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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους, 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον 

τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 
 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το κύριο αντικείµενο σπουδών της ειδικότητας είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν σε 

φυτοτεχνικές επιχειρήσεις και αρχιτεκτονική τοπίου. Με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγ-

γελµα είτε ως στελέχη φυτοτεχνικών επιχειρήσεων είτε ως αυτοαπασχολούµενοι. 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της ειδικότητας δραστηριοποιούνται στους εξής τοµείς: 

� Παραγωγής και διάθεσης φυτών και σκευασµάτων που αφορούν κηποτεχνικές δοµές. 

� ∆ιάθεσης φυτικών προϊόντων. 

� Μελετών, εγκατάστασης και συντήρησης κηποτεχνικών εφαρµογών. 

� Σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον τοµέα πρασίνου. 

Οι µαθητές της ειδικότητας, στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατός τους µπορούν να ασχολούνται µε 

τα παρακάτω αντικείµενα και δραστηριότητες: 

� Σε φυτωριακές επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας φυτών. 

� Σε θερµοκηπιακές επιχειρήσεις παραγωγής ανθοκηπευτικών φυτών. 

� Σε εταιρίες εµπορίας ανθέων. 

� Σε εταιρίες πώλησης και διακίνησης φυτικών υλικών και σκευασµάτων. 

� Σε εταιρίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

� Σε εταιρίες εφαρµογών και συντήρησης κηποτεχνικών έργων. 

Ειδικά όταν αφορούν τους ΟΤΑ, οι πτυχιούχοι µπορούν να ασχολούνται µε τη: 

� συντήρηση υπαρχόντων κηποτεχνικών δοµών, 

� εγκατάσταση ή αντικατάσταση φυτικού υλικού από πάρκα και νησίδες, 

� διαµόρφωση και µορφοποίηση δενδροστοιχιών, 

� εγκατάσταση και διατήρηση των αρδευτικών δικτύων των πάρκων. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας – πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 
� Κατονοµάζουν τις καλλιέρ-

γειες ανθοκοµικών και λαχα-

νοκοµικών φυτών στην Ελλά-

δα. 

� Αναλύουν τη σηµασία των 

ανθοκηπευτικών καλλιερ-

γειών ως επιχειρηµατική δρα-

στηριότητα και διακρίνουν 

την καλλιέργεια ανθοκοµικών 

φυτών εσωτερικού και εξωτε-

ρικού χώρου και λαχανοκοµι-

κών φυτών ως παραγωγικές 

δραστηριότητες. 

� Αναφέρουν τα είδη των ανθο-

κοµικών φυτών εσωτερικού 

και εξωτερικού χώρου, ετήσια 

και πολυετή. 

� Αναφέρουν τα λαχανοκοµικά 

φυτά και τα κατηγοριοποιούν 

ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές 

τους. 

� Αναλύουν τα είδη πολλαπλα-

σιασµού των φυτών (µέθοδοι 

και πολλαπλασιαστικό υλικό). 

� Αναφέρουν τις απαιτούµενες 

καλλιεργητικές φροντίδες σε 

ανθοκοµικά και λαχανοκοµι-

κά φυτά στο χωράφι ή στους 

κήπους, στο θερµοκήπιο και 

στους εσωτερικούς χώρους. 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μηχανήµατα & εργαλεία φυτο-

τεχνικών έργων 
� Αναφέρουν τα εργαλεία και 

τα µηχανήµατα που χρησιµο-

ποιούνται στις φυτοτεχνικές 

εργασίες. 

� Κατατάσσουν τα εργαλεία και 

τα µηχανήµατα ανάλογα µε τη 

χρήση τους. 

� Αναφέρουν τα χαρακτηριστι-

κά τους και περιγράφουν τη 

λειτουργία τους. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

 

 

 

• Αναπτύσσουν τις αναγκαίες 

γεωργικές δεξιότητες και καλ-

λιεργούν ανθοκηπευτικά και 

λαχανοκοµικά φυτά, εφαρµό-

ζοντας καλλιεργητικές φροντί-

δες ανάλογα µε τις ιδιαιτερό-

τητες τους. 

• Παράγουν υγιές πολλαπλασια-

στικό υλικό. 

