
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΤΣΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΣ



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο
τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των
μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της
κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης
και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να
εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

Το δύσκολο αυτό επάγγελμα, που θεωρείται από τους περισσότερους
ως λειτούργημα, δεν ανταμείβεται ανάλογα. Η αμοιβή των καθηγητών
κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ζήσει άνετα
ένας μέσος άνθρωπος.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Για να μπορέσει κάποιος να ασκήσει αυτό το επάγγελμα χρειάζεται 
κάποιες προϋποθέσεις

α) θα πρέπει να έχει τελειώσει κάποια σχολή σχετικά με το επάγγελμα αυτό.

β) θα πρέπει το πτυχίο που θα πάρει να έχει πιστοποιηθεί από τη Δημόσια 
Αρχή.

γ) θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλμστος.





ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

1) Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα
σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και
εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της
εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την
καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της
εκπαίδευσης.

2)Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
3) Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους.

4) Συνεργάζονται με τους μαθητές και σέβονται την προσωπικότητά 
τους.

5) Καθηγητής, ο οποίος επιβάλλει σε μαθητή την ποινή της ωριαίας
αποβολής, είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει γραπτώς το λόγο της
αποβολής στο ποινολόγιο και να ενημερώσει τον κηδεμόνα του μαθητή.

6) Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν
θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
7) Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δηλώνουν τα προγραμματισμένα 

διαγωνίσματα στο ειδικό τετράδιο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και φροντίζουν 
για την τήρησή τους.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο χώρος εργασίας αυτού του επαγγέλματος είναι εσωτερικός χώρος 
(γυμνάσιο).

Το ωράριο εργασίας είναι οχτώ ώρες καθημερινά. Εάν το άτομο αυτό 
που ασκεί το επάγγελμα μένει εκτός περιοχής προβλέπονται και 
μετακινήσεις.

Σε αυτή τη δουλειά αυτό το άτομο θα έχει την ευκαιρία κοινωνικών 
γνωριμιών καθώς θα συνεργαστεί και με άλλα άτομα που ασκούν το 
επάγγελμά τους στον ίδιο χώρο.





ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Σε αυτό το επάγγελμα δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να αρχίσεις να 

διδάσκεις αλλά υπάρχει κάποιο όριο για να βγεις στην σύνταξη το οποίο είναι 
από 68 χρονών.

Χρειάζεται κάποια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια ή σε σχολές 
εξάσκησης του επαγγέλματος αυτού.Ακόμα χρειάζεται άδεια ασκήσεως του 
επαγγέλματος από την Δημόσια Αρχή για να μπορέσεις να διδάξεις αυτό το 
μάθημα.Φυσικά για να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα θα πρέπει να είναι 
εύστροφος και να έχεις καλή γνώση των μαθηματικών.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ο ετήσιος μισθός καθηγητή γυμνασίου είναι 14.104 ευρώ μικτά δηλαδή 

1.007 ευρώ το μήνα μικτά ενώ στην ευρωζώνη είναι ετησίως 27.335 ευρώ 
μικτά κι το μήνα 1.952 ευρώ μικτά.

Το να είσαι καθηγητής δεν είναι μόνιμη δουλειά καθώς υπάρχουν 
αναπληρωματικοί καθηγητές για κάθε ειδικότητα.Επίσης στην δουλειά αυτή 
μπορεί και να υπάρξουν δυνατότητες προαγωγής όπως από ένα μόνιμο 
καθηγητή σε Διευθυντή του σχολείου.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Δεν μπορεί κάποιος να ασκήσει αυτό το επάγγελμα σε όποια πόλη 

θέλει γιατί πηγαίνεις να διδάξεις εκεί που θα σε διορίσουν.

Στο μέλλον αυτό το επάγγελμα θα εκσυγχρονιστεί και τα μαθήματα θα 
γίνονται μέσω υπολογιστή και δεν θα υπάρχει απευθείας σχέση με τους 
μαθητές.



Σ.Ε.Π

Ομαδική Εργασία

Ιατρός

Β’ Ομάδα

 Ευαγγέλου Δημήτρης

 Λιόντου Ραφαέλα

 Μαγγίνας Χρήστος

 Μάρκου Κλεόνα

Σχ. Έτος 2015-2016
Τμήμα Γ3΄



Περιγράφοντας ένα επάγγελμα

 Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο επάγγελμα.

