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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ-ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ 

 
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

NURSERY & MANUFACTURING - PROCESSING OF OLIVE TREE - PEANUT PLANT PRODUCTS TECHNICIAN 

 
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 τις ποικιλίες και τα βασικά στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών και κυρίως της ελιάς και της 
φιστικιάς. 

 Ξεχωρίζει τους σωστούς τρόπους πολλαπλασιασμού τους των φυτών με έμφαση στην ελιά και στην φιστικιά. 

 Προσδιορίζει τους παράγοντες αύξησης, ωρίμανσης και βελτίωσης των φυτών και κυρίως της ελιάς και της φιστικιάς. 

 Απαριθμεί τις κυριότερες ασθένειες και τους κυριότερους εχθρούς των φυτών και κυρίως της ελιάς και της φιστικιάς 
καθώς και των τρόπων καταπολέμησής τους. 

 Προσδιορίζει τον σωστό χρόνο, τρόπο και μέσα συγκομιδής των προϊόντων της ελιάς και της φιστικιάς. 

 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές εδαφολογίας και λιπασματολογίας. 

 Διατυπώνει τους κινδύνους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο από την χρήση χημικών ουσιών κατά την καλλιέργεια.  

 Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων καθώς και του 
εξοπλισμού μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας ελιάς και φιστικιάς. 

 Προσδιορίζει την σύσταση και τις ιδιότητες των καρπών της ελιάς και της φιστικιάς. 

 Διατυπώνει τις βασικές οικονομικές αρχές για τη λειτουργία μιας αγροτικής επιχείρησης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Διενεργεί δειγματοληψίες και αναλύσεις εδάφους και προετοιμάζει τα εδαφικά δείγματα για ανάλυση στο εργαστήριο. 

 Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές στο έδαφος και στα δέντρα (ελιά, φιστικιά). 

 Εφαρμόζει τις σωστές μετασυλλεκτικές διαδικασίες για να μην αλλοιωθούν οι καρποί. 

 Διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 Σχεδιάζει τα απαραίτητα αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα μιας καλλιέργειας. 

 Υπολογίζει τα κόστη, τις δαπάνες και τα κέρδη μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ελιάς-φιστικιάς και μιας μεταποιητικής 
μονάδας προϊόντων ελιάς-φιστικιάς. 

 Εφαρμόζει με επάρκεια τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ για την αποτελεσματική εμπορία των γεωργικών προϊόντων. 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Συντονίζει τις εργασίες και τις απαραίτητες διαδικασίες για  την ορθή λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και μιας 
μεταποιητικής μονάδας προϊόντων ελιάς-φιστικιάς. 

 Αντιλαμβάνεται τη  χρησιμότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ στην εμπορία των προϊόντων του.  

 

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 θερμοκήπια και σε εταιρείες εμπορίας θερμοκηπιακού υλικού. 

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. 
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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/ 

 

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  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

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) 
 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι 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: 

Εξοπλισμός θερμοκηπίων, Γεωργική τεχνική Ι,ΙΙ, Γενική φυτοτεχνία, Καλλιέργειες θερμοκηπίου, Υδροπονικές καλλιέργειες, Εδαφολογία, 
Φυτοπροστασία, Γεωργική οικονομία, Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας – Προστασία περιβάλλοντος, Άσκηση επαγγέλματος, Χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά. 

 

 

 

 

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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