• Πολλαπλασιάζουν αγενώς τα 

φυτά µε µοσχεύµατα, καταβο-

λάδες, βολβούς. 

• Πολλαπλασιάζουν εγγενώς τα 

φυτά. 

• Εφαρµόζουν µε εγκεντρισµό 

και µε ενοφθαλµισµό, ανάλογα 

µε το είδος του φυτού. 

• Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 

καλλιεργητικές φροντίδες προ-

ετοιµασίας εδάφους, πραγµα-

τοποιούν σπορές και µεταφυ-

τεύσεις φυτών. 

• Καλλιεργούν ανθοφόρα φυτά, 

εφαρµόζουν τεχνικές συγκοµι-

δής, διατήρησης, συσκευασίας 

και µεταφοράς δρεπτών ανθέ-

ων. 

• ∆ηµιουργούν συνθέσεις και 

διακοσµήσεις µε δρεπτά άνθη. 

• Επιλέγουν και χειρίζονται µε 

ασφάλεια εργαλεία και µηχα-

νήµατα που είναι απαραίτητα 

για την καλλιέργεια των συ-

γκεκριµένων φυτών. 

 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα µη-

χανήµατα και εργαλεία ανά-

λογα µε το είδος των εργα-

σιών που πρόκειται να εκτε-

λέσουν (προετοιµασία εδά-

φους, λίπανση, ψεκασµός, 

κλάδεµα, κοπή χλοοτάπητα 

κ.ά.). 

� Χρησιµοποιούν αποτελεσµα-

τικά και µε ασφάλεια τα ερ-

γαλεία και τα µηχανήµατα, 

εφαρµόζουν σωστά τις οδηγί-
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τις διαδικασίες και τα µέτρα 

φύλαξης και συντήρησής 

τους. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φυτά Κηποτεχνίας 
� Κατονοµάζουν και ταξινο-

µούν σε κατηγορίες τα καλ-

λωπιστικά φυτά, που χρησι-

µοποιούνται στις κατασκευές 

και συντηρήσεις κήπων, ανά-

λογα µε τα γενικά τους χαρα-

κτηριστικά. 

� Αναφέρουν τους τρόπους 

πολλαπλασιασµού τους και 

τις απαιτούµενες σε όλα τα 

στάδια της ανάπτυξής τους 

καλλιεργητικές φροντίδες σε 

υπαίθριες ή υπό κάλυψη καλ-

λιέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Θερµοκηπιακές Εγκαταστάσεις 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τους διάφορους τύπους θερ-

µοκηπίων. 

� Κατονοµάζουν τα χρησιµο-

ποιούµενα υλικά για τη θεµε-

λίωση, την κατασκευή του 

σκελετού και την κάλυψη ε-

νός θερµοκηπίου και αναφέ-

ρουν τα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητές τους. 

� Αναφέρουν, ανάλογα µε το 

είδος των καλλιεργούµενων 

φυτών, τις κατάλληλες εδα-

φοκλιµατικές συνθήκες και 

κατονοµάζουν τις απαιτούµε-

νες για τον έλεγχό τους εγκα-

ταστάσεις αυτοµατισµού και 

λειτουργίας του θερµοκηπίου 

(συστήµατα θέρµανσης, αερι-

σµού, φωτισµού, απολύµαν-

σης, φυτοπροστασίας, άρδευ-

σης, λίπανσης κ.ά.). 

ες φύλαξης και συντήρησής 

τους και στο µέτρο του δυνα-

τού τα επιδιορθώνουν. 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τα διάφορα εί-

δη των καλλωπιστικών φυτών 

και µε βάση: 

� τον βιολογικό τους κύκλο, 

� το ρυθµό ανάπτυξής τους, 

� τον τελικό τους όγκο και 

το σχήµα τους, 

� τις ανάγκες τους σε υγρα-

σία, φως, θερµοκρασία, 

� και τα εν γένει καλλωπι-

στικά χαρακτηριστικά 

τους (το χρώµα των αν-

θών και των φύλλων τους 

και το άρωµά τους), 

επιλέγουν τα καταλληλότερα 

για τις διάφορες κηποτεχνικές 

εφαρµογές. 