 Το επάγγελμα αυτό προφέρει στον εργαζόμενο επαγγελματική επιτυχία και 
κέρδη.

 Για να μπορέσει κάποιος να εξασκήσει το επάγγελμα του ιατρού πρέπει να 
αποφοιτήσει από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου.

15



Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα

1.Η φύση της εργασίας

 Σε αυτή τη δουλειά ο γιατρός εξετάζει και κάνει διάγνωση για την πάθηση 
του ασθενούς και είναι υπεύθυνος για τον κατάλληλο συνδυασμό 
φαρμάκων που πρέπει να λάβει ο ασθενής.

 Ένας γιατρός είναι υπεύθυνος για την σωστή διάγνωση της ασθένειας αλλά 
και τη σωστή λήψη φαρμάκων που πρέπει να προβεί ο ασθενής.

 Ανάλογα με την ειδικότητα ο κάθε ιατρός χρησιμοποιεί και τα κατάλληλα 
εργαλεία, πχ. ένας παθολόγος χρησιμοποιεί το στηθοσκόπιο.
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Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα

2.Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας

 Το επάγγελμα ασκείται σε εσωτερικό χώρο, το ιατρείο.

 Ενδέχεται να προβλέπονται μετακινήσεις.

 Το ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα, Τετάρτη 8.00-14.00 και Τρίτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή 8.00-14.00 και 18.00-20.00.

 Είναι σχετικά μια ακίνδυνη δουλειά.

 Υπάρχει ευκαιρία κοινωνικών γνωριμιών και επαφών.

 Μπορείς να εργαστείς είτε μόνος σου είτε με άλλους.
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Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

1. Προσωπικές Δεξιότητες-Ικανότητες-Ενδιαφέροντα

 Είναι ένα αρκετά σημαντικό επάγγελμα και έχει σε υψηλό επίπεδο το 
συναίσθημα της προσφοράς.

 Για να τα βγάλεις πέρα σε αυτή τη δουλεία πρέπει να σου αρέσει πολύ και 
να είσαι αρκετά καλός πάνω σε αυτό.

 Το στοιχείο της προσωπικότητάς μου που αξιοποιείται μέσα από το 
επάγγελμα του ιατρού είναι το συναίσθημα της προσφοράς.

 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες φυσικές ικανότητες για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα.

 Για να εισέλθει κάποιος στο επάγγελμα πρέπει να έχει αποφοιτήσει από 
την Ιατρική και κάτι τέτοιο συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των 28 ετών.
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Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

2.Εκπαιδευτικά και άλλα τυπικά προσόντα

 Για να γίνει κάποιος ιατρός πρέπει πρώτα να σπουδάσει στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα των Επιστημών Υγείας.

 Είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών.

 Εκτός από τις γνώσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
στο Πανεπιστήμιο δεν απαιτούνται άλλες γνώσεις.

 Μετά το Πανεπιστήμιο ακολουθεί η πρακτική εξάσκηση.

 Χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος από την περιφέρεια.
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Τι αποφέρει η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

1.Υλικές ή άλλες αμοιβές

 Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 1.500€ .

 Υπάρχουν επιπλέον αμοιβές (από τους ασθενείς).

 Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα (πχ. μπόνους 
εταιρειών).
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Τι αποφέρει η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

2.Προοπτικές Εργασίας

 Βάση των σημερινών δεδομένων δεν προβλέπεται προσφορά εργασίας στο 
επάγγελμα.

 Εάν κάποιος διοριστεί στο δημόσιο αποτελεί μόνιμη απασχόληση.

 Υπάρχει δυνατότητα προαγωγής σ’ αυτή τη δουλειά.

 Το επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί σε οποιαδήποτε πόλη.

 Οι δεξιότητες σ’ αυτή τη δουλειά μπορούν να αγιοποιηθούν στην έρευνα.

 Το μέλλον φαίνεται δυσοίωνο. 

21



ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

• Ζήκος Θεόφιλος

• Κοντογεώργου Αικατερίνη

• Μάκη Μαρία

• Μάρη Ιωάννα



Η ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας:

Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 1984 από τη συγχώνευση Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Πόλεων, και ως το Φεβρουάριο του 1985 υπήρξε μία δοκιμαστική περίοδος συναρχηγίας, όπου ο
τελευταίος Αρχηγός της Χωροφυλακής Εμμανουήλ Μπριλλάκης και ο τελευταίος Αρχηγός της
Αστυνομίας Πόλεων Παναγιώτης Ραφτόπουλος καθοδηγούσαν ταυτόχρονα το νέο Σώμα.

