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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 τό-

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

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνιτών Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών ” των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 

είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης µε πιστοποιηµένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανός 

να εκτελεί υπεύθυνα και εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τη δεοντολογία του επαγγέλµατος, εργαζόµενος ως 

µέλος οµάδας ή αυτόνοµα, τις εργασίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθη-

κόντων και αφορούν: 

� Στη χρήση: 

� σύγχρονων συστηµάτων υπολογιστή µε όλες τις περιφερειακές συσκευές ευρείας χρήσης, 

� των πιο διαδεδοµένων λειτουργικών συστηµάτων, 

� των πιο διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου και χρήσης του διαδικτύου. 

� Στην υποστήριξη άλλων χρηστών στα παραπάνω αναφερόµενα. 

� Στην ανάπτυξη απλών εφαρµογών πληροφορικής: 

� σε προγραµµατιστικό περιβάλλον, 

� σε περιβάλλον συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS). 

� Στην ανάπτυξη απλών εφαρµογών πολυµέσων. 

� Στη δηµιουργία ιστοσελίδων. 

� Στην εγκατάσταση, συντήρηση και αναβάθµιση του υλικού και λογισµικού προσωπικών υπολογι-

στών. 

� Στην πραγµατοποίηση βασικών ρυθµίσεων και ενεργειών διαχείρισης σε ένα τοπικό δίκτυο προσω-

πικών υπολογιστών. 

� Στην εγκατάσταση και συντήρηση υπηρεσιών του διαδικτύου σε έναν προσωπικό υπολογιστή, ή σε 

τοπικό δίκτυο. 

� Στον προσδιορισµό της φύσης των προβληµάτων υλικού και λογισµικού. 

� Στην προληπτική συντήρηση υλικού. 

Στους κατόχους του πτυχίου της συγκεκριµένης ειδικότητας παρέχονται επαγγελµατικές δυνατότητες εργα-

σίας ως: 

� ειδικευµένο προσωπικό µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε: 

� επιχειρήσεις, οργανισµούς, υπουργεία, κ.ά. που χρησιµοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληρο-

φορικής, 

� επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής, 

� επιχειρήσεις που προωθούν / πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, 

� αυτοαπασχολούµενοι τεχνικοί - εγκαταστάτες εξοπλισµού, λογισµικού και δικτυακών υπηρεσιών, 

συντηρητές εφαρµογών και εγκαταστάσεων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

Κατά τη διάρκεια της συνολικής µαθητείας - πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµε-

νους γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελµατική εκπαίδευση  

Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις. 

Επαγγελµατική δεοντολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆οµή και η Οργάνωση 

της συµβαλλόµενης επιχείρη-

σης και γενικά των επιχειρή-

σεων προσφοράς υπηρεσιών 

πληροφορικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην ερ-

γασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία του Περιβάλλο-

ντος. 

α) Επεξήγηση της σηµασίας του Συµφωνητικού Μαθητείας. 

β) Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από το 

Συµφωνητικό Μαθητείας. 

γ) Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του Συµφωνητικού Μαθητείας. 

δ) Αναφορά στις σηµαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύµβαση 

εργασίας καθώς και σε γενικά θέµατα εργασιακών διατάξεων και ασφά-

λισης. 

ε) Ανάλυση των τεχνικών επικοινωνίας και συµπεριφοράς για την από-

δοση και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και των µελλοντικών 

επαγγελµατικών τους καθηκόντων. 

στ) Περιγραφή των εννοιών της εργασίας και του επαγγέλµατος. 

ζ) Εφαρµογή των αρχών δεοντολογίας µε σεβασµό στις αρχές και στους 

κανόνες που τη διέπουν. 

η) Αναφορά στις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στον κόσµο της ερ-

γασίας και στην εξέλιξη αυτών στους διαφορετικούς εργασιακούς χώ-

ρους. 

θ)Ανάλυση των προοπτικών επαγγελµατικής εξέλιξης και περαιτέρω εκ-

παίδευσης. 
 

α) ∆ιευκρίνιση της δοµής και των υποχρεώσεων της συµβαλλόµενης ε-

πιχείρησης. 

β) Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τις επιχειρήσεις προσφο-

ράς υπηρεσιών πληροφορικής και επεξήγηση των βασικών λειτουργιών 

τους, µε ειδική εστίαση στη συγκεκριµένη επιχείρηση. 

γ) Αναφορά στις ειδικότητες των επαγγελµάτων της πληροφορικής, στις 

συνεργασίες µε επαγγέλµατα συναφών ειδικοτήτων, και πλήρης ενηµέ-

ρωση του απαιτούµενου κατά περίπτωση επαγγελµατικού προφίλ των 

εργαζοµένων. 

δ) Αναφορά στα επαγγελµατικά επιµελητήρια του κλάδου και τις επαγ-

γελµατικές ενώσεις και στις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και 

λειτουργία τους. 
 

α) ∆ιερεύνηση και καταγραφή των σηµείων της επικινδυνότητας για την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και λήψη 

µέτρων για την αποφυγή τους. 

β) Αναφορά των κανόνων προστασίας του εργαζόµενου σε σχέση µε το 

επάγγελµα και των κανόνων προστασίας σε ατυχήµατα σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις. 

γ) Αναλυτικά βήµατα που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήµατος και 

πρώτες βοήθειες. 

δ) Κανονισµός των προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται για την πυ-

ρασφάλεια. Περιγραφή του σχεδίου δράσης της επιχείρησης σε περί-

πτωση πυρκαγιάς. 
 

α) Επεξήγηση στους εκπαιδευοµένους πιθανών λειτουργιών σύννοµων 

µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

β) Εφαρµογή κανόνων και µέτρων από τη συµβαλλόµενη επιχείρηση για 

την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

γ) Μέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη σωστή χρήση των υλι-

κών. 

δ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων µε αναφορά στη φιλική 

προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση των διάφορων υλικών. 
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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: 

Εισαγωγή στους Η/Υ 

� Αναγνωρίζουν τις αρχές της 

ψηφιακής τεχνολογίας, δια-

κρίνουν τις διάφορες κατηγο-

ρίες εφαρµογών της και κατα-

νοούν τις επιδράσεις της 

στους τοµείς εφαρµογής της, 

περιγράφουν τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά των σύγχρονων 

τηλεπικοινωνιακών και δικτυ-

ακών τεχνολογιών. 

� ∆ιακρίνουν τη βασική ορολο-

γία πληροφορικής τόσο στον 

τοµέα του υλικού (hardware), 

όσο και στον τοµέα του λογι-

σµικού (software) και επεξη-

γούν, έχοντας σφαιρική και 

αφαιρετική αντίληψη, τις συ-

χνά χρησιµοποιούµενες έννοι-

ες που διέπουν τους Η/Υ κάθε 

µορφής. 

� Αναφέρουν τα βασικά προϊό-

ντα, τον κύκλο ζωής τους και 

τις υπηρεσίες της αγοράς 

πληροφορικής. 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τις βασικές συσκευές δικτύω-

σης και τη χρησιµότητά τους. 

� Αναλύουν τις βασικές συνι-

στώσες ενός πληροφοριακού 

συστήµατος. 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τις βασικές συσκευές δικτύω-

σης και τη χρησιµότητά τους. 

� ∆ιακρίνουν τις διάφορες κα-

τηγορίες του λογισµικού και 

κατανοούν τη χρησιµότητά 

τους στους τοµείς της ανθρώ-

πινης δραστηριότητας αλλά 

και την αναγκαιότητα της συ-

νεχούς αναβάθµισης και ενη-

µέρωσής τους. 

� Αναφέρουν τις κύριες υπηρε-

σίες και δυνατότητες που πα-

ρέχει στην πληροφορική το 

∆ιαδίκτυο. 

� Περιγράφουν σε γενικές 

γραµµές τις συνέπειες των 

εφαρµογών της ψηφιακής τε-

 

 

� Αξιολογούν και επιλέγουν το 

κατάλληλο πακέτο λογισµι-

κού για την εργασία τους. 

� Εφαρµόζουν πολιτικές επιλο-

γής του υλικού. 

� Επιλύουν προβλήµατα οργά-

νωσης ενός υπολογιστικού 

συστήµατος. 