� Εφαρµόζουν σε κατάλληλες 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες τις 

αναγκαίες καλλιεργητικές 

φροντίδες στα διάφορα στάδια 

και φάσεις ανάπτυξης των 

καλλωπιστικών φυτών. 

� Χειρίζονται εργαλεία και µη-

χανήµατα που είναι απαραίτη-

τα για την καλλιέργεια των 

φυτών. 

 

 

� ∆ιαβάζουν και ερµηνεύουν τη 

µελέτη και τα σχέδια κατα-

σκευής του θερµοκηπίου, επι-

λέγουν τα υλικά κατασκευής 

του σύµφωνα µε τις οριζόµε-

νες στη µελέτη προδιαγραφές 

του. 

� Συµµετέχουν σε όλες τις ερ-

γασίες κατασκευής του θερ-

µοκηπίου που αφορούν: 

� στην προετοιµασία για 

την εγκατάστασή του (ε-

πιλογή της θέσης και του 

προσανατολισµού του, 

εξοµάλυνση του εδάφους, 

χάραξη της τοποθεσίας 

του, εγκατάσταση στραγ-

γιστικού δικτύου), 

� στη θεµελίωσή του (επι-

λογή δοµικών υλικών και 

κονιαµάτων, κατασκευή 

καλουπιών διαφόρων τύ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Συνεργάζονται µε άλλους τε-

χνικούς κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, συµ-

βουλεύονται τους ειδικούς 

(γεωπόνους κ.ά.) και αντιλαµ-

βάνονται τον τρόπο εφαρµο-

γής των οδηγιών τους. 
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� Αναφέρουν τα επιµέρους 

τµήµατα, µηχανισµούς και 

εξαρτήµατα των συστηµάτων 

αυτοµατισµού και λειτουργίας 

του θερµοκηπίου, περιγρά-

φουν τη λειτουργία τους και 

τις απαιτούµενες διαδικασίες 

για τη ρύθµιση, τον έλεγχο 

και τη συντήρησή τους. 

� Κατονοµάζουν και ταξινο-

µούν, ανάλογα µε τις χρήσεις 

του, τον απαιτούµενο εξοπλι-

σµό (εργαλεία, όργανα και 

µηχανήµατα) για τις εργασίες 

κατασκευής και συντήρησης 

του θερµοκηπίου, αναφέρουν 

και περιγράφουν τις διαδικα-

σίες και τα µέτρα ασφαλούς 

χρήσης, φύλαξης και συντή-

ρησής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πων, θεµελίωση ξύλινου ή 

µεταλλικού σκελετού), 

� στη συναρµολόγηση του 

σκελετού του (µέθοδοι 

και υλικά σύνδεσης ξύλι-

νων ή µεταλλικών τεµα-

χίων), 

� στην τοποθέτηση υλικού 

κάλυψης (υαλοπίνακες, 

εύκαµπτα φύλλα πλαστι-

κού, σκληρές πλαστικές 

επιφάνειες), 

µε ασφαλή χρήση των κατάλ-

ληλων κατά περίπτωση υλι-

κών, οργάνων, εργαλείων και 

µηχανηµάτων και τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας και ατο-

µικής προστασίας, προστασίας 

των κατασκευών και του περι-

βάλλοντος χώρου. 

� Συµµετέχουν σε όλες τις ερ-

γασίες που αφορούν στην κα-

τασκευή και εγκατάσταση του 

εξοπλισµού του θερµοκηπίου 

και συγκεκριµένα: 

� των συστηµάτων αερι-

σµού, θέρµανσης, άρδευ-

σης, λίπανσης, δροσι-

σµού, σκίασης και παρο-

χής διοξειδίου του άνθρα-

κα, 

� του τεχνητού φωτισµού, 

� των λεκανών και πάγκων 

καλλιέργειας, 

� του πάγκος υδρονέφωσης, 

� των θερµοκουρτίνων. 

� Χειρίζονται και ρυθµίζουν τον 

εξοπλισµό του θερµοκηπίου. 

