιτυχώς 

στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Παρ ’όλα αυτά ένας ζωγράφος μπορεί να συνεχίσει τις 

σπουδές του με κάποιο μεταπτυχιακό, όπως για παράδειγμα η ιστορία της τέχνης, τα παιδαγωγικά 

ή τα πολυμέσα. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ένας ζωγράφος μπορεί να εργάζεται σε κάποιο ιδιωτικό χώρο, όπως ένα εργαστήριο. Ακόμα 

μπορεί να είναι καθηγητής καλλιτεχνικών σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο ή και να διδάσκει στη 

Σχολή Καλών Τεχνών. Άλλες φορές ένας ζωγράφος μπορεί να εργάζεται για τη φιλοτέχνηση 

χώρων, όπως εκκλησίες (Αγιογραφία), δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια. 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 



 

Ως επάγγελμα, η ζωγραφική έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας διότι η εισπνοή ή η πολύωρη επαφή 

με χρώματα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς τα περισσότερα χρώματα και χημικά που 

χρησιμοποιεί ένας ζωγράφος είναι καρκινογόνα. Ακόμα, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη δημιουργία 

και τη μεταφορά έργων τα οποία έχουν μεγάλες διαστάσεις. Ο ζωγράφος πρέπει επίσης 

καθημερινά να μπορεί να ξεφεύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας που του αποσπούν 

την προσοχή, ώστε να σκέφτεται ελεύθερα, να έχει έμπνευση, και επομένως να μπορεί να 

δημιουργεί. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Στο επάγγελμα του ζωγράφου, όταν πρόκειται για κάποια ιδιωτική παραγγελία, συντάσσεται 

συμφωνητικό για την προκαταβολή και την εξόφληση του έργου. Όταν πάλι πρόκειται για έκθεση 

σε κάποια γκαλερί, και οι πωλήσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκεί, ένα ποσοστό το κρατάει 

η γκαλερί και το υπόλοιπο πηγαίνει στο δημιουργό του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2           ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Ο καθένας επιλέγει το επάγγελμα που θα ακολουθήσει  ανάλογα  με τις προσωπικές του επιθυμίες. 

Για μένα αρχικά, η ψυχική ευχαρίστηση  είναι απαραίτητη αφού  η εργασία πρέπει να δίνει 

ικανοποίηση στο άτομο.  Ακόμα ,η επαγγελματική και η οικονομική  αποκατάσταση παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματος. 

 

                                                                                                                           Καρπουζλή Δέσποινα 

 

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια καθοριστική απόφαση για τη ζωή μας και μέσα από αυτή ο 

μαθητής ωριμάζει και περνάει στον κόσμο της υπευθυνότητας. Συνεπώς, κατά την γνώμη μου, ο 

μαθητής πρέπει να επιλέγει το επάγγελμα που θα ακολουθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα  με μοναδικό κριτήριο  την ψυχική ευχαρίστηση που 

λαμβάνει από την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Διότι, ο άνθρωπος , με την εργασία , 

εκδηλώνει τις ενδιάθετες κλίσεις του , ικανοποιεί την  ανάγκη του για δημιουργικότητα και 

κοινωνικοποιείται μέσα από την καθημερινή του επαφή με άλλους ανθρώπους .Επομένως, 

μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του επαγγέλματος πρέπει να αποτελεί η ψυχική ικανοποίηση 

που λαμβάνει ο εργαζόμενος από αυτό το επάγγελμα. 

 

                                                                                                                     Μαρκόπουλος Βασίλειος 

 

 

Είναι γνωστό σε όλους πως για να οδηγηθεί κάποιος στην ορθή και ασφαλή επιλογή του 

επαγγέλματος, με το οποίο μπορεί να απασχοληθεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, είναι 



απαραίτητο να έχει βάλει σωστά κριτήρια επιλογής επαγγέλματος.  

Τέτοια μπορεί να είναι η οικονομική κι επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον, η οικονομική 

κρίση, οι κοινωνικές ,πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες της εποχής, στην οποία καλείται ο κάθε 

έφηβος μαθητής να πάρει μια σοβαρή απόφαση για το μέλλον του, οι προσωπικές προτιμήσεις του 

καθενός , τα συναισθήματα τα οποία νιώθει ο κάθε μαθητής για το επάγγελμα που σκοπεύει να 

επιλέξει. 

 Επιπλέον μπορεί να είναι  τα προσωπικά του  βιώματα , οι απόψεις του οικογενειακού ,συγγενικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος , οι πνευματικές, σωματικές και ψυχικές ικανότητες του κάθε 

ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο εγώ θα μπορέσω να οδηγηθώ στην ορθότερη επιλογή του 

επαγγέλματός μου, χωρίς να μετανιώσω για αυτή τη σημαντική απόφαση. 

                                                                                                                                    Δροσάκη Ελένη 

 

 

Η επιλογή του επαγγέλματος μας αποτελεί ίσως μια από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις της ζωής 

μας. Ενώ η πληθώρα αυτών είναι τεράστια, η επιλογή ενός επαγγέλματος τείνει να γίνει όλο και 

πιο δύσκολη με τη πάροδο των χρόνων. Ο καθένας μας θέτει διαφορετικά κριτήρια τα οποία θα τον 

οδηγήσουν στο να επιλέξει το σωστό, για αυτόν,  επάγγελμα.  Προσωπικά, θεωρώ τους δύο πιο 

σημαντικούς παράγοντες, την οικονομική αποκατάσταση αλλά και την ευχαρίστηση που μου 

προσφέρει το επάγγελμα αυτό,  θέτοντας μάλιστα ως πρωτεύοντα παράμετρο, το δεύτερο.  Γιατί 

τελικά, αν κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς, θα πετύχεις σε αυτό και θα είσαι ευτυχής, 

ανεξάρτητα της οικονομικής ευημερίας. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν, 

λίγο ή πολύ, την τελική μας απόφαση. Αυτοί είναι για παράδειγμα, το περιβάλλον εργασίας, η 

ανάγκη συστηματικής μετακίνησης, το ωράριο, η ενδεχόμενη επαγγελματική άνοδος κ.α. 

 Επιλογικά, τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν την ουσιαστική ευτυχία, το να καταφέρεις  όμως να 

συνεισφέρεις στο κλάδο ή το επάγγελμα που σε εκφράζει, μπορεί να σε οδηγήσει στην ευτυχία.    

                                                                                                                            Κρατημένος Άγγελος  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3             ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Μιλήστε για το επάγγελμα σας;(Αερολιμενικός) 

Η Αερολιμενική Διεύθυνση χωρίζεται σε πέντε τμήματα 

 ο Αερολιμενικός Έλεγχος κατά τον οποίο γίνεται έλεγχος των εγγράφων των αεροσκαφών και 

των πτυχίων των πιλότων. Ακόμα καταχωρούνται οι κινήσεις των αεροσκαφών και επιβατών 

με στόχο την είσπραξη των αντίστοιχων τελών για τη χρήση του αερολιμένα. 

 Το τμήμα Αεροπορικής Εκμετάλλευσης στο οποίο εξετάζεται αν τηρούνται οι όροι 

αεροπορικής εκμετάλλευσης. 

 Το τμήμα Ελέγχου Περιοχής Κίνησης στο οποίο ελέγχεται η κυκλοφορία στο χώρο στάθμευσης 

των αεροσκαφών. Ακόμα οργανώνεται ο χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών διασφαλίζει τη 

σωστή εξυπηρέτηση των αεροσκαφών. Επιπλέον μέσο αυτού του τμήματος συντονίζονται οι 



απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Το τμήμα Διευκολύνσεων το οποίο μεριμνά για την σωστή λειτουργία και εμφάνιση των 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών  και λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή του κοινού. Ακόμα ρυθμίζει θέματα διακίνησης προσωπικού, ιδιωτών και 

οχημάτων. 

 Το τμήμα παροχής πληροφοριών το οποίο μεριμνά για την παροχή πληροφοριών για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

 Ποιοί παράγοντες συντέλεσαν στην επιλογή του επαγγέλματος σας; 

Βρήκα αυτό το επάγγελμα ενδιαφέρον γιατί μπορείς να γνωρίσεις πολλά πράγματα σχετικά με την 

αεροπορία, να αποκτήσεις γενικές γνώσης για τον τρόπο λειτουργίας των αεροπλάνων, για την 

εξυπηρέτησή τους στο έδαφος και για τις διαδικασίες που αφορούν την έγκριση των πτήσεων.  

 Πόσα χρόνια ασκείτε το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

15 χρόνια. 

 Έχει ζήτηση το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

Ναι. Είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την κάλυψη κενών θέσεων για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα. 

 Είστε ικανοποιημένοι με το μισθό σας; 

Παρόλο που έχει μειωθεί ο μισθός μου τον τελευταίο χρόνο, ευτυχώς συμπληρώνεται με ένα 

επίδομα που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορώ να πω ότι είμαι 

ικανοποιημένη. 

 Οι σπουδές σας συμπίπτουν με το επάγγελμα σας; 

Όχι οι σπουδές μου δεν συμπίπτουν άμεσα με το επάγγελμά μου, αλλά αποτελούσαν προϋπόθεση 

για την πρόσληψή μου. 

 Το επάγγελμα που κάνετε είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείτε; 

Όσο περισσότερο εξειδικεύομαι και αποκτώ περισσότερες γνώσεις στο επάγγελμά μου 

καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που πραγματικά επιθυμώ.  

 Ποιό είναι το ωράριο εργασίας σας; 



Το ωράριο εργασίας μου είναι 07:30 έως 15:30. 

 Ποιές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας; 

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών των ημερών μας, η Υπηρεσία μας αδυνατεί πολλές φορές να 

μας παρέχει τις μετακινήσεις που χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε κάποιο έργο. Για τον ίδιο λόγο 

δεν μπορεί να εκσυγχρονίσει τους Η/Υ και τα προγράμματα που είναι απαραίτητα για τη δουλειά 

μας.  

 Είστε ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας σας; 

Είμαι ικανοποιημένη με τις συνθήκες εργασίας μου, έχω άψογη συνεργασία με τους συναδέλφους 

μου και το περιβάλλον του χώρου εργασίας μου είναι πολύ όμορφο. 

 Ποιος είναι ο χώρος εργασίας σας; 

Σε γραφείο της Κεντρική Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

 Θα ενθαρρύνατε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με εσάς; 

Θα ενθάρρυνα νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με το δικό μου γιατί είναι 

πολύ ενδιαφέρον, με δυνατότητα επιλογής από διάφορες εξειδικεύσεις αφού το αντικείμενο του 

κλάδου μου έχει μεγάλο εύρος.   

 Πόσες διαφορετικές δουλειές έχετε κάνει; 

Πριν από αυτή τη δουλειά είχα εργαστεί ως καθηγήτρια Φυσικής σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα 

μαθήματα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών 

 Μιλήστε για το επάγγελμα σας; 

 

Η διεύθυνση εναέριας κυκλοφορίας αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Συμβατικού Ελέγχου Προσέγγισης 

2. Τμήμα RADAR Προσέγγισης  

3. Τμήμα ελέγχου Αεροδρομίου  

4. Τμήμα Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας 

5. Τμήμα Διερευνήσεων 

 



 Το τμήμα Συμβατικού Ελέγχου Προσέγγισης ασχολείται με τον έλεγχο της εναέριας 

κυκλοφορίας για τα αφικνούμενα και αναιρούμενα αεροσκάφη στην περιοχή της Αττικής. 

 Στο τμήμα RADAR Προσέγγισης γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στις διαδικασίες RADAR 

για τα αφικνούμενα και αναιρούμενα αεροσκάφη στην περιοχή της Αττικής. 

 Το τμήμα ελέγχου Αεροδρομίου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των 

αεροσκαφών στη περιοχή του αεροδρομίου. 

 Το τμήμα Ενημέρωσης Πληρωμάτων και Αναφορών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο 

για την αποδοχή και προώθηση των σχεδίων πτήσης και αναφορών εναέριας κυκλοφορίας 

στα πληρώματα των αεροσκαφών. 

 Το τμήμα Διερευνήσεων χειρίζεται τις αεροπορικές ασκήσεις και τις ειδικές πτήσεις. Ακόμα 

συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της διεύθυνσης. 

 

 Ποιοί παράγοντες συντέλεσαν στην επιλογή του επαγγέλματος σας; 

Μέσο ενός συμφοιτητή ενημερώθηκα ότι γίνονταν προσλήψεις στη Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας και αποφασίσαμε να δώσουμε μαζί εξετάσεις  με τον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 

1994. 

 Πόσα χρόνια ασκείτε το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

19 χρόνια 

 Έχει ζήτηση το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

Καθώς υπάγεται στο ελληνικό δημόσιο οι προσλήψεις γίνονται μέσο ΑΣΕΠ. Γενικότερα υπάρχει 

μεγάλη ζήτηση αλλά οι προσλήψεις είναι περιορισμένες αυτό τον καιρό.  

 Είστε ικανοποιημένοι με το μισθό σας; 

Πριν τη κρίση ήταν ικανοποιητικός ωστόσο έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη μείωση της τάξης του 30 

τα εκατό. 

 Οι σπουδές σας συμπίπτουν με το επάγγελμα σας; 

Όχι εγώ σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές και γι αυτό το λόγο 

μετά την πρόσληψη γίνεται εκπαίδευση στη σχολή πολιτικής αεροπορίας. 

 Το επάγγελμα που κάνετε είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείτε; 

Ναι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την εργασία μου. Καθώς είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. 

 Ποιο είναι το ωράριο εργασίας σας; 

Το ωράριο δεν είναι σταθερό. Υπάρχον εξάωρες κυλιόμενες βάρδιες για την εξυπηρέτηση όλων 

των αναγκών της κυκλοφορίας των αεροπλάνων. 

 Ποιές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας; 

Η συγκεκριμένη εργασία είναι αρκετά υπεύθυνη με αποτέλεσμα να προκαλείται πολλή κούραση 

και άγχος. Ακόμα καθώς το ωράριο δεν είναι σταθερό πολλές φορές τυχαίνει να δουλεύουμε τις 



αργίες παραδείγματος χάρη Πάσχα, Χριστούγεννα. Επιπλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να 

παίρνουμε άδεια τη θερινή περίοδο και στις αργίες καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. 

 

 Είστε ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας σας; 

Εμείς δουλεύουμε με σύστημα radar το οποίο απεικονίζει τις θέσεις των αεροπλάνων και είναι της 

δεκαετίας του 90 με αποτέλεσμα να είναι απαρχαιωμένο και να δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα αφού προκαλούνται συχνά βλάβες. Έτσι είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν τα 

μηχανήματα για την ασφάλεια των επιβατών. 

 Ποιος είναι ο χώρος εργασίας σας; 

Εγώ δουλεύω στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (FIR) που εδρεύει στο παλιό αεροδρόμιο του 

Ελληνικού. 

 Θα ενθαρρύνατε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με εσάς; 

Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Όμως στο μέλλον η τεχνολογία θα 

αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό αφού θα υπάρχουν ιδικοί δορυφόροι και άλλα 

ηλεκτρονικά συστήματα που θα κάνουν αυτόματα τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. 

 Πόσες διαφορετικές δουλειές έχετε κάνει; 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο πανεπιστήμιο εργάστηκα ως οδηγός ταξί και ως οδηγός σε 

χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Ακόμα εργάστηκα σε  πιτσαρία και βιβλιοπωλείο, και ως 

θυρωρός. Έπειτα δούλεψα ως Ηλεκτρολόγος μηχανικός σε τεχνική εταιρία για τέσσερα χρόνια. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 Μιλήστε για το επάγγελμα σας; 

Ο Πολιτικός Μηχανικός είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη και την κατασκευή 

δομικών και τεχνικών έργων. Ασχολείται με τη θεμελίωση των κτιρίων και σχεδιάζει 

συγκοινωνιακά έργα υδραυλικά έργα λιμενικά και έργα ακτομηχανικής. 

Μπορεί να ειδικευτεί σε διάφορους τομείς όπως : 

1. Δομοστατικός Μηχανικός (Structural Engineer) 

Ο Δομοστατικός Μηχανικός βρίσκει τρόπους με τους οποίους το έργο μπορεί να κατασκευαστεί με 

ασφάλεια και οικονομία. 

2. Γεωτεχνικός Μηχανικός 



Ασχολείται με τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους και των βράχων, τη θεμελίωση 

κτιρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών, τη σταθεροποίηση για αποφυγή κατολισθήσεων, το 

σχεδιασμό υπογείων κατασκευών, το σχεδιασμό των φραγμάτων 

3. Υδραυλικός Μηχανικός (Hydraulics Engineer) 

Ασχολείται με τη μελέτη συστημάτων μεταφοράς και διάθεσης νερού, διοχέτευση ομβρίων και 

των σχετικών τεχνικών έργων και  φραγμάτων. 

4. Οδοποιός, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (Highway, Transportation Engineer) 

Ασχολείται με συστήματα και κατασκευές αναφορικά με τη συγκοινωνία και τις μεταφορές. 

5. Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Ασχολείται με τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν και μελετά λύσεις που σχετίζονται 

με την προστασία του περιβάλλοντος από επιβλαβείς επιπτώσεις που προκύπτουν από 

ανθρώπινους ή φυσικούς παράγοντες. 

6. Ακτομηχανικός και Μηχανικός Υπεράκτιων έργων 

Ασχολείται με τη μελέτη έργων πέραν από τη στεριά όπως η προστασία της παραλίας και των 

ακτών 

 Ποιοί παράγοντες συντέλεσαν στην επιλογή του επαγγέλματος σας; 

Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μεγάλη άνθιση στην οικοδομή οπότε η επαγγελματική 

αποκατάσταση θεωρούταν άμεση. Ακόμα μου άρεσαν πολύ τα αντικείμενα με τα οποία 

ασχολείται ένας πολίτικός μηχανικός. 

 

 Πόσα χρόνια ασκείτε το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

5 χρόνια. 

 Οι σπουδές σας συμπίπτουν με το επάγγελμα σας; 

Ναι εγώ αποφοίτησα από το Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 



Γενικότερα ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να σπουδάσει σε Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών 

των Πολυτεχνικών Σχολών. Ωστόσο υπομηχανικοί και βοηθοί Πολιτικοί Μηχανικοί, μπορούν 

να γίνουν όσοι σπουδάζουν σε αντίστοιχες ειδικότητες των Τ.Ε.Ι., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (για την 

εκπαίδευση), καθώς και σε Τ.Ε.Ε. καθώς και σε Ι.Ε.Κ. 

 Το επάγγελμα που κάνετε είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείτε; 

Ναι μπορώ να πω ότι παρά τις δυσκολίες είμαι ευχαριστημένη. 

 Ποιό είναι το ωράριο εργασίας σας; 

Εγώ εργάζομαι σε ιδιωτικό γραφείο και το ωράριό μου είναι από τι 8:00 μέχρι τις 17:00 

 Ποιές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στη δουλειά σας; 

Η αγορά εργασίας έχει κάποιες δυσκολίες επειδή ο αριθμός των μηχανικών έχει αυξηθεί πολύ και 

επειδή τον τελευταίο καιρό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει ανάπτυξη στο χώρο της 

οικοδομής. Δεν νομίζω όμως οτι τα προβλήματα αυτά είναι τέτοια που πρέπει να σε αποτρέπουν να 

ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα. Βέβαια σήμερα, όλοι οι κλάδοι έχουν τα προβλήματά τους. 

 Ποιός είναι ο χώρος εργασίας σας; 

Εγώ εργάζομαι σε γραφείο.  

Γενικότερα ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο, στις τεχνικές υπηρεσίες 

Νομαρχιών και Δήμων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ανοίξει δικό του γραφείο. Ως ελεύθερος 

επαγγελματίας ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων ή άλλων μεγάλων τεχνικών 

έργων. Ακόμα μπορεί να διδάξει ως καθηγητής σε Τεχνικές Σχολές και Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια, αφού αποκτήσει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ. 

 Θα ενθαρρύνατε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα με εσάς; 

 Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση με τα κτιριακά έργα βρίσκεται σε 

στασιμότητα τα τελευταία χρόνια. Έχουν διαμορφωθεί όμως τρεις ειδικότητες μέσα στις 

βασικές σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού: Δομοστατικών, Υδραυλικών και Έργων 

Οδοποιίας, που διευρύνουν το επαγγελματικό του πεδίο. Οι αμοιβές των επαγγελματιών αυτών, 

ποικίλλουν. Ο δημόσιος υπάλληλος ξεκινά συνήθως από το βασικό μισθό που αναλογεί στις 

σπουδές του, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχουν 

μεγάλες διακυμάνσεις στις αποδοχές τους και να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα μετά από μερικά 

χρόνια επιτυχούς καριέρας. 

 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Επάγγελμα  : Διανομέας εφημερίδων  
Τι γνώσεις χρειάζονται για το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος δεν απαιτούνται συγκριμένες γνώσεις ή κάποιο 

πτυχίο. Φυσικά οποιαδήποτε γνώση αποτελεί βοηθητική αφού το επάγγελμα εμπίπτει στον 

ιδιωτικό τομέα και ο εργοδότης θα το εκτιμήσει. Σε γενικές γραμμές όμως ένας απόφοιτος λυκείου 

(ως βασικές γνώσεις) είναι αρκετό προσόν για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος.  

Τι είδους προσόντα είναι απαραίτητα; 

Πέρα από τις γνώσεις, υπάρχουν κάποια προσόντα που χρειάζεται κάποιος για να γίνει διανομέας 

εφημερίδων. Αρχικά, ο διανομέας έχεις ως υποχρέωση να μεταφέρει τις εφημερίδες στα περίπτερα 

πριν ξημερώσει ώστε ο πελάτης να τις βρει έτοιμες.  Επομένως, είναι λογικό να απαιτείται 

ταχύτητα, ευστροφία, διακριτική ικανότητα αλλά και σωματική δύναμη. Ο λόγος που αυτά 

απαιτούνται θα εξηγηθεί στις υποχρεώσεις του επαγγέλματος. 

Ποιό είναι το ωράριο για έναν διανομέα εφημερίδων; 

Το ωράριο είναι ασταθές και μη συνηθισμένο και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον σχετικά 

μεγάλο μισθό. Καθώς οι εφημερίδες πρέπει να έχουν σταλεί στα περίπτερα πριν το πρωί ο 

υπάλληλος είναι αναγκασμένος να δουλέψει την νύχτα. Πιο συγκεκριμένα ένα λογικό σενάριο θα 

ήταν να ξυπνήσει στη 1 ή στις 2 το πρωί και να γυρίσει αργά το πρωί προς μεσημέρι στο σπίτι. 

Πράγματι το ωράριο παραμένει στα όρια του οκτάωρου αλλά η νυχτερινή δουλεία δυσκολεύει τον 

υπάλληλο να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. 

Ποίες είναι οι υποχρεώσεις σας ως διανομέας εφημερίδων;  

Η βασική υποχρέωση του υπάλληλου, όπως προαναφέρθηκε είναι να μεταφέρει τις εφημερίδες και 

τα περιοδικά σε όλα τα περίπτερα τις περιοχής πριν το ξημέρωμα. Ακόμη πρέπει να καθορίσει την 

ποσότητα των εφημερίδων που θα δοθούν στο κάθε περίπτερο ανάλογα με τις πωλήσεις του 

περασμένου μήνα. Όλα αυτά γίνονται μέσα από μια σύνθετη διαδικασία και αυτός είναι ο λόγος 

που απαιτείται ευστροφία και καθαρό μυαλό. Ακόμη, οι εφημερίδες και τα περιοδικά 

παραλαμβάνονται ανακατεμένα και οι υπάλληλοι οφείλουν να τα ταξινομήσουν ανάλογα με το 

είδος και το σκοπό. Επομένως η διακριτική ικανότητα  είναι απαραίτητη. Τέλος το επάγγελμα αυτό 

περιλαμβάνει  καθημερινά φόρτωμα, μεταφορά και κουβάλημα όποτε προφανώς απαιτείται και 

ανάλογη σωματική δύναμη. 

Ποίες είναι οι χρηματικές σας απολαβές; 

Λόγω του κακού ωραρίου, των αυξημένων υποχρεώσεων και τις σωματικής καταπόνησης ο μισθός 

είναι καλός και σε καιρούς προ κρίσης θα μπορούσε να κυμανθεί μέχρι και δυο χιλιάδες ευρώ. 

Φυσικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη δουλεία και συντονίσει την διανομή στο σύνολο 

της καταφέρνει να βγάζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα. Σε γενικές γραμμές όμως ο διανομέας 

εφημερίδων αποτελεί μια καλοπληρωμένη δουλειά.  

Τι προβλήματα έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στο επάγγελμα σας;   

Όπως είναι φυσικό, η κρίση επηρέασε οικονομικά το επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος 

που έχει δεχτεί μείωση στο μισθό του δεν θα θέσει ως προτεραιότητα την αγορά μιας εφημερίδας ή 

ενός περιοδικού, όπως αυτό γινόταν τα παλιά χρόνια. Έτσι ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις έπεσαν, η 

παραγωγή μειώθηκε, τα κέρδη ελαχιστοποιήθηκαν και οι μισθοί φτώχυναν. Βέβαια, δεν μπορούμε 

να μην αναφέρουμε και τη συμβολή της τεχνολογίας σε αυτό, αφού οι ηλεκτρονικές εκδόσεις τον 

εφημερίδων μείωσαν την παραγωγή. Το τραγικότερο δε, είναι ότι μερικά χρόνια πριν, οι εκδότες 

εφημερίδων αποφάσισαν να διανέμουν μόνοι τους τις εφημερίδες που εκδίδουν χωρίς να 

χρησιμοποιούν τους διανομείς. Φυσικά κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απόλυση χιλιάδων ανθρώπων 

αλλά και ταυτόχρονα την μείωση των “περιττών” εξόδων. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη, 

αλλά μια συμβιβαστική λύση βρέθηκε με την απόλυση κάποιων ανθρώπων να ήταν μονόδρομος 

και την μείωση των μισθών των υπολοίπων.  

.Ποιά είναι τα θετικά και ποιά τα αρνητικά του επαγγέλματος σε γενικές γραμμές; 

Συνοπτικά, τα θετικά του επαγγέλματος είναι το γεγονός ότι συναναστρέφεσαι καθημερινά με 



ανθρώπους, κάνεις μια δημιουργική και πρωτότυπη δουλεία και έχεις έναν ικανοποιητικό μισθό. 

Από την άλλη, οι εξαντλητικές βάρδιες, τα νυχτερινά ωράρια και η ρουτίνα αποτελούν τα αρνητικά 

του επαγγέλματος. 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας 

 

Κρατημένος Π. 

Διανομέας εφημερίδων 

 

                             Κρατημένος 

Άγγελος 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

 

 Επάγγελμα  : Ιδιοκτήτης κυλικείου 
Τι γνώσεις χρειάζονται για το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

Για το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις όσον αφορά το μαθησιακό 

υπόβαθρο. Σίγουρα όμως, ο κάθε επιχειρηματίας οφείλει  να έχει γενικές γνώσεις οι οποίες θα τον 

βοηθήσουν στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

Τι είδους προσόντα είναι απαραίτητα; 

Αρχικά, ό ιδιοκτήτης ενός κυλικείου αλλά και οποιουδήποτε καταστήματος πρέπει να είναι 

οργανωτικός, τακτικός και συνεπής. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του 

καταστήματος και ομαλά θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του. Επιπλέον, εφόσον το επάγγελμα αυτό 

συνεπάγεται την συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, ο ιδιοκτήτης οφείλει να είναι κοινωνικός, 

ευχάριστος και πρόθυμος. Προφανώς, ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει να φτιάχνει βασικά φαγητά 

η καφέδες ώστε να προσελκύσει κόσμο. Τέλος, η σωστή διαχείριση τον οικονομικών αποτελεί 

προσόν για τον καταστηματάρχη αφού θα μπορεί να οργανώνει σωστά τις παραγγελίες του, σε 

σωστές ποσότητες και με το μέγιστο κέρδος. 

Ποιό είναι το ωράριο για έναν ιδιοκτήτη κυλικείου; 

Είναι γνωστό, ότι τα καταστήματα δεν έχουν σταθερό ωράριο και κάθε κυλικείο διαφέρει ανάλογα 

με τη τοποθεσία και τις απαιτήσεις. Σε γενικές γραμμές, ο κυλικειάρχης συνήθως πρέπει να 

ξυπνάει νωρίς για να πηγαίνει στο κυλικείο, να το ανοίγει και να προετοιμάζει τις μηχανές και ότι 

άλλο είναι απαραίτητο για να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Στο περίπου ο μαγαζάτορας πρέπει να 

ξυπνάει περίπου στις 5-7. Η ώρα που θα κλείσει το κυλικείο εξαρτάται και πάλι από τη τοποθεσία. 

Συνήθως  στις 3-4 μπορεί να κλείσει το κυλικείο. Έτσι ένας κάτοχος κυλικείου μπορεί να δουλεύει 

8-11 ώρες κάτι που αλλάζει σαφώς αν υπάρχει κάποιος υπάλληλος.  

Ποίες είναι οι υποχρεώσεις σας ως ιδιοκτήτης κυλικείου;  

Ως ιδιοκτήτης αλλά και ταυτόχρονα εργαζόμενος οφείλω να κυλούν όλα καλά στον εργασιακό 

χώρο. Οι παραγγελίες να γίνονται έγκαιρα, τα προϊόντα να μην είναι ποτέ ληγμένα και να 

φυλάσσονται σε καλή ποιότητα, οι πελάτες να εξυπηρετούνται άμεσα και ικανοποιητικά και γενικά 



να τηρούνται όλοι οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε ένα μαγαζί.  

Ποίες είναι οι χρηματικές σας απολαβές; 

Σε αυτό το τομέα όπως κανείς μπορεί να καταλάβει δεν υπάρχει σταθερός μισθός. Η τοποθεσία του 

κυλικείου, η οικονομική κατάσταση των τακτικών πελατών, η τιμή των προϊόντων και η διαχείριση 

τους, αποτελούν παράγοντες των χρηματικών απολαβών. Για παράδειγμα ένα κυλικείο που 

βρίσκεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο απευθύνεται κατά βάση σε ανθρώπους χαμηλής και μέσης 

οικονομικής κατάστασης, περιορίζοντας έτσι τις αγορές. Αντίστοιχα, ένα κυλικείο που βρίσκεται 

σε μια τοποθεσία που προσελκύει ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια μπορεί να πουλήσει πολύ 

περισσότερα προϊόντα. Έτσι ένα κυλικείο θα μπορούσε να βρίσκεται σε τόσο κακή οικονομική 

κατάσταση με αποτέλεσμα να κλείσει ενώ ένα άλλο να προσέφερε ένα αρκούντως ικανοποιητικό 

μισθό (2000 ευρώ και άνω) στον ιδιοκτήτη. 

Τι προβλήματα έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στο επάγγελμα σας;   

Όπως είναι λογικό, η οικονομική κρίση περιόρισε τις αγορές με αποτέλεσμα να μειωθούν τα κέρδη 

του κυλικείου. Συγκεκριμένα, οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν με αποτέλεσμα το καθαρό 

κέρδος να περιοριστεί. Από την άλλη, οι πελάτες όντας φτωχότεροι αντί να αγοράσουν για 

παράδειγμα ένα καφέ το πρωί και ένα το απόγευμα φεύγοντας περιορίζονται στον ένα καφέ. Έτσι 

σταδιακά τα έσοδα μειώνονται με φυσικό επόμενο είτε την αύξηση των τιμών των προϊόντων είτε 

την απόλυση κάποιου υπαλλήλου. 

.Ποιά είναι τα θετικά και ποιά τα αρνητικά του επαγγέλματος σε γενικές γραμμές; 

Το βασικότερο θετικό στοιχείο του να είσαι ιδιοκτήτης ενός κυλικείου είναι η αποφυγή της 

ρουτίνας και η κοινωνικοποίηση. Καθημερινά συναναστρέφεσαι με ανθρώπους, συζητάς, 

επικοινωνείς και ανταλλάσεις απόψεις. Μια δουλειά γραφείου δεν προσφέρει κάτι τέτοιο για 

παράδειγμα. Από την άλλη, ο κυλικειάρχης αναγκάζεται να μένει στο ίδιο μέρος όλη τη μέρα, δεν 

αλλάζει παραστάσεις. Βέβαια αν διακοσμήσει το χώρο όπως του αρέσει, αυτό το αρνητικό 

εξαφανίζεται. Ένα από τα αρνητικά είναι το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να περνάει πολλές 

ώρες στο κυλικείο να πηγαινοέρχεται και να δουλεύει συνεχώς ενώ ταυτόχρονα θυμάται τις 

δεκάδες παραγγελίες που του έχουν κάνει. Κάποιος που έχει οργάνωση όμως και ταλέντο σε αυτή 

τη δουλειά, μπορεί να το ξεπεράσει. 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας. 

Κρατημένος Π. 

Διανομέας εφημερίδων 

 

     Κρατημένος Άγγελος 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Επάγγελμα   : Οδηγός φορτηγού 



Τι γνώσεις χρειάζονται για το συγκεκριμένο επάγγελμα; 

Όπως και στα περισσότερα επαγγέλματα που απαιτούνται ικανότητες οδήγησης δεν χρειάζονται 

σχολικές γνώσεις. Καλό είναι όμως να αναφέρουμε ότι οι οδηγοί οφείλουν να έχουν μια ευρεία 

γνώση για το όχημα που οδηγούν (τον τρόπο κατασκευής, τον τρόπο λειτουργίας, τους 

μηχανισμούς και τον εξοπλισμό) ώστε να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε 

δυσκολία. 

Τι είδους προσόντα είναι απαραίτητα; 

Προφανώς το βασικό προσόν ενός οδηγού είναι η εξαιρετική οδήγηση. Μπορεί ένα μεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων να γνωρίζουν οδήγηση αλλά αυτό δε συνεπάγεται την ικανότητα να 

μπορέσουν να οδηγήσουν φορτηγό. Για την ακρίβεια λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να οδηγήσουν 

φορτηγό, ή άλλα μεγάλα οχήματα. Επομένως, ένα απλό δίπλωμα δεν είναι αρκετό, αλλά 

χρειάζονται πολλές περαιτέρω ώρες εξάσκησης. Ακόμη, ο μηχανισμός του φορτηγού είναι πολλές 

φορές πιο σύνθετος και εξειδικευμένος που ο προοριζόμενος να το οδηγήσει, ίσως χρειαστεί 

επιπλέον μαθήματα για να γνωρίσει αυτούς τους μηχανισμούς. Τέλος, ο οδηγός πρέπει να έχει 

καλή αίσθηση του χώρου καθώς το μέγεθος του οχήματος δε βοηθά κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης.  

Ποιό είναι το ωράριο για έναν οδηγό φορτηγού; 

Το ωράριο δεν είναι ποτέ σταθερό εκτός εάν ο οδηγός δουλεύει σε μια εταιρία. Ένας κάτοχος 

φορτηγού ο οποίος αναλαμβάνει μόνος του την ευθύνη παράδοσης αντικειμένων που του 

ανατίθενται, αναλαμβάνει και την ευθύνη του ευέλικτου ωραρίου. Η δουλειά μπορεί να απαιτεί 

μεταφορά στις 2 το πρωί στη Θεσσαλονίκη (κάτι που σημαίνει ότι ο οδηγός θα πρέπει να ταξιδεύει 

για δεκάδες ώρες) ή μπορεί να απαιτεί μεταφορά στις 12 το μεσημέρι στη διπλανή περιοχή. 

Επομένως το ωράριο εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν που κάνει τη παραγγελία, σημαίνοντας 

βέβαια ότι όσο πιο εξουθενωτική είναι η διαδρομή και το ωράριο τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

αμοιβή. 

Ποίες είναι οι υποχρεώσεις σας ως οδηγός φορτηγού;  

Όπως προαναφέρθηκε ο οδηγός του φορτηγού έχει ως βασική υποχρέωση να μεταφέρει ότι του 

ζητείται από μια περιοχή σε μια άλλη, από μία πόλη σε μια άλλη ή ακόμα και από μια χώρα σε μια 

άλλη. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να καλέσει και να ζητήσει μεταφορέα για τη 

μετακόμιση του, κάτι που είναι υπόθεση ωρών, ένας άλλος για μια παραγγελία ενός προϊόντος από 

την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, κάτι που είναι υπόθεση ημερών, και τέλος κάποιος μπορεί να 

ζητήσει ένα ειδικό προϊόν σε μια άλλη χώρα που μπορεί να προκαλέσει ένα ταξίδι εβδομάδων. 

Επομένως, η βασική υποχρέωση του οδηγού είναι να είναι συνεπής στο χρόνο του και να εγγυάται 

για τη ασφάλεια των υλικών που μεταφέρει. 

Ποίες είναι οι χρηματικές σας απολαβές; 

Ο οδηγός φορτηγού αποτελεί σε γενικές γραμμές μια καλοπληρωμένη δουλειά. Λόγω του 

μεταβλητού και εκτεταμένου ωραρίου, ο οδηγός πληρώνεται καλά για τις μεταφορές. Φυσικά ο 

μισθός δεν είναι σταθερός αφού σε ένα μήνα μπορεί να γίνουν λίγες ή πολλές παραγγελίες κάτι 

που αλλάζει το μισθό. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι στο τέλος της δουλειάς του, πριν τη σύνταξη ο 

οδηγός μπορεί να πουλήσει το φορτηγό για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αφού αυτά δεν είναι 



φτηνά.  