Οργάνωση:
Η αστυνομία είναι κατανεμημένη οργανικά σε:
• Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις σε επίπεδο Περιφερειών
• Αστυνομικές Διευθύνσεις σε επίπεδο νομών (σε μεγάλους νομούς υπάρχουν περισσότερες
Διευθύνσεις). Μερικές από τις Διευθύνσεις είναι οι: Γενικής Αστυνόμευσης, Δημόσιας Ασφάλειας,
Κρατικής Ασφάλειας (ασχολείται με την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος), Τροχαίας,
Δημοσίων Σχέσεων, Διαβατηρίων, Χειρισμού Κρίσεων, Αλλοδαπών, Αστυνομικού Προσωπικού, και
άλλες. Υπάρχουν και οι Ειδικές Υπηρεσίες, που συνήθως υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό και έχουν
εδαφική αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα: η πιο σημαντική ίσως είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών
Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) που συνήθως αναφέρεται από τα ΜΜΕ ως Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Συστάθηκε το 1987-1988 με Υπουργό Δημόσιας Τάξης τον πρώην Στρατηγό των ΛΟΚ Αντώνη
Δροσογιάννη και Αρχηγό ΕΛΑΣ τον Αντιστράτηγο Αρκούδα. Γνωστές έχουν γίνει επίσης η Ειδική
Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα και οι Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ και
ΔΙ.ΑΣ.



Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα:
• επικινδυνότητα, ανιδιοτέλεια, αμεσότητα, ταχύτητα, υπευθυνότητα.

Προσφορά του επαγγέλματος στον εργαζόμενο:
• μηνιαίο μισθό, ηθική ικανοποίηση, έκκριση αδρεναλίνης.

Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος:
• ήθος, δυναμισμό, θάρρος, επιβλητικότητα, ευστροφία, αντίληψη, κοινωνική επιδεξιότητα, 

παρατηρητικότητα, πειθαρχία, συνέπεια, ψυχραιμία, ταχεία αντίδραση, πνεύμα συνεργασίας. 

• Αγωνίσματα:
1) Δρόμος 100m σε χρόνο 16s (1 προσπάθεια)
2)      Δρόμος 1000m σε χρόνο 4min και 20s (1 προσπάθεια) 
3)      Άλμα σε ύψος με φόρα, τουλάχιστον 1,05 m (3 προσπάθειες)
1) Άλμα σε μήκος με φόρα, τουλάχιστον 3,6m (3 προσπάθειες) 
2) Ρίψη σφαίρας (7,275 kg) σε απόσταση τουλάχιστον 4,5m (3 προσπάθειες ανά χέρι) 

• Ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,7m χωρίς υποδήματα.
• Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος η εγκλημάτων ή 

ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χωράς, παραχάραξης, 
κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας κλπ. ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο 
τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. 



Η φύση της εργασίας

Ποια είναι ακριβώς τα πράγματα που κάνει κάποιος σε αυτήν τη δουλειά (καθήκοντα – υπευθυνότητες) :

• διαφύλαξη έννομης τάξης, προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών ,επιτηρεί
διάφορους χώρους , φροντίζει για την ασφάλεια πολιτικών προσώπων και ξένων διπλωματών,
δέχεται σήμα για βοήθεια σε περίπτωση κλοπών, ένοπλων ή βίαιων επεισοδίων, συγκρούσεις
αυτοκινήτων, μεταφορά τραυματισμένων στο νοσοκομείο, πιστοποίηση ταυτότητας και γνησιότητα
υπογραφής, παίρνουν καταθέσεις από πολίτες , ελέγχουν παραβάτες, ρυθμίζουν ασφαλή και ομαλή
κίνηση οχημάτων

Τι είδους εργαλεία χρησιμοποιεί : 

• όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες, αστυνομική ράβδο, ασπίδες, χημικά, ασύρματο,περικνημίδες,
κράνος



Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας

Ποιος είναι ο χώρος άσκησης του επαγγέλματος ( ύπαιθρος, εσωτερικός χώρος, θάλασσα ):

• Εσωτερικοί Χώροι : Αστυνομικές και δημόσιες υπηρεσίες, πρεσβείες, τράπεζες, εφορίες, δημόσια ταμεία