� Ελέγχουν και εκτιµούν την 

κατάσταση του σκελετού, της 

κάλυψης και των µηχανισµών 

του εξοπλισµού του θερµοκη-

πίου, εκτελούν εργασίες συ-

ντήρησης και αποκαθιστούν 

βλάβες ή αντικαθιστούν τα 

φθαρµένα µέρη και τους ελατ-

τωµατικούς µηχανισµούς α-

ντίστοιχα. 

� Εκτελούν τις παραπάνω εργα-

σίες συντήρησης και λειτουρ-

γίας των εγκαταστάσεων και 

των συστηµάτων χρησιµο-

ποιώντας τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση εργαλεία µηχανή-

µατα και συσκευές. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπί-

ου 
� Κατονοµάζουν και επεξηγούν 

τις αιτίες υποβάθµισης του 

φυσικού περιβάλλοντος από 

τις ανθρώπινες δραστηριότη-

τες και περιγράφουν τους 

τρόπους αποκατάστασής του. 

� Αναφέρουν τις βασικές αρχές 

αποκατάστασης υποβαθµι-

σµένων τοπίων και σχεδια-

σµού εφαρµογών αρχιτεκτο-

νικής τοπίου σε αστικούς και 

περιαστικούς χώρους. 

 

 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν και ερµηνεύουν 

ένα σχέδιο µελέτης αρχιτε-

κτονικής τοπίου και το εφαρ-

µόζουν στο πεδίο αναφοράς 

του. 

� Εφαρµόζουν µικρής κλίµακας 

έργα αρχιτεκτονικής τοπίου, 

λαµβάνοντας υπόψη τα στοι-

χεία τοπογραφίας, το ανάγλυ-

φο του χώρου, το µικροκλίµα, 

τα χαρακτηριστικά του εδά-

φους και τις απαιτήσεις και 

την ανθεκτικότητα των χρη-

σιµοποιούµενων φυτών. 

 

 

 

 
� Συµµετέχουν στη σύνταξη ε-

νός σχεδίου µελέτης αρχιτε-

κτονικής τοπίου και είναι σε 

θέση να την εµπλουτίζουν µε 

χαρακτηριστικά βελτίωσης 

και αναβάθµισης του χώρου. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας – πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φυτοπροστασία 
� Αναφέρουν τα προβλήµατα 

υγείας των φυτών, κατονοµά-

ζουν τους παράγοντες που ε-

πιδρούν στην εµφάνιση των 

ασθενειών και κατηγοριοποι-

ούν τα συµπτώµατα ασθε-

νειών και ζηµιών από µη πα-

ρασιτικές ασθένειες, ιούς, βα-

κτήρια, µύκητες, ζωικούς ε-

χθρούς και ζιζάνια. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τις βασικές τεχνικές φυ-

τοπροστασίας και τα προβλή-

µατα που δηµιουργούνται από 

την αλόγιστη χρήση των γε-

ωργικών φαρµάκων. 

� Περιγράφουν τους κανόνες 

και τα µέτρα ασφαλείας για 

τον άνθρωπο, το περιβάλλον 

και τα φυτά, που πρέπει να 

λαµβάνονται κατά τη χρήση 

φυτοφαρµάκων. 

� Αναφέρουν και εξηγούν τις 

νεότερες εναλλακτικές λύσεις 

που στοχεύουν στην προστα-

σία του περιβάλλοντος και 

του ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εφαρµογές Αρδευτικών ∆ικτύ-

ων στην Κηποτεχνία 
� Κατονοµάζουν τους παράγο-

ντες που προσδιορίζουν τις 

υδατικές απαιτήσεις των καλ-

λιεργούµενων φυτών. 

� Αναφέρουν τις γενικότερες ι-

διότητες του εδάφους - ανά-

λογα µε τη σύστασή του - για 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τα συµπτώµα-

τα και διακρίνουν τα σηµεία 

προσβολών των φυτών από: 

� έντοµα, ακάρεα και ζιζά-

νια, 

� ιούς, 

� νηµατώδεις, 

� µυκητολογικές και βα-

κτηριολογικές ασθένειες, 

� τροφοπενία, 

� µη παρασιτικά αίτια. 