Τι προβλήματα έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στο επάγγελμα σας;   

Όπως είναι φυσικό, η κρίση επηρέασε οικονομικά το επάγγελμα. Εκτός από τη κρίση το επάγγελμα 

από κλειστό έγινε ανοικτό κάτι που επηρέασε σημαντικά το εισόδημα των οδηγών για προφανής 

λόγους. Ο οδηγός αναγκάστηκε να μειώσει τις τιμές ώστε να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. 

Η αγορές πάγωσαν με αποτέλεσμα την μείωση της αναγκαιότητας μεταφορών. Από την άλλη, όσοι 

δούλευαν σε μια εταιρία δέχθηκαν μείωση μισθού αφού η εταιρία αντιμετώπιζε τα ίδια 

προβλήματα. Γενικότερα η κρίση επηρέασε σημαντικά το επάγγελμα αφού κατέστησε τις δεκάδες 

ώρες κούρασης σε πενιχρές απολαβές. 

Ποιά είναι τα θετικά και ποιά τα αρνητικά του επαγγέλματος σε γενικές γραμμές; 

Το επάγγελμα αυτό έχει εξίσου θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι το 

εισόδημα είναι πολύ καλό και μπορεί να συντηρήσει μια οικογένεια. Επιπλέον υπάρχουν άνθρωποι 

που λατρεύουν την οδήγηση και τα ταξίδια. Πράγματα το επάγγελμα αυτό σου προσφέρει 

ατελείωτες ώρες ταξιδιού με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να γνωρίσει δεκάδες διαφορετικά μέρη. 

Από την άλλη το σημαντικό αρνητικό είναι το γεγονός ότι λείπεις πολλές ώρες από το σπίτι σου, 

κάτι που δυσκολεύει κάποιον να κάνει οικογένεια αφού ένα ταξίδι μπορεί να διαρκέσει για 

βδομάδες.  

Ευχαριστώ για το χρόνο σας. 

Κρατημένος Γ. 

Οδηγός φορτηγού 

 

     Κρατημένος Άγγελος 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Οι άλλες συνεντεύξεις παραδώθηκαν γραπτώς και βρισκονται στο προσωπικό φάκελο του κάθε  

μαθητή. 

 

 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ 2   

ΟΜΑΔΑ : CLUB 4 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 



 

 

1. Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; Ήταν κάτι που το είχατε αποφασίσει από μικρή ηλικία; 

2. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να πετύχετε το στόχο σας; 

3.Τι σπουδές έχετε κάνει και πόσο σας δυσκόλεψαν αλλά και πόσα χρόνια κράτησαν; 

4. Τι εμπειρίες κερδίσατε από αυτό το επάγγελμα;  

5. Θα αλλάζατε κάτι στο επάγγελμα σας;  

6. Έχετε ελεύθερο χρόνο για την προσωπική σας ζωή; 

7. Υπήρξαν φορές που να εισπράξατε άσχημα συναισθήματα από την δουλειά σας; 

8. Ποιο πρόσωπο σας ενέπνευσε;  

9. Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους νέους σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ; 

10. Είχατε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ; 

11. Τι γνώσεις και φυσικά ταλέντα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει αυτό το επάγγελμα ; 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1       ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

1.1                          Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιστορικού.  

                                           (από τη Μαρία Βασιλοπούλου) 



 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του Ιστορικού .Πήρα συνέντευξη από τη 

μητέρα μου, η οποία με πληροφόρησε γι' αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα ακόλουθα 

σημεία. 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Έχει σπουδάσει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

Απαντώντας μου στις ερωτήσεις μου μου είπε ότι το επάγγελμα αυτό χρειάζεται βαθιά μελέτη της 

ιστορίας , ένα ταλέντο στην απομνημόνευση , φοίτηση για τέσσερα χρόνια σε όποιο πανεπιστήμιο 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού υπάρχει πρόσβαση. Ακόμα, θα πρέπει κανείς να έχει το ενδιαφέρον 

και την αγάπη για το αντικείμενο, διότι ανάλογα με το που θα εργαστεί μπορεί να χρειαστεί έρευνα 

και μελέτη σε όλη του την επαγγελματική ζωή . 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

Το ωράριο ενός ιστορικού εξαρτάται από το πού εργάζεται. Άλλο ωράριο θα έχει ένας 

εκπαιδευτικός και άλλο κάποιος που εργάζεται σε ένα άλλο ιστορικό τομέα . 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι υποχρεώσεις ποικίλουν ανάλογα το τόπο εργασίας .Ένας εκπαιδευτικός υποχρεούται να μελετά 

να προσπαθεί να μεταδώσει τις γνώσεις του στους μαθητές βρίσκοντας τον κατάλληλο τρόπο να 

επικοινωνήσει μαζί τους ανάλογα την ηλικία και την ψυχοσύνθεση κάθε μαθητή .Ακόμα, πρέπει να 

διορθώνει γραπτά και διαγωνίσματα, αλλά και να προετοιμάζεται για την επομένη μέρα .Αν όμως 



κάποιος εργάζεται σε έναν άλλο τομέα της ιστορίας, τότε θα πρέπει να μελετά να έρευνα και να 

συγκρίνει απόψεις ώστε να αποκτά όσο το δυνατόν εγκυρότερες γνώσεις ,αφού η ιστορία ξεκινά 

χιλιάδες χρόνια πριν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ - ΜΕΛΛΟΝ 

Δυστυχώς αυτό το επάγγελμα δεν αμείβεται ικανοποιητικά ειδικά στην σημερινή εποχή της κρίσης 

δεν υπάρχουν καν περιθώρια εξέλιξης της οικονομικής αμοιβής .Επίσης, υπάρχει και δύσκολη 

επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί υπάρχει κορεσμός με αποτέλεσμα οι προσλήψεις να είναι 

ελάχιστες. Άρα είναι ένα επάγγελμα που η ζήτηση του στην αγορά εργασίας εξαρτάται από την 

εποχή. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρ' όλα αυτά ο κλάδος αυτός έχει πολλά θετικά στοιχειά για όσους τον  ακολουθούν.  

Μελετώντας την ιστορία ,όχι μόνο της χώρας μας αλλά όλης της ανθρωπότητας, τους αγώνες τις 

μάχες, την πολιτιστική της εξέλιξη αντιλαμβάνεσαι καλύτερα την ανθρώπινη ψυχολογία και το τι 

είναι ικανός να πετύχει ο άνθρωπος .Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όπως και το γεγονός ότι 

μαθαίνεις παρασκηνιακές στιγμές της ιστορίας ,λάθη που έκαναν οι άνθρωποι και δυστυχώς τα 

επαναλαμβάνουν μέχρι σήμερα. αλλά και πραγματικά αίτια και αφορμές από πολέμους και 

συμφωνίες. Τα τόσα θετικά λοιπόν για όσους αγαπούν το επάγγελμα παραμερίζουν τα αρνητικά 

που είναι το συνεχές διάβασμα η μικρή επαγγελματική ζήτηση και οι χαμηλές απολαβές.  

 

 

1.2                         Παρουσίαση του επαγγέλματος του Αστυνομικού. 

                                         (από τη Μαρία Βασιλοπούλου) 

 

Η τρίτη συνέντευξη που πήρα είναι από το θείο μου Βασίλη Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι 

αστυνομικός.  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 



Απαντώντας μου στις ερωτήσεις μου είπε ότι σπούδασε 4 χρόνια, ενώ έκανε και ένα είδος 

εκπαίδευσης. 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Αρχικά με ενημέρωσε για το τι χρειάζεται κάποιος για να ασκήσει αυτό το επάγγελμα, όπως 

πειθαρχία,  αίσθηση του δικαίου αλλά και αγάπη για το αδικημένο συνάνθρωπο. Επίσης, 

χρειάζεται παρατηρητικότητα και έρευνα, αφού πολλές φορές σε μια υπόθεση άλλα δείχνουν τα 

στοιχειά και άλλη είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ο αστυνομικός καλείται να φανερώσει την 

αλήθεια μέσα από μια σειρά ερευνών. Όποιος λοιπόν θέλει να ακολουθήσει αυτή την εργασία θα 

πρέπει να είναι αποφασισμένος να εργαστεί σκληρά και να βάλει το κοινωνικό καλό πάνω από το 

ατομικό. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ - ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

Δεν έχει σταθερό ωράριο και πρέπει να βρίσκεται στο οποιοδήποτε μέρος, όπου θα του δοθεί 

διαταγή ανά πάσα στιγμή. Σήμερα οι χρηματικές απολαβές δεν είναι ικανοποιητικές και το 

ποσοστό προσληφθέντων είναι σχετικά μικρό.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σαν επάγγελμα έχει αρκετές δυσκολίες, αλλά και κινδύνους αφού πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε 

είδους εγκληματικότητα και παραβατικές συμπεριφορές. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρόλα αυτά αν κάποιος αγαπάει αυτό το επάγγελμα και το βλέπει ως λειτούργημα μπορεί να 

προσφέρει πολλά στην κοινωνία και στον εαυτό του .Όταν προστατεύει ανθρώπους από 

οποιαδήποτε εγκληματική πράξη και όταν καταφέρει να εξιχνιάσει μια δύσκολη υπόθεση μόνο 

χαρά και ικανοποίηση μπορεί να πάρει. 

 

 

 

1.3                Παρουσίαση του επαγγέλματος του ιατρού-μικροβιολόγου. 

                                            (από τη Μαρία Βασιλοπούλου) 



 

 

Η δεύτερη συνέντευξη που πήρα είναι από τη θεία  μου Μαρία Μάλλιου, η οποία είναι ιατρός – 

μικροβιολόγος, και μου έλυσε διάφορες απορίες μου σχετικά μ'αυτό. 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Έχει σπουδάσει ιατρική στην Ιατρική σχολή της Ρουμανίας και αργότερα εξειδικεύτηκε στην 

μικροβιολογία .Οι υψηλές βάσεις την ανάγκασαν να σπουδάσει στο εξωτερικό. Στη διάρκεια των 

σπουδών της αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες .Σπούδασε έξι χρόνια, και οι σπουδές τη δυσκόλεψαν 

πολύ, διότι πέρα από το διάβασμα είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα προσαρμογής και το 

χειρισμό της γλώσσας .Έπειτα τελειώνοντας τις σπουδές τις και επιστρέφοντας στην Ελλάδα 

έπρεπε να δώσει εξετάσεις στο ΔΕΚΑΤΣΑ, ώστε να αναγνωριστεί το πτυχίο της από το ελληνικό 

κράτος.  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 

Το επάγγελμα αυτό είναι αρκετά απαιτητικό και τα αίτια που την οδήγησαν στο να ακολουθήσει 

αυτόν τον κλάδο της ιατρικής, και ειδικότερα της μικροβιολογίας, ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον της 

για την βιολογία και γενικά για τον ανθρώπινο σώμα αλλά και το ότι θεωρεί την προσφορά και την 

βοήθεια στον συνάνθρωπο πάρα πολύ σημαντικό έργο .Ακόμα, οι νέες γνώσεις και οι εμπειρίες 

που αποκτά καθημερινά την κάνουν ακόμα πιο περήφανη για το επάγγελμα που επέλεξε.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βεβαία το επάγγελμα αυτό δεν παύει να έχει και τα αρνητικά του, όπως είναι η έλλειψη ελεύθερου 

χρόνο λόγω των υπερωριών και των εφημεριών, που τις περισσότερες φορές δεν πληρώνονται 

ικανοποιητικά, καθώς και ότι πρέπει να παρευρίσκεται σε διάφορα ενημερωτικά σεμινάρια. 

Ακόμα, οι χαμηλές χρηματικές απολαβές και η έλλειψη υποδομών στα Ελληνικά νοσοκομεία ώστε 

να εργαστεί κάποιος σωστά δυσκολεύουν το έργο των γιατρών. Επιπλέον, με ενημέρωσε ότι η 

επαγγελματική αποκατάσταση των γιατρών στις μέρες μας είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Για παράδειγμα, ένας γιατρός που τελείωσε την ειδικότητα του και περιμένει 

να διοριστεί σε κάποιο νοσοκομείο, γεγονός που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, θα 

απογοητευτεί και θα προσπαθήσει να ανοίξει δικό του ιατρείο. Όμως, τα δυσβάστακτα έξοδα θα 

τον σταματήσουν.  



Η δουλειά αυτή από την φύση της της δημιουργεί πολλές φορές άσχημα συναισθήματα και άγχος 

όταν δεν μπορεί να βρει από τι πάσχει ο ασθενής ή όταν, όσο και να προσπαθεί να τον βοηθήσει, 

έχει άσχημη κατάληξη .Πολλές φορές, λοιπόν, τα συναισθήματα της είναι αρνητικά και η 

προσπάθεια να τα ξεπεράσει δύσκολη. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρόλα αυτά τα εμπόδια το επάγγελμα αυτό δεν παύει να προσφέρει ένα τεράστιο έργο που την 

γεμίζει υπερηφάνεια και χαρά κάθε φορά που κάνει μια σωστή διάγνωση και θεραπεύει κάποιον 

ασθενή. Τέλος,η ειδικότητα της στη μικροβιολογία της πρόσφερε πολλές εμπειρίες και γνώσεις 

αφού είναι είναι ένας κλάδος με ποικίλη δραστηριότητα και έχει να κάνεις με μικροοργανισμούς 

που διαρκώς μεταλλάσσονται και αλλάζουν . 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αν κάποιος νέος σκέπτεται να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, θα τον συμβούλευε να ετοιμαστεί 

για πολλή μελέτη, έρευνα και μάλιστα όχι μόνο τον καιρό τον εξετάσεων, αλλά για όλη του την 

ζωή, αφού η ιατρική εξελίσσεται και προχώρα συνεχώς. 

 

 

 

1.4                 Παρουσίαση του επαγγέλματος της Μαίας 

                                       (από τη Βασιλειάδου Αλεξάνδρα) 
 

 

 

 

Το επάγγελμα που θα σας παρουσιάσω είναι το επάγγελμα της μαίας το οποίο ακολούθησε μια 

αγαπημένη μου ξαδέρφη.  

 

 



ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                              
 

Για να ασκήσει κάποιος  αυτό το επάγγελμα απαιτείται πτυχίο μαιευτικής ΤΕΙ ή δίπλωμα ΙΕΚ για 

βοηθούς μαιευτή/μαίας. Οι μαίες/μαιευτές εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, στον ιδιωτικό, στην 

εκπαίδευση, στην διοίκηση και ένα μέρος τους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Μπορούν να 

εργαστούν σε μαιευτήρια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ιδρυμάτων και δημοσίων 

οργανισμών, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές. 

 

Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αφού έχουν ασκήσει τις δραστηριότητές τους 

για δύο χρόνια σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό. Στη 

συνέχεια χορηγείται άδεια από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ο 

μαιευτής /μαία μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. 

 Επίσης  λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και οι μαίες  /μαιευτές μπορούν να 

εκπονούν διδακτορικές διατριβές. 

 

 

                                                     

ΦΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Ο μαιευτής/μαία καλύπτει όλα τα στάδια από την αρχή της εγκυμοσύνης , του τοκετού και την 

περίοδο της λοχείας. Δίνει συμβουλές στην έγκυο προκειμένου η εγκυμοσύνη της να μην έχει 

επιπλοκές, προετοιμάζει την μέλλουσα μητέρα για την εμπειρία του τοκετού, ενημερώνει τον 

μαιευτήρα για πιθανές επιπλοκές του τοκετού και βοηθάει να ολοκληρωθεί ομαλά παρέχοντας και 

τις πρώτες βοήθειες για το νεογέννητο. Διδάσκει και εφαρμόζει τον ανώδυνο τοκετό, εφόσον έχει 

την σχετική ειδίκευση, συμβουλεύει και καθοδηγεί την μητέρα τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό 

για το σωστό θηλασμό, την περιποίηση του μωρού και του εαυτού της. Ακόμη παρέχει συμβουλές 

και οδηγίες για τον οικογενειακό προγραμματισμό, για την προστασία της υγείας και την πρόληψη 

των ασθενειών του βρέφους. 

  

Ο μαιευτής /η μαία εργάζεται ατομικά μόνο με την έγκυο γυναίκα ή και ομαδικά όταν βρίσκεται σε 

νοσοκομείο όπου οι νυχτερινές βάρδιες είναι μέσα στις  υποχρεώσεις της εργασίας. 

Σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και στο σπίτι της εγκύου μητέρας κυρίως 

σε χωριά και ημιαστικές περιοχές. 

  

Ο ρόλος της μαίας/μαιευτή είναι πολύ σημαντικός. Παρέχει στήριξη, βοηθάει, ενημερώνει και 

φροντίζει τη ζωή μιας γυναίκας η οποία διανύει την πιο σημαντική της περίοδο. Η σωστή 

μαιευτική δίνει δύναμη και κουράγιο στη γυναίκα ώστε να φέρει εις πέρας την πιο σπουδαία της 

αποστολή. Ο σωστός μαιευτής πρέπει να γνωρίζει ότι  η μαιευτική φροντίδα συνδυάζει την τέχνη 

με την επιστήμη. Βασίζεται στην κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών, συναισθηματικών, 

ψυχολογικών και  φυσικών εμπειριών των γυναικών  και ταυτόχρονα βασίζεται  στην  καλύτερη 

διαθέσιμη επιστημονική  γνώση. Επίσης, πρέπει να έχουν  σεβασμό και  εμπιστοσύνη στις 

γυναίκες και στην ικανότητά τους να γεννήσουν το μωρό τους.  Οι μαίες /μαιευτές πρέπει να 

επιμορφώνονται συνέχεια με εκπαιδευτικά σεμινάρια  και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της 

επιστήμης τους συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές. 

Πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατάλληλα έτσι ώστε να παραπέμπουν έγκαιρα τα 

περιστατικά όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα και επίσης να προωθούν το καλώς έχει των 

γυναικών και να προάγουν το  καλό επίπεδο του βρέφους. 

 

                                         

ΑΠΟΛΑΒΕΣ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 



Οι χρηματικές απολαβές αυτού του επαγγέλματος ήτανε κάποτε ικανοποιητικές, τώρα όμως με την 

οικονομική κρίση η μαιευτική δεν συμπεριλαμβάνεται στους καλά αμοιβόμενους επαγγελματικούς 

κλάδους  

 

Η μαιευτική αντιμετωπίζει επίσης πολλά προβλήματα, για  παράδειγμα  μαίες και μαιευτές εδώ και 

χρόνια καλούνται να λύσουν προβλήματα που προκύπτουν από τις ελλείψεις νοσηλευτικού 

προσωπικού με το να υποχρεώνονται να αναλάβουν καθήκοντα νοσηλευτή. Έτσι παρεμποδίζονται 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως είναι για παράδειγμα η εκτέλεση του φυσιολογικού 

τοκετού. 

 

Φαρμακεία αλλά και ασφαλιστικά ταμεία αρνούνται να εκτελέσουν και να αναγνωρίσουν το 

δικαίωμα των Μαιών και Μαιευτών να συνταγογραφούν φάρμακα και συχνά παραγκωνίζονται και 

δεν συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα που αφορούν στην πρόληψη, στην υγεία της γυναίκας , 

του παιδιού και της οικογένειας αλλά και δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα της ανέλιξής τους στο 

φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας.  Έτσι, αυξάνεται η δυσαρέσκεια στον κλάδο της μαιευτικής. 

 

 

                                                 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Οι μαίες/μαιευτές συντελούν πολύ σημαντικό έργο. Χτίζουν την εμπιστοσύνη των  γυναικών στον 

εαυτό τους για να φέρουν εις πέρας τον τοκετό τους. Η τεκνοποίηση είναι μια πολύ έντονη 

συναισθηματική εμπειρία, η οποία επηρεάζει πολύ σημαντικά τόσο την ίδια την γυναίκα, την 

οικογένειά της αλλά και την κοινωνία.  

  

  

1.5            Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Φυσικοθεραπευτή  

                                     (από τη Βασιλειάδου Αλεξάνδρα) 

 

 

Το επάγγελμα που θα σας παρουσιάσω είναι το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή το οποίο είναι το 

επάγγελμα του πατέρα μου.  

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

Για να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα χρειάζεται να τελειώσει το ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας και 

μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά σε πολλούς κλάδους της Φυσικοθεραπείας όπως στην Νευρολογία, 

Αθληϊατρική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Αποκατάσταση Μυοσκελετικών κακώσεων, 

Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου. 

 

Ο φυσικοθεραπευτής, τέλος, πρέπει να ενημερώνεται συνέχεια για την εξέλιξη της Επιστήμης του 

για τις νέες μεθόδους Φυσικοθεραπείας, να παρακολουθεί Συνέδρια και Σεμινάρια και  εάν έχει 

την δυνατότητα να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

 



 

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο Φυσικοθεραπευτής παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και 

αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 

των ασθενών. Ο Φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η  

 

λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς. παθήσεις  ή διαταραχές, την 

ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του Φυσικοθεραπευτή είναι η 

παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. 

Ο Φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, κινησιολογίας,  

ορθοπεδικής, νευρολογίας και μεθοδολογίας στην έρευνα. Επίσης πρέπει να έχει μεγάλη κλινική 

εμπειρία σε μυοσκελετικές κακώσεις στη νευρολογική αποκατάσταση ενηλίκων και παίδων και 

καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων καθώς και στη λειτουργική αποκατάσταση ασθενών με 

παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (τετραπληγίες, παραπληγίες).  

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΩΡΑΡΙΟ 
 

Ο Φυσικοθεραπευτής λειτουργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας είτε ως μέλος διεπιστημονικής 

ομάδας (ειδικοί ιατροί, φυσικοθεραπευτές,κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές 

κ.α). Το ωράριο του Φυσικοθεραπευτή δεν είναι πάντα συγκεκριμένο και πολλές φορές για την 

σωστή αποκατάσταση του ασθενούς δεν τηρούνται αργίες και Κυριακές. 

 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Ο Φυσικοθεραπευτής πρέπει να πραγματοποιεί εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του 

ασθενούς με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσικοθεραπευτική εξέταση. 



Πρέπει αφού διαγνώσει το πρόβλημα του ασθενούς να επεξηγεί τη πρόγνωση του προβλήματος και 

να οργανώνει το πλάνο θεραπείας. Επίσης, πρέπει να παρέχει συμβουλές και να προτρέπει τους 

ασθενείς να παραπεμφθούν σε ειδικό γιατρό αν χρειάζεται.  

 

Κατόπιν πρέπει να αξιολογεί τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζει αν 

χρειάζεται και να προτείνει μεθόδους για την πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων 

στο μέλλον. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 
 

Οι χρηματικές απολαβές στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι προσαρμοσμένες με την οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα. Τα ταμεία καλύπτουν ελάχιστες Φυσικοθεραπείες τον χρόνο. Οι άνθρωποι που 

έχουν ανάγκη την Φυσικοθεραπεία και δεν έχουν οικονομική ευχέρεια  αναγκάζονται και κάνουν 

λιγότερες απ' ότι πρέπει ή δεν κάνουν καθόλου με κίνδυνο την υγεία τους. Επίσης υπάρχει 

κίνδυνος να πάνε σε ανειδίκευτους και μη επαγγελματίες.  

 

 

ΖΗΤΗΣΗ 
 

Το επάγγελμα δεν είναι κορεσμένο έχει πολλές εφαρμογές μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα 

επαγγέλματα του μέλλοντος. Οι εφαρμογές που έχει ή που θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον 

είναι πολλές όπως στην Αθλητιατρική αποκατάσταση, Φυσικοθεραπεία στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας, σε Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, σε Νευρολογικά (Σκλήρυνση κατά Πλάκας, 

Εγκεφαλικά κ.α). 

 

Είναι απαραίτητες οι Φυσικοθεραπείες για ανθρώπους με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα. 

Όποιος ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα και το αγαπήσει δεν θα μείνει ποτέ άνεργος και μπορεί να 

έχει ικανοποιητικές απολαβές. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 

Μπορεί να είναι πολλές φορές κουραστικό το επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας αλλά σε 

αποζημιώνει όταν βλέπεις τον ασθενή να βελτιώνεται σταδιακά. Το αρνητικό είναι όταν η 

κατάσταση του ασθενούς δεν καλυτερεύει και ιδίως όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους. 

 

 

 

1.6                        Παρουσίαση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή  

                                 

                                       ( από τη Βασιλειάδου Αλεξάνδρα )  
 



 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του λογοθεραπευτή. Πήρα συνέντευξη από 

την κυρία Ζαφείρη Ανθούλα,  η οποία με πληροφόρησε γι' αυτό και με βοήθησε να καταλάβω τη 

φύση του επαγγέλματος. 

                             

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και 

μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: 

νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και 

λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των 

βαρήκοων. 

 

 

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Ο λογοθεραπευτής προσπαθεί να αποκαταστήσει τις όποιες δυσκολίες λόγου που έχουν οι 

άνθρωποι και προέρχονται από παθολογικούς ή ψυχολογικούς λόγους (τραχιοστομία, καρκίνος 

λάρυγγα, τραυλισμός, δυσαρθρία). Επειδή το πεδίο δράσης είναι μεγάλο οι απαιτούμενες γνώσεις 

είναι ποικίλες. Χρειάζεται να γνωρίζει γενικές ιατρικές γνώσεις (ανατομίας, φυσιολογίας, 

νευροανατομίας, λογοθεραπείας, παιδιατρικής), επίσης γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας, 

κοινωνιολογίας, γλωσσολογίας, νευρογλωσσολογίας, φωνολογίας. Μαθαίνουν για τις φωνολογικές 

διαταραχές, για τις διαταραχές λόγου – ομιλίας, για τον τραυλισμό. ο λογοθεραπευτής είναι ότι 

πρέπει να είναι πάντα μελετημένος, ενημερωμένος με αρκετή πρακτική άσκηση, με σωστή 

άρθρωση και καλή ακοή. Για τα δύο τελευταία στοιχεία απαιτείται συνέντευξη, εξέταση πριν την 

εγγραφή στη συγκεκριμένη σχολή. Άτομα με κινητική αναπηρία μπορούν να εξασκήσουν το 

επάγγελμα. 

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στη χώρα μας λειτουργούν τρία τμήματα λογοθεραπείας, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και φέτος 

http://el.wikipedia.org/wiki/Επιστήμη
http://el.wikipedia.org/wiki/Φωνή
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ομιλία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Παιδί
http://el.wikipedia.org/wiki/Ενήλικας
http://el.wikipedia.org/wiki/Επικοινωνία


ιδρύθηκε και νέο στην Καλαμάτα. Τα τελευταία χρόνια, ιδιωτικά κολλέγια και ΙΕΚ ιδρύουν 

τμήματα σπουδών με αντικείμενο τη Λογοθεραπεία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν 

βασικό πτυχίο, αλλά όμως «παράγουν» τους λεγόμενους «λογοθεραπευτές». 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Όταν αρχίζει η επαγγελματική σταδιοδρομία το ωράριο είναι κυμαινόμενο. Πάντως είναι ένα 

επάγγελμα που δεν κουράζεται ο εξασκών χειρωνακτικά, δεν καταπονείται σωματικά, δεν 

ξενυχτάει και μπορεί να ρυθμίζει το ωράριο του σε συνήθη οκτάωρο όταν δουλεύει στο δημόσιο 

τομέα και κυλιόμενο όταν ιδιωτεύει. Επίσης το επάγγελμα αυτό δεν απαιτεί μετακινήσεις εκτός 

έδρας. Μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει στο γραφείο του με μικρό λιτό εξοπλισμό (λίγα 

παιγνίδια και βιβλία) ή να πηγαίνει κατ’ οίκον για συνεδρίες, ιδιαίτερα για τα άτομα με παθολογικά 

προβλήματα (αφασίες, δυσκολίες κατάποσης). 

 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ως εργαζόμενος πρέπει να είναι συνεπής, ψυχικά υγιής, να τηρεί την δεοντολογία του 

επαγγέλματος, να είναι εχέμυθος, να λειτουργεί με υπευθυνότητα, ανθρωπιά και μέσα στο 

προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο. 

 

  

  

ΑΠΟΛΑΒΕΣ – ΜΕΛΛΟΝ 

 

Το συγκεκριμένο επάγγελμα  ακόμη και στις μέρες μας, στην εποχή της κρίσης, είναι επάγγελμα 

επικερδές, με αξιοπρεπείς απολαβές χωρίς μπόνους επειδή η ανάγκη για επικοινωνία με το λόγο 

σωστά ή ικανοποιητικά δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι μόδα αλλά επιτακτική ανάγκη. Για αυτούς 

τους λόγους ένας σωστός επαγγελματίας επιβιώνει οικονομικά. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι 

στην νευρωτική, αγχώδη εποχή μας οι ψυχογενείς διαταραχές λόγου-ομιλίας συνεχώς 

αυξάνονται. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να απασχοληθούν  α) στον Δημόσιο Τομέα (δημόσια 

νοσοκομεία, ειδικά σχολεία –μόνον ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές καθηγητές, κέντρα ψυχικής 

υγείας κ.ά.) και β) στον Ιδιωτικό Τομέα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εξωτερικοί συνεργάτες 

σε κλινικές και νοσοκομεία, ιδιοκτήτες Κέντρων Λογοθεραπείας και Αποκατάστασης, κατ’ οίκον 

θεραπευτές), είτε ως υπάλληλοι σε Κέντρα Λογοθεραπείας και Αποκατάστατης. Άξιο αναφοράς 

αποτελεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των απασχολουμένων λογοθεραπευτών εργάζεται στον 

Ιδιωτικό Τομέα, καθώς λειτουργούν πολυάριθμα Κέντρα Λογοθεραπείας και Αποκατάστασης σε 

διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χαλκίδα κ.ά.). 

 

  

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Μπορεί να μειώθηκαν οι αποδοχές από τις συνεδρίες αλλά το επάγγελμα του λογοθεραπευτή είναι 

επάγγελμα που «περπατάει» μέσα στην κρίση στην Ελλάδα λόγω της ιδιαιτερότητας του (ιατρικό, 



ανθρωπιστικό, κοινωνικό). 

Η ζήτηση σήμερα είναι μάλλον αυξημένη. Είναι ένα μοντέρνο τελευταίων ετών επάγγελμα με 

εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχει ακόμη κορεστεί και από την συνέντευξη της κας Ζαφείρη 

εκτιμώ ότι έχει μέλλον, γιατί οι κοινωνίες θέλουν αποκαταστατικές λύσεις  στα πολλά παθολογικά 

ή ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν. 

Είναι καθαρό, δεν κουράζει σωματικά, δεν ταλαιπωρεί, γίνεται σε χώρο κλειστό και καλά 

διαμορφωμένο, είναι άμεσο, είναι εξελίξιμο, είναι ερευνητικό,  και αισιόδοξο. Επίσης βάζει 

στόχους στοιχήματα, «τα παλεύεις», «τα φτάνεις»,  είναι επικερδές, με την εμπειρία γίνεται 

εύκολο. Επειδή οι περιπτώσεις αλλάζουν, οι άνθρωποι,   διαφέρουν, έχει ανθρωπιστική βάση και 

έτσι δεν γίνεται ρουτίνα. Δεν είναι επάγγελμα, μπορεί να γίνει και λειτούργημα. Είναι επάγγελμα 

που άριστα ταιριάζει και στον άνδρα και στην γυναίκα. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα αρνητικά του επαγγέλματος είναι λίγα: επειδή συναλλάσεσαι  με ανθρώπους, με ζωντανούς 

οργανισμούς με πολλά ψυχολογικά και παθολογικά προβλήματα μπορεί να γίνει ψυχοφθόρο και 

βαρύ ιδιαίτερα σε αδύναμους χαρακτήρες. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 
Το ίδιο το επάγγελμα ωριμάζει και ευαισθητοποιεί τους εμπλεκόμενους.  Επίσης ενθουσιάζει, 

ικανοποιεί το αποτέλεσμα και συγκινεί όταν είναι καλό γιατί έρχεται μετά από χρονοβόρα 

διαδικασία, άμεση και επαναλαμβανόμενη. Είναι πράγματι υπέροχο μετά από καιρό να ακούς ένα 

παιδί να μην τραυλίζει ή να μην ψευδίζει ή να μπορεί να μιλάει, επικοινωνεί ή έναν παππού να  

καταφέρνει να  καταπίνει το φαγητό του και να σε  ευχαριστεί ή να ζητάει το φαρμακό του. 

Είναι θεαματικό να βλέπεις έναν νέο άνθρωπο να καταφέρνει να επικοινωνεί μετά από τρεις μήνες 

παραμονή στην εντατική με τραχιοστομία ή να ξαναμιλάει μια γυναίκα κακοποιημένη που υπέστη 

σοκ αλαλίας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Το θετικό είναι ότι δουλεύοντας με άτομα που έχουν σοβαρές δυσκολίες, μαθαίνεις να χαίρεσαι τα 

απλά πράγματα της ζωής, την οικογενειακή ζωή, τους φίλους, ακόμα και τη βαρετή καθημερινή 

ρουτίνα που πολλούς τους τρομάζει και δεν τους αρέσει καθόλου. 

 

 

  

1.7  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη διαφημιστικής εταιρείας 

 

(από τον Τσιονά Χρήστο) 

 

 

 
Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του ιδιοκτήτη διαφημιστικής εταιρείας 

.Πήρα συνέντευξη από την κυρία Μελαχροινάκη Παρασκευή,  η οποία με πληροφόρησε γι' αυτό 

και με βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 



 

 

 

 

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Σχετικά με την φύση του επαγγέλματος με πληροφόρησε ότι η κύρια υποχρέωσή της είναι η 

εύρεση σωστών συνεργατών καθώς είναι ό,τι πιο σημαντικό για την καλή λειτουργία της εταιρίας 

της .Επίσης, μας είπε ότι η δουλειά της δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο, καθώς το ωράριο της 

δεν είναι σταθερό, οι χρηματικές απολαβές που έχει δεν είναι αρκετές καθώς υπάρχουν φορές που 

αναγκάζεται να καθυστερεί της πληρωμές των υπαλλήλων της επειδή και η ίδια δεν έχει πληρωθεί. 

 

 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 

 
Κυρίως οι λόγοι που την έκαναν να επιλέξει αυτό το επάγγελμα είναι η άμεση επαφή της με τον 

κόσμο και η αρέσκεια της  στην διαφήμιση και στην προώθηση. Έπειτα η  υπομονή της  και το 

γεγονός ότι πάντα έδινε βάση στις δημόσιες σχέσεις καθώς και ότι πάντα είναι ο εαυτός της. 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Έχει τελειώσει το λύκειο με δυσκολία αφού τους τελευταίους μήνες αποφοίτησης της ήταν έγκυος. 

Αυτό όμως δεν την εμπόδισε καθώς στα 21 της τελείωσε διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική 

σε ιδιωτική σχολή. Αυτό κράτησε τουλάχιστον τρία χρόνια όμως ήταν απαραίτητο καθώς οι 

σπουδές τις αποτέλεσαν εφόδια για το μέλλον της. 

 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
Αρκετά συχνά έχει πέσει σε μερικά άτυχα γεγονότα καθώς στη προσπάθεια της να κλείσει μια νέα 

δουλεία η καχυποψία που υπάρχει στους ανθρώπους την έχουν φέρει αρκετές φορές σε δύσκολη 

θέση  και έτσι μέσω της διπλωματίας καταφέρνει να λύσει τυχόν παρεξηγήσεις. Έτσι, γνώσεις στην 

αντιμετώπιση συμπεριφοράς ανθρώπων, στην διεκπεραίωση δύσκολων καταστάσεων, διπλωματία 

και σωστότερη διαχείριση οικονομικών είναι κάτι που έχει κερδίσει ως εμπειρία από την δουλειά 



της. 

 

 

 

1.8                Παρουσίαση του επαγγέλματος της Μαγείρισσας 

(από τον Τσιονά Χρήστο) 
 

 

Η κυρία Ηρώ Ράμμου μου έδωσε συνέντευξη και με πληροφόρησε σχετικά με το επάγγελμα της 

μαγείρισσας. Η παρακάτω παρουσίαση μου έλυσε αρκετές απορίες που είχα γι’ αυτό. 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Εργάζεται σε ταβέρνα. 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Σχετικά με το επάγγελμα της είπε ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα καθώς υπάρχει δυσκολία στο 

να καταφέρει να  ικανοποιήσει όλες τις γευστικές απαιτήσεις των πελατών .Επίσης, δεν υπάρχει 

ελεύθερος χρόνος καθώς η δουλειά της δεν σταματάει ούτε σε γιορτές,όπως Χριστούγεννα και 

Πάσχα ,αλλά ούτε και τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχει πολλή πίεση και έλλειψη ελεύθερου χρόνου. 

Τέλος, τα χρήματα που παίρνει δεν είναι πολλά αλλά αρκετά καλά για την εποχή που ζούμε. 