• Εσωτερικοί Χώροι : Αστυνόμευση περιοχών, γηπέδων, ανοιχτών χώρων, οδικού δικτύου, υπηρεσία 
εναέριων μέσων

Ποιο είναι το ωράριο εργασίας:

• Το ωράριο εργασίας ανάλογα με την υπηρεσία κυμαίνεται από έξι(6) – οχτώ(8) ώρες

Προβλέπονται μετακινήσεις:

• Προβλέπονται μετακινήσεις για υπηρεσία μόνο με εντολές ανωτέρων

Είναι επικίνδυνη δουλειά ( κίνδυνοι ατυχημάτων, ασθενειών ):

• Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος στην προσπάθεια άμεσης πρόσβασης στον τόπο της κλήσης ή λόγω 
βροχής καθώς και ο κίνδυνος  ασθενειών λόγω του κρύου

Υπάρχει ευκαιρία κοινωνικών επαφών και γνωριμιών:

• Υπάρχει ευκαιρία κοινωνικών επαφών γιατί εργάζονται ανάμεσα στους πολίτες για τους πολίτες

Εργάζεται κανείς μόνος του ή με άλλους:

• Σε μερικές υπηρεσίες εργάζονται μόνοι τους όμως στις περισσότερες μαζί με άλλους συναδέλφους



Προσωπικές δεξιότητες - Ικανότητες – Ενδιαφέροντα

Σε ποια προσωπικά σας ενδιαφέροντα ανταποκρίνεται αυτή η εργασία:

• Δράση, μηχανές, αδρεναλίνη, επικινδυνότητα, ανιδιοτελής προσφορά

Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου αξιοποιούνται κατά την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος:

• Υπευθυνότητα, σοβαρότητα, αγάπη για συνάδελφο – συνάνθρωπο, ψυχραιμία

Υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα:

• Η εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία γίνεται μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας

Εκπαιδευτικά και άλλα τυπικά προσόντα

Τι εκπαίδευση απαιτείται για αυτήν την εργασία:

• Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί θα πρέπει να μάθουν τους νόμους του κράτους, για τα ναρκωτικά 
καθώς επίσης σκοποβολή και αυτοπροστασία- αυτοάμυνα. 

Τι άλλες γνώσεις χρειάζονται:

• Οι αστυνομικοί είναι απαραίτητο να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου. Δεν απαιτείται να γνωρίζουν κάποια 
ξένη γλώσσα, να έχουν κάποια επιμόρφωση ή άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος



Τι αποφέρει η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

Υλικές ή άλλες αμοιβές

Ποιος είναι ο μέσος μηνιαίος μισθός:

• Ο μέσος μηνιαίος μισθός ενός αστυνομικού είναι τα  785 ευρώ

Υπάρχουν επιπλέον αμοιβές (πριμ):

• Στον βασικό μισθό των αστυνομικών προστίθενται 45 ευρώ για κάθε πενθήμερο και επιπλέον 
χρήματα για τις βραδινές υπηρεσίες οι οποίες δεν ξεπερνούν τις έξι (6)

Υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα, εκτός των αμοιβών, από την εργασία αυτή (επιδόματα – εκπτώσεις):

• Εκπτώσεις : Δωρεάν εισιτήρια για αστικές μεταφορές, έκπτωση 50% σε εισιτήρια υπεραστικών
μεταφορών και εκπτώσεις σε προϊόντα καταστημάτων με τα οποία συνεργάζεται η Ελληνική
Αστυνομία

• Επιδόματα : Η Ελληνική Αστυνομία μεριμνά για τους έγγαμους, τους διαζευγμένους, τους εν 
διαστάσει συζύγους και για τους χήρους με τέκνα καταβάλλοντας στον μηνιαίο μισθό τους το ποσό των 
200 ευρώ. Όταν πληρώνονται και οι δύο τα προστατευόμενα μέλη (τέκνα) λαμβάνονται υπόψη μόνο 
για τον έναν εξ αυτών.