� Συλλέγουν προσβεβληµένα 

από ασθένειες φυτά, έντοµα, 

ακάρεα και τα αποστέλλουν 

στο εργαστήριο για προσδιο-

ρισµό κατάλληλων φυτοφαρ-

µάκων και µεθόδων για την 

καταπολέµησή τους. 

� Υπολογίζουν και προµηθεύο-

νται τα απαραίτητα γεωργικά 

φάρµακα, διαβάζουν, κατα-

νοούν και εφαρµόζουν τις 

σχετικές µε τον ασφαλή χει-

ρισµό και την αποθήκευσή 

τους οδηγίες που αναγράφο-

νται στη συσκευασία τους. 

� Εφαρµόζουν τεχνικές φυτο-

προστασίας µε: 

� διασπορά φαρµάκων σε 

κοκκώδη µορφή, 

� παρασκευή ψεκαστικών 

διαλυµάτων και εφαρµογή 

ψεκασµού µε επινώτιους 

ψεκαστήρες και ψεκα-

στήρες εδάφους, 

� χρήση θειωτήρων, 

λαµβάνοντας όλα τα απαραί-

τητα µέτρα προστασίας πριν 

και κατά την εφαρµογή τους. 

 

� Λαµβάνουν δείγµα εδάφους 

και νερού για ανάλυση. 

� Κατανοούν τα αποτελέσµατα 

των αναλύσεων και εκτιµούν 

τις απαιτήσεις του εδάφους - 

σε συνάρτηση µε τα καλλιερ-

γούµενα ή συντηρούµενα σε 

 

 

 
� Εφαρµόζουν καλές πρακτικές 

προστασίας του φυσικού πε-

ριβάλλοντος και των οικοσυ-

στηµάτων. 
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την ορθολογική χρήση του 

νερού και τη διατήρηση των 

καταλλήλων συνθηκών εδα-

φικής υγρασίας, για την ανά-

πτυξη και απόδοση των καλ-

λιεργούµενων φυτών. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

αρδευτικών δικτύων, αναφέ-

ρουν τα βασικά στοιχεία τους 

και περιγράφουν τη συγκρό-

τησή τους. 

� Περιγράφουν τις τεχνικές και 

διαδικασίες εκτέλεσης των 

απαιτούµενων υδραυλικών 

και ηλεκτρολογικών εργασιών 

για την κατασκευή ενός πλή-

ρους δικτύου άρδευσης. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά, εργαλεία, συ-

σκευές και µηχανήµατα για 

την κατασκευή και συντήρη-

ση ενός δικτύου άρδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γνωστικό αντικείµενο: 

Κηποτεχνικές Εφαρµογές 

� Κατονοµάζουν τους χώρους 

στους οποίους µπορεί να υλο-

ποιηθεί µια κηποτεχνική ε-

φαρµογή, αναφέρουν και πε-

ριγράφουν τα φυτικά, δοµικά, 

αισθητικά και λειτουργικά 

κηποτεχνικές εφαρµογές φυτά 

- σε νερό και θρεπτικά συστα-

τικά. 

� Σχεδιάζουν το δίκτυο άρδευ-

σης µιας έκτασης και καθορί-

ζουν τα επιµέρους τµήµατά 

του και τον προγραµµατισµό 

και τρόπο ποτίσµατος, ανάλο-

γα µε τις ανάγκες των φυτών 

σε κάθε τµήµα της συγκεκρι-

µένης έκτασης. 

� Προσδιορίζουν την απαιτού-

µενη παροχή και πίεση του 

νερού σε κάθε τµήµα του δι-

κτύου και υπολογίζουν τις δι-

ατοµές των σωλήνων του. 

� Εγκαθιστούν δίκτυα ποτίσµα-

τος µε υπέργειους και υπόγει-

ους εκτοξευτήρες και σταγό-

νες. 

� Αξιολογούν τα λειτουργικά 

στοιχεία των εκτοξευτήρων 

(ταχύτητα και ακτίνα εκτό-

ξευσης σε συνάρτηση µε την 

πίεση του δικτύου) υπολογί-

ζουν τον αριθµό και προσδιο-

ρίζουν τις θέσεις τοποθέτησής 

τους, για την πλήρη κάλυψη 

της έκτασης που εξυπηρε-

τούν. 