 

 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 

 

Ο κύριος λόγος που την έκανε να επιλέξει αυτό το επάγγελμα ήταν το γεγονός ότι από μικρή 

ηλικία λάτρευε το μαγείρεμα και πέρναγε αμέτρητες ώρες στην κουζίνα βοηθώντας στη 

δημιουργία του φαγητού στο σπίτι. 

 



ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Δεν κατάφερε να τελειώσει κάποια επαγγελματική σχολή μαγειρικής αλλά αυτό δεν την εμπόδισε 

από το να κάνει αυτό που ήθελε. 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ  

 

Μέσα από το επάγγελμα της μαγείρισσας έμαθε ότι πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της και να 

δοκιμάζει νέα πράγματα χωρίς να διστάζει. Τέλος, έμαθε να λειτουργεί κάτω από πίεση και να 

μαγειρεύει και για 200-300 άτομα με μεθοδικότητα. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 

Όποιος επιλέξει να κάνει αυτό το επάγγελμα θα πρέπει να πιστεύει στις δυνάμεις του και να μη 

διστάζει να δοκιμάζει νέες ιδέες για τα πιάτα του (και προσοχή στο αλάτι).      

 

1.9                Παρουσίαση του επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας 

                                         (από τον Τσιονά Χρήστο) 
 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα της νοσηλεύτριας πήρα συνέντευξη από 

την κ.Σωφρονά, η οποία με βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 

 

 

 

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
 

Σχετικά με την φύση του επαγγέλματος μας είπε ότι δουλεύει στο παθολογικό τμήμα ως 

νοσηλεύτρια και κύρια υποχρέωση της είναι να φροντίζει για την δοσοληψία των φαρμάκων στους 



ασθενείς. Επίσης, μου είπε ότι δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και ότι παρόλο που διορίστηκε 

αμέσως, κινδυνεύει με απόλυση καθώς πλέον εργάζονται με συμβάσεις. 

 

 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 
 

Αρχικά μου είπε πως δεν ήταν κάτι που είχε αποφασίσει από μικρή ηλικία, όμως η ιδέα του ότι 

μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να ξεπεράσουν κάποια σοβαρά προβλήματα ήταν αρκετή 

για να την κάνει να επιλέξει αυτό το επάγγελμα. 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  
 

Τελείωσε νοσηλευτική στη σχολή του νοσοκομείου Γεννηματά και κρατήσανε για 3-4 χρόνια μαζί 

με την πρακτική. Μου είπε, επίσης, πως οι γνώσεις σε αυτόν τον τομέα δεν τελειώνουν ποτέ 

καθώς νέα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια της ιατρικής. 

 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σχετικά με τις συνθήκες εργασίας μας είπε ότι δεν θα άλλαζε κάτι από την δουλειά της παρά μόνο 

τη στάση της κυβέρνησης προς τα νοσοκομεία. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα πλεονεκτήματα που έχει κερδίσει από αυτήν την δουλειά είναι αρκετά. Αρχικά έμαθε να έχει 

θάρρος,να πιστεύει στις δυνάμεις της και να μην τα βάζει κάτω. 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Το κύριο μειονέκτημα του επαγγέλματος της μας είπε πως είναι το γεγονός ότι το επάγγελμά της 

συχνά είναι κοντά με τον θάνατο κάτι που όταν συμβαίνει τη θλίβει πολύ. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

Η συμβουλή της προς τους νέους που θέλουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα είναι να είναι 

ψύχραιμοι και να έχουν υπομονή.    

 

 

 

 

 

1.10            Παρουσίαση του επαγγέλματος του Φυσικού - Ερευνητή 

(από τον Αντέλεκε Χρήστο) 

 



                                
 

 

Ακολουθεί η παρουσίαση του επαγγέλματος «Φυσικού». Πήρα συνέντευξη από τον κ. Γαλάτουλα 

Μάνο, ο οποίος μου έδωσε αρκετές πληροφορίες για τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Η Φυσική είναι μία επιστήμη της φύσης. Ένας Φυσικός ασχολείται με την μελέτη της φύσης, με 

σκοπό να επεξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα μέσω θεωρητικών μοντέλων και μαθηματικών 

περιγραφών. 

Ο Φυσικός μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τομείς ανάλογα με την εξειδίκευση του. Μπορεί να 

δουλέψει σε βιομηχανία ή να ασχοληθεί με την έρευνα.  

Η έρευνα που διεξάγει ο κάθε φυσικός μπορεί να είναι είτε θεωρητική, είτε πειραματική. 

Στον θεωρητικό τομέα, οι φυσικοί προσπαθούν να διατυπώσουν θεωρείς οι οποίες εξηγούν τα 

διάφορα φυσικά φαινόμενα. Οι θεωρίες αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τα αντίστοιχα 

πειράματα, αλλιώς θα πρέπει να τροποποιηθούν. Ο κλάδος αυτού του είδους έρευνας, καλείται και 

θεωρητική φυσική. 

Στον πειραματικό τομέα, οι φυσικοί ελέγχουν κατά κύριο λόγο την ισχύ των προτεινόμενων 

θεωριών, είτε επιβεβαιώνοντάς τες μέσω πειραμάτων, είτε διαψεύδοντάς τες ανακαλύπτοντας κάτι 

καινούριο. Έτσι, η θεωρητική και η πειραματική έρευνα αλληλοσυμπληρώνονται. Η θεωρητική 

έρευνα μπορεί να γίνει σχεδόν οπουδήποτε καθώς στηρίζεται σε φυσικομαθηματικές σχέσεις. Κατά 

συνέπεια, δεν απαιτεί κάτι παραπάνω από χαρτί και μολύβι, και προαιρετικά, έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.   

Αντίθετα, τα πειράματα φυσικής διεξάγονται μόνο σε εργαστήρια, όπου υπάρχουν και οι ειδικές 

διατάξεις και συνθήκες ώστε να διεξαχθεί το πείραμα. Πολλές φορές μάλιστα, τα πειράματα αυτά 

είναι πολυδάπανα, όπως στην περίπτωση των πειραμάτων πάνω στη φυσική υψηλών ενεργειών, 

που διεξάγονται σε επιταχυντές σωματιδίων. 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

● Καλή επιστημονική και μαθηματική γνώση  

● Ένα ανήσυχο πνεύμα  



● Σαφής και λογική σκέψη, με καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  

●  Μια μεθοδική προσέγγιση για την εργασία, με υψηλό επίπεδο ακρίβειας  

●  Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης  

●   Έκθεση των δεξιοτήτων γραφής  

●   Η δυνατότητα να εργαστούν τόσο ως μέρος μιας ομάδας και για τη δική σας  

●   Ηγεσία της ομάδας και της διαχείρισης έργου και  

●    Μια καλή κατανόηση των στατιστικών και συναφών πακέτων πληροφορικής  

           Μια προθυμία να εργαστούν με ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές.    

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Η βασική προϋπόθεση είναι κανείς να έχει φυσικό τρόπο σκέψης, μια οικειότητα, περιέργεια για 

την φυσική πραγματικότητα και να έχει ερευνητικές ανησυχίες και ερευνητικό διάβασμα. Απο’κει 

και πέρα χρειάζεται συστηματικό διάβασμα.  

 

 

ΩΡΑΡΙΟ - ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Θα εργάζεται 37 έως 40 ώρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  

 

Ο Χώρος εργασίας μπορεί να κυμαίνεται από ένα εργαστήριο  ή εργοστάσιο, στην ύπαιθρο 

διεξάγοντας  επιτόπια έρευνα. Μπορεί να χρειαστεί να φορούν προστατευτικό ρουχισμό για 

ορισμένες θέσεις εργασίας για την πρόληψη της μόλυνσης και την επαφή με επικίνδυνες ουσίες. Η  

Επιτόπια έρευνα είναι πιθανό να περιλαμβάνει ταξίδια και εργάζονται μακριά από το σπίτι, ίσως 

για εβδομάδες ή μήνες σε έναν χρόνο. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ως φυσικός, συνήθως θα δουλέψει κάποιος κανονικά σε ένα από τούς δύο τομείς:  

 

1. Θεωρητική ανάλυση - ανάπτυξη ιδεών, χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης για να κάνουν προβλέψεις και να εξηγήσει 

τις συμπεριφορές  

 

 2. Πειραματική καθαρής και εφαρμοσμένης έρευνας - εκπόνηση ελεγχόμενων πειραμάτων για να 

ελέγξει πόσο καλά θεωρίες σταθεί στα αποτελέσματα. 
 
 
 

ΚΛΑΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Θα μπορούσατε να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας της φυσικής σε διάφορους κλάδους, ανάλογα με 

τον συγκεκριμένο τομέα εμπειρίας σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε: 
 

 Πρόβλεψη του κλίματος 



 Ανάπτυξη νέων ιατρικών εργαλείων και θεραπειών 

 Ανάπτυξη του αναλυτικού εξοπλισμού 

 Εργασία στον τομέα της δορυφορικής τεχνολογίας και εξερεύνηση του διαστήματος 

 Διερεύνηση  νέων τρόπων για την παραγωγή ενέργειας 

 Εξερεύνηση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης 

 Διδασκαλία σε σχολεία, κολέγια ή πανεπιστήμια 

          Χρήση των γνώσεις σας για να εργαστεί στο χώρο των εκδόσεων, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή 

τη δημοσιογραφία 

Όταν εργάζεστε σε ένα έργο, θα συντάσσετε εκθέσεις σχετικά με τις διαπιστώσεις σας για τους 

διαχειριστές του έργου, επιστημονικά περιοδικά και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Μπορείτε 

επίσης να παρουσιάσετε έργο σας σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια. 

 
 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Ξεκινώντας οι  μισθοί μπορεί να είναι μεταξύ 21.000 και 25.000 το χρόνο. Οι ερευνητικοί Φυσικοί 

που ολοκλήρωσαν πρόσφατα το διδακτορικό μπορούν να κερδίσουν μεταξύ 24.000 και 35,000. 

Senior φυσικοί με καθήκοντα διαχείρισης έργου μπορούν  να κερδίσουν πάνω από £ 45.000. Η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση καθηγητών μπορεί να κερδίσει μέχρι περίπου 55,000.  

 

Τα αριθμητικά στοιχεία προορίζονται μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Κοιτάξτε τα πλεονεκτήματα: 

 Φυσική είναι μια κερδοφόρα καριέρα 

 είναι μια μεγάλη βάση για άλλα επαγγέλματα 

 Οι απόφοιτοι Φυσικής BS βρουν απασχόληση 

 είναι γερό θεμέλιο για την μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη φυσική  

και σε άλλους τομείς 

 5-8 έτη μετά την αποφοίτηση,  

25% των BS φυσικής έχουν MS  

βαθμό και στο  

εργατικό δυναμικό. 

 40% από αυτά έχουν τα κράτη μέλη σε  

Φυσική, 40% σε άλλες S & E  

και 20% σε τομείς μη-επιστήμη 

 

 

ΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στους εργοδότες αρέσουν οι φυσικοί για,  

 Την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

 Τις δεξιότητες τους στα Μαθηματικά  



 Υπολογιστικές δεξιότητες 

 Για την εμπειρία τους με τα όργανα και  

 Η γνώση της φυσικής 

 

 

                                          
1.11           Παρουσίαση του επαγγέλματος του Οδοντίατρου  

(από τον Αντελέκε Χρήστο) 
 
 

Σε αυτή την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του οδοντίατρου. Πήρα συνέντευξη από τον 

κύριο Γκαμάλια Αντώνη, ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

α  

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Οι οδοντίατροι είναι επαγγελματίες της υγείας οι οποίοι παρέχουν θεραπείες πρόληψης και 

αποκατάστασης για τα προβλήματα που επηρεάζουν το στόμα και τα δόντια . 

Οι περισσότεροι οδοντίατροι εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες στη γενική 

ιατρική παρέχοντας οδοντιατρική περίθαλψη στο κοινό στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας 

ή / και σε ιδιώτες . Άλλοι εργάζονται σε θέσεις μίσθωσης μέσα σε μια ποικιλία από ειδικότητες στο 

οδοντιατρικό νοσοκομείο, την οδοντιατρική κοινότητα , τις ένοπλες δυνάμεις , εταιρικές πρακτικές 

, στη βιομηχανία ή πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας . 
 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 



Για να γίνει κάποιος Οδοντίατρος πρέπει να αποκτήσει ένα πτυχίο στην Οδοντιατρική που διαρκεί 

4 με 5 χρόνια. Μπορείς να μπεις στην Οδοντιατρική σχολή από συναφές κλάδο, όπως η βιολογία, 

χημεία και γενικά βιοχημικές επιστήμες. Αν θες να γίνεις Χειρουργός Οδοντίατρος πρέπει να 

κάνεις μεταπτυχιακό. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Ένας οδοντίατρος είναι συνήθως υπεύθυνος για : 
 

 Την εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τη στοματική υγιεινή  

 Την εξέταση των δοντιών και τη διάγνωση οδοντικών παθήσεων των ασθενών με τη χρήση 

εργαλείων,  όπως ακτινογραφίες. 
 

 Την αξιολόγηση των επιλογών θεραπείας και συμφωνία σχεδίων θεραπείας με τους ασθενείς 

 Την διεξαγωγή κλινικών θεραπειών που έχουν συμφωνηθεί, όπως η αποκατάσταση των 

δοντιών επηρεασμένα από τη φθορά και τη θεραπεία της ασθένειας των ούλων 

 Τη διατήρηση των αρχείων των ασθενών  

 Τη πρόσληψη , κατάρτιση και διαχείριση προσωπικού 

 Τη διαχείριση των προϋπολογισμών και τη διατήρηση των αποθεμάτων του εξοπλισμού  

 Οδοντιατρικές θεραπείες , όπως λεύκανση δοντιών , σφραγίσματα, εξαγωγές , και τοποθέτηση 

οδοντοστοιχιών και 
 

 Την κράτηση των οδοντιατρικών αρχείων για κάθε ασθενή  
 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Για να εργαστεί ως οδοντίατρος θα πρέπει να έχουν ένα βαθμό ως Bachelor of Dental Surgery 

(BDS). Αυτό είναι συνήθως ένα πενταετές πρόγραμμα με υψηλές απαιτήσεις εισόδου, συνήθως 

συμπεριλαμβανομένου ενός ή δύο επιστήμες.. Βασικές δεξιότητες για έναν Οδοντίατρο είναι οι 

εξής 
 

 Επικοινωνία 

 Υπομονή 

 Μια διεξοδική και μεθοδική προσέγγιση 

 Την ικανότητα να εργάζονται πολλές ώρες,συχνά υπό πίεση 

 Καλή ηθική γείωσης 

 Δεξιότητες στην ομαδική εργασία 

 Ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ενδιαφέρον και την ικανότητα στην επιστήμη 

 Καλή όραση και την αντίληψη των χρωμάτων 

 Την ικανότητα να πραγματοποιήσει λεπτή εργασία με ιατρικά εργαλεία 

 Την δυνατότητα να συγκεντρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες για να εξηγήσει θεραπείες για τους ασθενείς 

 Την δυνατότητα να θέσει αγχώδεις ασθενείς με ευκολία 

 Ηγετικές ικανότητες για τη διαχείριση της οδοντιατρικής ομάδας 

 Επιχειρηματικές και διαχειριστικές του ικανότητες για να τρέξει ένα οδοντιατρείο και 

 Δέσμευση για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 
 
 



ΏΡΕΣ 
 

Οι ώρες εργασίας διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα που εργάζεσαι. Στην οδοντιατρική υπηρεσία, 

την οδοντιατρική δημόσια υγεία , στα πανεπιστήμια ή στον τομέα των επιχειρήσεων , που θα 

λειτουργούν συνήθως μεταξύ 9:00 και 17:00 , Δευτέρα έως Παρασκευή. 
 

Ωστόσο , μπορεί περιστασιακά να εργάζεσαι τα απογεύματα ή τα Σαββατοκύριακα  

Σε ένα νοσοκομείο , μπορεί να δουλέψεις ελαφρώς περισσότερες και πιο άτακτες ώρες , 

συμπεριλαμβανομένης της νυχτερινής βάρδιας . 
 
 

ΜΙΣΘΟΣ 
 

Μισθωτοί οδοντίατροι που εργάζονται για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κερδίζουν μεταξύ  

27.714 και 70.674 Ε . Σύμβουλοι ( νοσοκομείο ) οδοντίατροι μπορούν να κερδίσουν μεταξύ 64.504 

και 100.446 Ε το χρόνο . 
 

Οδοντίατροι σε γενική πρακτική είναι κυρίως αυτοαπασχολούμενοι . Το ετήσιο εισόδημά τους 

κυμαίνεται ανάλογα με την ποσότητα και το είδος της εργασίας που κάνουν και το κόστος που 

συνεπάγεται η λειτουργία μιας επιχείρησης . 
 

Οι αυτοαπασχολούμενοι οδοντίατροι καλύπτουν τόσο ιδιωτικές όσο και των ασθενών του ΕΣΥ θα 

κερδίσουν συνήθως μεταξύ περίπου 40.000 και 110.000 Ε το χρόνο . 
 
 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Είναι ένα επάγγελμα πού σου δίνει ικανοποίηση βοηθώντας ανθρώπους και ο μισθός είναι πάρα 

πολύ καλός. 

 
 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Αρνητικά δεν βρίσκει στη δουλειά του, εκτός από τους δύσκολους ασθενείς που μπορεί να του 

τύχουν περιστασιακά. 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αν το επάγγελμα αυτό  αρέσει σε κάποιον,  να το ακολουθήσει και να τα δώσει όλα. Να μην ξεχνά 

το επίμονο διάβασμα. Ωφελεί. 

 

 

1.12                 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Βιοχημικού  

(από τον Αντελέκε Χρήστο) 
 

Σε αυτή την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του Βιοχημικού. Πήρα συνέντευξη από τον 

κύριο Αναστασίου Δημήτρη, ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με 

τα ακόλουθα σημεία. 

 



 
 

                  

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Ο βιοχημικός διερευνά τις χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό όλα τα έμβια 

όντα από ιούς και βακτηρίδια σε ανθρώπους.  
 

Χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας στην επιστήμη και να είσαι καλός στην επίλυση των 

προβλημάτων. Δουλεύοντας με ακρίβεια και με ένα μάτι για τη λεπτομέρεια βοηθάει να 

πραγματοποιήσει την εργασία του όπως την εξερεύνηση δείγματα κάτω από ένα μικροσκόπιο. 
 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Για να γίνει ένας βιοχημικός, θα πρέπει να έχετε ένα σχετικό πτυχίο. Μερικοί εργοδότες μπορεί να 

αναμένουμε από εσάς να έχει, ή να εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός μεταπτυχιακού τίτλου 

όπως ένα MSc ή PhD στην Βιοχημεία 
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Το ρόλο και τα καθήκοντά σας ως βιοχημικός θα ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο έχετε εργαστεί 

μέσα. Για παράδειγμα : 
 

 Στη φαρμακευτική , τροφίμων ή βιομηχανίες ζυθοποιίας , η εργασία σας θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν : 
 

7. Την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

8. Παραγωγή παρακολούθησης 

9. Ποιοτικός έλεγχος 

10. Τον έλεγχο της ασφάλειας των υφιστάμενων προϊόντων 
 

     

 .Σε ένα νοσοκομείο , εργαστήριο δημόσιας υγείας ή ερευνητικό ινστιτούτο , θα πρέπει να 

συμμετέχουν : 
 

 Στη διενέργεια δοκιμών σχετικά με το αίμα και άλλα σωματικά υγρά 

 Στην ερευνά τα αίτια της νόσου 

 Στην διερεύνηση νέων μεθόδων θεραπείας. 

. 
 



 Στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος, θα μπορούσε να λειτουργήσει με τις αρχές 

του νερού , εταιρείες παραγωγής σπόρων ή τοπικές και κεντρικές αρχές . Τα κύρια καθήκοντά 

σας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν : 
 

 Γενετικά τροποποιημένα φυτά για τη δημιουργία παρασίτων ανθεκτικών καλλιεργειών 

 Βελτίωση της ποσότητας των καλλιεργειών 

 Την ανάπτυξη και την παράταση της ζωής στο ράφι του προϊόντος 

 Την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ρύπανσης του περιβάλλοντος . 
 

 Ως βιοχημικός στον τομέα της εκπαίδευσης , θα μπορούσε να λειτουργήσει σε πανεπιστήμια , 

κολέγια και τα σχολεία , ή ιατρική , κτηνιατρική ή οδοντιατρικές σχολές . Σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο , που θα συνδυάζουν συχνά τη διδασκαλία με την έρευνα στον τομέα που τους 

ενδιαφέρει . 
 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Για να γίνει ένας βιοχημικός, θα χρειαστεί: 
 

 Ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας και ικανότητας στην επιστήμη 

 Καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

 Την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά 

 Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια 

 Μια λογική προσέγγιση στην εργασία 

 Καλές πρακτικές δεξιότητες 

 Την δυνατότητα να ακολουθήσουν αυστηρές οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια 

 Καλές δεξιότητες επικοινωνίας 

 Την ικανότητα να εργάζονται μόνοι και σε μια ομάδα 

 Δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
 

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

Θα λειτουργήσει κανονικά 9:00 έως 5:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Για ορισμένες θέσεις εργασίας 

μπορεί να χρειαστεί να εργάζονται σε βάρδιες, και κατά τη διάρκεια περιόδων μπορεί να 

εργάζονται περισσότερες ώρες. Η εργασία μερικής απασχόλησης είναι επίσης διαθέσιμη. 
 

Η εργασία του βιοχημικού λαμβάνει χώρα κυρίως σε ένα εργαστήριο. Στη μεταποιητική 

βιομηχανία, θα περάσει επίσης λίγο από το χρόνο σας σε χώρους παραγωγής. Θα πρέπει να φοράει 

προστατευτικά ρούχα, όπως ένα παλτό εργαστηρίου και γυαλιά ασφαλείας. 
 
 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

Η χρηματοδοτούμενη έρευνα διδακτορικούς φοιτητές αρχίζουν μπορεί να χορηγηθεί περίπου 

13.000Ε. έως 14.000Ε. ετησίως, ενώ μελετούν. 
 

Ξεκινώντας μισθούς για τους ασκούμενους κλινικές βιοχημικοί για το πρόγραμμα κατάρτισης NHS 

Επιστήμονας είναι περίπου £ 25.000 ετησίως. 
 

Μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή ερευνητικές υπότροφοι μπορούν να κερδίσουν από 29.000Ε. έως 

36.000Ε. ετησίως. 
 



Ένας ερευνητής στη βιομηχανία θα μπορούσε να κερδίσει από 23.000Ε. έως 42.000Ε. ετησίως. 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Αν κάποιον  ενδιαφέρει ο φυσικός κόσμος και να απολαύσει κοιτάζοντας τη ζωή σε ένα μικρότερο, 

σε μοριακό επίπεδο, στη συνέχεια, αυτό θα μπορούσε να είναι μια δουλειά που θα απολαύσει. 
 
 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2      ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Όλοι οι άνθρωποι, και ειδικότερα οι νέοι, έχουν ανάγκη από μια δουλειά, για να μπορέσουν να 

ζήσουν. Πριν να επιλέξουν όμως το επάγγελμά τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη κάποια 

σημαντικά κριτήρια. 

Ένα κριτήριο για την επιλογή επαγγέλματος είναι ο χώρος εργασίας. Κάποιος που θέλει να επιλέξει 

ένα επάγγελμα θα πρέπει να ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το χώρο εργασίας, δηλαδή, το αν θα είναι 

σταθερός ή αν θα χρειάζεται να μετακινείται. Για παράδειγμα, το επάγγελμα του ναυτικού δεν έχει 

σταθερό χώρο εργασίας, αφού μετακινείται συνέχεια ή του στρατιωτικού, που σχεδόν κάθε 

πενταετία βρίσκεται σε άλλη πόλη. 

 

Ακόμη ένα κριτήριο είναι οι οικονομικές απολαβές. Οι άνθρωποι χρειάζονται πολλά λεφτά για να 

ζήσουν. Έτσι, δε θα πρέπει να επιλέξουν ένα επάγγελμα με ελάχιστο μισθό, αλλά με αρκετό, τόσο 

για να καλύψει τις ανάγκες τους. 

 

Για την επιλογή του επαγγέλματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις απαραίτητες 

ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες σωματικές 

ικανότητες, ανάλογες του επαγγέλματος το οποίο θα επιλέξουμε. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει 

μυωπία δεν μπορεί να γίνει αεροπόρος ή αν κάποιος είναι κουτσός δεν μπορεί να κάνει ένα 

επάγγελμα που θα χρειάζεται να κινείται συνέχεια. 

 

Επίσης, θα πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες πνευματικές ικανότητες. Αν, για παράδειγμα, 

κάποιου δεν του αρέσει να διαβάζει και βαριέται, δεν είναι φρόνιμο να διαλέξει ένα επάγγελμα που 

απαιτεί πανεπιστημιακές σπουδές. 

 

Για να επιλέξει κάποιος ένα επάγγελμα θα πρέπει το επάγγελμα που θα κάνει να τον ικανοποιεί, να 

του αρέσει. Δεν μπορεί κάποιος να μην του αρέσει η ιατρική και να σπουδάζει γιατρός. Θα πρέπει 

να βρει ένα επάγγελμα που του αρέσει, γιατί διαφορετικά θα υποφέρει σ’ όλη του τη ζωή. 

 

Το ωράριο εργασίας είναι πολύ σημαντικό στην επιλογή ενός επαγγέλματος. Για παράδειγμα, αν 

κάποιος έχει παιδιά και πρέπει να τα παίρνει από το σχολείο, δεν μπορεί να κάνει ένα επάγγελμα 

που να δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ· αλλιώς θα αναγκαστεί να προσλάβει έναν άνθρωπο και 

να τον πληρώνει για να πηγαίνει το παιδί του από το σπίτι στο σχολείο και τ’ αντίστροφο. Θα 

πρέπει λοιπόν, να επιλέξει ένα επάγγελμα με βολικό ωράριο. 

 

Εξίσου σημαντικό κριτήριο είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Δε γίνεται κάποιος να μη βλέπει 

την οικογένειά του καθόλου ή πολύ σπάνια. Οπότε θα πρέπει να επιλέξει ένα επάγγελμα, έτσι ώστε 

να ασχολείται με την οικογένειά του και να ξοδεύει πολλές ώρες δίπλα στα παιδιά του και τη 



γυναίκα του. 

 

Επίσης η κοινωνική καταξίωση είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος. Το 

επάγγελμα του γιατρού ή του δικηγόρου είναι κάποια από τα επαγγέλματα που έχουν υψηλή 

κοινωνική καταξίωση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να καταξιωθεί κοινωνικά μέσα από το επάγγελμά 

του, τότε θα πρέπει να κατευθυνθεί προς αυτά τα επαγγέλματα. 

 

Τέλος, πολύ σημαντικό κριτήριο είναι και η ανεργία ή ο χρόνος εύρεσης εργασίας μετά την 

απόκτηση του πτυχίου. Συνεπώς, θα πρέπει στην επιλογή του επαγγέλματος να συνυπολογίσουμε 

και το αν παίρνοντας το πτυχίο εξασφαλίζουμε και κάποια δουλειά ή όχι. 

                                                                                                                                Αντέλεκε Χρήστος 

 

Το πιο βασικό κριτήριο για να διαλέξω το επάγγελμα μου είναι πως θα πρέπει να μου αρέσει και να 

μην γίνει βαρετό στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης, θέλω να είναι δημιουργικό και να μου 

προσφέρει εμπειρίες και ευχαρίστηση. Επιπλέον, ελπίζω το επάγγελμα που θα διαλέξω να μην έχει 

κορεστεί στην ελληνική αγορά αλλά πιστεύω ότι όποιος προσπαθεί  και επιθυμεί κάτι πραγματικά 

τα καταφέρνει παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες που συναντάει. Τέλος, ένας καλός μισθός δεν θα με 

άφηνε αδιάφορη, αν και στις υπάρχουσες συνθήκες αυτό καθίσταται δύσκολο.  

                                                                                                                      Βασιλειάδου Αλεξάνδρα 

 

 

H εύρεση εργασίας είναι ενα ζήτημα που μας απασχολεί σε όλη μας σχεδόν την ζωή.Για να 

επιλέξουμε επάγγελμα χρησιμοποιούμε καποια κριτηρια που χωρίζονται στις εξης κατηγορίες: 

 

-Απολαβές 

-Προσωπικηή ικανοποίηση  

-Προσόντα 

-Εργασιακό περιβαλλον 

 

Αρχικά, όταν κάποιος ψάχνει δουλειά, φροντίζει να μάθει αν οι απολαβές του επαγγέλματος που 

τον ενδιαφέρει ειναι αρκετές ώστε να καταφέρει να ζήσει μια καλή ζωή. Ψάχνει επίσης, αν μέσα σε 

αυτο το επάγγελμα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω, ώστε κάποια στιγμή να καταφέρει να 

έχει μια καλύτερη θέση και περισσότερες απολαβές. 

 

Ενα άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε, όταν ψάχνουμε δουλεία, ειναι η προσωπική 

ικανοποίηση, για παράδειγμα, είναι λάθος να επιλέξουμε ένα επάγγελμα μόνο απο τον καλό 

μισθό, γιατί πρέπει να σκεφτούμε οτι πρέπει να μας αρεσει αυτό που κάνουμε καθώς θα το 

κάνουμε σε ολη μας την ζωή. 

 

Σημαντικό κριτήριο είναι και τα προσόντα που έχει το άτομο που ψάχνει δουλεία, όπως για 

παράδειγμα οι γνώσεις και η προσωπικότητα του(για παράδειγμα, δεν γίνεται κάποιος που ειναι 

ντροπαλός να ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις). 

 

Τέλος, μερικές δουλειές απαιτούν ενα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον πρέπει να γνωρίζουμε 

αν είμαστε σε θέση να δουλεύουμε σε ενα γραφείο ή εναν εξωτερικό χώρο.   

                                                                                                                                  Τσιονάς Χρήστος 

 



 

 

 

Μέσα απο αυτό το πρότζεκτ κατάφερα  να πάρω πολλά στοιχεία για επαγγέλματα και να εμβαθύνω 

στις ικανότητες και ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος, ώστε να καταλάβω με ποιά κριτήρια 

επιλέγεται από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Τα κριτήρια για τον καθένα είναι διαφορετικά και εξαρτώνται απο την άποψη και τα θέλω που έχει 

κανείς απο την επαγγελματική του ζωή.Εγώ θα επιλέξω ένα επάγγελμα επειδή θα αγαπώ το 

αντικείμενό του και ασχολούμενη με αυτό θα παίρνω ικανοποίηση και να νιώθω δημιουργικότητα. 

 Ταυτόχρονα, επιθυμώ το επάγγελμα αυτό να έχει γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και να 

απρροφηθώ γρήγορα στην αγορά εργασίας. 

Ακόμα ένα σοβαρό κριτήριο για εμένα είναι οι οικονομικές απολαβές που θα έχω, καθώς και η 

κοινωνική καταξίωση. Σημαντικό ρόλο παίζει ακόμα το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να φτάσω το 

στόχο μου,οι ώρες εργασίας καθώς και ο τόπος εργασίας. Όλα αυτά, λοιπόν, συμβάλλουν στην 

απόφαση που καλούμαι να πάρω σχετικά με το μελλοντικό μου επάγγελμα. 

                                                                                                                          Βασιλοπούλου Μαρία 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1.Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; Ήταν κάτι που το είχατε αποφασίσει από μικρή ηλικία; 

Είμαι από μια οικογένεια γιατρών και από πολύ μικρή ηλικία έμαθα να αγαπώ την ιατρική και να 

την θεωρώ όχι επάγγελμα αλλά ένα λειτούργημα που θα μου έδινε την ευκαιρία να προσφέρω 

ποιότητα ζωής στους ανθρώπους .Έτσι από δεκαπέντε χρονών μελετούσα βιβλία και είχα 

αποφασίσει ότι θα γινόμουν μικροβιολόγος. 

2.Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να πετύχετε το στόχο σας; 

Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες διότι η ιατρική έχει πολύ υψηλές βάσεις και 

δυστυχώς δεν κατάφερα να γράψω πολύ καλά με αποτέλεσμα να μην περάσω σε ένα από τα 

πανεπιστήμια που ήθελα. Έτσι στράφηκα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ρουμάνια οπού 

για να ολοκληρωθούν οι σπουδές μου χρειάστηκε πολύ κόπος από εμένα αλλά και πολλά έξοδα 

από την οικογένεια μου. 

3.Τι σπουδές έχετε κάνει και πόσο σας δυσκόλεψαν αλλά και πόσα χρόνια κράτησαν; 

Έχω σπουδάσει Ιατρική στην Ιατρική σχολή της Ρουμανίας .Σπούδασα έξι χρόνια, οι σπουδές με 

δυσκόλεψαν πολύ διότι πέρα από το διάβασμα είχα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα προσαρμογής 

και το χειρισμό της γλώσσας .Έπειτα τελειώνοντας τις σπουδές μου και επιστρέφοντας στην 

Ελλάδα έπρεπε να δώσω εξετάσεις στο ΔΕΚΑΤΣΑ ώστε να αναγνωριστεί το πτυχίο μου από το 

ελληνικό κράτος.  

4.Τι εμπειρίες κερδίσατε από αυτό το επάγγελμα;  

Η ειδικότητα μου στη μικροβιολογία μου πρόσφερε πολλές εμπειρίες και γνώσεις αφού είναι είναι 

ένας κλάδος με ποικίλη δραστηριότητα και έχει να κάνεις με μικροοργανισμούς που διαρκώς 

μεταλλάσσονται και αλλάζουν .Ακόμα με κάνει περήφανη το γεγονός ότι προσφέρω βοήθεια σε 

ανθρώπους που το έχουν ανάγκη νοιώθω χρήσιμη στην κοινωνία θεωρώντας ότι προσφέρω ένα 

σημαντικό έργο. 

5.Θα αλλάζατε κάτι στο επάγγελμα σας;  



Το μόνο που θα άλλαξα από το επάγγελμα μου θα ήταν οι υποδομές των ελληνικών νοσοκομείων 

αφού δεν υπάρχουν μηχανήματα και εργαλεία που είναι απαραίτητα και τα οποία θα έκαναν την 

δουλεία μας πιο εύκολη και με μεγαλύτεροι ακρίβεια. 

6.Eχετε ελεύθερο χρόνο για την προσωπική σας ζωή; 

Το επάγγελμα μου δεν μου αφήνει αρκετό ελεύθερο χρόνο διότι περνώ πολλές ώρες στο 

νοσοκομείο ,κάνω εικοσιτετράωρες εφημερίες αλλά και όταν είμαι σπίτι πολλές φορές χρειάζεται 

να μελετήσω για να ενημερωθώ γι ορισμένα θέματα. Αν υπολογίσω και τα σεμινάρια και τα 

συνέδρια που πρέπει να παρευρεθώ ο ελεύθερος χρόνος μου είναι ελάχιστος. 

7.Υπηρξαν φορές που να εισπράξατε άσχημα συναισθήματα από την δουλειά σας;  

Η δουλεία μου από την φύση της σου δημιουργεί πολλές φορές άσχημα συναισθήματα και άγχος 

όταν δεν μπορείς να βρεις από τι πάσχει ο ασθενείς η όταν όσο και να προσπαθείς να τον 

βοηθήσεις έχει άσχημη κατάληξη .Πολλές φορές λοιπόν τα συναισθήματα μου είναι αρνητικά και 

η προσπάθεια να τα ξεπεράσω δύσκολη. 

8.Ποιο πρόσωπο σας ενέπνευσε;  

Η έμπνευση μου για την ιατρική είχε βάση την οικογένεια μου και θύαμε πόσο περήφανη ένοιωθα 

όταν με την βοήθεια τους ένα άνθρωπος κέρδιζε την ζωή. Επίσης θυμάμαι πόσο περήφανη ένοιωθα 

για αυτούς αλλά και το πόσο τους θαύμαζα από μικρό παιδί. 

9.Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους νέους σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ; 

Αν κάποιος νέος σκέπτεται να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα θα τον συμβούλευα να ετοιμαστεί 

για πολύ μελέτη ερευνά και μάλιστα όχι μόνο τον καιρό τον εξετάσεων αλλά για όλη του την ζωή 

αφού η ιατρική εξελίσσεται και προχώρα συνεχώς. 

10.Ειχατε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ;  

Δυστυχώς δεν είχα άμεση επαγγελματική αποκατάσταση αφού περίμενα αρκετά χρόνια μέχρι να 

ολοκληρώσω το αγροτικό μου ,να πάρω ειδικότητα και μετά να ασκήσω αυτό το επάγγελμα. 

11. Τι γνώσεις και φυσικά ταλέντα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει αυτό το επάγγελμα ; 

Οι γνώσεις που χρειάζεται κανείς είναι ότι αφορά την ιατρική και ιδιαίτερα τον κλάδο που θα 

ακολουθήσει. Όσο για τα φυσικά ταλέντα πρέπει να αγαπάει τους ανθρώπους και να του αρέσει η 

ερευνά. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) 

0. Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

Έχω διαφημιστική εταιρεία που ασχολείται με την εκτύπωση και διανομή εντύπων. 