Προοπτικές εργασίας

Προβλέπεται προσφορά εργασίας στο επάγγελμα αυτό:

• Η προσφορά νέων θέσεων εργασίας παρουσιάζει αργούς ρυθμούς, ενώ η ζήτηση για το επάγγελμα είναι 
αυξημένη , αφού συνεπάγεται μόνιμη και σταθερή απασχόληση

Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα αυτό για δικό σου λογαριασμό:

• Δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα για δικό σου λογαριασμό παρά μόνο για το κράτος και την κοινωνία

Υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης ή προαγωγής σε αυτήν τη δουλειά:

• Οι βαθμοί της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκινώντας από τον κατώτερο προς τον ανώτερο είναι οι εξής :
Αστυφύλακας, Υπαρχιφύλακας, Αρχιφύλακας, Ανθυπαστυνόμος, Υπαστυνόμος Β΄, Υπαστυνόμος Α΄,
Αστυνόμος Β΄, Αστυνόμος Α΄, Αστυνομικός Υποδιευθυντής , Αστυνομικός Διευθυντής, Ταξίαρχος,
Υποστράτηγος, Αντιστράτηγος, Στρατηγός

Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα αυτό στην πόλη όπου επιθυμείς να ζήσεις:

• Ναι, κατόπιν σχετικής άδειας από τον Αστυνομικό Διευθυντή και εφόσον υπάρχει Αστυνομικό Τμήμα 
στην περιοχή

Οι δεξιότητες που απαιτούνται γι’ αυτήν τη δουλειά μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλη απασχόληση:

• Οι δεξιότητες του συγκεκριμένου επαγγέλματος μπορούν να αξιοποιηθούν στα υπόλοιπα σώματα 
ασφαλείας ( Λιμενικό – Πυροσβεστικό Σώμα )



ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Κόκκαλη Ειρήνη

Κύρκου Καλλιόπη

Κωστάκος Γρηγόρης

Λαμπρούσης Κωνσταντίνος
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Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα 

1. Η φύση της εργασίας 

Ένας πιλότος πολεμικής αεροπορίας είναι υπεύθυνος για :

 Τη φύλαξη και προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου από κάθε είδους 

παραβιάσεις

 Η παροχή εναέριας υποστήριξης σε επιχειρήσεις τόσο στον Ελληνικό Στρατό όσο 

και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και παράλληλα η έρευνα και διάσωση

 Πυρόσβεση

 Παροχή κάθε δυνατής ανθρωπιστικής βοήθειας ακόμα και σε άλλες χώρες όταν 

παρίσταται έκτακτη ανάγκη

Εξοπλισμός :

 Αεροσκάφη

 Όργανα και αεροβοηθήματα που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης του 

αεροσκάφους (ραντάρ, οθόνες απεικόνισης στοιχείων, συσκευές ασύρματης 

επικοινωνίας κ.α. )

 Αλεξίπτωτο

 Ειδικό προσωπικό εξοπλισμό

 Ειδικές φόρμες πτήσης



Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα

2.   Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας

 Το επάγγελμα ασκείται στον εναέριο χώρο κάθε χώρας

Το ωράριο εργασίας δεν είναι συγκεκριμένο και δεν έχει σταθερές ημέρες αργίας

 Προβλέπονται συνεχείς μετακινήσεις στον εναέριο χώρο της κάθε χώρας

 Το άγχος, η ένταση, η σωματική και η πνευματική εγρήγορση για ασφαλή 

πτήση, αποτελούν σχεδόν καθημερινές ψυχοσωματικές καταστάσεις. Είναι ένα 

ιδιαίτερα απαιτητικό και επικίνδυνο επάγγελμα. Οι Ιπτάμενοι της πολεμικής 

αεροπορίας έχουν επιπρόσθετα δύσκολες βάρδιες και εξασκούνται στο χειρισμό 

των όπλων ή των εκρηκτικών που μεταφέρουν. Επίσης οι συνθήκες που 

επικρατούν κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως η ατμοσφαιρική πίεση της 

καμπίνας, οι αυξομειώσεις ύψους και θερμοκρασίας, οι συνεχείς κλιματικές 

αλλαγές και οι διαφορές στην ώρα , μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία τους

 Οι κοινωνικές επαφές και γνωριμίες είναι αρκετές

 Ένας πιλότος πολεμικής αεροπορίας εργάζεται κυρίως μόνος του



Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

Προσωπικές δεξιότητες – Ικανότητες - Ενδιαφέροντα

 Υψηλές αποδοχές καθώς και παροχή ορισμένων προνομίων , όπως 

δωρεάν εισιτήρια, δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο με ειδικά 

προγράμματα που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρίες, επιδόματα, 

εκτός έδρας αποζημίωση κ.α.