� Συνδέουν µέσω ειδικών εξαρ-

τηµάτων (συνδέσµους, δια-

κλαδωτήρες κ.ά.) τις σωλη-

νώσεις του δικτύου και τα ε-

ξαρτήµατά του (βάνες, φίλ-

τρα, εκτοξευτήρες, σταλά-

κτες). 

� Συµµετέχουν στις εργασίες 

συγκρότησης του αντλιοστα-

σίου (επιλογή και τοποθέτηση 

αντλητικού συγκροτήµατος, 

ηλεκτρικού πίνακα τροφοδο-

σίας και αυτοµατισµού αντλί-

ας, προγραµµατιστών ποτί-

σµατος και ηλεκτροβανών). 

� Εκτελούν απλές υδραυλικές 

και ηλεκτρολογικές εργασίες, 

προγραµµατίζουν, ρυθµίζουν 

και συντηρούν το αρδευτικό 

δίκτυο. 

 

� ∆ιαβάζουν και κατανοούν τα 

σχέδια µιας κηποτεχνικής µε-

λέτης. 

� Συµµετέχουν σε εργασίες που 

αφορούν: 

� στην προετοιµασία του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Αντιλαµβάνονται τις χωροτα-

ξικές προδιαγραφές ενός χώ-

ρου εκτιµούν τις απαιτήσεις 

του, επιλέγουν τα κατάλληλα 

για τη διαµόρφωσή του φυτά 

και επιτυγχάνουν άψογα αι-
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στοιχεία που τη συνθέτουν, σε 

σχέση µε τη θέση, την έκταση 

και τη λειτουργικότητα του 

χώρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εδάφους και τη χάραξη 

του σχεδίου, 

� στην κατασκευή των προ-

βλεπόµενων έργων διαρ-

ρύθµισης του αναγλύφου 

(τοίχοι αντιστήριξης, 

σκάλες, επιχωµατώσεις, 

ισοπεδώσεις κ.ά.), 

� στην εγκατάσταση των 

κύριων γραµµών του υπο-

γείου δικτύου άρδευσης, 

� στη διαµόρφωση δροµί-

σκων, µονοπατιών, καθι-

στικών, 

� σε διάφορες λειτουργικές 

και διακοσµητικές κατα-

σκευές (είσοδοι, περίφρα-

ξη, πάγκοι, πέργκολες, λί-

µνες). 

� Αντιλαµβάνονται τις ανάγκες 

του κηπευτικού στοιχείου, 

και: 

� προµηθεύονται τα κατάλ-

ληλα φυτά, ανάλογα µε 

τον όγκο, το χρώµα και 

τις απαιτήσεις τους, 

� διαµορφώνουν την τελική 

επιφάνεια των προς φύ-

τευση χώρων, 

� επιλέγουν τις θέσεις, τον 

τρόπο και τις αποστάσεις 

φύτευσης, ανάλογα µε το 

είδος τους. 

� Εγκαθιστούν χλοοτάπητα, µε 

σπορά των κατάλληλων ειδών 

ή φύτευση (µοσχευµάτων ή 

κοµµατιών έτοιµου τάπητα). 

� Επιλέγουν και καθορίζουν 

αναλογίες υλικών εδαφικών 

µειγµάτων, ανακυκλώνουν 

φυτικά υπολείµµατα για πα-

ραγωγή compost. 

� ∆ιαµορφώνουν τους χώρους 

γύρω από λειτουργικές και δι-

ακοσµητικές κατασκευές 

(πέργκολες, λίµνες κ.ά.) και 

φυτεύουν γύρω από αυτές τα 

κατάλληλα φυτά. 

� Επιλέγουν διακοσµητικά 

στοιχεία του κήπου, ανάλογα 

µε τη χρήση του (πιθάρια, 

γλάστρες, ακροκέραµα, µυλό-

πετρες, έργα τέχνης κ.ά.), κα-

θορίζουν και προετοιµάζουν 

τον χώρο τοποθέτησής τους. 