1.Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; Ήταν κάτι που το είχατε αποφασίσει από μικρή ηλικία; 

Αρχικά το βασικότερο πράγμα που με ώθησε σε αυτό το επάγγελμα είναι η άμεση επαφή μου με 

τον κόσμο και η αρέσκεια μου στην διαφήμιση και στην προώθηση. Όχι αλλά ήταν κάτι που μου 

ταίριαζε λόγω κοινωνικότητας και αμεσότητα στις δημόσιες σχέσεις. 

 2.Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να πετύχετε το στόχο σας; 

Για να στηθεί μια εταιρεία που το καλό της αποτέλεσμα φαίνεται από την ομαδική συνεργασία, 

σίγουρα η πρώτη δυσκολία είναι η εύρεση σωστών συνεργατών. Θεωρώ άτι είναι η πρώτη βασική 

δυσκολία καθώς από αυτό καθορίζεται το επίπεδο της εταιρίας και ανάλογα το επίπεδο αυτό 

κινούμαστε σε μια δύσκολη αγoρά εργασίας. Η αμέσως επόμενη δυσκολία είναι ο ανταγωνισμός 

καθώς η δυσκολία αποπληρωμής από πελάτες που παρόλο που διαφημίζονται χρόνια στην εταιρεία 

μας πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.  

3.Τι σπουδές έχετε κάνει και πόσο σας δυσκόλεψαν αλλά και πόσα χρόνια κράτησαν; 

Έχω τελειώσει το λύκειο με δυσκολία αφού τους τελευταίους μήνες αποφοίτησης μου ήμουν 

έγκυος. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε καθώς στα 21 μου τελείωσα διοίκηση επιχειρήσεων και 

πληροφορική σε ιδιωτική σχολή. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες καθώς έπρεπε παράλληλα να 

δουλεύω. Υπήρχε έλλειψη χρόνου και ξεκούρασης .Αυτό κράτησε τουλάχιστον τρία χρόνια όμως 

ήταν απαραίτητο καθώς οι σπουδές είναι εφόδια για το μέλλον μας. 



4.Τι εμπειρίες κερδίσατε από αυτό το επάγγελμα;  

Αρχικά γνώσεις στην αντιμετώπιση συμπεριφοράς ανθρώπων, στην διεκπεραίωση δύσκολων 

καταστάσεων,διπλωματία και σωστότερη διαχείριση οικονομικών.   

5.Θα αλλάζατε κάτι στο επάγγελμα σας;  

Ναί, θα άλλαζα. Την καχυποψία που υπάρχει στους ανθρώπους ειδικά αν αυτοί έχουν προσεγγιστεί  

από εμένα ως νέοι πιθανοί πελάτες. Φυσικά γνωρίζω άτι η αντιμετώπιση αυτή οφείλετε σε άλλες 

διαφημιστικές εταιρείες και στην κακή χρήση των υπηρεσιών τους προς αυτούς.  

6.Έχετε ελεύθερο χρόνο για την προσωπική σας ζωή; 

Προσπαθώ να έχω και πολλές φορές συνδυάζω την προσωπική μου ζωή με τα επαγγελματικά μου 

καθώς ένα επαγγελματικό ραντεβού μπορεί να γίνει σε χώρο που άνετα θα παίξουν τα παιδιά μου 

και να φάμε όλοι μαζί. Γενικότερα, όμως ,δεν έχω τον ελεύθερο χρόνο που θα ήθελα και δυστυχώς 

δεν είναι κάτι που πρόκειται να αλλάξει άμεσα.    

7.Υπήρξαν φορές που να εισπράξατε άσχημα συναισθήματα από την δουλειά σας; 

Πολλές φορές εισπράττω άσχημα συναισθήματα από την δουλειά μου όταν απορρίπτεται μια 

πρόταση συνεργασίας ή όταν δυσκολεύομαστε να πληρώσουμε υπαλλήλους μας λόγω 

καθυστέρησης αποπληρωμής μας από πελάτες. 

8.Ποιο πρόσωπο σας ενέπνευσε; 

 Υπάρχει ένα πρόσωπο που με έχει εμπνεύσει και είναι ο πατέρας μου καθώς και εκείνος παρόλο 

που αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες κατάφερε να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας. 

9.Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους νέους σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ; 

Η συμβουλή που θα έδινα σε νέους που θέλουν να γίνουν διαφημιστές θα ήταν να έχουν μεγάλη 

υπομονή και να δώσουν πολύ βάση στις δημόσιες σχέσεις καθώς και να είναι πάντα ο εαυτός τους 

αφού ο χρόνος αποκαλύπτει  δυσαρεστημένες συνεργασίες γιατί απλά κάποιος κορόιδεψε κάποιον 

που δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει σε ό,τι είχε δεσμευτεί. 

10.Ειχατε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ; 

Δούλευα χρόνια σαν γραμματέας σε παρόμοια εταιρεία έπειτα έγινα ομαδάρχης και μετά από 6 

χρόνια έκανα την δική μου εταιρεία. Ήμουν ιδιαίτερα τυχερή άλλα η συνέπειά μου και η αγάπη 

μου για την δουλειά άπλα με δικαίωσαν. 

 

 
 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

1)      Για να ξεκινήσουμε ας ορίσουμε γενικά το επάγγελμα του λογοθεραπευτή. Ο 

λογοθεραπευτής προσπαθεί να αποκαταστήσει τις όποιες δυσκολίες λόγου που έχουν οι άνθρωποι 

και προέρχονται από παθολογικούς ή ψυχολογικούς λόγους (τραχιοστομία, καρκίνος λάρυγγα, 

τραυλισμός, δυσαρθρία). Επειδή το πεδίο δράσης είναι μεγάλο οι απαιτούμενες γνώσεις είναι 

ποικίλες. Χρειάζεται να γνωρίζει γενικές ιατρικές γνώσεις (ανατομίας, φυσιολογίας, 

νευροανατομίας, λογοθεραπείας, παιδιατρικής), επίσης γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας, 

κοινωνιολογίας, γλωσσολογίας , νευρογλωσσολογίας, φωνολογίας. Μαθαίνουν για τις 

φωνολογικές διαταραχές, για τις διαταραχές λόγου – ομιλίας, για τον τραυλισμό. 

2)      Τα προσόντα που χρειάζεται ο λογοθεραπευτής είναι ότι πρέπει να είναι πάντα μελετημένος, 

ενημερωμένος με αρκετή πρακτική άσκηση, με σωστή άρθρωση και καλή ακοή. Για τα δύο 

τελευταία στοιχεία απαιτείται συνέντευξη, εξέταση πριν την εγγραφή στη συγκεκριμένη σχολή. 

Άτομα με κινητική αναπηρία μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα. 

3)      Όταν αρχίζει η επαγγελματική σταδιοδρομία το ωράριο είναι κυμαινόμενο. Πάντως είναι ένα 

επάγγελμα που δεν κουράζεται ο εξασκών χειρωνακτικά, δεν καταπονείται σωματικά, δεν 

ξενυχτάει και μπορεί να ρυθμίζει το ωράριο του σε συνήθη οκτάωρο όταν δουλεύει στο δημόσιο 

τομέα και κυλιόμενο όταν ιδιωτεύει. Επίσης το επάγγελμα αυτό δεν απαιτεί μετακινήσεις εκτός 

έδρας. Μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει στο γραφείο του με μικρό λιτό εξοπλισμό (λίγα 



παιγνίδια και βιβλία) ή να πηγαίνει κατ’ οίκον για συνεδρίες, ιδιαίτερα για τα άτομα με παθολογικά 

προβλήματα (αφασίες, δυσκολίες κατάποσης). 

4)      Ως εργαζόμενος πρέπει να είναι συνεπής, ψυχικά υγιής, να τηρεί την δεοντολογία του 

επαγγέλματος, να είναι εχέμυθος, να λειτουργεί με υπευθυνότητα, ανθρωπιά και μέσα στο 

προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο. 

5)      Το συγκεκριμένο επάγγελμα  ακόμη και στις μέρες μας, στην εποχή της κρίσης, είναι 

επάγγελμα επικερδές, με αξιοπρεπείς απολαβές χωρίς μπόνους επειδή η ανάγκη για επικοινωνία με 

το λόγο σωστά ή ικανοποιητικά δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι μόδα αλλά επιτακτική ανάγκη. Για 

αυτούς τους λόγους ένας σωστός επαγγελματίας επιβιώνει οικονομικά. Εδώ πρέπει να 

προσθέσουμε ότι στην νευρωτική, αγχώδη εποχή μας οι ψυχογενείς διαταραχές λόγου-ομιλίας 

συνεχώς αυξάνονται. 

6)      Βέβαια δεν είναι σίγουρο 100% ότι το επάγγελμα του λογοθεραπευτή είναι επάγγελμα που 

θα απογειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Μπορεί να μειώθηκαν οι αποδοχές από τις συνεδρίες 

αλλά είναι επάγγελμα που «περπατάει» μέσα στην κρίση στην Ελλάδα λόγω της ιδιαιτερότητας 

του (ιατρικό, ανθρωπιστικό, κοινωνικό). 

7)      Η ζήτηση σήμερα είναι μάλλον αυξημένη. Είναι ένα μοντέρνο τελευταίων ετών επάγγελμα 

με εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχει ακόμη κορεστεί και εκτιμώ ότι έχει μέλλον, γιατί οι 

κοινωνίες θέλουν αποκαταστατικές λύσεις  στα πολλά παθολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα που 

προκύπτουν. 

8)      Σίγουρα είναι επάγγελμα με πολλά θετικά , είναι καθαρό, δεν κουράζει σωματικά, δεν 

ταλαιπωρεί, γίνεται σε χώρο κλειστό και καλά διαμορφωμένο, είναι άμεσο, είναι εξελίξιμο, είναι 

ερευνητικό,  και αισιόδοξο. Επίσης βάζει στόχους στοιχήματα, «τα παλεύεις», «τα φτάνεις», είναι 

επικερδές, με την εμπειρία γίνεται εύκολο. Επειδή οι περιπτώσεις αλλάζουν, οι 

άνθρωποι,  διαφέρουν, έχει ανθρωπιστική βάση και έτσι δεν γίνεται ρουτίνα. Δεν είναι επάγγελμα, 

μπορεί να γίνει και λειτούργημα. Τα αρνητικά του επαγγέλματος είναι λίγα: επειδή 

συναλλάσεσαι  με ανθρώπους, με ζωντανούς οργανισμούς με πολλά ψυχολογικά και παθολογικά 

προβλήματα μπορεί να γίνει ψυχοφθόρο και βαρύ ιδιαίτερα σε αδύναμους χαρακτήρες. 

9)      Είναι επάγγελμα που άριστα ταιριάζει και στον άνδρα και στην γυναίκα, Το ίδιο το 

επάγγελμα ωριμάζει και ευαισθητοποιεί τους εμπλεκόμενους. Επίσης ενθουσιάζει, ικανοποιεί το 

αποτέλεσμα και συγκινεί όταν είναι καλό γιατί έρχεται μετά από χρονοβόρα διαδικασία, άμεση και 

επαναλαμβανόμενη. Είναι πράγματι υπέροχο μετά από καιρό να ακούς ένα παιδί να μην τραυλίζει 

ή να μην ψευδίζει ή να μπορεί να μιλάει, επικοινωνεί ή έναν παππού να καταφέρνει να  καταπίνει 

το φαγητό του και να σε  ευχαριστεί ή να ζητάει το φαρμακό του. 

Είναι θεαματικό να βλέπεις έναν νέο άνθρωπο να καταφέρνει να επικοινωνεί μετά από τρεις μήνες 

παραμονή στην εντατική με τραχιοστομία ή να ξαναμιλάει μια γυναίκα κακοποιημένη που υπέστη 

σοκ αλαλίας. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 Συνέντευξη από ένας ιστορικό 

-Το πρόσωπο από το οποίο πήρα συνέντευξη είναι η μητέρα μου που έχει σπουδάσει Ιστορία και 

Αρχαιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

                                                                            

1.Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; Ήταν κάτι που το είχατε αποφασίσει από μικρή ηλικία; 

Σε αυτό το επάγγελμα με ώθησε η αγάπη μου για την Ιστορία και την εξέλιξη του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου. Ναι ήταν κάτι που είχα αποφασίσει από μικρή ηλικία, από το γυμνάσιο. 



2.Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να πετύχετε το στόχο σας; 

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν αρκετές, διότι ο κλάδος που επέλεξα απαιτούσε πολλές ώρες 

μελέτης και ερευνητικές εργασίες. Πολλές φορές και ειδικά πριν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις 

μπορώ να πω ότι διάβαζα και 20 ώρες το 24ωρο. 

3.Τι σπουδές έχετε κάνει και πόσο σας δυσκόλεψαν αλλά και πόσα χρόνια κράτησαν; 

Σπούδασα ιστορία και αρχαιολογία στο εθνικό Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών .Ήταν κάτι 

πολύ ενδιαφέρον αλλά και ταυτόχρονα δύσκολο και απαιτητικό .Χρειάστηκα 5 χρόνια για ν 

τελειώσω τις σπουδές μου. 

4.Τι εμπειρίες κερδίσατε από αυτό το επάγγελμα;  

Μέσα από αυτό το επάγγελμα μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω πράγματα για τον αρχαίο Ελληνικό 

πολιτισμό , για την ιστορία της ανθρωπότητας καθώς και να μεταδώσω τις γνώσεις μου σε νέους 

ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις ρίζες και την ιστορία τους. 

5.θα αλλάζατε κάτι στο επάγγελμα σας;  

Όχι δεν νομίζω ότι θα άλλαξα κάτι στο επάγγελμα μου διότι με ικανοποιεί και μου προσφέρει 

γνώσεις που θα ήταν αρκετά δύσκολο να μάθω αν δεν είχα επιλέξει αυτό το επάγγελμα. 

6.έχετε ελεύθερο χρόνο για την προσωπική σας ζωή; 

Ο ελεύθερος μου χρόνος μπορεί να είναι λίγος λόγο του ότι χρειάζεται καθημερινά να διαβάζω και 

να προετοιμάζομαι για την δουλεία αλλά πάντα προσπαθώ να τον αξιοποιώ δημιουργικά και 

ποιοτικά.  

7.Υπήρξαν φορές που να εισπράξατε άσχημα συναισθήματα από την δουλειά σας; 

Ναι, πολλές φορές έχω νοιώσει ανασφάλεια και στρες λόγο του ότι είναι μια αρκετά απαιτητική 

δουλεία. Ακόμα πολλές φορές έχω απογοητευθεί όταν δεν μπορώ να μεταδώσω σωστά γνώσεις και 

να προσεγγίσω την προσωπικότητα κάθε παιδιού. 

8.Ποιο πρόσωπο σας ενέπνευσε;  

Το πρόσωπο που με ενέπνευσε ήταν μια καθηγήτρια μου στην πρώτη λυκείου ήταν φιλόλογος 

.Αυτή η γυναίκα αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που έκανε ,έτσι δεν περιοριζόταν μόνο στις 

πληροφορίες των βιβλίων αλλά επεκτείνεται και στο παρασκήνιο της ιστορίας δίνοντας μας 

πληροφορίες που τραβούσαν το ενδιαφέρον μας. 

9.Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους νέους σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ; 

Οι νέοι πού θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα θα πρέπει να το αγαπούν και να τους 

ενδιαφέρει διότι χρειάζεται πολύ διάβασμα και επίμονη. Να προετοιμαστούν σωστά για τις 

πανελλήνιες , να οργανώσουν τον χρόνο τους ώστε χωρίς άγχος και με σωστή δουλεία να ατυχούν 

τον στόχο τους. 

10.Ειχατε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ;  

Ναι εγώ είχα γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση ώστε μέσα σε δύο χρόνια είχα 

αποκατασταθεί, βεβαία εκείνη η εποχή διαφέρει πολύ από την σημερινή όπου η επαγγελματική 



αποκατάσταση φαντάζει ως κάτι το εξωπραγματικό.  

11. Τι γνώσεις και φυσικά ταλέντα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει αυτό το επάγγελμα ; 

Το επάγγελμα αυτό κατά την άποψη μου δεν χρειάζεται κάποιο φυσικό ταλέντο .Το μόνο που ίσως 

πρέπει να διαθέτει κάποιος είναι η καλή απομνημονευτική ικανότητα και να του αρέσει να 

εμβαθύνει και να μελετά γεγονότα στα βαθύ των αιώνων. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 Το επάγγελμα που θα σας παρουσιάσω είναι το επάγγελμα της μαίας το οποίο ακολούθησε μια 

αγαπημένη μου ξαδέρφη. Για να ασκήσει κάποιος  αυτό το επάγγελμα απαιτείται πτυχίο μαιευτικής 

ΤΕΙ ή δίπλωμα ΙΕΚ για βοηθούς μαιευτή/μαίας. Οι μαίες/μαιευτές εργάζονται στον Δημόσιο 

Τομέα, στον ιδιωτικό, στην εκπαίδευση, στην διοίκηση και ένα μέρος τους ασκούν ελεύθερο 

επάγγελμα. Μπορούν να εργαστούν σε μαιευτήρια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ιδρυμάτων 

και δημοσίων οργανισμών, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές. 

Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αφού έχουν ασκήσει τις δραστηριότητές τους 

για δύο χρόνια σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό. Στη 

συνέχεια χορηγείται άδεια από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ο 

μαιευτής /μαία μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. 

 Επίσης  λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και οι μαίες  /μαιευτές μπορούν να 

εκπονούν διδακτορικές διατριβές. 

  

Ο μαιευτής/μαία καλύπτει όλα τα στάδια από την αρχή της εγκυμοσύνης , του τοκετού και την 

περίοδο της λοχείας. Δίνει συμβουλές στην έγκυο προκειμένου η εγκυμοσύνη της να μην έχει 

επιπλοκές, προετοιμάζει την μέλλουσα μητέρα για την εμπειρία του τοκετού, ενημερώνει τον 

μαιευτήρα για πιθανές επιπλοκές του τοκετού και βοηθάει να ολοκληρωθεί ομαλά παρέχοντας και 

τις πρώτες βοήθειες για το νεογέννητο. Διδάσκει και εφαρμόζει τον ανώδυνο τοκετό, εφόσον έχει 

την σχετική ειδίκευση, συμβουλεύει και καθοδηγεί την μητέρα τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό 

για το σωστό θηλασμό , την περιποίηση του μωρού και του εαυτού της. Ακόμη παρέχει συμβουλές 

και οδηγίες για τον οικογενειακό προγραμματισμό, για την προστασία της υγείας και την πρόληψη 

των ασθενειών του βρέφους. 

  

Ο μαιευτής /η μαία εργάζεται ατομικά μόνο με την έγκυο γυναίκα ή και ομαδικά όταν βρίσκεται σε 

νοσοκομείο όπου οι νυχτερινές βάρδιες είναι μέσα στις  υποχρεώσεις της εργασίας. 

Σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και στο σπίτι της εγκύου μητέρας κυρίως 

σε χωριά και ημιαστικές περιοχές. 

  

Ο ρόλος της μαίας/μαιευτή είναι πολύ σημαντικός. Παρέχει στήριξη, βοηθάει, ενημερώνει και 

φροντίζει τη ζωή μιας γυναίκας η οποία διανύει την πιο σημαντική της περίοδο. Η σωστή 

μαιευτική δίνει δύναμη και κουράγιο στη γυναίκα ώστε να φέρει εις πέρας την πιο σπουδαία της 

αποστολή. Ο σωστός μαιευτής πρέπει να γνωρίζει ότι  η μαιευτική φροντίδα συνδυάζει την τέχνη 

με την επιστήμη. Βασίζεται στην κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών, συναισθηματικών, 

ψυχολογικών και  φυσικών εμπειριών των γυναικών  και ταυτόχρονα βασίζεται  στην  καλύτερη 

διαθέσιμη επιστημονική  γνώση. Επίσης πρέπει να έχουν  σεβασμό και  εμπιστοσύνη στις γυναίκες 

και στην ικανότητά τους να γεννήσουν το μωρό τους.  Οι μαίες /μαιευτές πρέπει να 

επιμορφώνονται συνέχεια με εκπαιδευτικά σεμινάρια  και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της 

επιστήμης τους συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές. 

Πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατάλληλα έτσι ώστε να παραπέμπουν έγκαιρα τα 

περιστατικά όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα και επίσης να προωθούν το καλώς έχει των 

γυναικών και να προάγουν το  καλό επίπεδο του βρέφους. 

  



Οι χρηματικές απολαβές αυτού του επαγγέλματος ήτανε κάποτε ικανοποιητικές, τώρα όμως με την 

οικονομική κρίση η μαιευτική δεν συμπεριλαμβάνεται στους καλά αμοιβόμενους επαγγελματικούς 

κλάδους Η μαιευτική αντιμετωπίζει επίσης πολλά προβλήματα για  παράδειγμα  μαίες και μαιευτές 

εδώ και χρόνια καλούνται να λύσουν προβλήματα που προκύπτουν από τις ελλείψεις νοσηλευτικού 

προσωπικού με το να υποχρεώνονται να αναλάβουν καθήκοντα νοσηλευτή. Έτσι παρεμποδίζονται 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως είναι για παράδειγμα η εκτέλεση του φυσιολογικού 

τοκετού. 

Φαρμακεία αλλά και ασφαλιστικά ταμεία αρνούνται να εκτελέσουν και να αναγνωρίσουν το 

δικαίωμα των Μαιών και Μαιευτών να συνταγογραφούν φάρμακα και συχνά παραγκωνίζονται και 

δεν συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα που αφορούν στην πρόληψη, στην υγεία της γυναίκας , 

του παιδιού και της οικογένειας αλλά και δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα της ανέλιξής τους στο 

φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας.  Έτσι αυξάνεται η δυσαρέσκεια στον κλάδο της μαιευτικής. 

Οι μαίες/μαιευτές συντελούν πολύ σημαντικό έργο. Χτίζουν την εμπιστοσύνη των  γυναικών στον 

εαυτό τους για να φέρουν εις πέρας τον τοκετό τους. 

  

Η τεκνοποίηση είναι μια πολύ έντονη συναισθηματική εμπειρία, η οποία επηρεάζει πολύ 

σημαντικά τόσο την ίδια την γυναίκα, την οικογένειά της αλλά και την κοινωνία.  

  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

  

 1.Από τα γυμνασιακά χρόνια ήθελα να γίνω Φυσικός γιατί γενικά ήταν ένα πεδίο της γνώσης που 

με ελκύει εξαιρετικά. 

2.Αντιμετωπίζω πολλές δυσκολίες διότι είναι ένα πολύ απαιτητικό αντικείμενο και επειδή ήθελα να 

γίνω ένας θεωρητικός- φυσικός και να ασχοληθώ με την έρευνα. Το επάγγελμα αυτό χρειάζεται 

πολύ δουλεία,διάβασμα και πάρα πολύ συγκέντρωση. 

3.Έκανα το πρώτο μου πτυχίο ως Φυσικός στο πανεπιστήμιο το οποίο κράτησε παραπάνω από το 

κανονικό χρόνο των 4 χρόνων γιατί το Φυσικό τμήμα που πήγαινα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και 

απαιτητικό και κανείς δεν μπορούσε να τελειώσει σε αυτά τα χρόνια. Άρα θα υπολογίζαμε σε μέσο 

όρο 6 χρόνια. Στη συνέχεια και μετά από μια διακοπή για προσωπικούς λόγους αποφάσισα να 

κάνω το μεταπτυχιακό μου στο εξωτερικό,το οποίο διήρκεσε άλλα 4 χρόνια. Επομένως συνολικά 

θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη ότι θα αφιερώσει μια δεκαετία περίπου πανεπιστημιακών 

σπουδών. 

4.Ήταν πάρα πολλές- ως φοιτητής,μεταπτυχιακός φοιτητής και πολύ περισσότερα βέβαια μετά 

ασχολούμενος με την έρευνα διδάσκοντας κατά καιρούς στο πανεπιστήμιο όλα αυτά είναι 

εμπειρίες που κρατάνε το μυαλό σου και την γενικότερη διάθεση σου σε καλή κατάσταση. 

Γνωρίζεις πάρα πολλούς ανθρώπους και νέους ανθρώπους με ενδιαφέροντα τρόπο 

σκέψης,πνεύματα- διευρύνουν διαρκώς τους ορίζοντες σου και είναι κάτι πολύ προκλητικό και 

δημιουργικό.  

5.Αυτό ως Φυσικός πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι ανοίγονται διάφορες επαγγελματικές 

προοπτικές, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, δηλαδή ένας Φυσικός  μπορεί να ασχοληθεί 

είτε με την Εφαρμοσμένη έρευνα,στη βιομηχανία το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το 

ασχοληθεί με την καθαρή έρευνα και να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα που επίσης είναι διαφορετικό 

από το να διδάσκει σε ένα σχολείο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. όλα αυτά έχουν διαφορετικές 

απαιτήσεις. Εγω σε σχέση με το ερευνητικό κομμάτι- το έργο που κάνω θα άλλαζα…ας μην πούμε 

για το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει αλλαγές αλλά γενικά αλλαγές πάντα χρειάζονται και πάντα 



θα γίνονται. 

6.Θα έλεγα λίγες φορές αλλά πρώτα στις μεταπτυχιακές μου σπουδές ναι είχα προβλήματα γενικά 

με κάποιους από τους επιτηρητές,εμπειρίες σχετικά δυσάρεστες για΄τι δεν μπορείς εύκολα να 

συνεννοηθείς πάντα ή να επικοινωνήσεις αυτά που σκέφτεσαι τον τρόπο σκέψης σου με 

ανθρώπους μεγαλύτερους- και με κάποιες αντιδάσκον επίσης- υπάρχουν πολλές 

φοιτητές,φοιτήτριες που προκαλούν εντάσεις. Τέλος πάντων γενικά είχα λίγες δυσάρεστες 

εμπειρίες. 

7.Όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες της Φυσικής,ο Αinstein, Κβαντομηχανικοί θεωρητικοί όπως ο 

Sredige, o David Vom –ήταν όλοι εξαιρετικοί επιστήμονες. 

8.Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να τους εμπνέουν οι θετικές επιστήμες να το αγαπάνε. 

9.Σχετικά ναι- στο εξωτερικό είναι πιο εύκολα να σταδιοδρομήσει κάποιος ενώ στην Ελλάδα οι 

επαγγελματικές προοπτικές ειδικά στο χώρο της έρευνας είναι αρκετά χαμηλές. 

10.Η βασική προϋπόθεση είναι κανείς να έχει φυσικό τρόπο σκέψης,μια οικειότητα,περιέργεια για 

την φυσική πραγματικότητα και να έχει ερευνητικές ανησυχίες  και ερευνητικό διάβασμα. Απ΄’κει 

και πέρα χρειάζεται συστηματικό διάβασμα.   

 

Οι άλλες συνεντεύξεις παραδώθηκαν γραπτώς και βρίσκονται στο προσωπικό φάκελο του κάθε  

μαθητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΥΠΟΘΕΜΑ 3       

ΟΜΑΔΑ :  THE PROS 
         ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

  

 Πώς ήταν το επάγγελμα πριν και μετά την κρίση 

1. Υπό ποιες συνθήκες εργασίας δουλεύετε; Είναι ο μισθός ικανοποιητικός αυτές τις μέρες; 

2. Πότε καταλάβατε το ενδιαφέρον σας για το επάγγελμα 

3. Πως ήταν το ξεκίνημα στον  εργασιακό σας χώρο; 

4. Επηρεαστήκατε από κάποιον για την επιλογή του επαγγέλματος σας 



5. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; 

6. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αγαπάτε το επάγγελμα σας  

7. Σχετίζεται η δουλεία σας με το αντικείμενο σπουδών σας 

8. Είναι ο μισθός ικανοποιητικός σε σχέση με την δουλεία σας 

9. Είστε ευχαριστημένος με το επάγγελμα που κάνετε; 

Όνομα ομάδας : the pros 

Mέλη ομάδας: Ζαχαράκης Γρηγόρης, Ελένη Μελισσάρη , Φοίβος Καλούδης, Λεωνίδας 

Εκατομάτης , Δήμητρα Μπόικου  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1       ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

1.1           Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη καταστήματος 

                                            (από τη Μελισσάρη Ελένη) 

 

 

 

Το επάγγελμα το οποίο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση είναι το επάγγελμα του ιδιοκτήτη 

καταστήματος. Γι’ αυτό το σκοπό, πήρα συνέντευξη από τον κ. Αλεξόπουλο Χρήστο, ο οποίος με 

βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 
Άμεση εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια στην επιλογή της κατάλληλης ένδυσης. Διάφορες 

εξωτερικές εργασίες αλλά και παραλαβή καινούριου εμπορεύματος.  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

 



Έχει σπουδάσει κλωστουφαντουργία στο Λονδίνο αλλά κληρονόμησε το μαγαζί απο τον πατέρα 

του και του φάνηκε καλή επιλογή να το κρατήσει και να δουλέψει για αυτό.  

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Τηρεί το κανονικό ωράριο των μαγαζιών, αν και δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο μέσα στην μέρα, 

μόνο τα βράδια συνήθως. Αλλά όταν έχει ελεύθερο χρόνο τον περνάει με πράγματα που του αρέσει 

να κάνει.  

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 
Όπως όλα τα μαγαζιά και το δικό του έχει επηρεαστεί απο την οικονομική κρίση. Οι πωλήσεις δεν 

πάνε όπως τα προηγούμενα χρόνια και εκκρεμούν πολλά έξοδα και υποχρεώσεις του μαγαζιού.  

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Έρχεται καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο και η δουλειά του μαγαζιού δεν είναι η βαρετή 

δουλειά του γραφείου. Ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τάσεις της μόδας, έτσι μπορεί να 

εξυπηρετήσει το κάθε γούστο των πελατών.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Οι πωλήσεις δεν πάνε τόσο καλά τα τελευταία χρόνια και κάθε μέρα παλεύει. Επίσης είναι αρκετές 

οι ώρες εργασίας και πολλοί πελάτες είναι απαιτητικοί με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να 

εξυπηρετήσει.  

  

 

 1.2                Παρουσίαση του επαγγέλματος  της Τραγουδίστριας 

                                       ( από τη Μελισσάρη Ελένη ) 

 

 



Το επάγγελμα το οποίο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση είναι το επάγγελμα της 

τραγουδίστριας. Γι’ αυτό το σκοπό, πήρα συνέντευξη από την κ. Δημητρίου Μαίρη, η οποία με 

βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Έχει σπουδάσει βυζαντινή μουσική στη Θεσσαλονίκη και έχει κάνει μαθήματα φωνητικής. Αυτό 

το επάγγελμα που κάνει σήμερα χρειάζεται καλή φωνή, σταθερή και διάθεση για την ψυχαγωγία 

του κοινού που την ακούει. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ  

 
Επέλεξε αυτό το επάγγελμα λόγω της αγάπης της για το τραγούδι και την μουσική. Επίσης ήθελε 

να ψυχαγωγεί τον κόσμο με όμορφα τραγούδια γιατί αισθανόταν και αυτή μεγάλη ευχαρίστηση. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 
Αρκετά καλή αν και ο κόσμος έχει μειωθεί στα μαγαζιά που εργάζεται λόγω της οικονομικής 

κρίσης. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Εργάζεται συνήθως βραδινές ώρες, σε διάφορα μαγαζιά της πόλης, αν και πολλές συναυλίες της 

διεξάγονται και πρωί. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Δεν πλήττει ποτέ λόγω του ότι κάνει το επάγγελμα που ήθελε απο μικρή, ο κόσμος την θαυμάζει 

για αυτό που κάνει και κάθε μέρα προσπαθεί να γίνεται όλο και καλύτερη. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Υπάρχει  κούραση σε αυτό το επάγγελμα, όχι μόνο η σωματική αλλά και η φωνητική λόγω των 

άπειρων ωρών που εξασκεί την φωνή της. Ακόμα λόγω του βραδινού ωραρίου δεν ξεκουράζεται 

όσες ώρες χρειάζεται. 

 

 

 

1.3              Παρουσίαση του επαγγέλματος του  Ιατρικού επισκέπτη                     

 (από τη Μελισσάρη Ελένη)                                                                                                                                                                                              

 

Το επάγγελμα το οποίο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση είναι το επάγγελμα του ιατρικού 



επισκεπτη.  Γι’ αυτό το σκοπό, πήρα συνέντευξη από τον κ. Μελισσάρη Αθανάσιο, ο οποίος με 

βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Ο ιατρικός επισκέπτης έχει ως έργο του την ενημέρωση των ιατρών, αλλά και άλλων 

υγειονομικών, για τα καινούργια φαρμακευτικά σκευάσματα καθώς και την υπενθύμιση για τη 

χορήγηση και τη δράση των παλιότερων σκευασμάτων. Τα μέσα που χρησιμοποιεί για τη δουλειά 

του είναι διαφημιστικά έντυπα, στα οποία αναγράφονται σημαντικά στοιχεία του σκευάσματος, 

αποτελέσματα κλινικών μελετών, καθώς επίσης και δείγματα σκευασμάτων. Τα έντυπα και τα 

δείγματα παρέχονται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Ο ιατρικός επισκέπτης εργάζεται εντός ή εκτός 

γραφείου με εξωτερικές μετακινήσεις, αλλά γενικά σε εσωτερικούς χώρους. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

 
Δεν ακολούθησε αυτό που έχει σπουδάσει. Το επάγγελμα του είναι καθαρά για βιοπορικούς 

λόγους. Έψαχνε δουλειά και του προτείνανε λόγω των γνωριμιών που είχε και έτσι το ακολούθησε 

και το ακολουθεί μέχρι και σήμερα. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 
 

Εργάζεται  απο τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αν και πολλές φορές λόγω των εξωτερικών 

ραντεβού που έχει με ασθενείς γυρνάει και πιο αργά. 

 

 



ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 
Το επάγγελμα του έχει επηρεαστεί κατα πολύ στον μισθό λόγω του οτι τα νοσοκομεία δεν 

πληρώνονται, οι γιατροί δεν πληρώνονται και κατά συνέπεια ούτε και οι ιατρικοί επισκέπτες και οι 

εταιρείες για τα προιόντα τους. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Ελεύθερο ωράριο, συνήθως παροχή αυτοκινήτου με επίδομα βενζίνης, λάπτοπ και μερικές φορές 

κινητό. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Αν δεν πιάσει τον στόχο πωλήσεων μερικές φορές, κινδυνεύει η θέση του. Επίσης ‘’τρέχει’’ όλη 

μέρα απο νοσοκομείο σε νοσοκομείο και σε διάφορες περιοχές, συναντάει γιατρούς και μιλάει 

ατελείωτες ώρες μαζί τους, πράγμα που είναι κουραστικό.  

 

 

1.4         Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ιδιωτικού υπαλλήλου 

(από την Μπόικου Δήμητρα ) 

 
 

Μετά από συνέντευξη που πήρα από τον κ. Κωνσταντίνο Μπόικο, παρουσιάζω το επάγγελμα του 

ιδιωτικού υπαλλήλου.  

Αρχικά, με πληροφόρησε ότι εργάζεται 20 χρόνια, στην αμερικάνικη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 

Chrysler, ως οδηγός.  

 



 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 

Με ενημέρωσε πως φροντίζει για την μετακίνηση των αυτοκινήτων της αντιπροσωπείας, από και 

προς τους πελάτες. Όπως επίσης και διάφορες εξωτερικές εργασίες.  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ  

 

Επέλεξε το συγκεκριμένο επάγγελμα για καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Έψαχνε αρκετό καιρό για 

δουλειά και τελικά βρήκε αυτήν. Όμως, στάθηκε τυχερός διότι από παιδί είχε μια αγάπη για τα 

αυτοκίνητα και το να ασχολείται και να οδηγάει  ολοκαίνουργια, ακριβά αμάξια ήταν κάτι πολύ 

ευχάριστο γι αυτόν.  

 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ  

 

Όπως σχεδόν όλα τα επαγγέλματα και το δικό του έχει επηρεαστεί από την κρίση που βιώνει η 

χώρα μας και οι απολαβές είναι λιγότερες από ότι παλιότερα.  

 

ΩΡΑΡΙΟ  

 

Εργάζεται από τις 9 το πρωί έως της 5 το απόγευμα. Πρόσθεσε πως  έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. 

Αφού σχολάσει από την δουλειά του, είναι ελεύθερος να ασχοληθεί, με τις δραστηριότητες που του 

αρέσουν.  

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Δεν πλήττει ποτέ. Δεν υπάρχει μονοτονία και ρουτίνα. Ως λάτρης των αυτοκινήτων και της 

οδήγησης του αρέσει που η δουλειά του, του επιτρέπει να έρχεται σε επαφή με πολλά αυτοκίνητα. 

Υπάρχει επίσης ελευθερία κινήσεων, δηλαδή δεν είναι μια βαρετή δουλειά γραφείου. Κάθε μέρα, 

μετακινεί τα αυτοκίνητα σε διαφορετικές περιοχές, έτσι βλέπει συνεχώς καινούρια μέρη και 

ανθρώπους.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Ένα αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει μονιμότητα και ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο φόβος της 

απόλυσης. Κάθε μέρα κρίνεται το αν είσαι καλός στη δουλειά σου.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

 



Ο ιδιωτικός τομέας στις μέρες μας, όπως πάντα άλλωστε είναι παρακινδυνευμένος και όσοι θα 

επιχειρήσουν να εργαστούν σε ιδιωτική επιχείρηση ή ακόμα να ανοίξουν δική τους επιχείρηση, θα 

πρέπει να είναι προετοιμασμένοι πως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.  