 Πρέπει να είσαι υπεύθυνος , πειθαρχημένος , θαρραλέος , 

ψύχραιμος , με καλά αντανακλαστικά , σε καλή φυσική κατάσταση και 

υγιής , με ηγετικές ικανότητες και αποφασιστικότητα 

 Από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου κατά την άσκηση 

του συγκεκριμένου επαγγέλματος , αξιοποιούνται το θάρρος , η 

ψυχραιμία , η αυτοπεποίθηση , η υπευθυνότητα  και η εγρήγορση

 Απαιτείται πολύ καλή φυσική κατάσταση και άριστη όραση

 Για να μπεις σε μια σχολή πιλοτών πρέπει να είσαι μεταξύ 17 και 21 

ετών



Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

Εκπαιδευτικά και άλλα τυπικά προσόντα

 Εκπαίδευση στη Στρατιωτική Σχολή Ικάρων, τόσο για την πλοήγηση των 

αεροσκαφών, όσο και σε άλλα στρατιωτικά καθήκοντα και στη χρήση όπλων. 

Η εκπαίδευση των Πιλότων αυτών είναι διαρκής και καθημερινή

 Υποχρεωτική είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσιμη η γνώση και 

άλλων ξένων γλωσσών

 Πρέπει αρχικά να έχει περάσει από ειδικές ιατρικές εξετάσεις, που 

πιστοποιούν ότι είναι κατάλληλος από σωματική άποψη για το επάγγελμα 

αυτό

 Απαραίτητα στοιχεία είναι η υπευθυνότητα, η πειθαρχία, η συνέπεια η 

εγρήγορση, η ετοιμότητα, η  ψυχραιμία ,το θάρρος, η υπολογιστική ικανότητα και 

αντίληψη του χώρου, του χρόνου και των αποστάσεων , ταχύτατα 

αντανακλαστικά κ.α.



Τι αποφέρει η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

Υλικές ή άλλες αμοιβές

 Οι μισθοί για αξιωματικούς οπό πέντε έως είκοσι χρόνια είναι 980 έως 1.620 

ευρώ. Πιλότος με βαθμό σμηναγού με 15 χρόνια προϋπηρεσίας, παντρεμένος με 

ένα παιδί, λαμβάνει μισθό περίπου 1.520 ευρώ. Πιλότος με βαθμό αντισμηνάρχου 

(27χρόνια), παντρεμένος και με δύο παιδιά, λαμβάνει 2.136. 

 Το πτητικό επίδομα κυμαίνεται, ανάλογα με το βαθμό και την προϋπηρεσία, από 

2.000 έως 9.000 ευρώ το εξάμηνο. Το περίφημο πτητικό επίδομα (επικινδυνότητας) 

για πιλότο με την ίδια προϋπηρεσία φτάνει τα 18.000 ευρώ το χρόνο. Πιλότος με 

βαθμό αντισμηνάρχου (27χρόνια), παντρεμένος και με δύο παιδιά λαμβάνει ως 

πτητικό επίδομα ετησίως 18.000 ευρώ, ενώ με τη νέα ρύθμιση θα παίρνει 12.000.

 Εκτός αυτών στους πιλότους παρέχονται και ορισμένα προνόμια ( δωρεάν 

εισιτήρια, δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο με ειδικά προγράμματα που 

εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρίες , εκτός έδρας αποζημίωση κ.α. )



Τι αποφέρει η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος

Προοπτικές Εργασίας

 Υψηλή ζήτηση , καθώς δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά στελεχών για ένα 

επάγγελμα με απαιτητικές σπουδές και δύσκολες συνθήκες εργασίας

 Το επάγγελμα δεν μπορεί να ασκηθεί για προσωπικό λογαριασμό

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων ο απόφοιτος ονομάζεται Μόνιμος 

Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των 

Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

 Οι σπουδές μπορούν να γίνουν στη Σχολή Ικάρων ( Δεκέλια Αττικής ) και σε 

άλλες σχολές του εξωτερικού

 Οι ίδιες δεξιότητες απαιτούνται και από έναν απλό Πιλότο ή έναν Πιλότο 

Πολιτικής Αεροπορίας

Με ζήτηση 700.000 πιλότων παγκοσμίως και άλλων τόσων τεχνικών το 

επάγγελμα μπήκε στη λίστα με ’’ Τα επαγγέλματα του μέλλοντος’’