 

 

σθητικά αποτελέσµατα. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Συντήρηση Κηποτεχνικών Ε-

φαρµογών 
� Αναλύουν την έννοια, και α-

ναφέρουν το σκοπό και το πε-

ριεχόµενο των εργασιών που 

αφορούν στη συντήρηση κη-

ποτεχνικών έργων. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διαδικασίες: 

� συντήρησης των φυτικών 

στοιχείων, των κατα-

σκευών και των δοµικών 

στοιχείων του κήπου, 

� ρύθµισης και ελέγχου του 

εξοπλισµού του. 

� Κατονοµάζουν τα χρησιµο-

ποιούµενα κατά περίπτωση 

υλικά, εργαλεία και µηχανή-

µατα. 

� Αναφέρουν τα απαιτούµενα 

µέτρα για την υγιεινή και α-

σφάλεια των εργαζοµένων 

στους κήπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εµπορία κηποτεχνικών φυτών 
� Ορίζουν την έννοια του mar-

keting, αναλύουν το ρόλο του 

και αναφέρουν βασικές αρχές 

του περιεχοµένου του και των 

ιδιαιτεροτήτων του. 

� Αναλύουν τις σύγχρονες µε-

θόδους, τεχνικές και τάσεις 

του marketing που εφαρµόζο-

νται από την παραγωγή έως 

και την κατανάλωση γεωργι-

κών προϊόντων. 

� Κατανοούν τη σπουδαιότητα 

της εµπορίας, και τη σύνδεσή 

της µε την παραγωγής. 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν µεθόδους προβολής και 

προώθησης ανθοκηπευτικών 

προϊόντων. 

� Ορίζουν την έννοια και ανα-

λύουν στοιχεία της αγοραστι-

κής συµπεριφοράς του κοινού 

και αναφέρουν τους παράγο-

 

 

 

 

� Συντηρούν το χλοοτάπητα 

(κοπή, άρδευση, λίπανση, αε-

ρισµός, επανασπορά τµηµά-

των του και καθάρισµα). 

� Επιλέγουν τις µόνιµες θέσεις 

φύτευσης των φυτών (ετησίων 

και πολυετών). 

� Υπολογίζουν και εφαρµόζουν 

την απαραίτητη και αναγκαία 

λίπανση στα φυτά. 

� Εφαρµόζουν τις απαραίτητες 

φροντίδες φυτοπροστασίας. 

� Εφαρµόζουν κλαδέµατα σχή-

µατος και αναγέννησης στα 

δένδρα και στους θάµνους του 

κήπου. 

� Περιποιούνται τα φυτά του 

κήπου (κορυφολόγηµα, καθά-

ρισµα). 

� Συντηρούν τα δοµικά στοιχεία 

και τις κατασκευές του χώ-

ρου. 

� Χειρίζονται και συντηρούν 

τον εξοπλισµό του (δίκτυα 

άρδευσης, ηλεκτρικό δίκτυο 

φωτισµού). 

� Εφαρµόζουν κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας κάνοντας χρή-

ση του κατάλληλου εξοπλι-

σµού. 

 

� Σχεδιάζουν και επιλέγουν 

τους στόχους και την πολιτική 

διείσδυσης. 

� Εφαρµόζουν καλές πρακτικές 

προβολής και προώθησης των 

προϊόντων. 

� Εφαρµόζουν πολιτικές τιµο-

λόγησης των προϊόντων τους 

µε βάση τις ανάγκες της αγο-

ράς, τους στόχους και την πο-

λιτική διείσδυσης και την α-

ποδοχή τους από το αγορα-

στικό κοινό. 

 

 

 

 

 
� Εφαρµόζουν τις απαιτούµενες 

γνώσεις και δεξιότητες για 

την διατήρηση των χαρακτη-

ριστικών ενός ολοκληρωµέ-

νου κηποτεχνικού έργου. 

� Φροντίζουν για την εφαρµογή 

των χρονοδιαγραµµάτων που 

τους έχουν ορίσει οι προϊστά-

µενοι ή έχουν συµφωνηθεί µε 

τους εργοδότες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Συµβάλλουν στην αύξηση των 

πωλήσεων της επιχείρησης. 

� Εµπορεύονται πολύ πιο απο-

τελεσµατικά το προϊόν το ο-

ποίο οι ίδιοι µπορούν να πα-

ράγουν. 
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ντες που την επηρεάζουν. 

 