 

 

 

1.5              Παρουσίαση του επαγγέλματος του Στρατιωτικού 

(από την  Μπόικου Δήμητρα ) 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του στρατιωτικού. Πήρα συνέντευξη από 

την μητέρα μου, Κατερίνα Γκουμάση, η οποία είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μου 

μίλησε σχετικά με την εμπειρία της στο επάγγελμα. 

 

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Ο στρατιωτικός είναι δοσμένος ολοκληρωτικά, στην προάσπιση των συμφερόντων της πατρίδας 

του. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί υψηλή αίσθηση εθνικού φρονήματος, σοβαρότητα και πολλή 

πειθαρχεία για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας. Ανάλογα 

το πόστο ο στρατιωτικός καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 

αγρυπνώντας για τη διατήρηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της ομαλής λειτουργίας των 

θεσμών του κράτους.  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ο στρατός προσφέρει μονιμότητα 

και σταθερό μισθό. Είναι μια εργασία διαφορετική από όλες τις άλλες που προϋποθέτει αφοσίωση 

και αγάπη για την πατρίδα, καθώς χρειάζεται ετοιμότητα μέρα και νύχτα, όποτε παραστεί ανάγκη.  

 



ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στο Πολεμικό Ναυτικό μπορεί κάποιος να σταδιοδρομήσει ως: 

Μόνιμος Αξιωματικός, αφού πρώτα εκπαιδευτεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) ή στη 

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). 

Μόνιμος Υπαξιωματικός, αφού πρώτα εκπαιδευτεί στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 

Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.). 

Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.). 

Η εισαγωγή στις σχολές Ναυτικών Δοκίμων και Μονίμων Υπαξιωματικών, γίνεται μέσω των 

πανελλαδικών εξετάσεων. 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Στην ερώτηση για το ποια είναι τα καθήκοντα της, μου απάντησε ότι είναι υπεύθυνη στο κεντρικό 

ταχυδρομείο του Ναυτικού, το οποίο είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλο το Ναυτικό, 

διεκπεραιώνοντας όλη την αλληλογραφία, εντός και εκτός Ελλάδος.  

Στη συνέχεια την ρώτησα εάν ένας εργαζόμενος του Πολεμικού Ναυτικού, είναι απαραίτητο να 

δουλεύει σε πλοίο. Μου απάντησε πως  δεν είναι απαραίτητο να δουλεύει σε πλοίο, διότι πρέπει να 

υπάρχουν και οι υπηρεσίες της ξηράς, οι οποίες είναι αυτές που υποστηρίζουν και οργανώνουν, 

την σωστή επιχειρησιακή ετοιμότητα, των πλοίων και των ελικοπτέρων.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 

Επέλεξε το συγκεκριμένο επάγγελμα, αρχικά γιατί παρέχει σταθερό μισθό και για εκείνη, ήταν ένα 

ενδιαφέρον επάγγελμα, διαφορετικό από τα άλλα. Δηλώνει υπερήφανη και ικανοποιημένη από την 

δουλειά της. Ανέφερε πως δεν έχει  πολύ ελεύθερο χρόνο. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και 

χρονοβόρες.  

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σταθερός μισθός, προσφέρει μονιμότητα και σταθερότητα, υπάρχει σοβαρότητα στο εργασιακό 

περιβάλλον. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό θετικό στοιχείο, είναι η αίσθηση ότι ο καθένας από τη 

θέση του, έχει προσφέρει τη βοήθεια του, στην Εθνική Άμυνα της χώρας μας.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σχολή_Ναυτικών_Δοκίμων
http://el.wikipedia.org/wiki/Σχολή_Μονίμων_Υπαξιωματικών_Ναυτικού
http://el.wikipedia.org/wiki/Σχολή_Μονίμων_Υπαξιωματικών_Ναυτικού


Πέρα από το σταθερό ωράριο 07.00-15.00, ανά πάσα στιγμή πρέπει να είσαι έτοιμος να 

επιστρέψεις στην μονάδα, όταν το καθήκον σε καλεί. Ένα μεγάλο αρνητικό είναι επίσης οι 

μεταθέσεις, που αλλάζουν δραματικά τον τρόπο ζωής της οικογένειας. Ο μισθός δεν είναι πάντα 

ανάλογος των ωρών εργασίας.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

 

Η απόφαση, να προσφέρεις ένα λιθαράκι στην άμυνα της χώρας, με αυταπάρνηση και σοβαρότητα 

καθώς και η εργασία η οποία από μόνη της σου δίνει γόητρο λόγω της ευθύνης σου, πιστεύει ότι 

και με βάση την δωρεάν εκπαίδευση και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού μισθού είναι αρκετά 

για κάποιον που τον ενδιαφέρει εκτός από το να εργάζεται απλά, να προσφέρει αξιόλογο έργο στην 

πατρίδα του.  

 

 

 

 

 

1.6             Παρουσίαση του εργαζόμενου σε εθελοντική οργάνωση 

(από την Μπόικου Δήμητρα ) 

 

 

 

Σε αυτή τη συνέντευξη, θα αναφερθώ στον εθελοντισμό (ως μορφή απασχόλησης) και στην 

προσφορά του στην κοινωνία μας. Μίλησα με την κ. Απέργη, η οποία μου μετέφερε χρήσιμες 

πληροφορίες από την εμπειρία της στο χώρο. 

 

 

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 

 

Η έννοια εθελοντισμός, είναι ίσως για πολλούς κάπως γενική και συγκεχυμένη. Ο εθελοντής 

προσφέρεται με τη θέλησή του για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Δεν απαιτούνται για αυτό ιδιαίτερες 



γνώσεις ή δεξιότητες. Βασική προϋπόθεση: να είσαι εφοδιασμένος με αγάπη, πίστη στο σκοπό, 

θέληση και υπομονή. 

Όπως μου διευκρίνισε η κ. Απέργη, ένας εθελοντής προσφέρει τις υπηρεσίες του προς όφελος του 

κοινωνικού συνόλου. Υπάρχουν ποικίλες μορφές εθελοντικής εργασίας.  

 

Ως αφετηρία έχεις τα ανιδιοτελή σου κίνητρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και την  

αλληλεγγύη σου για τον συνάνθρωπο. Ο εθελοντής, οργανώνεται σε ομάδες 

και μέσα από τη συλλογική δουλειά βοηθάει άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης (γάλα, τρόφιμα) σε συνανθρώπους μας 

που πένονται. Την ένδυση ή την υπόδηση. Ακόμα και τη χρηματική ή τη συμβουλευτική 

υποστήριξη. 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

 

Όπως μου επισήμανε η κ. Απέργη, έρχεται σε επαφή καθημερινά με ανθρώπους που βιώνουν 

καταστάσεις στην ακραία τους μορφή και είναι δύσκολο να παραμείνεις ανεπηρέαστος. Ένας 

εθελοντής σε υπεύθυνο πόστο δεν έχει ωράρια εργασίας. Μπορεί να χρειαστεί οποιαδήποτε 

στιγμή. Πρέπει να είναι οξυδερκής και οργανωτικός. Να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, να 

καταγράφει τις ανάγκες που υπάρχουν, να αξιολογεί τις περιπτώσεις. Δραστηριοποιείται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, στην προσπάθεια του να προβάλει το σκοπό της 

οργάνωσης και να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς σε φλέγοντα ζητήματα. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ 

 

Στα θετικά στοιχεία είναι η ψυχική ανάταση που σου δίνει η προσωπική συμβολή στην 

ανακούφιση του πόνου των άλλων. Η ικανοποίηση, ότι κάποιος είχε ανάγκη και κάποιος άλλος -

εσύ- ήταν για αυτόν εκεί.  

 

Η ευγνωμοσύνη στα μάτια των ανθρώπων κι ένα σφιχταγκάλιασμα, είναι ίσως το πιο ζεστό 

ευχαριστώ στο τέλος της ημέρας.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 

Στ' αρνητικά συγκαταλέγεται η απουσία χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 

 

Γιατί όλοι μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο που ζούμε. Γιατί στις εποχές που ζούμε, ολοένα 

πληθαίνουν οι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Γιατί δεν έχει σημασία πόσο μικροί ή 



μεγάλοι είμαστε, ούτε πόσο ισχυροί ή περιορισμένοι, κι αυτό γιατί στη ζωή εκείνο που κάνει τη 

διαφορά είναι οι μικροί κόκκοι προσφοράς. Γιατί σπυρί - σπυρί μαζεύονται οι κόκκοι αυτοί ώσπου 

μια μέρα γίνονται ένας σωρός. Ένας ακατόρθωτος σωρός αγάπης κι ελπίδας για όλους μας. 

 

 

 

 

1.7                   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου 

(από τον Καλούδη Φοίβο) 

 

 

 
Ο ψυχολόγος Αντώνης Κάτσενος δέχτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην πορεία  

του ως ψυχολόγος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

 
Ήθελε από μικρός να αναλύει τους ανθρώπους γενικά και να προσπαθεί να καταλάβει τον  

τρόπο που δρουν και είχε εν μέρει πάντα ένα συναίσθημα πως θέλει να βοηθάει σε  

προβλήματα όταν και όσο μπορεί.. Απλά, όταν έφτασε στην ηλικία των 15, έκανε ένα τεστ  

επαγγελματικού προσανατολισμού, και φυσικά ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα 

 

 

ΕΠΙΡΡΟΕΣ  

 
Δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα κάποιο μέλος της οικογένειας του ή υποσυνείδητα να του 

δημιουργήθηκε η αίσθηση να συνεχίσει το έργο κάποιου μέλους της οικογένειας του, για 

παράδειγμα. 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Κανονικά προτιμούσε να γίνει ψυχίατρος, όταν πληροφορήθηκε για τις διαφορές ψυχολόγου -  

ψυχιάτρου. Άλλο ήθελε να σπουδάσει και άλλο σπούδασε, αν και το επάγγελμα του ψυχολόγου τον 

καλύπτει το ίδιο. 

  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  

 

Είχε αρκετά μεγάλο πρόβλημα γιατί θα έπρεπε να σκεφτεί πώς ακριβώς θα του άρεσε να ασκήσει 

το επάγγελμά του. Δεν είχε τόσα λεφτά για ένα ολοκαίνουριο γραφείο και ευτυχώς είχε ένα φίλο  

που πουλούσε ένα ωραίο γραφείο σε πολύ καλή τιμή. 

  

Το επάγγελμα πριν την κρίση ήταν περίπου όπως είναι και τώρα.. Απλά, μπορεί να του  

μαζευτούν πολλοί πελάτες ξαφνικά, ενώ άλλες περιόδους μπορεί απλά να έχει περιορισμένες  

αποδοχές και λίγους πελάτες"  

 

 

1.8      Παρουσίαση του επαγγέλματος της Υποδιευθύντριας σε τράπεζα 

                                         (από τον Καλούδη Φοίβο) 

 
  

Πήρα συνέντευξη από την Βερονίκη Τσιτούρα για τις πτυχές του επαγγέλματος μιας 

υποδιευθύντριας σε μια τράπεζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

 
Το επάγγελμα συγκεκριμένα δεν το επέλεξε ακριβώς, ήταν πολύ καλή στα οικονομικά.  

 

Ξεκίνησε ως απλή υπάλληλος, αλλά πιστεύει πως είχε ανεπτυγμένη αντίληψη για τα τραπεζικά 

ζητήματα. Ήταν πιο χαλαρή όταν είχανε κάποιο πρόβλημα και κάποια άλλα μικρά χαρακτηριστικά 

που την έφεραν στο επάγγελμα που κάνει τώρα.  

 

EΠΙΡΡΟΕΣ  

 
Μπορεί με σιγουριά να πει πως ήταν ο πατέρας της η μεγαλύτερη επιρροή στην ενασχόλησή της με 

τον οικονομικό τομέα, ήταν ο ίδιος μέτοχος στο χρηματιστήριο και είχε πολλά ερεθίσματα από 

μικρή που την έκαναν να αγαπήσει την οικονομία γενικά. 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
  

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήθελε γενικά να δουλέψει σε τράπεζα,  

όχι συγκεκριμένα ως υποδιευθύντρια.  

 

Για να είναι ειλικρινής, αυτά που σπούδασε ήταν ακριβώς αυτά που κάνει τώρα και αυτά που 

ήθελε να κάνει στη ζωή της, οπότε οι σπουδές με το επάγγελμα της σχετίζονται άμεσα. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 
Στην αρχή, έκανε πολλές συνεντεύξεις και κάποιες τράπεζες έψαχναν άλλα πράγματα που δεν 

μπορούσε να τους τα δώσει αλλά τελικά βρήκε την τράπεζα που της ταίριαζε. 

 

Η κρίση είναι η αλήθεια πως την επηρέασε πάρα πολύ και είχε μεγάλες μειώσεις, αλλά ευτυχώς 

έγινε  υποδιευθύντρια όταν περίπου άρχισαν οι μειώσεις, οπότε ουσιαστικά έχει τα ίδια λεφτά που 

με τα λεφτά που έπαιρνε ως υπάλληλος, με αποτέλεσμα να μην νιώσει ιδιαίτερα πως υπάρχει 

κρίση.  

 



 

 

 

1.9                   Παρουσίαση του επαγγέλματος της νοσοκόμας 

(από τον Καλούδη Φοίβο) 
  

  
Πήρα συνέντευξη από την κ. Κυριακή Καλούδη για να μας πληροφορήσει για το επάγγελμα της  

νοσοκόμας.  

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

 
Οι σπουδές της σχετίζονται ακριβώς με το επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει. Σπούδασε  

στην Ιατρική Αθηνών και κανονικά συνέχισε ως νοσοκόμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

 

Είχε πάντα την ανάγκη να βοηθάει όσο μπορεί τους ανθρώπους και περίπου στην ηλικία των  

16, μετά από ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, συμπέρανε πως για αυτήν ο  



καλύτερος τρόπος και το καλύτερο μέσο να το κάνω αυτό ήταν να ασχοληθεί με την ιατρική. Δεν  

ήθελε να γίνει χειρούργος γιατί της φαινόταν πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο και έτσι  

επέλεξε να γίνει νοσοκόμα.  

 

 

ΕΠΙΡΡΟΕΣ  

 

Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της είχε κάποια προβλήματα με την υγεία του και τους άφησε  

νωρίς, όταν ήταν 5 χρονών. Σε μια στιγμή θυμού λίγο καιρό μετά, σε μια στιγμή παιδικών  

αποφάσεων είπε στον εαυτό της πως θα καταπολεμήσει τις αρρώστιες και θα βοηθήσει  

πολλούς ανθρώπους, κάτι που έμεινε μέσα της. Αν και δεν ασχολήθηκε ακριβώς με αυτόν τον  

τομέα της ιατρικής ,ήταν ωραίος ο τρόπος που τελικά κατέληξε να κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό  

που σκεπτόταν από μικρή. 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
 

Η αλήθεια είναι πως η μητέρα της δούλευε στο νοσοκομείο Παίδων και είχε ένα μικρό μέσο για να 

εξασφαλίσει μια «συνέντευξη» η οποία έμελλε να ήταν η πρώτη και η τελευταία που έκανε. Δεν 

είχε ποτέ πρόβλημα, ούτε έμεινε άνεργη και γενικά το ξεκίνημα στον εργασιακό της χώρο ήταν 

φανταστικό.  

 

Η κρίση την επηρέασε  με μειώσεις μισθού αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό. 

 

 

 

1.10    Παρουσίαση του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη ασφαλιστικού γραφείου 

(από τον Εκατομάτη Λεωνίδα) 

 

 

Το παρακάτω κείμενο  έγινε από την συνέντευξη του κυρίου Συμεών Εκατομάτη ,του οποίου το 

επάγγελμα είναι ιδιοκτήτης ασφαλιστικού γραφείου.  

 

 



ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

 Η ένταξη του στον εργασιακό χώρο έγινε την εποχή που σπούδαζε, καθώς βοηθούσε τον πατέρα 

του σε ένα σημαντικό ποσοστό . Η εργασία του δεν σχετίζεται με τις σπουδές του 

(προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών), όμως τον βοήθησαν να οργανώσει τον 

επαγγελματικό του χώρο. Οι γνώσεις του ήταν αρκετά χρήσιμες για την υποστήριξη του 

επαγγέλματός του. 

 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα  απαραίτητα  προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του είναι η ειλικρίνεια , η επιμέλεια 

και η καλή επικοινωνία με τους πελάτες . 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 

Το ωράριό του είναι 11ωρο τις καθημερινές και 8ωρο τα σαββατοκύριακα. Όμως, ο χώρος 

εργασίας του βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι του και αυτό το γεγονός του παρέχει 1-2 ώρες 

ξεκούρασης. 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σύμφωνα με την συνέντευξη του , του αρέσει το επάγγελμα του , επειδή πιστεύει ότι βοηθάει 

ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές τους. Η  εργασία του βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις και τον 

ευχαριστεί η επικοινωνία με τους ανθρώπους. 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

Οι βασικές δυσκολίες του επαγγέλματος του είναι  η ίδια η φύση του .Το αντικείμενο το οποίο 

εμπορεύεται  αποτελείται από φύλλα χαρτιού τα οποία θα είναι χρήσιμα για τον πελάτη μόνο σε 

ώρα ανάγκης .Επομένως, για την προστασία του πελάτη πρέπει να λάβει υπόψη του πολλές 

παραμέτρους. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Η κρίση έχει επηρεάσει το επάγγελμα του, καθώς η ασφάλειες πληρώνονται από το περίσσευμα 

του πελάτη το οποίο έχει μειωθεί στις  μέρες μας. Η θετική πλευρά της κρίσης είναι ότι η 

ανασφάλεια του κόσμου αυξάνει την πώληση των ασφαλειών. Κυρίως στον τομέα της υγείας η 

ζήτηση ασφαλειών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η αμοιβή του είναι ανάλογη με τα ποσοστά των 

πωλήσεων τα οποία είναι συχνά ικανοποιητικά και αρκετή για τη συντήρηση της οικογένειας. 

 



1.11                      Παρουσίαση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα 

                                          (από το Ζαχαράκη Γρηγόρη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρακάτω παρουσίαση  γράφτηκε μετά από συνέντευξη με τον κύριο  Αντρέα Μυλούλη, ο 

οποίος είναι αρχιτέκτονας.  

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Για να ακολουθίες  κάποιος αυτό το επάγγελμα πρέπει να έχει συγκεκριμένα ταλέντα και κλίσεις 

που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία .Η αγάπη κάποιου για αυτό είναι το κυριότερο γιατί από εκεί 

ξεκινάνε όλα, από το τι θα ασχοληθεί μέχρι την ειδικότητα που ακολουθήσει .Σε δεύτερη φάση 

έρχεται η δημιουργικότητα και η φαντασία .  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Για να γίνει κάποιος αρχιτέκτονας πρέπει αρχικά να ακολουθήσει την θετική/τεχνολογική 

κατεύθυνση , μέσα από την όποια θα ολοκληρώσει μια σειρά απαιτούμενων μαθημάτων. Στην 

συνέχεια υπάρχουν σχολές αρχιτεκτόνων στην Αθήνα, το Βόλο, την Πάτρα, την Κρήτη , με αυτή 

της  Αθήνας και της Κρήτης να βρίσκονται στην κορυφή ως  καλύτερες και πρώτες επιλεγόμενες .  

Στο πρώτο έτος η μαθητές διδάσκονται θεωρητικά κυρίως πράγματα, όπως μαθήματα μορφολογίας 

εδάφους και κατασκευή ειδικών μακετών . Από το δεύτερο μισό της πρώτης χρόνιας αρχίζουν να 

καταπιάνονται με κατασκευή απλών σπιτιών σε προγράμματα και άλλων οικοδομημάτων μέχρι να 

συνηθίσουν και να βάλουν σε εφαρμογή όλα όσα έμαθαν . Από το δεύτερο έτος και μετά γίνετε 

ενασχόληση με μαθήματα που αφορούν την ιστορία της τέχνης χρήση υλικών και σχέδιο όσο το 

δυνατό συχνότερα 

. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρονιά και μετά μπορεί κάποιος να ακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό σε 

κάποια άλλη ειδικότητα, όπως αυτή του γραφίστα  την όποια προτιμούν πολλά άτομα. 



 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

Μετά από τη φοίτηση ο απόφοιτος μπορεί αρχικά να πιάσει δουλειά σε κάποιο γραφείο, συνήθως 

ως βοηθός ώστε να μάθει την δουλειά και να εξοικειωθεί .Στη συνέχεια του παρέχεται η 

δυνατότητα να ανοίξει το δικό του γραφείο και να δουλέψει με τον δικό του τρόπο. Όσο το κάνει 

αυτό οι χρηματικές απολαβές είναι αρκετά υψηλές( σε αντίθεση με την εργασία ως υπάλληλος) 

 διότι ο ίδιος παίρνει όλο το χρηματικό ποσό της δουλειάς του, ενώ τα έξοδα είναι ελάχιστα , αν 

 εξαιρέσει κανείς τις πολλές ώρες εργασίας!  

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Τα μειονεκτήματα δεν είναι αρκετά εκτός από το ότι ο εργαζόμενος πρέπει να εργάζεται πολλές 

ώρες με συγκέντρωση όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να γίνει η δουλειά που του ανατέθηκε 

σωστά 

 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2           ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

 

Η δικιά μου επιλογή επαγγέλματος είναι το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, το οποίο προσφέρει  

αρκετά μεγάλες χρηματικές απολαβές σε αντίθεση με ένα πλήθος άλλων επαγγελμάτων .Επιπλέον, 

είναι ένας τρόπος έκφρασης του εαυτού μου μέσα από το σχέδιο και μια ευκαιρία δημιουργίας κάτι 

διαφορετικού ,κάτι καινούργιου. Αυτό το επάγγελμα είναι σχετικά εύκολο να το ακολουθήσεις 

διότι οι γνώσεις που πρέπει να έχεις είναι πολλές αλλά απλές . 

                                                                                                                          Ζαχαράκης Γρηγόρης 

 

 

Η δική μου επιλογή, είναι το επάγγελμα της νηπιαγωγού. Επέλεξα αυτό το επάγγελμα με βάση τις 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντα μου, παρακινούμενη κυρίως από την αγάπη μου για τα παιδιά και 

την ανάγκη μου να τους προσφέρω γνώσεις και χαρά. Οι χρηματικές απολαβές δεν έπαιξαν σοβαρό 

ρόλο στην απόφαση μου. Είναι ένα επάγγελμα που θα το έκανα ευχαρίστως για όλη μου τη ζωή.  

 

                                                                                                                               Μπόικου Δήμητρα 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 



Συνέντευξη από τον κ. Συμεών Εκατομάτη(πατέρας μου).Ιδιοκτήτης ασφαλιστικου γραφείου. 

1)Σας αρέσει το επάγγελμα σας΄? 

Η δουλεία μου,μου αρέσει αρκετά.Σε πολλές περιπτώσεις νιώθω ότι παράγω λειτούργημα με την 

έννοια ότι στις δύσκολες στιγμές των πελατών μου έχω νιώσει ότι τους βοήθησα μέσα από τις 

δραστηριότητες μου.Η εργασία μου βασίζετε σε προσωπικές σχέσεις και σαν άτομο,με ευχαριστεί 

ηεπικοινωνία με άλλους ανθρώπους. 

2)Ποιές είναι οι βασικές δυσκολίες του επαγγέλματος σας? 

Η κυριότερη δυσκολία του επαγγέλματος μου είναι η ίδια η φύση του.Είμαι πωλητής προιόντων τα 

οποία περιγράφονται σε φύλλα χαρτιού και θα παριστούν αναγκαία στον πελάτη μόνο σε δύσκολη 

στιγμή.Άρα,για την προστασία του πελάτη πρέπει να λάβω υπόψη μου πάρα πολλές παραμέτρους 

όπως την καθημερινότητα και τις δραστηριότητες του. 

3)Ποιά ειναι τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος? 

Τα βασικότερα προσόντα για αυτό το επάγγελμα ειναι η καλή επικοινωνία με τους πελάτες,η 

επιμέλεια και η ειλικρίνια. 

4)Ποιό είναι το ωράριο σας? 

Ο χώρος εργασίας μου ευτυχώς βρίσκετε πολύ κοντά στο σπίτι μου και αυτό το γεγονός μου δίνει 

1-2 ώρες ξεκούρασης το μεσημέρι.Τώρα το ωράριο ειναι 11ωρο τις καθημερινές και 6ωρο με 8ωρο 

τα σαββατοκύριακα. 

5)Έχει επηρεάσει η κρίση το επάγγελμα σας? 

Φυσικά η κρίση έχει επηρεάσει το επάγγελμα μου.Τα εισοδήματα έχουν μειωθεί και για να κάνει 

κάποιος ασφάλεια θα την κάνει απο το περίσσευμά του,κάτι που έχει μειωθεί δραστικά για 

όλους.Υπάρχει όμως μια θετική πλευρά της κρίσης που είναι υπέρ του επαγγέλματος μου.Η 

ανασφάλεια του κόσμου αυξάνει την πώληση ασφαλειών.Κυρίως στον τομέα της υγείας η ζήτηση 

ασφαλειών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. 

6)Είναι ο μισθός σας ικανοποιητικός? 

Η αμοιβή μου ειναι ανάλογη με τα ποσοστά των πωλήσεων,άρα δεν έχω σταθερό μισθό.Σε γενικές 

γραμμές το εισόδημα ειναι ικανοποιητικό.Αρκετό για την συντήρηση της οικογένειας μου. 

7)Πώς ξεκίνησε η ένταξη σας στον επαγγελματικό χώρο? 

Ξεκίνησα αυτό το επάγγελμα την εποχή που σπούδαζα.Ο πατέρας μου ασκούσε αυτό το επάγγελμα 

και στην αρχή τον βοηθούσα.Μέχρι να τελειώσω τις σπουδές μου είχα ένα πολύ ικανοποιητικό 

εισόδημα άρα αποφάσισα να συνεχίσω την άσκηση αυτού του επαγγέλματος. 

8)Σχετίζεται η εργασία σας με τις σπουδές σας? 

Αρχικά,δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άχρηστες σπουδές.Οι σπουδές μου σχετίζονται με την ανάλυση 

και τον προγραμματισμό  ηλεκτρονικών υπολογιστών.Αν και δεν είχαν άμεση σχέση με το 

επάγγελμά μου,αυτές οι γνώσεις μου φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιμες σε πολλούς διαφορετικούς 

τομείς όπως και στην υποστήριξη του επαγγέλματός μου. 

 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Πώς ονομάζεστε;  

Ονομάζομαι Κατερίνα Γκουμάση.  

Τι δουλειά κάνετε;  

Εργάζομαι ως αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό.  

Πόσο καιρό κάνετε αυτή τη δουλειά;  

25 χρόνια. Από το 1989΄.  

 

Ποια είναι τα καθήκοντά σας;  

Είμαι υπεύθυνη στο κεντρικό ταχυδρομείο του Ναυτικού, το οποίο είναι το μοναδικό που 

υπάρχει σε όλο το Ναυτικό, διεκπεραιώνοντας όλη την αλληλογραφία, εντός και εκτός 

Ελλάδος.  

 



Δηλαδή ένας εργαζόμενος του Πολεμικού Ναυτικού, δεν είναι απαραίτητο να δουλεύει σε 

πλοίο;  

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να δουλεύει σε πλοίο, διότι πρέπει να υπάρχουν και οι υπηρεσίες 

της ξηράς οι οποίες είναι αυτές που υποστηρίζουν και οργανώνουν την σωστή 

επιχειρησιακή ετοιμότητα των πλοίων και των ελικοπτέρων.  

 

Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο επάγγελμα;  

Αρχικά γιατί παρέχει σταθερό μισθό και κατ’ εμέ ήταν ένα ενδιαφέρον επάγγελμα, 

διαφορετικό από τα άλλα.  

 

Από ποια ηλικία σας απασχόλησε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

Αμέσως μόλις τελείωσα το λύκειο.  

 
Είστε ευχαριστημένη με την δουλειά σας;  

Ναι, ικανοποιημένη. Είναι ξεχωριστή δουλειά. Προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο 

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και αυτό με κάνει να αισθάνομαι υπερήφανη.  

 

Έχει επηρεάσει το επάγγελμα σας η οικονομική κρίση;  

Όπως όλους, έχει επηρεάσει και το δικό μας επάγγελμα, με μεγάλες χρηματικές μειώσεις.  

 

Έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο;  

Όχι πολύ. Οι υποχρεώσεις της δουλειάς είναι πολλές και χρονοβόρες.  

 

Αν σας δινόταν η ευκαιρία να φύγετε από την χώρα, θα το κάνατε;  

Όχι, δε θα ήθελα να φύγω από τη χώρα μου για κανένα λόγο. Μεγάλωσα εδώ, έχω την 

οικογένεια, την δουλειά και τους φίλους μου. Ακόμα κι αν υπήρχαν υπήρχαν ευκαιρίες για 

καλύτερη δουλειά και περισσότερα χρήματα, δεν θα ήθελα να είμαι μετανάστης σε μια 

ξένη χώρα.  

 

 

Συνέντευξη από τον Αντρέα Μυλούλη, επάγγελμα: αρχιτέκτονας 

 

 
Στις ερωτήσεις: 'πώς ήταν το επάγγελμα πριν και μετά την κρίση;' Απάντησε 

<<  Όπως ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελμάτων έτσι και αυτό έχει επηρεαστεί αρνητικά από το 

ξεκίνημα της κρίσης .Έργα οικοδομών έχουν σταματήσει πλέον να γίνονται σε τέτοιο ρυθμό όσο 

παλιότερα. Παρολ'αυτά το επάγγελμα ακόμα επιβιώνει παρά τις δυσκολίες >> 

'Υπό ποιες συνθήκες εργασίας δουλεύετε; Είναι ο μισθός ικανοποιητικός αυτές τις μέρες;' 

  

«Οι συνθήκες στις οποίες δουλεύω είναι αρκετά καλές και ικανοποιητικές και η σχέση μου με τους 

υπόλοιπους υπάλληλους είναι αρκετά καλές. Όσο για το θέμα των πληρωμών σαν υπάλληλος 

ανέκαθεν έπαιρνα ένα μερίδιο από τα κέρδη . Τώρα, πλέον με την κρίση είναι λογικό να μειωθεί 

αλλά και πάλι θα έλεγα πως είναι ικανοποιητικός για τις καθημερινές μου ανάγκες προς το παρόν 

τουλάχιστον! 

       'Πότε καταλάβατε το ενδιαφέρον σας για το επάγγελμα;' 

  

  

«Ενδιαφέρον για το σχέδιο είναι από μικρός, στη ηλικία των 16 ξεκίνησα σχέδιο που θα μου 

εξασφάλιζε την είσοδο μου σε κάποια από τις σχολές που με ενδιέφεραν. Όσο πέρναγε ο καιρός το 

ενδιαφέρον μου για το γραμμικό σχέδιο( σχέδιο που είναι απαραίτητο για αρχιτεκτονική) όλο και 

μεγάλωνε με αποτέλεσμα να ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά.» 



   Πως ήταν το ξεκίνημα στον  εργασιακό σας χώρο; 

  

  

« το ξεκίνημα μου ήταν αρκετά καλό και μπορώ να πω πως ήμουν τυχερός που μπήκα κατευθείαν 

στον χώρο εργασίας . στην αρχή ο ρόλος μου δεν ήταν τόσο σημαντικός διότι υπήρχαν μέλη 

σημαντικότερα από μένα,  αλλά με το πέρασμα του χρόνου εντάθηκα σε αυτήν στην 'παρέα'!» 

            Επηρεαστήκατε από κάποιον για την επιλογή του επαγγέλματος σας 

«Όπως ανέφερα παραπάνω η επιλογή ήταν καθαρά δικιά  μου, λόγο του ενδιαφέροντος και δεν 

επηρεάστηκα από κανέναν . 

             Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; 

«Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω είναι σχετικά λίγες διότι η ευθύνη πέφτει στο αφεντικό μου 

περισσότερο εγώ απλά διεκπεραιώνω τις εντολές που μου δίνονται, η μόνη δυσκολία που 

αντιμετωπίζω κάποιες φορές είναι το πρόβλημα της συνεργασίας διότι  η έκθεση διαφορετικών 

ιδεών σε μια τέτοια δουλειά μπορεί να φέρει διαφωνίες.» 

         Τι είναι αυτό που σας κάνει να αγαπάτε το επάγγελμα σας 

« το επάγγελμα το αγαπάω  για την φύση του . μέσα από αυτό μου δίνετε η δυνατότητα να 

εκφραστώ και να δημιουργήσω . θα μπορούσα άνετα να κάνω αυτήν την δουλειά σαν χόμπι 

αλλά τα χρήματα είναι σημαντικά αυτήν την εποχή!» 

            Είναι ο μισθός ικανοποιητικός σε σχέση με την δουλεία σας 

Ο μισθός που παίρνεις σε μια τέτοια δουλειά είναι ανάλογος της εμπειρίας σου, της εργασίας 

σου και κρίνετε πάρα  πολύ από το αν δουλεύεις μόνος, δηλαδή αν είσαι ιδιοκτήτης του δικού 

σου γραφείου .σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα σου είναι περιορισμένα και τα έσοδα όλα 

δικά σου .το μόνο πρόβλημα είναι οι υπερωρίες που δουλεύεις για να τελεύσεις μια εργασία Ο 

μισθός μου όπως ανέφερα προηγουμένως είναι ικανοποιητικός και αρκετός για τις ανάγκες 

μου» 

           Είστε ευχαριστημένος με το επάγγελμα που κάνετε; 

Το επάγγελμα αυτό είναι χαρά για μένα και θα μπορούσα να το κάνω αφιλοκερδώς μόνο και 

μόνο για την ενασχόληση. Μέχρι τώρα είμαι ευχαριστημένος και πιστεύω πως θα συνεχίσω να 

είμαι για όλα τα χρονιά που θα το ασκώ. 

Σε μια τελευταία ερώτηση  που του έκανα εγώ προσωπικά ' τι θα συμβουλεύατε να τους 

νέους για την επιλογή ενός επαγγέλματος , μου απάντησε 

« θα τους συμβούλευα να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν χωρίς να τους βάζουν 

εμπόδια άλλοι για αυτό πραγματικά θα τους κάνει ευτυχισμένους!» 

 

 

 

  

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Πώς ονομάζεστε;  

         Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μπόικος.  

 

Τι δουλειά κάνετε;  

 

Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Chrysler και συγκεκριμένα 

είμαι οδηγός.  

 

Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο επάγγελμα;  

 

Για καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Έψαχνα αρκετό καιρό για δουλειά και τελικά βρήκα 



αυτήν.  

 

Πόσο καιρό κάνετε αυτό το επάγγελμα;  

 

Εργάζομαι 20 χρόνια.  

 

Ποια είναι τα καθήκοντα σας;  

 

Φροντίζω για την μετακίνηση των αυτοκινήτων της αντιπροσωπείας από και προς τους 

πελάτες. Όπως επίσης και διάφορες εξωτερικές εργασίες.  

 

Από ποια ηλικία σας απασχόλησε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

 

Από την ηλικία των 18 ετών.  

 

Είστε ευχαριστημένος με τη δουλειά σας;  

Είμαι ευχαριστημένος από μεριάς συνθηκών εργασίας αλλά όχι από μεριάς χρηματικών 

απολαβών.  

 

Έχει επηρεάσει το επάγγελμα σας η οικονομική κρίση;  

 

Όπως σχεδόν όλα τα επαγγέλματα και το δικό μου έχει επηρεαστεί από την κρίση που 

βιώνει η χώρα μας και οι απολαβές είναι λιγότερες από ότι παλιότερα.  

 

Έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο;  

 

Ναι έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Αφού σχολάσω από την δουλειά μου είμαι ελεύθερος να 

ασχοληθώ με τις δραστηριότητες που μου αρέσουν.  

 

Αν σας δινόταν η ευκαιρία να φύγετε από τη χώρα, θα το κάνατε; 

 

Δεν νομίζω. Δεν θα ήθελα να φύγω από την πατρίδα μου, την οικογένεια και τους φίλους 

μου αν δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη.  

 

Ποια είναι τα θετικά στοιχεία του επαγγέλματος σας;  

 

Δεν πλήττω ποτέ. Δεν υπάρχει μονοτονία και ρουτίνα. Ως λάτρης των αυτοκινήτων και της 

οδήγησης μου αρέσει που η δουλειά μου, μου επιτρέπει να έρχομαι σε επαφή με πολλά 

αυτοκίνητα. Υπάρχει επίσης ελευθερία κινήσεων, δηλαδή δεν είναι μια βαρετή δουλειά 

γραφείου.  

 

Ποια είναι τα αντίστοιχα αρνητικά στοιχεία του επαγγέλματος σας;  

 

Ένα αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει μονιμότητα και ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο φόβος της 

απόλυσης. Κάθε μέρα κρίνεσαι αν είσαι καλός στη δουλειά σου.  

