Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:

OPERATOR OF FARMING BUSINESSES
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ

Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών.

Αντιστοιχίζει τα καλλιεργούμενα φυτά με τον σωστό τρόπο πολλαπλασιασμού τους.

Προσδιορίζει τους παράγοντες αύξησης, ωρίμανσης και βελτίωσης των φυτών.

Απαριθμεί τις κυριότερες ασθένειες και τους κυριότερους εχθρούς των φυτών, καθώς και των τρόπων καταπολέμησής τους.

Προσδιορίζει τον σωστό χρόνο, τρόπο και τα μέσα συγκομιδής των προϊόντων.

Αναγνωρίζει τις κυριότερες φυλές των αγροτικών ζώων και τα χαρακτηριστικά τους.

Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της ανατομίας και φυσιολογίας των αγροτικών ζώων.

Αναφέρει τις βασικές αρχές διατροφής αγροτικών ζώων.

Περιγράφει τους κύριους κλάδους της ζωικής παραγωγής, τα προβλήματα και τις προοπτικές τους, καθώς και τα κυριότερα
κτηνοτροφικά προϊόντα.

Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές εδαφολογίας και λιπασματολογίας.

Συνοψίζει τα είδη και τις ποικιλίες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των δενδροκομικών καλλιεργειών και των ανθοκηπευτικών
καλλιεργειών, καθώς και τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις και τις τεχνικές καλλιέργειας.

Καταγράφει τους παράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Διακρίνει τη χρησιμότητα και τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής καλλιέργειας και των προϊόντων της.

Αναφέρει την έννοια, τους στόχους και τον ρόλο του θεσμού των συνεταιρισμών.

Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για την προετοιμασία του εδάφους, για την καλλιέργεια του εδάφους μετά το
φύτρωμα και για τη διαμόρφωση του εδάφους για τη συγκομιδή, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Σχεδιάζει ένα αποτελεσματικό σύστημα αμειψισποράς.

Χειρίζεται με αποτελεσματικότητα τα αγροτικά ζώα στις διάφορες φάσεις της ζωής τους και της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Παρέχει πρώτες βοήθειες στα αγροτικά ζώα για ορισμένες ασθένειες, τα βοηθά κατά τον τοκετό και παρέχει τις απαραίτητες
περιποιήσεις των νεογέννητων.

Εντοπίζει και αποκαθιστά τις βασικές βλάβες των γεωργικών μηχανημάτων.

Διαχειρίζεται με ενδεδειγμένους τρόπους τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα π.χ. βιομάζα.

Σχεδιάζει στάβλους και εγκαταστάσεις σπορίων και θερμοκηπίων λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη τοποθέτηση του απαραίτητου
εξοπλισμού.

Σχεδιάζει τα απαραίτητα αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα μιας καλλιέργειας.

Διαμορφώνει τα σωστά σιτηρέσια για κάθε περίοδο ανάπτυξης των αγροτικών ζώων.

Σχεδιάζει και εγκαθιστά αποτελεσματικά σπορία και θερμοκήπια.

Υπολογίζει τις διάφορες μορφές κόστους και παραγωγικών δαπανών.

Εφαρμόζει τις αρχές του Μάρκετινγκ για την αποτελεσματική εμπορία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Εκτιμά την αξία του συνόλου ή μέρους μιας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Διαχειρίζεται είτε αυτόνομα είτε ως μέλος μιας ομάδας κάθε γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση αξιολογώντας τους παράγοντες
που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των συντελεστών κάθε γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής.

Αναλαμβάνει υπεύθυνα τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για την έναρξη-διατήρηση-επέκταση της γεωργοκτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης.

Συντονίζει τις εργασίες και τις απαραίτητες διαδικασίες για την ορθή λειτουργία μιας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
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Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. |
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Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του
βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019
| europass.cedefop.europa.eu
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4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε αγροτικές επιχειρήσεις και σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών
προϊόντων.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 /
Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει
5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
τίτλου σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών

1

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1
Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1
Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο
πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013)
7.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Γενική φυτική παραγωγή, Γενική ζωική παραγωγή, Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Γεωργικοί ελκυστήρες και μηχανήματα,
Γεωργικές κατασκευές, Γεωργία και περιβάλλον, Γεωργική και Συνεταιριστική οικονομία, Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, Δενδροκομία,
Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες, Διατροφή ζώων, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις και βελτιώσεις εδαφών, Γεωργική λογιστική και αγροτική
εκτιμητική, Αγροτική πολιτική, Αγροτική κοινωνιολογία, Εισαγωγή στη βιολογική γεωργία, Κοστολόγηση προϊόντων, Μarketing
αγροτικών προϊόντων, Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες, οργάνωση – Διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Αξιολόγηση επενδύσεων,
Αγροτική ανάπτυξη, Επικοινωνία και προσωπική ανάπτυξη, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/
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