 

Τέλος, θα θέλατε να δώσετε μια συμβουλή προς τα παιδιά που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν, το επάγγελμα σας; 

 

Ο ιδιωτικός τομέας όπως πάντα άλλωστε είναι παρακινδυνευμένος και όσοι θα ήθελαν να   

επιχειρήσουν να εργαστούν σε ιδιωτική επιχείρηση ή ακόμα να ανοίξουν δική τους επιχείρηση θα 

πρέπει να είναι προετοιμασμένοι πως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.  



 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Πώς ονομάζεστε;  

         Ονομάζομαι Χαρά Απέργη. 

 

Τι δουλειά κάνετε;  

 

Εργάζομαι στη Μ.Κ.Ο. ‘’Εθελοντές του κόσμου’’.  

Πόσο καιρό κάνετε αυτή τη δουλειά;  

 

Βρίσκομαι σε αυτή τη θέση από το 2010. 

 

Ποια είναι τα καθήκοντα σας;  

 

Είμαι υπεύθυνη για την διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, στο παράρτημα μας, που βρίσκεται στον Πειραιά.  

Παράλληλα βοηθώ συμβουλευτικά οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας απευθύνεται σε εμάς 

ζητώντας βοήθεια. Αυτή η στήριξη σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνει ακόμη και 

χρηματική ενίσχυση για να καλυφθούν ανάγκες ενοικίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κλπ.   

Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο επάγγελμα;  

 

Ο εθελοντισμός υπήρξε για μένα συνειδητή επιλογή· χαίρομαι να προσφέρω ανακούφιση 

σε συνανθρώπους μας που πένονται. Η ηθική ανταμοιβή που εισπράττω και η τρυφερή 

αναγνώριση στο πρόσωπο όσων στεκόμαστε αλληλέγγυοι υπήρξε καταλυτικός παράγοντας 

στην επιλογή μου αυτή.  

 

Από ποια ηλικία σας απασχόλησε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

 

Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια κι έτσι έμαθα από πολύ μικρή ηλικία να εργάζομαι. 

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ενηλικίωσής μου ανησυχούσα έντονα για τον βιοπορισμό 

μου και την επαγγελματική μου αποκατάσταση.  

 

Είστε ευχαριστημένη με την δουλειά σας;  

Πολύ. Στην ηλικία μου δεν ήταν μια επιλογή καριέρας αλλά μια απόφαση ζωής. 

 

Έχει επηρεάσει το επάγγελμα σας η οικονομική κρίση;  

Εκείνο που παρατηρούμε, είναι η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ειδών πρώτης ανάγκης και 

ρουχισμού από νέες οικογένειες με μικρά παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν μείνει άνεργοι. 

Αυτή η στενάχωρη στατιστική είναι μια νέα πραγματικότητα που καλούμαστε ν’ 

αντιμετωπίσουμε, παράλληλα με τη μείωση των προσφερόμενων αγαθών από τους 

χορηγούς μας και τις βιομηχανίες. 

 

Έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο;  

Το ωράριο εργασίας μου δεν είναι καταπιεστικό και έτσι μου μένει αρκετός χρόνος για να 

αφιερωθώ στην οικογένειά  μου.  

 

Ποια είναι τα θετικά στοιχεία του επαγγέλματος σας;  

 

 Το κυριότερο είναι ότι καλλιεργεί τα ευγενή αισθήματα μετατρέποντάς τα σε ευγενείς 

πράξεις. Μέσα από την εργασία μου, μαθαίνω να ακούω, να παρατηρώ, να συμπάσχω και 



να κατανοώ τις ανάγκες άλλων ανθρώπων οι οποίοι σε προσωπικό επίπεδο μου είναι 

άγνωστοι, αλλά εν τέλει αποδεικνύονται τόσο κοντινοί, καθώς τα προβλήματα και οι 

ανησυχίες μας διαμορφώνονται καθημερινά απ’ τις κοινωνικές συνθήκες και σε πολλές 

περιπτώσεις ταυτίζονται. Βρίσκομαι μέσα στα προβλήματα του κόσμου, δε στέκομαι 

αμέτοχη αλλά έχω τη δύναμη να βοηθήσω από το δικό μου μετερίζι κι αυτό έχει μεγάλη 

αξία για μένα. 

 

Ποια είναι τα αντίστοιχα αρνητικά του επαγγέλματος σας;  

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αρνητικά καθώς θεωρώ τον εθελοντισμό στάση ζωής και 

την αλληλεγγύη ύψιστο σκοπό κάθε ανθρώπου.  

 

Τέλος, θα θέλατε να δώσετε μια συμβουλή προς τα παιδιά που θα ήθελαν να 

ακολουθήσουν, το επάγγελμα σας; 

 

Υπάρχουν πολλές μορφές εθελοντισμού για να ασχοληθεί κανείς. Ακόμη όμως και τα ψώνια στο 

σούπερ-μάρκετ με την ανήμπορη ηλικιωμένη γειτόνισσα είναι μια πράξη αγαθή. Μια πράξη 

αγάπης. Ας διδαχτούμε από αυτό. Ας ξεκινήσουμε από κάτι μικρό κι ας αλλάξουμε τον κόσμο μας. 

 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

  

 Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

 

Η βοήθεια που θέλω να δίνω στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. 

 

 Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

 

Ναι αρκετά μπορώ να πω. Αν και μερικές φορές είναι αρκετά κουραστικό. 

 

 Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

 

Όχι. Έχω σπουδάσει παιδαγωγικές σχολές.  

 

 Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

 

Δεν μετάνιωσα για την επιλογή μου, είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την δουλεία μου.  

 

 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

 

Καθημερινά πηγαίνω στα νοσοκομεία και προμηθεύω διάφορα φάρμακα στους ασθενέις 

μου. 

 

 Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

 

            Αρκετά διότι κάθε μέρα πηγαίνω απο νοσοκομείο σε νοσοκομείο. 

 

 Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

 

Ελάχιστο. Μόνο τα σαββατοκύριακα είναι ελέυθερα.  

 



 Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

 

Όχι 

 

 Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

 

Ναί είναι. Αν και τα προηγούμενα χρόνια ο μισθός ήταν πολύ πιο αυξημένος. 

 

  Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 

Ιατρικές στον τομέα καρκίνου του εντέρου.  

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Πώς ήταν το επάγγελμα πριν και μετά την κρίση; 

  Πρίν την κρίση είχα παρα πολύ πελατία στο μαγαζί, τώρα έχει ελαττωθεί αρκετά λόγω οτι ο 

κόσμος δεν βγαίνει συνεχώς για ψώνια, αγοράζει μόνο τα απαραίτητα αγαθά. 

 

Είναι ο μισθός ικανοποιητικός αυτές τις μέρες; 

Όχι. Στην σημερινή εποχή όπως και σε πολλά άλλα επαγγέλματα ο μισθός δυστυχώς δεν είναι 

ικανοποιητικός. 

 

Πότε καταλάβατε το ενδιαφέρον σας για το επάγγελμα; 

Μόλις τελείωσα τις σπουδές μου.  

 

Πως ήταν το ξεκίνημα στον  εργασιακό σας χώρο; 

    Δεν ήταν δύσκολο, αλλά γενικότερα αντιμετωπίζω αρκετές δυσκολίες στον εργασιακό χώρο.  

 

Επηρεαστήκατε από κάποιον για την επιλογή του επαγγέλματος σας; 

Όχι. Η επιλογή ήταν δική μου. 

 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; 

Δεν υπάρχει αρκετή πελατεία. 

 

Τι είναι αυτό που σας κάνει να αγαπάτε το επάγγελμα σας ; 

Η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και φυσικά η άμεση εξυπηρέτηση τους. 

 

Σχετίζεται η δουλεία σας με το αντικείμενο σπουδών σας; 

Κατά κάποιο τρόπο διότι έχω σπουδάσει κλωστουφαντουργεία στο Λονδίνο. 

 

Είναι ο μισθός ικανοποιητικός σε σχέση με την δουλεία σας; 

Όχι πλέον. Ειδικά σε σχέση με πιο παλιά χρόνια.  

 

Είστε ευχαριστημένος με το επάγγελμα που κάνετε; 

Φυσικά. 

 

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 



ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

            Η αγάπη μου για το τραγούδι καί την μουσική. 

 

 Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

Απόλυτα.  

 

 Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

Ναί. Έχω κάνει μαθήματα φωνητικής καί έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική. 

 

 Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

Όχι δεν έχω μετανιώσει.  

 

 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

Να ψυχαγωγώ τον κόσμο. 

 

 Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

Θεωρείται δύσκολη απο την άποψη οτι πολλές φορές κουράζω τον λαιμό μου, και πολλές 

απο τις εμφανίσεις μου συνήθως είναι βραδινές.  

 

 Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

Εχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. 

 

 Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

           Δεν έχω οικογένεια, αλλά και οταν αποκτήσω δεν νομίζω να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο 

την οικογένεια μου. 

  

 Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

Στην σημερινή εποχή όπως και σε πολλά άλλα επαγγέλματα ο μισθός δυστυχώς δεν είναι 

ικανοποιητικός.  

 

  Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 

Φωνητικές γνώσεις καί έμφυτο ταλέντο αλλά και αγάπη για το τραγούδι, διάθεση για να 

μπορέσεις να ψυχαγωγήσεις καλά το κοινό σου. 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΜΠΑΝΤΑΣ 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ 

 

 

 

 ΥΠΟΘΕΜΑ 4       



ΟΜΑΔΑ :  Η ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

 
         ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 

1. Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

2. Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

3. Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

4. Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

5. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

6. Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

7. Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

8. Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

9. Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

10. Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1       ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

1.1        Παρουσίαση επαγγέλματος του Μηχανικού Αεροσκαφών 

( από τη Νάγου Δανάη ) 

 

 

 

Έκανα μερικές ερωτήσεις στον Ιωάννη Ζώτο, με σκοπό να μου δώσει πληροφορίες όσον αφορά το 

επάγγελμά του, ως μηχανικός αεροσκαφών. 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 



Αρχικά, τόνισε ότι τον ενδιέφερε αυτό το επάγγελμα λόγω της αγάπης του για τα αεροσκάφη, αλλά 

και για τη μονιμότητα που  προσφέρει η στρατιωτική σχολή.  

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Για τα αεροσκάφη διδάσκονται τα δύο πρώτα χρόνια στη σχολή τεχνικών υπαξιωματικών 

αεροπορίας. 

 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα προσόντα που είναι απαραίτητα είναι κατ' αρχάς η υπομονή.  Επίσης, οποιοσδήποτε που 

ασχολείται με αυτό το επάγγελμα οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, καθώς είναι ένα πολύ 

επικίνδυνο επάγγελμα αυτό του μηχανικού και γι'αυτό το λόγο απευθύνεται σε υπεύθυνα άτομα. 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΩΡΑΡΙΟ 

 

Το επάγγελμα αυτό  έχει συγκεκριμένο ωράριο, ξεκινάει από τις 7 το πρωί ο εργαζόμενος και 

τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. 

Δύο φορές το μήνα ο εργαζόμενος οφείλει να προστατεύει τη στρατιωτική του μοίρα.  

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Μπόνους έσοδα λαμβάνει σε κάθε γιορτή, αλλά η κρίση έχει επηρεάσει το επάγγελμά του μόνο 

στο θέμα του μισθού.  

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα θετικά αυτού του επαγγέλματος είναι κυρίως ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος της απόλυσης, καθώς 

και ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο για τους εργαζομένους. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα αρνητικά είναι η κούραση, η οποία υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα επαγγέλματα 

αλλά και το ότι μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί νύχτα  



λόγω νυχτερινών πτήσεων 

 

 

1.2               Παρουσίαση του επαγγέλματος της Ρεσεψιονίστ 

(από τη Νάγου Δανάη ) 

 

 

Έκανα μερικές ερωτήσεις στην κα Πατσιοπούλου Μαρία σχετικά με το επάγγελμα 

της ως ρεσεψιονίστ, ώστε να μου δώσει μερικές πληροφορίες.  

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Αρχικά, ανέφερε ότι επέλεξε αυτό το επάγγελμα τυχαία καθώς έψαχνε  για δουλειά και της το 

πρότεινε μια φίλη της ως πιθανή επιλογή. Δεχόμενη αυτήν την πρόταση ξεκίνησε η επαγγελματική 

της καριέρα ως ρεσεψιονίστ. Της άρεσε ιδιαίτερα αυτό το επάγγελμα, διότι προτιμάει να βρίσκεται 

σε χώρο με πολλά άτομα.  

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Δήλωσε ότι το επάγγελμα αυτό δεν απαιτεί κάποιες προαπαιτούμενες σπουδές και πως ο μοναδικός 

τρόπος για να είσαι καλός σε αυτό το επάγγελμα είναι να έχεις πείρα και υπομονή. 

 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΑΠΟΛΑΒΕΣ - ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας δήλωσε πως είναι ανάλογα το ξενοδοχείο στο οποίο 

δουλεύεις. Στο ξενοδοχείο που δουλεύει η ίδια οι συνθήκες είναι άριστες,όπως και όφειλε. Ο 

μισθός, πλέον, τόνισε πως δεν είναι ικανοποιητικός  Η  κρίση έχει επηρεάσει αρκετά αυτό το 



επάγγελμα. Εργάζεται μόνο το καλοκαίρι και ο μισθός που παίρνει είναι μόνο γι αυτούς τους 3 

μήνες. Αυτό που της αρέσει σε αυτό το επάγγελμα είναι ότι συναναστρέφεται καθημερινά με πολύ 

κόσμο και ποτέ δε νιώθει καταπιεσμένη, αλλά και το γεγονός ότι αυτό το επάγγελμα έχει 

συγκεκριμένο ωράριο. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Υπάρχει το μειονέκτημα όσον αφορά στο μισθό της και η εποχικότητα του επαγγέλματος. 

 

 

1.3                     Παρουσίαση του επαγγέλματος του Δασκάλου 

                                            ( από τη Νάγου Δανάη ) 

 

Σε αυτή την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του δασκάλου σε δημοτικό σχολείο! Πήρα 

συνέντευξη από τον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος με προθυμία με πληροφόρησε γι' αυτό 

και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  

 
Οι σπουδές που απαιτούνται είναι κυρίως πανεπιστημιακές, αλλά οφείλει επίσης να γνωρίζει την 

ψυχολογία των ατόμων στην παιδική ηλικία, ώστε να μην υπάρξει ο κίνδυνος παρεξηγήσεων με 

αποτέλεσμα  να νιώσει κάποιο παιδί μειονεκτικά 

 



 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στα περισσότερα σχολεία που έχει διδάξει οι συνθήκες εργασίας ήταν προσεγμένες όχι μόνο για 

τους εργαζόμενους αλλά και για τα παιδιά. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Ο μισθός έχει μειωθεί αρκετά λόγω της κρίσης, αλλά δεν έχει αλλάξει το γεγονός ότι θα 

πληρώνεται την ημερομηνία που πρέπει. 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα πλεονεκτήματα που επιφέρει αυτό το επάγγελμα είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος 

της απόλυσης, καθώς και το ότι δεν το αντιμετωπίζει τόσο σαν εργασία αλλά σαν διασκέδαση, 

διότι συναναστρέφεται καθημερινά με παιδιά, κάτι που τον κάνει ιδιαίτερα ευτυχισμένο. Επίσης, 

το επάγγελμά του του προσφέρει 3 μήνες άδεια το καλοκαίρι καθώς και σε κάθε γιορτές. 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

Το μόνο μειονέκτημα για τον κ. Γιώργο είναι ο κίνδυνος μην τυχόν και κάνει κάποιο παιδί να 

νιώσει άσχημα ή μειονεκτικά. Ο μισθός δεν τον ενδιαφέρει τόσο, διότι τον ικανοποιεί πλήρως 

πνευματικά το επάγγελμά του και δε θα το άλλαζε. 

 

1.4                   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Φυσικού 

(από το Ζήση Γιάννη) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του Φυσικού .Πήρα συνέντευξη από το   

Χριστοδουλόπουλο Θανάση, ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με 

τα ακόλουθα σημεία. 

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Ο φυσικός ως επιστήμονας, παρατηρεί, διενεργεί πειράματα και αναλύει τη δομή ή τις ιδιότητες 

της ύλης και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια. Διενεργεί εργαστηριακές μετρήσεις 

για να διαπιστώσει τις ιδιότητες διαφόρων υλικών. Επιλύει προβλήματα στην παραγωγή 

μηχανημάτων, ιατρικών συσκευών και υλικών. Ακόμη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται 

επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με την προετοιμασία και διεξαγωγή διαλέξεων και 

μαθημάτων, όταν αναλαμβάνει εκπαιδευτικά καθήκοντα.  

Ο φυσικός χειρίζεται τον ειδικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου φυσικής που περιλαμβάνει συσκευές 

μετρήσεων μάζας, συσκευές λέϊζερ, τηλεσκόπια, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, εξαρτήματα φυσικών 

και χημικών πειραμάτων, μικρό μηχανουργείο και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στα προσόντα του φυσικού περιλαμβάνονται η ικανότητα παραγωγής ιδεών και η πρωτοτυπία 

σκέψης, η καλή μνήμη, καθώς και η επιδεξιότητα στους χειρισμούς των διαφόρων οργάνων, η 

γλωσσική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος, 

περιλαμβάνεται η παρατηρητικότητα, η επιστημονική περιέργεια και ενδιαφέρον, η ερευνητική 

διάθεση, καθώς και η δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων.  

 

ΖΗΤΗΣΗ 

Σήμερα, παρόλη τη χρησιμότητα του επαγγέλματος, οι προοπτικές του θεωρούνται μέτριες, γιατί 

υπάρχει μεγάλος αριθμός πτυχιούχων και περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας. 

 

1.5    Παρουσίαση του επαγγέλματος του Πιλότου μαχητικού αεροσκάφους 



                                                         (από το Ζήση Γιάννη) 

  
 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του πιλότου μαχητικού αεροσκάφους. 

Πήρα συνέντευξη από τον  κ. Ζήση Βασίλη, ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό και μου έλυσε 

απορίες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις που αποκτούνται κατά την φοίτηση στην σχολή και σε 

όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας με συνεχή μελέτη. Χρειάζονται οι ικανότητες που έχει ένας 

υγιής και λίγο πάνω από τον μέσο όρο ευφυΐας άνθρωπος. 

 

 

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 

Το «επάγγελμα» του αεροπόρου μαχητικού αεροσκάφους είναι πρώτα καθήκον και μετά 

επάγγελμα γιατί η υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι θέμα μισθοφόρων επαγγελματιών αλλά 

υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Είναι μια εξειδίκευση με πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που 

αν δεν την αγαπάς δεν μπορείς να την ακολουθήσεις. 

 



 

ΩΡΑΡΙΟ 
 

Δεν υπάρχει ωράριο εργασίας με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι υποχρεωμένος να μένω στο 

χώρο εργασίας πολλές ώρες ή και μέρες. 

 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Απαιτεί πολλές θυσίες και μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της αλλά έχει 

και μεγάλες και πολλές συγκινήσεις που σε ανταμείβουν για την προσπάθεια. 

 

Δεν υπάρχει ρουτίνα στην καθημερινότητα γιατί κάθε μέρα κάνεις κάτι διαφορετικό 

αντιμετωπίζοντας κάθε φορά διαφορετικές καταστάσεις . 

 

Είναι επάγγελμα δυναμικό απαιτητικό, αλλά και όμορφο. Σε περιορίζει αρκετά στην 

καθημερινότητά σου αλλά ταυτόχρονα σου χαρίζει και τεράστια ελευθερία και συγκινήσεις. 

 

 

 

1.6  Παρουσίαση του επαγγέλματος του Στρατιωτικού στο Πολεμικό 

Ναυτικό 

                                                   (από το Ζήση Γιάννη) 

 
Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του στρατιωτικού στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Πήρα συνέντευξη από την κ. Παπαδακη Εμμανουέλα, η οποία με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου 

έλυσε απορίες σχετικά με τα ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ΣΠΟΥΔΕΣ  
 

Στο Πολεμικό Ναυτικό μπορείς να σταδιοδρομήσεις είτε ως μόνιμος Αξιωματικός, είτε ως μόνιμος 

Υπαξιωματικός, αφού πρώτα εισαχθείς και εκπαιδευτείς στην ανάλογη στρατιωτική σχολή, ΣΝΔ 

και ΣΜΥΝ αντιστοίχως.  

 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές του ΠΝ, χρειάζεται να 

προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Με αυτές τις εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, 

ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) διαπιστώνεται η "καταλληλότητα" κάποιου υποψηφίου 

για την εισαγωγή του.  

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Πρέπει  να είσαι αθλητικός τύπος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με την 

αθλητική δραστηριότητα. Να είσαι φιλομαθής και φιλόπονος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση 

αρχίζει μόλις εισαχθείς στην Σχολή και τελειώνει με τη σύνταξή σου. Να είσαι υγιής και να έχεις 

τον απαιτούμενο βαθμό στρατιωτικής ικανότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς που 

προβλέπονται από το σχετικό νόμο.  

 

Ο στρατιωτικός του Πολεμικού Ναυτικού για να φθάσει στην εκπλήρωση του μεγάλου 

προορισμού της υπερασπίσεως της Πατρίδας, πρέπει να είναι προικισμένος με τις αρετές της 

φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας. 

Χρειάζεται συγκροτημένο μυαλό, υποταγή των ατομικών θελήσεων και  δραστηριοτήτων στις 

εντολές και οδηγίες των ανωτέρων και κυρίως αγάπη για την θάλασσα.  

 

Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις απαιτήσεις, οι οποίες είναι σκληρές και απαιτητικές. Οι 

ηγετικές ικανότητες, το ψυχικό σθένος, η πρωτοβουλία, η ευελιξία, η επαγγελματική επάρκεια και 

η δημιουργική ιδιοσυγκρασία, θα παραμένουν σημαντικές προϋποθέσεις της επιτυχίας. 

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Το Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί το προσωπικό του, με βάση το τρίπτυχο της αξιοκρατίας - 

επαγγελματισμού - εκπαίδευσης, η ισότητα των φύλων και ο σεβασμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, σκοπεύουν στο να αναδείξουν το υφιστάμενο προσωπικό ως τον κυριότερο 

πολλαπλασιαστή ισχύος του Ναυτικού και παράλληλα να προσελκύσουν κατάλληλα στελέχη της 

Ελληνικής κοινωνίας στο ΠΝ, για επαγγελματική καταξίωση και προσφορά στην άμυνα της χώρας. 

 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 



 

Το επάγγελμα του στρατιωτικού θεωρείται αρκετά δύσκολο λόγω της ιδιομορφίας του. Το ωράριο 

δεν είναι σταθερό, υπάρχουν οι 24ωρες βάρδιες χωρίς διάκριση ημερών και αργιών, δεν μπορούν 

να πάρουνε κανονική άδεια όποτε θέλουνε γιατί τηρείται πιστά η ιεραρχία. Στην αρχή είναι 

δύσκολο αλλά μετά την προσαρμογή όλα αυτά τους φαίνονται φυσιολογικά γιατί έχει γίνει πλέον ο 

τρόπος ζωής τους. 

 

Ακόμα, προσπαθεί όσο μπορεί  να μην μεταφέρει τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι. 

Υπάρχουν κάποιες φορές όμως που την ένταση και την κούραση της δουλειάς την έχει μεταφέρει 

στην οικογένειά της. 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Έχει θέση προϊσταμένης και οι αρμοδιότητές της αφορούν σε διοικητικά θέματα και οργάνωση του 

προσωπικού και της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. 

 

 

ΜΙΣΘΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Στη σημερινή εποχή, όπως και σε πολλά άλλα επαγγέλματα, ο μισθός δυστυχώς δεν είναι 

ικανοποιητικός. Ωστόσο, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση. 

 

 

 

1.7           Παρουσίαση του επαγγέλματος του Προπονητή μπάσκετ 

(από τον Καλογερόπουλο Ραφαήλ) 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του προπονητή μπάσκετ..Πήρα 

συνέντευξη από τον κ .Καλογερόπουλο Γαβριήλ , ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό και με 

βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 

Στόχος του είναι όταν αναλάβει την ομάδα να την ανεβάσει όσο ψηλότερα γίνεται και το 

πετυχαίνει αυτό κερδίζοντας αγώνες. Επίσης, επικοινωνεί με όλα τα μέλη της ομάδας, τόσο με τους 



παίκτες όσο και με την διοίκηση προσπαθώντας να διατηρήσει καλές σχέσεις και να είναι όσο 

γίνεται αποτελεσματικός στην δουλειά του.  

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

 

Είχε σχέση με το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία, καθώς ξεκίνησε να παίζει από μικρός 

ερασιτεχνικά, αλλά και επαγγελματικά αργότερα. Μεγαλώνοντας λοιπόν κατάλαβε ότι αυτό που 

του αρέσει να κάνει είναι κάτι σχετικό με το μπάσκετ. Όταν σταμάτησε, λοιπόν, την καριέρα του 

ως παίκτης αποφάσισε να ασχοληθεί με το εξής επάγγελμα, όταν του έγινε η πρόταση. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 

Οι προπονήσεις διεξάγονται καθημερινά, ενώ πολύ συχνά διεξάγονται και οι αγώνες. Το ωράριο 

λοιπόν δεν είναι σταθερό, αφού πολλές φορές οι προπονήσεις διεξάγονται με βάση τις ανάγκες και 

τις υποχρεώσεις των παικτών. Για τους αγώνες δεν υπάρχει επίσης συγκεκριμένο ωράριο. 

Γενικότερα, όμως, υπάρχει ελεύθερος χρόνος.  

 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

 

Τα παλαιότερα χρόνια η αμοιβή ήταν πολύ καλή. Σήμερα όμως, λόγω του ότι οι περισσότερες 

ομάδες αντιμετωπίζουν κάποιες φορές οικονομικές δυσκολίες, μπορεί η αμοιβή να μειωθεί ή να 

αργήσει η παράδοση της. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Δεν πλήττει κάνοντας την δουλεία του. Ακολούθησε το επάγγελμα που ήθελε απο μικρός, με 

αποτέλεσμα να μην είναι απλά η εργασία του, αλλά και το χόμπυ του.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Η φύση της δουλείας δεν είναι τόσο «σταθερή». Όπως προαναφέρθηκε μπορεί να αργήσει η 

οικονομική αμοιβή καθώς εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Κάποιες φορές επίσης 

η δουλειά αυτή μπορεί να γίνει αρκετά αγχωτική, ειδικότερα σε περιόδους που διεξάγονται 

κρίσιμοι αγώνες. 

 

 

1.8             Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ζαχαροπλάστη 

(από τον Καλογερόπουλο Ραφαήλ) 

 



 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του ζαχαροπλάστη..Πήρα συνέντευξη από 

την κ .Κωνσταντινίδη Γεωργία , η οποία με πληροφόρησε γι' αυτό και με βοήθησε να καταλάβω τη 

φύση του επαγγέλματος. 

 

 

 

 
 

            ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Καθημερινά χρειάζεται να φτιάχνει αρκετά γλυκά έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται στην ζήτηση. 

Επίσης, πάντα χρειάζεται να ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών, όπως επίσης, και να 

προβάλλει σωστά τα προιόντα. Ακόμη συνεχώς ασχολείται με την βελτίωση των γλυκών, ενώ 

δοκιμάζει την παραγωγή νέων προιόντων.  Τέλος,  θα πρέπει να είναι εξυπηρετικη, ευγενικη και 

φιλική απένταντι στους πελάτες της.  

 

 

            ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 

 

Από μικρή είχε κλίση στην μαγειρική, μέχρι που στην εφηβεία δοκίμασε να φτιάξει το πρώτο της 

γλυκό. Της άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισε ότι αυτό ήθελε να σπουδάσει. 

 

 

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

Η πελατεία που έχει το μαγαζί δεν είναι ίδια κάθε μέρα. Κάποιες μέρες έρχονται περισσότεροι 

πελάτες σε σχέση με κάποιες άλλες. Γενικότερα υπάρχει αρκετή ζήτηση, αν και λόγω της 

οικονομικής κρίσης έχει μειωθεί. 

 

 

 

            ΩΡΑΡΙΟ 

 

Χρειάζεται να είναι όλη την ημέρα στο μαγαζί, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε πελάτη, 

ενώ αρκετές ώρες της ημέρας χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η παρασκευή των γλυκών. Ο 

ελεύθερος χρόνος λοιπόν είναι πολύ περιορισμένος, έως μηδαμινός. 

 

 



            ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Η ενασχόληση με το αντικείμενο που της αρέσει, την ωθεί να το αντιμετωπίζει οχι μόνο ως 

επάγγελμα αλλά και ως χόμπυ.  

 

 

            ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Πολλές φορές μπορεί να καταντήσει μονότονο, ενώ δεν είναι σταθερή η οικονομική απολαβή. 

Επίσης, πολλές φορές είναι κουραστικό και απαιτεί υπομονή και ψυχική - σωματική αντοχή.  

 

 

1.9            Παρουσίαση του επαγγέλματος της Οδοντίατρου 

 

                                            ( από τον Παπαλόη Νίκο ) 
 

Η κα Κωσταντίνα Παπαλόη μου έδωσε συνέντευξη και με πληροφόρησε σχετικά με το επάγγελμα 

της οδοντιίατρου. 

 
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Σχετικά με το επάγγελμα μου είπε πως δεν είναι και το ευκολότερο επάγγελμα στον κόσμο , διότι 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες π.χ(διάθεση, δυσκολία διάγνωσης και λύσης του προβλήματος 

κ.λ.π. .) 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ-ΜΙΣΘΟΣ 

  

Δουλευει σχεδον απο τις 9:00 το πρωι μεχρι τις 20:00 το βραδυ , αν και μερικες φορες καθεται και 

ασχολειται με κατι αλλο μεχρι να ερθει ο επομενος πελατης της. Γενικα ο μισθος ειναι αρκετα 

ικανοποιητικος ,αλλα η κριση εχει επιρρεασει τον κοσμο αρκετα ετσι ωστε να σκεφτονται καλα 

προτου κλεισουν το ραντεβου τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2           ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 



Κατά την γνώμη μου, η επιλογή επαγγέλματος πρέπει να γίνεται βάσει της προσωπικής μας  

ικανοποίησης ,και όχι για λόγους αποκατάστασης, ζήτησης κλπ. Βέβαια και αυτοί οι  

παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή, αλλά ο κυριότερος είναι η ικανοποίηση.  

Αν επιθυμούμε κάτι έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε το στόχο μας.  

Ακόμα και αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις οικονομικές απολαβές του επαγγέλματος,  

υπάρχουν πολλές περιοχές ή ακόμα και χώρες που μπορεί να έχουν ζήτηση σε αυτού του  

είδους το επάγγελμα ή πολύ απλά να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες αλλού. 

                                                                                                                                     Ζήσης Γιάννης 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3          ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

      Η επιθυμία μου να μπορέσω να πετάξω αεροπλάνο. 

 

 Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

Ναι γιατί ήταν το όνειρό μου. 

 

 Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

Ναι. 

 

 Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

Οχι. 

 

 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

Η υπερασπιση του εθνικου εναεριου χωρου. 

 

 Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

 Από αρκετά εως πολυ δυσκολη. 

 

 Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

Πολύ λίγο. 

 

 Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

Ναι γιατί δεν υπάρχει ωράριο εργασίας με αποτέλεσμα πολλές φορές να ειμαι 

υποχρεωμένος να μένω στο χώρο εργασίας πολλές ώρες ή και μέρες. 

 

 Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

Ναί. 

 

  Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 



Εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις που αποκτούνται κατά την φοίτηση στην σχολή 

και σε όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας με συνεχή μελέτη. Χρειάζονται οι ικανότητετς 

που έχει ένας υγιής και λίγο πάνω απο τον μέσο όρο ευφυΐας άνθρωπος. 

 

 

Πιλοτος μαχητικου αεροσκάφους 
 

Το «επάγγελμα» του αεροπόρου μαχητικού αεροσκάφους είναι πρώτα καθήκον και μετά 

επάγγελμα γιατί η υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι θέμα μισθοφόρων επαγγελματιών αλλά 

υποχρέωση όλων των Ελλήνων. 

Είναι μια εξειδίκευση με πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που αν δεν την αγαπάς δεν μπορείς 

να την ακολουθήσεις. 

Απαιτεί πολλές θυσίες και μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της αλλά έχει 

και μεγάλες και πολλές συγκινήσεις που σε ανταμείβουν για την προσπάθεια. 

Δεν υπάρχει ρουτίνα στην καθημερινότητα γιατί κάθε μέρα κάνεις κάτι διαφορετικό 

αντιμετωπίζοντας κάθε φορά διαφορετικές καταστάσεις . 

Είναι επάγγελμα δυναμικό απαιτητικό αλλά και όμορφο. Σε περιορίζει αρκετά στην 

καθημερινότητά σου αλλά ταυτόχρονα σου χαρίζει και τεράστια ελευθερία και συγκινήσεις. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Κάναμε μερικές ερωτήσεις στην κα Πατσιοπούλου Μαρία σχετικά με το επάγγελμα της ως 

ρεσεψιονίστ ώστε να μας δώσει μερικές πληροφορίες. Αρχικά, ανέφερε ότι επέλεξε αυτό το 

επάγγελμα τυχαία καθώς έψαχνε  για δουλειά και της το πρότεινε μια φίλη της ως πιθανή 

επιλογή.Δεχόμενη σε αυτή την πρόταση ξεκίνησε η επαγγελματική της καριέρα ως 

ρεσεψιονίστ.Της άρεσε ιδιαίτερα αυτό το επάγγελμα, διότι προτιμάει να βρίσκεται σε χώρο με 

πολλά άτομα. 

 Ύστερα μας δήλωσε ότι το επάγγελμα αυτό δεν απαιτει κάποιες προαπαιτούμενες σπουδές και πως 

ο μοναδικός τρόπος για να είσαι καλός σε αυτό το επάγγελμα είναι να έχεις πήρα και υπομονή.  

Όσον αφορά για τις συνθήκες εργασίας δήλωσε πως είναι ανάλογα το ξενοδοχείο στο οποίο 

δουλεύεις. Στο ξενοδοχείο που δουλεύει η ίδια οι συνθήκες είναι άριστες όπως και όφειλε. 

Ο μισθός πλέον τόνισε πως δεν είναι ικανοπιητικός. Η  κρίση έχει επηρεάσει αρκετά αυτό το 

επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα η κυρία Μαρία δήλωσε ότι εργάζεται μόνο το καλοκαίρι και ο 

μισθός που παίρνει ειναι μόνο γι αυτούς τους 3 μήνες.Αυτό που της αρέσει σε αυτό το επάγγελμα 

είναι ότι συναναστρεύεται καθημερινά με πολύ κόσμο και ποτέ δε νιωθει καταπιεσμένη,αλλά και 

το γεγονός ότι αυτό το επάγγελμα έχει συγκεκριμένο ωράριο. 

Έπειτα, όπως ανέφερε και πιο πριν το μειονέκτημα αφορά το μισθό της. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

Η αγάπη μου για το μπάσκετ, που παίζω απο πολύ μικρό παιδί η οποία με ώθησε στο να 

γίνω προπονητής. 

 

 Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

Απόλυτα. Αφού ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει.  

 

 Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 



Όχι 

 

 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

Αναλαμβάνω μια ομάδα και έχω ως στόχο την ανάδειξη της, την καθημερινή προπόνηση 

της και την βελτίωση της.  

 Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

Αρκετά, αφού συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σημαντικές ομάδες, απο τους οποίους 

κρίνεται το μέλλον τις ομάδας. Για τον λόγο αυτό υπάρχει αρκετό άγχος. 

 

 Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

Αρκετό. Αν και οι προπονήσεις διεξάγονται αρκετά συχνά. 

 

 Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

Όχι. 

 Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο, αφόυ λίγο πολύ όλες οι ομάδες έχουν οικονομικές δυσκολίες 

την σημερινή εποχή. 

  Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 

Αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα, καλή στρατηγικη και καλή επικοινωνία με τους 

παίκτες της ομάδας. 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Κάναμε μερικες ερωτήσεις στον Ιωάννη Ζώτο με σκοπό να μας δώσει πληροφορίες όσον αφορά το 

επάγγελμά του ως μηχανικός αεροσκαφών. 

Αρχικά, τόνισε ότι τον ενδιέφερε 

αυτο το επάγγελμα λόγω της αγάπης του για τα αεροσκάφη, αλλα και για τη μονιμότητα που το 

προσφερει 

η στρατιωτική σχολη.Έπειτα μας δήλωσε ότι οι γνώσεις που απαιτούνται αφορούν τα αεροσκάφη. 

Για τα αεροσκάφη διδάσκονται τα δύο πρώτα χρόνια στη σχολή τεχνικών υπαξιωματικών 

αεροπορείας. 

Τα προσόντα που είναι απαραίτητα είναι κατ'αρχάς η υπομονή.  

Επίσης, οποιοσδήποτε που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, 

καθώς είναι ένα πολύ επικύνδινο επάγγελμα αυτο του μηχανικού και γι'αυτό το λόγο απευθύνεται 

σε υπέυθυνα άτομα. 

Το επάγγελμα αυτό επειτα έχει συγκεκριμένο ωράριο, ξεκινάει απο τις 7 το πρωί ο εργαζόμενος 

και τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. 

Δύο φορές το μήνα ο εργαζόμενος οφείλει να προστατεύει τη στρατιωτική του μοίρα.  

μπόνους έσοδα λαμβάνει σε κάθε γιορτη αλλά η κρίση έχει επηρεάσει το επάγγελμά του μόνο στο 

θέμα του μισθού.  

Τα θετικά αυτού του επαγγέλματος ειναι κυρίως ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος της απώλησης καθώς 

και υπάρχει ένα συγκεκριμενο ωράριο για τους εργαζομένους. 

Τα αρνητικά είναι η κούραση η οποία υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό απο τα άλλα επαγγέλματα 

αλλα και το ότι μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί νύχτα  

λόγω νυχτερινών πτήσεων 



 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Κάναμε μερικές ερωτήσεις στον Γεώργιο Παπαδόπουλο όσον αφορά το επάγγελμά του ως 

δάσκαλος σε δημόσιο σχολείο. Ο κύριος Γιώργος επέλεξε αυτό το επάγγελμα διότι του αρέσει να 

συναναστρέγεται με παιδιά στην ώρα της εργασίας του. Έτσι δεν το αντιμετωπίζει τόσο σα 

δουλειά αλλά σα διασκέδαση.  

Οι γνώσεις που απαιτούνται είναι πανεπιστημιακές, αλλά οφείλει επίσης να γνωρίζει την 

ψυχολογία των παιδιών ώστε να μην τύχει να μην υπάρξει ο κίνδυνος παρεξηγήσεων με 

αποτέλεσμα  να νιώσει κάποιο παιδί μειονεκτικά.  

Έπειτα ανέφερε ότι το επάγγελμα αυτό του προσφέρει μονιμότητα κάτιπολύ σημαντικό για τις 

μέρες κρίσης που περνάει η χώρα μας. Ο μισθός έχει μειωθει αρκετά απο παλαιότερα αλλά 

αγαπάει το επάγγελμά του και δεν το κάνει μόνο για τις απολαβές. Έπειτα το καλοκαίρι έχει 3 

μήνες άδεια κάτι που μόνο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προσφέρει.  

Δηλώνει ικανοποιημένος με την απόφαση που πήρε σχετικά με το επάγγελμά του και δε θα το 

άλλαζε. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1)Ποια είναι και τι περιλαμβάνει η δουλειά σας; 

Το επάγγελμά μου  είναι οδοντίατρος. Καθημερινά εξετάζω και κάνω διαγνώσεις για στοματικά 

προβλήματα, επίσης κάνω και εγχειρήσεις. 

2)Τι σας ώθησε στο να ακολουθήσετε τον συγκεκριμένο κλάδο; 

Η σταθερότητα που προσφέρει το συγκεκριμένο επάγγελμα . 

3)Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας και οι συνεργάτες; 

Οι συνθήκες είναι πολύ καλές . 

4)Ποιο είναι το ωράριο και ο μισθός; 

Ο μισθός μπορεί να μην είναι και τόσο ικανοποιητικός αλλά στα γενικότερα πλαίσια εργασίας 

είναι αξιοπρεπής και το ωράριο είναι πολύ καλό σε σχέση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

5)Θα υπάρχουν στο μέλλον θέσεις εργασίας; 

Σίγουρα θα υπάρχουν αλλά δεν θα είναι πάρα πολλές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για περαιτέρω 

επεκτάσεις. 



6)Έχει επηρεαστεί και αν ναι πόσο το επάγγελμά σας από την κρίση; 

Το έχει επηρεάσει αρκετά διότι λιγοστεύει ο κόσμος που επισκέπτεται το οδοντιατρείο μου. 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

                         Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

Η αγάπη για την επιστήμη. 

2 Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

Ναι. 

3 Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

Ναι. 

4 Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

Οχι. 

5 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

Εκπαιδευτικός διδασκαλίας στη φυσική. 

6 Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

Αρκετά. 

7 Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

Ελάχιστο έως καθόλου. 

8 Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

Ναι. 



9 Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

Σχεδόν. 

10 Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 

Άριστη γνώση της φυσικής επιστήμης και της διδασκαλίας της καθώς και της ψυχολογίας των 

παιδιών. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

          Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

    Η αγάπη για την στρατιωτική ζωή η οποία είναι σκληρή και απαιτητική. Χρειάζεται 

συγκροτημένο μυαλό, πειθαρχία, υποταγή των ατομικών θελήσεων και   δραστηριοτήτων στις 

εντολές και οδηγίες των ανωτέρων και πάνω από όλα η αγάπη για την πατρίδα και το Πολεμικό 

Ναυτικό. Σημαντικό κριτήριο ήταν και η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

2. Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

Ναι είμαι ικανοποιημένη γιατί ήταν καθαρά δική μου επιλογή. 

 

3. Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

Όταν μπήκα στο Πολεμικό Ναυτικό η εισαγωγή των γυναικών δεν γινόταν μέσω των 

πανελλαδικών εξετάσεων αλλά με αντίστοιχες προκαταρκτικές εξετάσεις και εκπαίδευση 

των στρατιωτικών σχολών. 

 

4. Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

Όχι δεν έχω μετανιώσει.  

 

5. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επαγγέλματος σας; 

Εχω θέση προϊσταμένης και οι αρμοδιότητές μου αφορούν σε διοικητικά θέματα και 

οργάνωση του προσωπικού και της υπηρεσίας στην οποία υπηρετώ. 

 

6. Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

Το επάγγελμα του στρατιωτικού θεωρείται αρκετά δύσκολο λόγω της ιδιομορφίας του. Το 

ωράριο δεν είναι σταθερό, υπάρχουν οι 24ωρες βάρδιες χωρίς διάκριση ημερών και αργιών, 

δεν μπορούμε να πάρουμε κανονική άδεια όποτε θέλουμε γιατί τηρείται πιστά η ιεραρχία. 

Στην αρχή είναι δύσκολο αλλά μετά την προσαρμογή όλα αυτά μας φαίνονται φυσιολογικά 

γιατί έχει γίνει πλέον ο τρόπος ζωής μας. 

 

7. Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

Εχω αρκετό ελεύθερο χρόνο κι αυτό εξαρτάται από τα πολλά χρόνια υπηρεσίας μου. 

 

8. Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

Προσπαθώ όσο μπορώ να μην μεταφέρω τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι. Υπάρχουν 

κάποιες φορές όμως που την ένταση και την κούραση της δουλειάς την έχω μεταφέρει στην 

οικογένειά μου. 



 

9. Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

Στην σημερινή εποχή όπως και σε πολλά άλλα επαγγέλματα ο μισθός δυστυχώς δεν είναι 

ικανοποιητικός.  

 

10. Τι γνώσεις και ικανότητες χρειάζεται το επάγγελμα σας; 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, χρειάζεται να 

προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Με τις εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, 

ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) με τις οποίες διαπιστώνεται η "καταλληλότητα" 

κάποιου υποψηφίου για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές. Υποψήφιος που δεν 

τα καταφέρνει στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δεν εισάγεται στις στρατιωτικές σχολές, 

ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει γράψει στις πανελλαδικές εξετάσεις, και εάν δηλώσει 

τέτοιες σχολές στο μηχανογραφικό. 

Πρέπει  να είσαι αθλητικός τύπος διότι η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνυφασμένη με 

την αθλητική δραστηριότητα, Να είσαι φιλομαθής και φιλόπονος διότι η στρατιωτική 

εκπαίδευση αρχίζει μόλις εισαχθείς στην Σχολή και τελειώνει με τη σύνταξή σου, Να είσαι 

υγιής και να έχεις τον απαιτούμενο βαθμό στρατιωτικής ικανότητας σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που προβλέπονται από το σχετικό νόμο. Ο στρατιωτικός για να φθάσει στην 

εκπλήρωση του μεγάλου προορισμού της υπερασπίσεως της Πατρίδας, πρέπει να είναι 

προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού 

πνεύματος και της πειθαρχίας. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

  Τι σας ώθησε σε αυτό το επάγγελμα; 

Μου άρεσε γενικότερα να μαγειρεύω, αλλά είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία στη 

ζαχαροπλαστική.  

2. Είστε ικανοποιημένος με το επάγγελμα που επιλέξατε; 

Ναι, γιατί είναι αυτο που μου αρέσει να κάνω, και δεν το βλέπω μόνο σαν επάγγελμα αλλά 

και σαν χόμπι. 

3. Έχετε ακολουθήσει το επάγγελμα που σπουδάσατε; 

Ναί. 

4. Μετανιώσατε για την επιλογή που κάνατε; 

Όχι, όπως σας είπα και πριν δεν το αντιμετωπίζω μόνο σαν επάγγελμα. 

 

5. Πόσο δύσκολη θεωρείται η δουλειά σας; 

Δεν θεωρείται τόσο δύσκολη, αλλά κουραστική.  

6. Πόσο ελεύθερο χρόνο σας αφήνει η δουλειά σας; 

Όχι αρκετό. 

7. Το επάγγελμα που ασκείτε έχει επηρεάσει την ζωή της οικογένειάς σας; 

Όχι, καθόλου. 

8. Ο μισθός σας είναι ικανοποιητικός; 

Πλέον όχι, αφού η πελατεία έχει μειωθεί αισθητά στο μαγαζί.  

9. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά; 

Άν και μ’αρέσει πολύ αυτό που κάνω, από κάποια στιγμή κουράζομαι καθώς χρειάζεται να 

φτιάχνω πολλά γλυκά την ημέρα.  

10. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αγαπάτε το επάγγελμα σας; 

Η αγάπη μου για τα γλυκά. 

 



ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 

 

ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 ΥΠΟΘΕΜΑ 5      

ΟΜΑΔΑ :  ΟΙ ΠΑΝΑΘΛΙΟΙ 
         ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 

1) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο;  

 

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα;  

 

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα;  

 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος σας;  

 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό;  

 

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε διαλέξει 

τώρα θα το κάνατε;  

 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο δική 

σας εργασία;  

 

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα εργάζονται 

με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  

 



10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που σας 

αρέσει; 

 

 

 

 

 

 

 

1.1                Παρουσίαση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή 

(από τη Σαββόγλου Εύη) 

 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του εργοθεραπευτή. Πήρα συνέντευξη από 

το Γερούτη Κων/νο, ο οποίος με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία. 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο λόγος που διάλεξε να ασχοληθεί με αυτό τον κλάδο είναι επειδή του αρέσει να προσφέρει στους 

ανθρώπους. Σε αυτό το επάγγελμα επηρεάστηκα από την αδερφή μου που ήταν 

φυσικοθεραπεύτρια και από τους γονείς μου, λέγοντας μου ότι είναι ένα επάγγελμα με μέλλον. 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ - ΖΗΤΗΣΗ 

Το επάγγελμα αυτό έχει αρκετές απολαβές αφού είναι ένα επάγγελμα με ιδιαίτερο μέλλον και αν 

σου αρέσει έχει πολλές χρηματικές απολαβές. 



 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως ισχυρίζεται είναι πολύ ευχαριστημένος με το επάγγελμα που επέλεξε αφού του δίνει τη 

δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που την χρειάζονται. Τέλος, αυτό το επάγγελμα 

φαίνεται να έχει περισσότερες δυνατότητες στο εξωτερικό, αφού εκεί μπορεί κάποιος να 

προσφέρει πολύ περισσότερα και με πολύ καλύτερες απολαβές. 

  

 

1.2        Παρουσίαση του επαγγέλματος της Δημοσιογράφου 

(από τη Σαββόγλου Εύη) 

 

Το επάγγελμα το οποίο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση είναι το επάγγελμα της 

δημοσιογράφου. Γι’ αυτό το σκοπό, πήρα συνέντευξη από την  κα. Νατάσσα Παπαδοπούλου, η 

οποία με βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Από πολύ μικρή ηλικία είχε μια αγάπη για την έρευνα και το γράψιμο. Έψαξε λιγάκι και βρήκε ότι 

η δημοσιογραφία είναι τελικά αυτό που θα ήθελα να κάνω τότε, και 30 χρόνια μετά. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η συγκεκριμένη εργασία σου προσφέρει πολλές δυνατότητες να παρακολουθήσεις 

συναυλίες,θεατρικές παραστάσεις ακόμα και ταξίδια χωρίς κανένα κόστος με αποτέλεσμα να σου 



δίνει την ευκαιρία να ξεφεύγεις για λίγο από την καθημερινή ρουτίνα ακόμα και αν πρόκειται για 

δουλειά. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γενικά, η δημοσιογραφία πολλές φορές δε προσφέρει μονιμότητα και απαιτεί αρκετό κυνήγι. 

Σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα για  τους δημοσιογράφους είναι δύσκολη, αλλά και στο 

εξωτερικό είναι εξίσου δύσκολα.  

Η δουλειά ενός δημοσιογράφου φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολη και απαιτητική βέβαια αν 

αγαπάς το επάγγελμά σου, όπως η παραπάνω κυρία, όλα φαίνονται ευκολότερα. 

 

 

1.3              Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μαθηματικού 

(από τη Σαββόγλου Εύη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο επάγγελμα το οποίο θα παρουσιάσω σε αυτήν την έκθεση, είναι το επάγγελμα της 

Μαθηματικού. Γι’ αυτό το σκοπό, πήρα συνέντευξη από την  κ. Φανή Καραγιάννη,  η οποία με 

βοήθησε να καταλάβω τη φύση του επαγγέλματος. 

 



ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μέχρι την ηλικία των 15 ετών μισούσε τα μαθηματικά και γενικότερα ό,τι είχε να κάνει με 

αριθμούς. Όμως ένας  καθηγητής ο οποίος τα αγαπούσε πραγματικά  κατάφερε να εκμαιεύσει από 

μέσα μου την αγάπη και το ενδιαφέρον που έτρεφε τελικά για το συγκεκριμένο μάθημα. Έτσι, 

άρχισε να σκέφτεται πως θα μπορoύσε να κάνω το ίδιο με τον καθηγητή της και  να βοηθήσει 

πολλά παιδιά να καταλάβουν την αξία των μαθηματικών. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό, αφού εκτός από τις απαραίτητες 

γνώσεις που χρειάζεσαι,πρέπει να έχεις και αγάπη προς τα παιδιά.  

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Είναι ένα επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί αρκετά με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν ικανοποιητικές χρηματικές απολαβές. Επίσης, δεν έχει αρκετό χρόνο στη διάθεση της 

μετά το το τέλος των ωρών εργασίας της.. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Παρόλα αυτά, όπως ισχυρίζεται, είναι πολύ ευχαριστημένη από το επάγγελμά της διότι μαθαίνει 

συνεχώς καινούρια και πιο ενδιαφέροντα πράγματα, καθώς η επιστήμη εξελίσσεται και συγχρόνως 

έρχεται σε επαφή με τα παιδιά κάτι που την ευχαριστεί ιδιαίτερα. 

 

 

1.4                           Παρουσίαση του επαγγέλματος του Δύτη 

(από τον Μπρίκη Παναγιώτη) 

 



 
 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα τουΔύτη. Πήρα συνέντευξη από τον Άρη 

Σαλταγιάννη, ο οποίος με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα ακόλουθα 

σημεία. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Έχει τελειώσει μηχανολογία  και στην συνέχεια έχει πάρει τα ακόλουθα πτυχία κατάδυσης : 

Intermediate Tri-mix Diver Level 5, Cave explorer level 5 ,exploration Rebreather Diver Level 5 

και Rescue Diver Level 5. Επιπλέον, μου ανέφερε ότι για να γίνει κανείς δύτης θα πρέπει να έχει 

πολλές γνώσεις και να αγαπάει την θάλασσα. 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Το ωράριο του είναι  απροσδιόριστο διότι έχει δικό του μαγαζί (σχολή κατάδυσης). 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Ο μισθός του κατά μέσο όρο είναι 4000 ευρώ τον μήνα, 1500 ευρώ από την εφορία εν αλιείων και  

μετά ότι βγάζει από την σχολή. Γενικά, η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει αυτό το επάγγελμα. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα θετικά στοιχεία του επαγγέλματος είναι τα απερίγραπτα συναισθήματα που νιώθεις όταν 

βρίσκεσαι στον βυθό. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα αρνητικά στοιχεία είναι η μελέτη  που πρέπει να κάνεις ώστε να αποκτήσεις όλα αυτά τα πτυχία 



 

 

1.5                     Παρουσίαση του επαγγέλματος της Κομμώτριας 

(από τον Μπρίκη Παναγιώτη) 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα της κομμώτριας Πήρα συνέντευξη από την 

Σοφία Παναγιωτάκη, η οποία με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

Έχει απολύτηριο λυκείου  κι έχει τελειώσει σχολή κομμωτικής στην Αθήνα. Ακόμη, έχει κάνει και 

3 σεμινάρια  στην Αγγλία στην σχολή Toni and Guy.  

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 



 
Το ωράριο της είναι απροσδιόριστο καθώς έχει δικό της μαγαζί. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

Οι χρηματικές απολαβές  που έχει δεν είναι αρκετά μεγάλες αλλά είναι αρκετές, ώστε  να καλύπτει 

τα έξοδα της επιχείρησης της, αλλά και να έχει έναν αρκετά ικανοποιητικό μισθό. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα θετικά στοιχεία είναι το χαμηλό κόστος εκμάθησης της τέχνης.  

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα αρνητικά στοιχεία είναι η ορθοστασία.  

 

 

1.6                   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Ποδοσφαιριστή 

(από τον Μπρίκη Παναγιώτη) 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του ποδοσφαιριστή. Πήρα συνέντευξη από 

τον Νίκο Κρασσά, ο οποίος με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Έχει απολυτήριο λυκείου. Επιπλέον, μου είπε πως  για να γίνει κάποιος ποδοσφαιριστής πρέπει να 

έχει ταλέντο αλλά και πολύ όρεξη για προπόνηση. 



 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Το ωράριο είναι απροσδιόριστο καθώς το μόνο που κάνει ένας ποδοσφαιριστής είναι να 

προπονείται  καθημερινά γύρω στις 3 ώρες και το σαββατοκύριακο να παίζει αγώνες. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 
Οι απολαβές είναι υπέρ ικανοποιητικές καθώς παίρνει 60.000 ευρώ τον χρόνο και το επάγγελμα 

αυτό δεν έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα θετικά στοιχεία είναι οι χρηματικές απολαβές και η δημοσιότητα. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα αρνητικά στοιχεία είναι η σωματική και ψυχολογική καταπόνηση.  

 

 

1.7    Παρουσίαση του επαγγέλματος του Τραπεζικού υπάλληλου 

(από τον Παπαδήμο Δημήτρη) 

 

 
Πήρα συνέντευξη από τον κ. Ιωάννη Παπαδήμο, ο οποίος με ενημέρωσε σχετικά με το επάγγελμα 

του τραπεζικού υπαλλήλου. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 



  
Η επαγγελματική του αποκατάσταση είχε αρχίσει να τον απασχολεί σοβαρά από την ηλικία των 

13-14 ετών γιατί τα μέχρι τότε χρόνια για την οικογένεια του ήταν σχετικά δύσκολα. Αρκετές 

φορές είχε ρωτήσει ανθρώπους για διάφορα επαγγέλματα και μετά από αρκετή σκέψη και 

συζήτηση με συγγενικά πρόσωπα ανέφερε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος, 

απεδείχθη σωστή. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 
Ανάλογα με τα χρόνια δουλειάς τα καθήκοντα ήταν διάφορα όπως: λογιστικές εργασίες, επίβλεψη 

μεταφοράς χρημάτων (εμβάσματα εσωτερικού - εξωτερικού), εισαγωγές εξαγωγές (πληρωμές σε 

οίκους εξωτερικού), χορήγηση δανείων σε επαγγελματίες – βιοτέχνες – βιομηχάνους. 

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

  
Στην προ κρίσης εποχή οι απολαβές ήταν ικανοποιητικές ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς 

στερήσεις. Τώρα όμως όπως και σε όλα τα επαγγέλματα έχει επέλθει μείωση μισθών με 

αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να εκπληρώνονται δύσκολα. Παρ’ όλα αυτά δεν παύει να είναι ένα 

σταθερό επάγγελμα με καλύτερες οικονομικές απολαβές από άλλους κλάδους. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα έτσι και για τους τραπεζικούς υπαλλήλους, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες προσδιορίζουν επακριβώς 

το χρόνο απασχόλησης τους. Παρ’ όλα αυτά είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες 

καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας και μάλιστα χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 



 

Στα θετικά του επαγγέλματος περιλαμβάνεται η σταθερή εργασία χωρίς κινδύνους απώλειας της 

(εκτός αν υποπέσεις σε άσχημα πειθαρχικά παραπτώματα), οι καλές συνθήκες στις οποίες 

εργάζεσαι και το πολιτισμένο περιβάλλον. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

  

Είναι ένα επάγγελμα το οποίο θεωρείται ότι δεν έχει αρνητικά στοιχεία. Φυσικά, ανάλογα με το 

αντικείμενο στο οποίο εργάζεσαι, υπάρχουν περιπτώσεις που έρχεσαι σε προστριβές με τους 

πελάτες. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

 
Καλό θα είναι, κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί με το επάγγελμα του τραπεζικού να έχει 

παρακολουθήσει οικονομικές σπουδές γιατί αυτό θα τον βοηθήσει στην εν γένει εξέλιξη του στην 

Τράπεζα. 

 

1.8               Παρουσίαση επαγγέλματος του Υπάλληλου (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)    

                       Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

( από τον Παπαδήμο Δημήτρη )  

 



 
Πήρα συνέντευξη από την κα. Ευθυμία Παπαδήμου, η οποία με ενημέρωσε σχετικά με τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Η επαγγελματική της αποκατάσταση είχε αρχίσει να την απασχολεί από την ηλικία των 12-13 ετών 

λόγω των οικονομικών δυσκολιών στην οικογένεια. Η απόφαση ήταν εν μέρει δική της, αλλά 

περισσότερο την επηρέασε το οικογενειακό της περιβάλλον (μητέρα και αδερφή). Ο λόγος που 

διάλεξε να ασχοληθεί με το δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο ήταν η σταθερή και μόνιμη εργασία. 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Σαν οικονομικός – λογιστικός υπάλληλος, επιφορτίστηκε με την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να εισπράττει η υπηρεσία της τις καθυστερούμενες 

εργοδοτικές εισφορές. 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 

Οι απολαβές, πάντα συνδεδεμένες με την εξέλιξη η οποία δυστυχώς δεν στηρίζεται στις γνώσεις 

και τις δεξιότητες του εργαζόμενου, ούτε και στην αγάπη και το ενδιαφέρον του για τον τομέα, 

ήταν καλές αλλά όχι ικανοποιητικές. 

  
 

ΩΡΑΡΙΟ 

 

Στον αντίστοιχο τομέα ο χρόνος απασχόλησης είναι σταθερός και ανάλογος των διαφόρων 

υπηρεσιών. Δυστυχώς, ο μεγάλος όγκος εργασίας και ο ελλιπής αριθμός υπαλλήλων σε 

σημαντικούς τομείς καταστρατηγούσε το ωράριο και μάλιστα χωρίς αμοιβή. 

 

 



ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία, το καλό εργασιακό περιβάλλον καθώς και η δυνατότητα 

εξέλιξης σε διάφορους τομείς. 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Η κατάχρηση των θετικών στοιχείων από τους εργαζόμενους πολλές φορές καταλήγει να έχει 

αρνητικά αποτελέσματα, διότι λόγω της μονιμότητας και επειδή ξέρουν ότι δεν διατρέχουν 

κινδύνους, η πλειονότητα εργάζεται για ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο και επιθυμεί τις 

απολαβές με χαλαρή εργασία. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Όποιος θέλει να εργαστεί στο χώρο του δημοσίου θα πρέπει να έχει γνώσεις, δεξιότητες, να αγαπά 

αυτό που κάνει και να το κάνει με το σωστό τρόπο. 

 

 

 

1.9                   Παρουσίαση του επαγγέλματος του Λογιστή 

( από το Μύαρη Φώτη ) 
 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του λογιστή.Πήρα συνέντευξη από τον 

πατέρα μου, Μύαρη Γιάννη, ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με 

τα ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Ηταν δικη του η αποφαση. Από μικρος του αρεσαν τα μαθηματικα και ήθελε να γίνει 

λογιστης.Οταν εφτασε η ωρα των πανελληνίων έβαλε στο μηχανογραφικό του όλες τις σχολές 

οικονομικων επιστημων στην Ελλάδα!!! 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Έχει τελειώσει ΤΕΙ λογιστικής στον Πειραιά 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Το ωράριό του είναι απροσδιόριστο καθώς έχει δικό του μαγαζί.  

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 

 
Οι χρηματικές απολαβές  που έχει  είναι αρκέτα μεγάλες ώστε  να καλύπτει τα έξοδα της 

επιχείρησης του, αλλά και να έχει εναν αρκετά ικανοποιητικό μισθό. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Ευχαρίστηση 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Κανένα 

 

 

1.10                       Παρουσίαση του επαγγέλματος του Σεφ 

                                              (από το Μύαρη Φώτη ) 
 



 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του CHEF. Πήρα συνέντευξη από τον 

ξάδερφό μου , ο οποίος με πληροφόρησε γιαυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα ακόλουθα 

σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Eπέλεξε να ασχοληθεί με το επάγγελμα του σεφ γιατι απο μικρος του άρεσε να μαγειρεύει.Όταν 

μαγειρευε η μητερα του πηγαινα και την βοηθούσε. Το πήρε αποφαση οταν πια ειχε μπει στο 

Λυκειο και δεν εδωσε πανελληνιες γιατι ήθελε να πάει σε μια ιδιωτικη σχολή για μάγειρες. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
Έχει τελειώσει σχολή μαγειρικής στον Πειραιά. 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Το ωράριο του είναι απροσδιόριστο καθώς έχει δικό του μαγαζί.  

 

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ 



 
Ειναι δύσκολο να βρεις δουλεια και ειδικα σε αυτην την εποχη. Δεν έχει αυτό το προβλημα γιατι 

εχει  ανοίξει με εναν φιλο του δικο τους μαγαζι και οι χρηματικές απολαβές  που έχει  είναι αρκέτα 

μεγάλες ώστε  να καλύπτει τα έξοδα της επιχείρησης του, αλλά και να έχει εναν αρκετά 

ικανοποιητικό μισθό. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Ευχαρίστηση γιατί βγάζει την αγαπη του για το φαγητό. 

 

 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Κανένα 

 

 

 

 

1.11            Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μελισσοκόμου  

(από τη Γερούτη Ελένη - Ουρανία ) 

 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του μελισσοκόμου. Πήρα συνέντευξη από 

τον αδελφό μου, Γερούτη Σπύρο, ο οποίος με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες 

σχετικά με τα ακόλουθα σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Γενικότερα, για να ασκήσει κανείς ένα τέτοιο επάγγελμα πρέπει να υπάρχει μια συμπάθεια για την 

φύση, όπως επίσης και να υπάρχει όρεξη για δουλειά. Επίσης, για να παρακινηθεί κάποιος σε ένα 

τέτοιο επάγγελμα χρειάζεται μια ώθηση από κάποιον δεύτερο. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Αν και κάποιοι  το θεωρούν πρωτότυπο να δουλεύει κάποιος σε αυτόν τον κλάδο την σημερινή 

εποχή, κατά την γνώμη του είναι κάτι το πρωτότυπο να δουλεύει έξω στην φύση. Συγκεκριμένα, 

στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σαν μελισσοκόμος, καθώς πολλές περιοχές 

εκμεταλλεύονται αυτό το επάγγελμα. Ακόμα και αν στην αρχή δεν υπάρχει αρκετά ικανοποιητική 

χρηματική απολαβή, αλλά αργότερα η κατάσταση κινείται προς το καλύτερο.  

 

 

 

1.12            Παρουσίαση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή 

 (από τη Γερούτη Ελένη - Ουρανία ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτήν την παρουσίαση θα αναφερθώ στο επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. Πήρα συνέντευξη 

από τη Γερούτη Όλγα,  η οποία με πληροφόρησε γι’ αυτό και μου έλυσε απορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα σημεία. 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Ακόμα και από τυχαία επιλογή το επάγγελμα της φυσικοθεραπείας  αποδείχτηκε ένα αρκετά 

ευχάριστο επάγγελμα για την ίδια. 

 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το επάγγελμα αυτό χρειάζεται αρκετά καλή διάθεση και κυριότερα πρέπει να αγαπάς αυτό που 

κάνεις. Αγαπάει  αυτό που κάνει, γιατί την ευχαριστεί να βλέπει την ανακούφιση των ασθενών 

μετά την κάθε θεραπεία, όπως επίσης και ο μισθός είναι ικανοποιητικός για την ίδια. Επίσης, αυτό 

το επάγγελμα έχει ποικιλία κλάδων να ασχοληθείς ( έχει ασχοληθεί και με τον βελονισμό και το 

N.A.D.A.που είναι θεραπεία διαχείρισης άγχους & αϋπνίας), οπότε υπάρχει ενεργό κοινό που θέλει 

να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Τέλος, οι ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση στο 

εξωτερικό είναι αρκετές. 

 

  

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το μόνο μειονέκτημα είναι η δυσκολία να μεταναστεύσεις στο εξωτερικό λόγω της οικογένειας  

και της στέγης που υπάρχουν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι ένα θέμα το οποίο δεν με απάσχολεί ιδιαίτερα αφού έχω 

αποφασίσει ήδη με τι θα ασχοληθώ. Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Είναι ένα ιδιαίτερο 

επάγγελμα, αφού απαιτεί να έχεις μια ισορροπημένη και πειθαρχημένη ζωή, η οποία δεν θα 

ξεπερνάει ποτέ το μέτρο. Τα κριτήρια που έχω θέσει για το συγκεκριμένο επάγγελμα τα 



 αποκαθιστά πλήρως. Το βασικό μου κριτήριο, όμως, είναι το να κάνω κάτι το οποίο θα μου αρέσει 

πρώτα και μετά να μου αποφέρει και οικονομικούς πόρους. 

 

                                                                                                                        Μπρίκης Παναγιώτης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1)Για ποιο λόγο διαλέξατε ν'ασχοληθείτε μ'αυτό τον κλάδο; 

Μέχρι την ηλικία των 15 ετών μισούσα τα μαθηματικά και γενικότερα ό,τι είχε να κάνει με 

αριθμούς.Όμως ένας  καθηγητής ο οποίος τα αγαπούσε πραγματικά  κατάφερε να εκμεεύσει από 

μέσα μου την αγάπη και το ενδιαφέρον που έτρεφα τελικά για το συγκεκριμένο μάθημα.Έτσι 

άρχισα να σκέφτομαι πως θα μπορoύσα να κάνω το ίδιο με τον καθηγητή μου και  γιατί όχι να 

βοηθήσω πολλά παιδιά να καταλάβουν την αξία των μαθηματικών. 

2)Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα; 

Η κρίση έχει επηρεάσει αρκετά και αυτό το επάγγελμα οπότε δεν υπάρχουν ικανοποιητικές 

οικονομικές απολαβές. 

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση; 

Από την εφηβική μου ηλικία καθώς στο σχολείο έπρεπε να επιλέξουμε την κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσουμε σύμφωνα με το επάγγελμα που θέλαμε. 

4)Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα; 

Όχι,καθώς δεν έχω αρκετό χρόνο στη διάθεση μου μετά το το τέλος των ωρών εργασίας μου. 

5)Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματός 

σας; 

Όπως προανέφερα στην πρώτη ερώτηση,από έναν καθηγητή μου. 

6)Είστε ευχαριστημένος/η με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ αυτό; 

Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό το επάγγελμα διότι μαθαίνω συνεχώς καινούρια και πιο 

ενδιαφέροντα πράγματα καθώς η επιστήμη εξελίσσεται και συγχρόνως έρχομαι  σε επαφή  με 

παιδιά κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. 

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε 

διαλέξει τώρα θα το κάνατε;  

Όχι δεν θα το έκανα γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό το επάγγελμα και πιστεύω ό,τι είμαι 

γεννημένη μόνο γι'αυτό. 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο 

δική σας εργασία;  

Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην χώρα μας σαφώς και πιστεύω ότι οι περισσότεροι 

έχουν αναγκαστικά μια δουλειά προκειμένου να ζήσουν και αυτό το βλέπω σε μεγάλο βαθμό στην 

δική μου εργασία καθώς οι περισσότεροι συνάδελφοι φαίνεται να δυνοπαθούν αφού δεν είναι κάτι 

που έχουν επιλέξει οι ίδιοι και τους ευχαριστεί αλλά το κάνουν από ανάγκη ώστε να παίρνουν ένα 

βασικό μισθό. 

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα 

εργάζονται με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  



Ναι,πιστεύω πως η εργασία έχει χάσει πια το νόημα της.Οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται 

προκειμένου να βγάζουν τα προς το ζην γι'αυτούς και τις οικογένειές τους.Όχι δεν πιστεύω ότι οι 

άνθρωποι σήμερα εργάζονται με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο.Πλέον δεν 

μπαίνουν καν στον κόπο να σκεφτούν την κοινωνική τους θέση ανάλογα με το επάγγελμα που 

επιλέγουν αφού οι περισσότεροι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. 

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που 

σας αρέσει; 

Η αλήθεια είναι πως τώρα θα με προβλημάτιζε πολύ μια τέτοια απόφαση γιατί δεν έχω να σκεφτώ 

μόνο τον εαυτό μου αλλά και την οικογένεια μου και δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να  φύγω 

μακρυά τους. 
 
 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

1)Για ποιο λόγο διαλέξατε ν' ασχοληθείτε μ' αυτό τον κλάδο; 

 

Από πολύ μικρή ηλικία είχα μια αγάπη για την έρευνα και το γράψιμο. Έψαξα λιγάκι και βρήκα ότι 

η δημοσιογραφία είναι τελικά αυτό που θα ήθελα να κάνω τότε και 30 χρόνια μετά. 

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα; Η δουλειά του δημοσιογράφου έχει πολλά 

κρυμμένα καλά. Αρχικά σου δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσεις συναυλίες, θεατρικές 

παραστάσεις ακόμα και να πας ταξίδια εντελώς δωρεάν. Πέρα από αυτό όμως, συναντάς πολλές 

και αξιόλογες προσωπικότητες, που σου ανοίγουν διαφορές πόρτες. 

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση; Ευτυχώς ή 

δυστυχώς από πολύ μικρή ηλικία. Το οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν τέτοιο, που η 

επαγγελματική αποκατάσταση κυριαρχούσε πάντα ως μόνιμο σενάριο. 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα; 

  

Όχι με καλύπτει το επάγγελμα που έχω επιλέξει  

 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος 

σας; 

Αρχικά εγώ εξέθεσα την επιθυμία για να σπουδάσω δημοσιογραφία. Απλά στη συνέχεια βρέθηκαν 

γνωστοί που με συμβούλευσαν και με οδήγησαν στην τελική μου απόφαση. 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ' αυτό;  

Δηλώνω τυχερή που ακόμα και μετά από 10 χρόνια λατρεύω αυτό που κάνω. Δεν λέω ότι ο χώρος 

δεν έχει δυσκολίες ή άσχημες πλευρές. Απλά η αγάπη μου για τη δουλειά μου, με βοηθάει να 

κλείνω μερικές φορές τα μάτια. 

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε 

διαλέξει τώρα θα το κάνατε; 

Όταν ήμουν μικρή ήθελα πολύ να πάρω το δρόμο της νομικής. Προσωπικά, το επάγγελμα του 

δικηγόρου πάντα με γοήτευε. 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο 

δική σας εργασία;  

Ναι και όχι. Για αυτούς που ξεκινάνε τώρα ναι σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν έχουν ούτε τις 

κατάλληλες επαφές, ούτε κάποιο σταθερό εισόδημα, οπότε αναγκάζονται να κάνουν πολλά 

πράγματα ώστε να βγάζουν ένα βασικό εισόδημα. Γενικά η δημοσιογραφία πολλές φορές δε 

προσφέρει μονιμότητα και απαιτεί αρκετό κυνήγι 

. . 9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα 

εργάζονται με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  

Δυστυχώς στη σημερινή κοινωνία το χρήμα έχει θεοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι στο 



βωμό του χρήματος θυσιάζουν τα πάντα, από αξίες μέχρι και την προσωπική ευτυχία τους. Έχουμε 

φτάσει στο άλλο άκρο δηλαδή, να μας νοιάζει μόνο το ματσάκι από τα χαρτονομίσματα στο τέλος 

του μήνα. Αλλά ας μη ξεχνάμε ότι στη ζωή δε παλεύουμε μόνο για το ψωμί αλλά και για τα 

τριαντάφυλλα, που συνήθως κρύβονται πίσω από τα ποιο απλά λόγια και κινήσεις. 

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που 

σας αρέσει; 

Σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα για εμάς τους δημοσιογράφους είναι δύσκολη αλλά και στο 

εξωτερικό είναι εξίσου δύσκολα. Δεν νομίζω ότι θα άφηνα την εδώ ζωή μου στην Ελλάδα για κάτι 

αβέβαιο στο εξωτερικό. Αν μιλούσαμε για σταθερή εργασία, τότε θα άλλαζε το πράγμα. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1.Για ποιο λόγο διαλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό τον κλάδο; 

Επειδή μου αρέσει να προσφέρω στους ανθρώπους. 

2.Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα; 

Αρκετές σαν επαγγελματίας γιατί είναι ένα επάγγελμα με ιδιαίτερο μέλλον και αν σου αρέσει έχει 

πολλές χρηματικές απολαβές 

3.Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση; 

Από τα 19 μου γιατί από τότε άρχισα να σπουδάζω και είδα πόσο δυσοίωνο θα ήταν το μέλλον για 

τον τομέα μου και θα έπρεπε να προσπαθήσω για να αποκτήσω μια σταθερή πελατεία και όνομα 

μέσα στο κλάδο μου. 

4.Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα; 

Ναι ασχολούμαι και με την ρεφλεξολογία. 

5.Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος 

σας; 

Στο πρώτο μου επάγγελμα επηρεάστηκα από την αδερφή μου που ήταν φυσικοθεραπεία και από 

τους γονείς μου λέγοντας μου ότι είναι ένα επάγγελμα με μέλλον. Τη ρεφλεξολογία την επέλεξα 

μόνος μου γιατί μου αρέσουν τα εναλλακτικά επαγγέλματα. 

6. Είστε ευχαριστημένος(η) με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ΄ αυτό; 

Είμαι αρκετά ευχαριστημένος γιατί όπως προανέφερα μου αρέσει το επάγγελμα που κάνω και μου 

αρέσει να προσφέρω βοήθεια. 

7.Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε 

διαλέξει τώρα θα το κάνατε; 

Μόνο αν ήταν παρόμοια και ανθρωποκεντρική. 

8.Κάποτε ο(η) εργαζόμενος(η) δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε τι βαθμό στο 

δική σας εργασία; 

Ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω το επάγγελμα μου έτσι γιατί πρώτα 



θέλω να σκέφτομαι ότι βοηθάω τον κόσμο και μετά τις απολαβές μου. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

1) Ποιό είναι το επάγγελμα με το οποίο ασχολείστε ; 

Το επάγγελμα με το οποίο ασχολούμε ειναι η κομμωτική  

 

2) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο ;  

Από μικρή μου άρεσε αυτό το επάγγελμα  

 

3) Τι χρηματικές απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα ;  

Οι χρηματικές απολαβές  που έχω δεν είναι αρκέτα μεγάλες αλλά είναι αρκετές ώστε  να καλύπτω 

τα έξοδα της επιχείρησης μου αλλά και να έχω εναν αρκετά ικανοποιητικό μισθό 

 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα ;  

Όχι 

 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην    επιλογή του επαγγέλματος 

σας ;  

Ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση 

 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό ;  

Είμαι απόλυτα ευχαριστημέμη με το επάγγελμα που ασκώ αφού το ήθελα από μικρή ηλικία  

 

7) Θα συνιστούσατε σε ένα νέο άτομο να ακολουθήσει το επάγγελμα που ασκείτε  ;  

 

Όχι γιατί δεν υπάρχει άμμεση επαγγελματική αποκατάσταση μετά το τέλος κάποιας σχολής 

κομμωτικής   

 

 

8) Τι  σπουδές έχετε κάνει ώστε να μπορείτε να ασκείτε αυτό το επάγγελμα ; 

Έχω απολύτηριο λυκείου  κι έχω τελειώσει σχολή κομμωτικής στην Αθήνα, έχω κάνει και 3 

σεμινάρια  στην Αγγλία στην σχολή Toni and Guy 

 

9) Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του επαγγέλματος ; 

Χαμηλό κόστος εκμάθησης της τένης  

 

10) Ποιά είναι τα αρνητικά  στοιχεία του επαγγέλματος ; 

 Η ορθοστασία  

 

11) Είστε ευχαριστημένος/νη με το ωράριο εργασίας σας ; 

Απολύτως 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1) Ποιό είναι το επάγγελμα με το οποίο ασχολείστε ; 

Ποδοσφαιριστής 

 



2) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο ;  

Από μικρός που είμουν μου άρεσε  

 

3) Τι χρηματικές απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα ;  

Οι απολαβές είναι υπέρ ικανοποιητηκές καθώς παίρνω 60.000 ευρώ τον χρόνο 

 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα ;  

Όχι  

 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην    επιλογή του επαγγέλματος 

σας ;  

Ήταν δική μου απόφαση αλλά ο πατέρας μου ήταν αυτός ο οποίος με  έκανε να πρωτοασχοληθώ 

με το ποδόσφαιρο 

 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό ;  

Είμαι ευχαριστημένος 

 

7) Θα συνιστούσατε σε ένα νέο άτομο να ακολουθήσει το επάγγελμα που ασκείτε  ; 

 

Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο απέτει πόλλες θυσίες αφού ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να 

προσέχει την προσοπική του ζωή , την διατροφή του και να μην κανει καταχρήσεις π.χ. αλκοόλ, 

ξενύχτια κ.α. Επιπλέον δεν είναι ένα συνηθισμένο επάγγελμα  καθως χρειάζεται να έχεις ταλέντο 

και φυσικά προσόντα ώστε να μπορέσεις να το ακολούθησεις  

 

 

8) Τι  σπουδές έχετε κάνει  ; 

Απολυτήριο λυκείου 

 

9) Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του επαγγέλματος ; 

Οι χρηματικες απολαβες και η δημοσιότητα 

 

 

10) Ποιά είναι τα αρνητικά  στοιχεία του επαγγέλματος ; 

Η σωματική και ψυχολογική καταπόνηση  

 

11) Είστε ευχαριστημένος με το ωράριο εργασίας σας ; 

Ναι 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1) Ποιό είναι το επάγγελμα με το οποίο ασχολείστε ; 

Εκπαιδευτής αυτόνομης κατάδυσης και ερευνητής στη εφορία εν αλείων 

2) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο ;  

Επειδή είχα πολύ αγάπη στην θάλασσα και ιδιαίτερα στον υποβρύχιο κόσμο της  

3) Τι χρηματικές απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα ;  

Οι χρηματικές απολαβές είναι πολύ ικανοποιητικές καθως μέσο όρο τον μήνα έχω 4000 ευρώ 

μισθό 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα ;  



Όχι 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην    επιλογή του επαγγέλματος 

σας ;  

Ήταν δική μου απόφαση  

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό ;  

Έιμαι πολύ ευχαριστημένος με το επάγγελμα μου  

7) Θα συνιστούσατε σε ένα νέο άτομο να ακολουθήσει το επάγγελμα που ασκείτε  ; 

 

Ναι άν έχει  πολύ καλή επαφή με την θάλασσα και του αρέσει πολύ  

 

 

8) Τι  σπουδές έχετε κάνει  ; 

Έχω τελειώσει μηχανολογία , είμαι κάτοχος του Intermediate Tri-mix Diver Level 5, Cave explorer 

level 5 ,exploration Rebreather Diver Level 5 και Rescue Diver Level 5  

 

9) Ποιά είναι τα θετικά στοιχεία του επαγγέλματος ; 

Τα απερίγραπτα συναισθήματα που νοιώθεις όταν βρίσκεσαι στον βυθό 

 

10) Ποιά είναι τα αρνητικά  στοιχεία του επαγγέλματος ; 

Η μελέτη  που πρέπει να κάνεις ώστε να αποκτήσεις όλα αυτα τα πτυχία 

11) Είστε ευχαριστημένος με το ωράριο εργασίας σας ; 

Ναι 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο;  

Eπελεξα να ασχοληθω με το επαγγελμα του σεφ γιατι απο μικρος μου αρεσε να μαγειρευω.Να 

φανταστειτε οταν μαγειρευε η μητερα μου πηγαινα και την βοηθουσα. 

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα;  

Ειναι δυσκολο να βρεις δουλεια και ειδικα σε αυτη την εποχη.Ευτυχως εγω δεν εχω αυτο το 

προβλημα γιατι εχω ανοιξει με εναν φιλο μου δικο μας μαγαζι και  

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

Σκεφτομουν απο μικρος να γινω σεφ αλλα το πειρα αποφαση οταν πια ειχα μπει στο λυκειο και δεν 

εδωσα πανελληνιες γιατι ηθελα να παω σε μια ιδιοτικη σχολη για μαγειρες. 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα;  

Οχι απο μικρο παιδι αγαπουσα το μαγειρεμα και δεν θα το αλλαζα με τιποτα. 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος σας;  

Βεβαιως ηταν δικη μου η αποφαση οπως σας ειπα και πριν. 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό;  

Ειμαι αρκετα ευχαριστημενος με το επαγγελμα μου γιατι βγαζω την αγαπη μου για το φαγητο. 



7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε διαλέξει 

τώρα θα το κάνατε;  

Αν ηταν να συμβαδιζω και σαν σεφ και σε ενα αλλο επαγγελμα το οποιο θα μπορουσε να μου 

προσφερει επιπλεον χρηματα και βεβαια θα το εκανα.Αλλα αμα με ρωτατε αν θα αφηνα το 

επαγγελμα του σεφ οχι δεν θα το εκανα. 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο δική 

σας εργασία;  

Και σημερα πιστευω οτι ισχυει αυτο.Στην δικια μου εργασια ευτηχως δεν αξιζει γιατι οπως σας 

προανεφερα εχω δικο μου εστιατοριο το οποιο πηγαινει πολυ καλα. 

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα εργάζονται 

με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  

Η εργασια δεν νομιζω να χασει ποτε το νοημα της αν δεν δουλευεις πως θα ζεις?Δεν μπορεις να 

περιμενεις τα παντα απο τους αλλους. 

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που σας 

αρέσει; Θα ελεγα αρκετα ευκολη γιατι οικογενεια δεν εχω ωστε να μεινω πισω οποτε πιστευω οτι 

θα το εκανα και με μεγαλη μου ευχαριστηση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο;  

Γιατι απο μικρος ειχα μια εφεση στα μαθηματικα και ηθελα απο παλια να εργαστω ως λογιστης. 

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα;  

 

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

Νομιζω απο τα 16 μου αν θυμαμαι καλα. 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα;  

Οχι δεν εχω κατι αλλο στο μυαλο μου 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος σας;  

Ηταν δικη μου η αποφαση.Οπως σας ειπα και πριν απο μικρος μου αρεσαν τα μαθηματικα και 

ηθελα να γινω λογιστης.Οταν εφτασε η ωρα των πανελληνιων εβαλα στο μηχανογραφικο μου ολες 

τις σχολες οικονομικων επιστημων στην Ελλαδα!!! 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό;  

Ειμαι ευτυχιχισμενος και ευχαριστημενος γιατι εκανα αυτο που ηθελα. 

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε διαλέξει 



τώρα θα το κάνατε;  

Οχι γιατι ηταν ειναι και θα ειναι επιλογη μου το επαγγελμα του λογιστη. 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο δική 

σας εργασία;  

Και βεβαια ισχυει σημερα και ειδικα στην οικονομικη κριση που βρισκομαστε.Αυτο το φαινομενο 

πια εχει φτασει σε μαγαλο βαθμο και θα ελεγα και σε μεγαλυτερο απο οτι παλια. 

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα εργάζονται 

με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  Η εργασια ποτε δεν θα χασει το νοημα 

της.Αν δεν δουλευει ο ανθρωπος πως θα συντηρει την οικογενεια του?Οι ανθρωποι σημερα 

εργαζονται για να συντηρουν την οικογενεια τους και σημερα οποιος δουλευει ειναι και τυχερος 

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που σας 

αρέσει;Οχι πολυ ευκολη γιατι αφηνεις πισω μια οικογενεια. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

1) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο;  

 

Επιλογή μεταξύ δύο επιθυμητών επαγγελμάτων, αλλά υπερίσχυση του ενός. Συγκεκριμένα: 

Υπάλληλος Εθνικής Τράπεζας (πρώην) 

 

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα; 

 

α) Σταθερή δουλειά. 

β) Σταθερό ωράριο εργασίας (συνήθως). 

γ) Καλύτερες αποδοχές εκείνη την εποχή . 

 

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

 

Από την εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα: από τα 14. 

 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα;  

 

Αυτή τη στιγμή όχι. 

 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος σας; 

 

Μετά από συζήτηση με οικογένεια και φίλους. (Συζήτηση, όχι προτροπή).  

 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό; 

 

Γενικά ήταν ευχαρίστηση. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν συνθήκες συμβιβασμού. 

 

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε διαλέξει 



τώρα θα το κάνατε;  

 

Εάν ήταν στην έναρξη του επαγγέλματος θα μπορούσε να υπάρξει αλλαγή επαγγέλματος. Μετά 

από πολλά χρόνια εργασίας, όχι. 

 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο δική 

σας εργασία;  

 

Σήμερα υπάρχουν πολλοί άνεργοι, άρα η εργασία είναι τρόπος επιβίωσης, και δεδομένου ότι οι 

μισθοί έχουν περικοπεί αρκετά και στο δικό μας επάγγελμα ο εργαζόμενος δουλεύει για να ζει. 

 

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα εργάζονται 

με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  

 

Σήμερα οι άνθρωποι εργάζονται για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τα προς το ζειν. Δεν 

υπάρχει πια ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο. 

 

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που σας 

αρέσει; 

 

Σχετικά δύσκολο και ιδιαίτερα για οικογενειακούς λόγους. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 Για ποιο λόγο διαλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό τον κλάδο; 

Γιατί μ’αρέσει να δουλεύω στην φύση, και ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που αξίζει 

να στραφεί ο κάθε νέος και κατά  τη δική μου άποψη είναι ένας τομέας που μπορεί να 

αποφέρει κέρδος και έχει παραμεληθεί. 

 Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα; 

  Όχι ικανοποιητικές μέχρι τα πρώτα 5 χρόνια όπως κάθε επιχειρήσει δεν μπορεί να σου 

αποφέρει κέρδος κατευθείαν πρέπει να διανύσει ένα χρονικό διάστημα. 

 Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση; 

   Αντικειμενικά για την επαγγελματική μου αποκατάσταση άρχισα να αναρωτιέμαι όταν 

τελείωσα τις σπουδές μου σε ηλικία 23 ετών. 

 Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα; 

 Όχι. 

 Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος 

σας; 

 

Ναι ήταν δική μου απόφαση αλλά παρακινήθηκα από δραστηριότητες συγγενικού μου 

προσώπου σε αυτόν τον κλάδο. 

 Είστε ευχαριστημένος(η) με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ΄ αυτό; 

Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όπως προανέφερα μ’αρέσει να δουλεύω στη φύση  και 

δεν θα το άλλαζα με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή 

 Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε 

διαλέξει τώρα θα το κάνατε; 

 Ανάλογα την ευκαιρία που θα μου δινόταν θα έπραττα. 

 Κάποτε ο(η) εργαζόμενος(η) δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε τι βαθμό στο 



δική σας εργασία; 

Ισχύει σε μεγάλο βαθμό γιατί όπως προανέφερα τα 5 χρόνια θα είναι της επιχείρησης, οι 

απολαβές θα είναι ελάχιστες και ο σκοπός τους θα είναι να καλύψουν τα έξοδα της δικής τους 

επιχείρησης και όχι τα δικά μου. 

  9)Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νοήμά της; Οι άνθρωποι σήμερα εργάζονται 

με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο; 

Όχι οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή ζουν για να δουλεύουν .Η ευμάρεια και το κοινωνικό 

υπόβαθρο είναι κατάλοιπο μιας άλλης εποχής. 

 

 Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που σας 

αρέσει; 

 

Για το επάγγελμα μου δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία 

πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την αύξηση του επαγγέλματος της μελισσοκομίας. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

1) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο; 

  Οι σπουδές μου σε μια πρώτη φάση ήταν τυχαία επιλογή, όπως όλα τα παιδιά στα 18 μου 

ήταν δύσκολο να καθορίσω με τι θα ήθελα να ασχοληθώ το υπόλοιπο της ζωής μου. Ένας 

οικογενειακός φίλος μου πρότεινε να δηλώσω Φυσικοθεραπεία στο μηχανογραφικό μου, καθ ότι 

είχε επαγγελματική αποκατάσταση. Μετά τις πρώτες θεραπείες εκτίμησα πολύ την χαρά που σου 

δίνει η ανακούφιση του ανθρώπου που έχεις απέναντι σου.  

  

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα; 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκετά και αυτό το επάγγελμα αλλά εξακολουθούν οι 

απολαβές να είναι καλές για τον χρόνο που πρέπει να διαθέσεις. 

  

  

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση; 

Από την εφηβική μου ηλικία καθώς στο σχολείο έπρεπε να επιλέξουμε την κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσουμε σύμφωνα με το επάγγελμά μας. 

  

  

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα; 

Δεδομένου ότι μου αρέσει πολύ το επάγγελμα μου, έχω ασχοληθεί και με τον βελονισμό και το 

N.A.D.A. (θεραπεία διαχείρισης άγχους & αϋπνίας), ούτως ώστε να έχω μια πιο ολιστική 

προσέγγιση για τον ασθενή.  

  

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος 

σας; 

Όπως προανέφερα στην ερώτηση 1, από έναν οικογενειακό φίλο. 

  

  

6) Είστε ευχαριστημένος/η με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό; 

Είμαι πολύ ευχαριστημένη, σε αυτό το επάγγελμα έχεις συνεχώς κάτι να χαρείς, κάθε φορά που 

βλέπεις την ανακούφιση στα μάτια ενός ασθενούς.  

  

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε 

διαλέξει τώρα θα το κάνατε; 



Όχι μου αρέσει η δουλειά μου.  

  

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/η δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο 

δική σας εργασία; 

 Ανά περιόδους μπορεί και να ισχύει όπως σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία.  

  

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα εργάζονται 

με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο; 

Κάποιοι ναι , αλλά δεν θα το ταύτιζα με την εποχή, θεωρώ ότι σε κάθε εποχή έχουν υπάρξει 

τέτοιου είδους άνθρωποι.  

  

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που 

σας αρέσει; 

Ανά καιρούς το έχω σκεφτεί αλλά επί της ουσίας είναι δύσκολο να αφήσεις την οικογένεια σου και 

να μεταναστεύσεις κάπου μακριά. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

1) Για ποιο λόγο διαλέξατε ν’ ασχοληθείτε μ’ αυτό τον κλάδο;  

Κυριάρχησε η επιθυμία και η αγάπη για το αντικείμενο του κλάδου (σπουδές στα οικονομικά) και 

η μεγαλύτερη δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο τομέα αυτό εξασφαλίζοντας ‘κατά κάποιο τρόπο’ 

το μέλλον. 

2) Τι απολαβές έχετε από αυτό το επάγγελμα;  

Καλές αλλά όχι ικανοποιητικές. Οι απολαβές είναι πάντα συνδεδεμένες με την εξέλιξη η οποία 

δυστυχώς δεν στηρίζεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες του εργαζομένου ούτε στην αγάπη και το 

ενδιαφέρον για τον τομέα ενασχόλησης του. 

3) Από ποια ηλικία σας απασχολούσε η επαγγελματική σας αποκατάσταση;  

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών στην οικογένεια και τη έλλειψη γραμματικών γνώσεων, με 

απασχόλησε από την ηλικία των 12-13 ετών. 

4) Έχετε άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα;  

Ίσως εθελοντική εργασία (με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες) 

Μαγειρική 

Κηπουρική 

5) Ήταν δική σας η απόφαση ή σας προέτρεψε κάποιος άλλος στην επιλογή του επαγγέλματος 

σας;  

Εν μέρει δική μου απόφαση, αλλά περισσότερο με επηρέασε το οικογενειακό περιβάλλον (μητέρα 

και αδερφή). 

Επιλέγοντας συγκεκριμένη κατεύθυνση πιστεύεις ότι ανάλογο θα είναι και το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσεις. 

6) Είστε ευχαριστημένος/νη με το επάγγελμα που κάνετε ή έχετε συμβιβαστεί μ’ αυτό;  



Απόλυτα ικανοποιημένη γιατί αγαπούσα αυτό που έκανα και μου διατηρούσε το ενδιαφέρον. 

7) Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ακολουθήσετε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχετε 

διαλέξει τώρα θα το κάνατε;  

Ναι, εφ’ όσον μετά ήταν δυνατή η απορρόφηση στον τομέα της εργασίας και μπορούσες να 

αγωνιστείς για την πρόοδο αυτού του τομέα. 

8) Κάποτε ο/η εργαζόμενος/νη δούλευε για να ζει. Σήμερα αυτό ισχύει και σε ποιο βαθμό στο 

δική σας εργασία;  

Πάντα η εργασία είναι μόχθος, είναι δραστηριότητα που ασκεί κανείς κατ’ ανάγκη για βιοπορισμό. 

Δεν μπορεί να είναι ποτέ χαρούμενη, αγόγγυστη και χαλαρή. Δυστυχώς στη δική μου εργασία όλοι 

επιθυμούσαν τις απολαβές χωρίς εργασία. 

9) Θεωρείτε ότι η εργασία σήμερα έχει χάσει πια το νόημα της; Οι άνθρωποι σήμερα 

εργάζονται με σκοπό να έχουν ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο;  

Φυσικά αν ξέρεις το νόημα της, γιατί αλλάζει ανάλογα με τις κοινωνίες στις οποίες αναφέρεσαι. 

Υπάρχουν κατηγορίες που αισθάνονται δημιουργικοί και νιώθουν ικανοποίηση εκτός από την 

εξασφάλιση των προς το ζην, ενώ άλλοι εργάζονται για να ζήσουν με ελάχιστες στιγμές 

δημιουργίας και άλλοι, ‘η πλειονότητα’, για ευμάρεια και κοινωνικό υπόβαθρο. 

10) Πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση να μεταναστεύσετε για να εξασκήσετε το επάγγελμα που 

σας αρέσει; 

Με αρκετές δυσκολίες. Ίσως ο λόγος να μην είναι ένας αλλά πολλοί. (Αδυναμία στο να ταξιδεύω, 

το ότι μέχρι τώρα δεν έχω επισκεφτεί άλλες χώρες ώστε να με ερεθίσει η επιθυμία να γνωρίσω 

άλλους πολιτισμούς. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

i) ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

     

Εντυπώσεις από την επίσκεψη του κυρίου Αγιούμπ Μίλτου ( Φαρμακοποιού ) 

 

Καταρχήν μας άρεσε η ιδέα να έρθει κάποιος και να μας μιλήσει για το επάγγελμά του. Σίγουρα το 

επάγγελμα του φαρμακοποιού με το οποίο ασχολείται ο κύριος Μίλτος Αγιούμπ δεν είναι το πιο 

εύκολο αλλά σίγουρα είναι ένα  επάγγελμα με το οποίο αξίζει να ασχοληθεί κάποιος, επειδή 

μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. 

ΟΜΑΔΑ : ΟΙ ΠΑΝΑΘΛΙΟΙ (Παπαδήμος Δημήτρης, Μύαρης Φώτης, Μπρίκης Παναγιώτης, 

Σαββόγλου Εύη, Γερούτη Ελένη - Ουρανία) 
 



Ο κύριος Αγιούμπ μας έδωσε την εντύπωση ενός αφοσιωμένου επαγγελματία και επιστήμονα που 

κάνει την δουλειά του σωστά. Μας μίλησε απλά και κατανοητά χωρίς κάποιο δισταγμό και 

απάντησε με προθυμία στις ερωτήσεις που του τέθηκαν . Προσπάθησε αν μας δώσει μια γενική 

εικόνα του επαγγέλματος του, με τις δυσκολίες του και τα θετικά του .Τέλος, έδωσε την εντύπωση 

ενός καλού ανθρώπου διότι  δέχτηκε να επισκεφτεί το σχολείο μας παρόλο την την δυσκολία της 

ώρας και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του. 

ΟMΑΔΑ: THE PROS( Ζαχαράκης Γρηγόρης, Λεωνίδας Εκατομάτης, Φοίβος Καλούδης, 

Ελένη Μελισάρη , Δήμητρα Μπόικου) 

 

H επίσκεψη του κυρίου Αγιούμπ Μίλτου στην τάξη μας χαροποίησε παρά πολύ διότι αντλήσαμε 

πολλές πληροφορίες για το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Καταλάβαμε πως είναι ένα ενδιαφέρον 

επάγγελμα που δυστυχώς δεν αμείβεται σωστά. Σε αυτό το επάγγελμα μπορεί κάποιος να 

εργάζεται ή σε φαρμακείο ή σε κάποια φαρμακευτική εταιρεία. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες καθώς 

η ευθύνη που φέρει ο φαρμακοποιός που καλείται να ελέγξει την ιατρική συνταγή καθώς και να 

πληροφορήσει τον πελάτη για το πώς θα αποκαταστήσει την υγεία του σωστά και γρήγορα . Ακόμα 

μας ενημέρωσε ότι καθώς αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνολογία τα φάρμακα αλλάζουν,έτσι θα 

πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στην φαρμακοβιομηχανική 

ανάπτυξη. Τέλος, μας επισήμανε ότι το επάγγελμα του φαρμακοποιού έχει μέλλον και ζήτηση στην 

αγορά εργασίας . 

ΟΜΑΔΑ : CLUB 4 (Τσιονας Χρήστος, Βασιλειάδου Αλεξάνδρα, Βασιλοπούλου Μαρία, 

Αντελέκε Χρήστος) 

 

Ο κ. Αγιούμπ μας προσανατόλισε αρκετά στο επάγγελμα του φαρμακοποιού. Μας μίλησε  για τις 

δυσκολίες του επαγγέλματος, για τις γνώσεις που απαιτούνται αλλά και για το αν έχει μετανιώσει 

με την επιλογή του. Μας άρεσε αρκετά η επίσκεψη γιατί φάνηκε ότι αγαπάει αυτό που κάνει και το 

μεταδίδει και σε εμάς αυτό το συναίσθημα. 

ΟΜΑΔΑ : Η ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ( Δανάη Νάγου, Παπαλόης Νίκος, 

Καλογερόπουλος Ραφαήλ, Ζήσης Γιάννης ) 

 

 

Αρχικά ο κ. Μίλτος συστήθηκε και εξήγησε περιληπτικά κάποια πράγματα για το επάγγελμα του, 

δηλαδή την διατήρηση φαρμακείου. Στη συνέχεια, μετά από μια σειρά ερωτήσεων που του 

τέθηκαν μας εξήγησε πως το επάγγελμα του φαρμακοποιού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την 

ακριβή εκτέλεση της ιατρικής συνταγής ,καθώς και για τη χορήγηση φαρμάκων στην κατάλληλη 

δοσολογία. Επίσης, μας είπε πως ο ίδιος έχει κάνει επτά χρόνια σπουδές, και ασκεί το 

συγκεκριμένο επάγγελμα τα τελευταία οκτώ χρόνια. Από την παιδική του ηλικία, ο κ. Μίλτος είχε 

επιλέξει την δουλειά του φαρμακοποιού μιας και η μητέρα του, ασκούσε το ίδιο επάγγελμα και 

έτσι, δεν το μετάνιωσε ποτέ. Έπειτα, όσο αφορά τον οικονομικό τομέα, ο κ. Αγιούμπ, εξήγησε πως 

πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης υπήρχαν αρκετά καλές απολαβές, ενώ πλέον τα πράγματα 

είναι πολύ δύσκολα . Κλείνοντας, μας είπε πως το σημαντικότερο όλων είναι να επιλέξουμε ένα 

επάγγελμα που να μας αρέσει και να μας ευχαριστεί μιας και είναι όντως ο πιο σίγουρος δρόμος 

προς την επιτυχία. 

ΟΜΑΔΑ : POWER RANGERS ( Κρατημένος Άγγελος, Καρπουζλή Δέσποινα,  Δροσάκη 

Ελένη, Μαρκόπουλος Βασίλης ) 
 

 

Εντυπώσεις από την επίσκεψη του κυρίου Δροσάκη Ιωάννη ( Αστυνομικός – 



Διοικητής Τροχαίας ) 

 

Ο κύριος Δροσάκης μας έμαθε πολλά πράγματα για το επάγγελμά του. Η επίσκεψή του μας 

βοήθησε να καταλήξουμε αν ένα επάγγελμα σαν του αστυνομικού ή του στρατιωτικού μας 

ταιριάζει.. Μας μίλησε για τα θετικά αλλά και για τα αρνητικά του επαγγέλματος του αστυνομικού 

καθώς και μας πρότεινε κ ' άλλα επαγγέλματα ωστική να μας βοηθητική στην επιλογή που θα 

κάνουμε στο μέλλον.  

ΟΜΑΔΑ : Η ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ( Δανάη Νάγου, Παπαλόης Νίκος, 

Καλογερόπουλος Ραφαήλ, Ζήσης Γιάννης ) 

 

Σήμερα 26 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη μας επισκέφτηκε ο Διοικητής της Τροχαίας του νομού Αττικής 

κύριος Ιωάννης Δροσάκης. Αρχικά μας εξήγησε τη φύση του επαγγέλματός του, η οποία 

στηρίζεται στις αστυνομική σχολή. Ύστερα αναφέρθηκε στις διαφορές σχολές στο μηχανογραφικό 

που οδηγούν σε ένστολα επαγγέλματα. Μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα 

επαγγέλματα είναι ιδιαίτερα, απαιτητικά και έχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Ωστόσο το 

μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση και η σιγουριά του 

σταθερού μισθού. Βέβαια χρειάζεται πολύς κόπος για να πετύχεις και είναι γεγονός ότι αρκετοί 

παραιτούνται εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων και της μεγάλης πίεσης. Μας μίλησε για τις 

δυσκολίες της ζωής που οδηγούν πολλούς ανθρώπους στην επιλογή του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος για την κάλυψη των βιοποριστικών τους αναγκών. 

 

ΟΜΑΔΑ : POWER RANGERS ( Κρατημένος Άγγελος, Καρπουζλή Δέσποινα,  Δροσάκη 

Ελένη, Μαρκόπουλος Βασίλης ) 

 

 

Ο κ. Δροσάκης μας επισκέφθηκε σήμερα, για να μας μιλήσει  για το επάγγελμα του. Μας εξήγησε 

τις δυσκολίες αλλά και τα προτερήματα  του επαγγέλματος του αστυνομικού καθώς και όλων των 

στρατιωτικών επαγγελμάτων. Η παρουσία του ήταν πολύ ευχάριστη.  

ΟMΑΔΑ: THE PROS( Ζαχαράκης Γρηγόρης, Λεωνίδας Εκατομάτης, Φοίβος Καλούδης, 

Ελένη Μελισάρη , Δήμητρα Μπόικου) 

 

 

Σήμερα μας επισκέφτηκε ο κ. Δροσάκης  για να μας μιλήσει για το επάγγελμα του αστυνομικού. 

Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και βοήθησε πολλά παιδιά να καταλήξουν με ποιο 

επάγγελμα θα ήθελαν να ασχοληθούν στο μέλλον. Μολονότι το επάγγελμα του περιορίζεται στις 

δραστηριότητες της αστυνομίας είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και για άλλα παρεμφερή 

επαγγέλματα  όπως  γενικότερα όλες τις στρατιωτικές σχολές ,την κτηνιατρική  Σ.Α.Σ.Σ κ.λ.π. 

 

ΟΜΑΔΑ : ΟΙ ΠΑΝΑΘΛΙΟΙ (Παπαδήμος Δημήτρης, Μύαρης Φώτης, Μπρίκης Παναγιώτης, 

Σαββόγλου Εύη, Γερούτη Ελένη – Ουρανία) 

 

 

Οι εντυπώσεις που κερδίσαμε από τη σημερινή επίσκεψη του αστυνομικού κ.Δροσακη ήταν 

θετικές. Αρχικά, πληροφορηθήκαμε πως για να ασκήσει κάποιος το συγκεκριμένο επάγγελμα 

χρειάζεται να σπουδάσει στη σχολή αστυνομικών ή αξιωματικών που είναι ισότιμα με τα ΑΕΙ. 



Επιπλέον ,μάθαμε για τη φύση του επαγγέλματος ότι δηλαδή είναι πολύ  απαιτητικό λόγο του πολύ 

διαβάσματος και επικίνδυνο γιατί αρκετές φορές έχει να αντιμετώπιση ακραίες κατάστασης 

.Ακόμα μας ενημέρωσε ότι είναι ένα επάγγελμα χωρίς καθορισμένο ωράριο το οποίο δεν του δίνει 

χρόνο για την οικογένεια του. Τα θετικά αυτού του επαγγέλματος είναι η γρήγορη επαγγελματική 

αποκατάσταση λόγω της μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας και η σπάνια απόλυση. Ακόμα οι 

χρηματικές απολαβές είναι αρκετά υψηλές και χωρίς φόβο για μείωση του μισθού. Σαν 

συμπέρασμα κατέληξε στο ότι η κοινωνία είναι απαιτητική και χρειάζεται πολύ αγώνας και 

προσπάθεια για να καταξιωθεί κάποιος. 

ΟΜΑΔΑ : CLUB 4 (Τσιονας Χρήστος, Βασιλειάδου Αλεξάνδρα, Βασιλοπούλου Μαρία, 

Αντελέκε Χρήστος) 

 

 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Πιστεύουμε ότι κερδίσαμε πολλές γνώσεις και εμπειρίες από αυτό το πρότζεκτ. Αρχικά, μάθαμε με 

ποιον τρόπο να παίρνουμε συνεντεύξεις από επαγγελματίες κάνοντάς τους τις κατάλληλες 

ερωτήσεις. Ακόμα, είδαμε πόσα διάφορα επαγγέλματα υπάρχουν και πόσο δύσκολο είναι να 

επιλέξουμε ένα από αυτά. Ταυτόχρονα, μάθαμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να επιλέξουμε ένα 

επάγγελμα. Μέσα από συνεντεύξεις  πληροφορηθήκαμε για τα θετικά και τα αρνητικά μερικών 

επαγγελμάτων,  γεγονός που μας έκανε να σκεφτούμε πιο σοβαρά την επιλογή του μελλοντικού 

μας επαγγέλματος. Το μόνο που θα θέλαμε να αλλάξουμε είναι ο τρόπος παρουσίασης λόγω του 

ότι πιστεύουμε ότι ο τρόπος αυτός δεν είναι καθόλου πρακτικός ,θα χάσουμε χρόνο και ίσως 

κουράσουμε και τους ακροατές. Γενικά, όμως, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το πρότζεκτ που 

πιστεύουμε ότι δούλεψε ορθά. Ήταν μια πολύ κερδοφόρα και προσοδοφόρα εμπειρία που θα μας 

βοηθήσει και στο μέλλον. 

ΟΜΑΔΑ : CLUB 4 (Τσιονας Χρήστος, Βασιλειάδου Αλεξάνδρα, Βασιλοπούλου Μαρία, 

Αντελέκε Χρήστος) 

 

Με βάση την ερευνητική εργασία  <<επαγγελματικός προσανατολισμός-επιλογή επαγγέλματος>> 

κληθήκαμε εμείς οι τέσσερις ως ομάδα να πάρουμε συνέντευξη από άτομα του συγγενικού μας 

περιβάλλοντος σχετικά με το επάγγελμα που ασκεί ο καθένας τους.  

Όλη αυτή η διαδικασία απαιτούσε  καλή συνεργασία μεταξύ μας ,άριστη επικοινωνία , σεβασμό , 

όρεξη για δουλειά και υπευθυνότητα ,υπομονή κι επιμονή, πράγματα που κατά την γνώμη μας 

τηρήθηκαν από όλα τα μέλη της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας και τα 

τέσσερα μέλη της ομάδας δουλέψαμε με ευχάριστη διάθεση, με όρεξη για δημιουργικότητα , χαρά 

,με διάθεση να βοηθήσει το ένα μέλος το άλλο, χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις και τσακωμοί. 

Παρ' 'όλα αυτά υπήρξαν και στιγμές κούρασης και εξάντλησης , όμως συνεχίσαμε  το κάθε μέλος 

με το δικό του τρόπο την προσπάθεια αυτή, με την ελπίδα να βγεί κάτι καλό στο τέλος . 

 Μέσα από αυτή τη διαδικασία  όλοι μας βοηθηθήκαμε στην κατανόηση της φύσεως των 

επαγγελμάτων για τα οποία πήραμε συνέντευξη, στην διαμόρφωση καλύτερων και ορθότερων 

κριτηρίων για την  σωστή και ασφαλή επιλογή του επαγγέλματος που επιθυμεί ο καθένας μας. 

Ακόμη το πρότζεκτ συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των πνευματικών, των ψυχικών και των 

σωματικών δυνατοτήτων μας ,στην εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με άλλα πρόσωπα 

,στην γνώση περισσότερων επαγγελμάτων , καθώς και στην κατανόηση των δυσκολιών που είναι 



πολύ πιθανό να υπάρξουν όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή ορισμένων από των παραπάνω 

επαγγελμάτων. 'Ετσι μπορέσαμε και τα τέσσερα μέλη να πετύχουμε τον αρχικό μας στόχο , ο 

οποίος ήταν η πλήρης επίτευξη της συγκεκριμένης εργασίας.  

ΟΜΑΔΑ : POWER RANGERS ( Κρατημένος Άγγελος, Καρπουζλή Δέσποινα,  Δροσάκη 

Ελένη, Μαρκόπουλος Βασίλης ) 

 

 

 

 

                                             ΤΕΛΟΣ 