� Ελέγχουν ατέλειες και προ-

βαίνουν σε αλλαγές και ανα-

βαθµίσεις ενός υπολογιστικού 

συστήµατος. 

� Προβαίνουν σε ενέργειες προς 

αποφυγή των δυσάρεστων 

παρενεργειών από τη χρήση 

της τεχνολογίας, υιοθετώντας 

πολιτικές πρόληψης των συ-

νεπειών και ορθής αντιµετώ-

πισης των προβληµάτων που 

ανακύπτουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ενεργούν δηµιουργικά σκε-

πτόµενοι, παίρνουν αποφά-

σεις και εκλογικεύουν κατα-

στάσεις. 

� Παρακολουθούν τις εξελί-

ξεις και τη σχετική µε θέµα-

τα προϊόντων και υπηρεσιών 

πληροφορικής αρθρογραφία, 

ανακτούν και αξιολογούν 

πληροφορίες, τις οργανώ-

νουν, τις επεξεργάζονται και 

τις διακινούν. 

� Εφαρµόζουν τους κανόνες 

ασφαλείας και εργονοµίας 

στο χώρο εργασίας τους. 
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χνολογίας σε διάφορους το-

µείς δραστηριότητας. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Λειτουργικά συστήµατα. 

� Αναφέρουν το ρόλο του λει-

τουργικού συστήµατος σε ένα 

υπολογιστικό σύστηµα. 

� ∆ιακρίνουν το λειτουργικό 

σύστηµα από κάθε άλλο πρό-

γραµµα συστήµατος αλλά και 

από τα προγράµµατα εφαρµο-

γών. 

� Κατανοούν τη σηµαντικότητα 

του λειτουργικού συστήµατος, 

τόσο ως κύριο πρόγραµµα ε-

λέγχου του Η/Υ, όσο και ως 

πρόγραµµα επικοινωνίας αν-

θρώπου - Η/Υ και εφαρµογής 

- Η/Υ. 

� ∆ιακρίνουν τα λειτουργικά 

συστήµατα ανάλογα µε το 

κριτήριο διάκρισης. 

� Απαριθµούν τις εκδόσεις των 

λειτουργικών συστηµάτων 

MS - DOS και MS -

WINDOWS, στην εξέλιξη του 

χρόνου αλλά και στο διαφορε-

τικό αγοραστικό κοινό για το 

οποίο προορίζονται. 

� Περιγράφουν τις σηµαντικό-

τερες εργασίες και λειτουργίες 

των λειτουργικών συστηµά-

των. 

� ∆ιακρίνουν τις βασικές λει-

τουργίες και εντολές των λει-

τουργικών συστηµάτων περι-

βάλλοντος WINDOWS NT 

από αυτές των µη δικτυακών 

εκδόσεων. 

� Περιγράφουν πολιτικές καλύ-

τερης αξιοποίησης των πόρων 

των υπολογιστικών συστηµά-

των µέσα από τις δυνατότητες 

του λειτουργικού συστήµατος. 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Αυτοµατισµός γραφείου. 

� ∆ιακρίνουν την έννοια των 

προχωρηµένων τεχνικών ε-

φαρµογών εργασίας και οργά-

νωσης γραφείου σε αντιδια-

στολή µε τις παραδοσιακές 

τεχνικές. 

� Περιγράφουν τις ανάγκες ενός 

 

 

 

 

 

� Εγκαθιστούν λειτουργικά συ-

στήµατα σε νέο υπολογιστή. 

� Αναβαθµίζουν υπάρχοντα λει-

τουργικά συστήµατα. 

� Εισαγάγουν παράλληλα λει-

τουργικά συστήµατα στον ίδιο 

υπολογιστή. 

� Χρησιµοποιούν τα λειτουργι-

κά συστήµατα γραµµής εντο-

λών όπως MS – DOS. 

� Χρησιµοποιούν τα παραθυρι-

κά λειτουργικά συστήµατα 

MS –WINDOWS. 

� Χειρίζονται ευχερώς τα λει-

τουργικά συστήµατα σε περι-

βάλλον GUI (Graphical User 

Interface) αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες που αυτό παρέ-

χει. 

� Χρησιµοποιούν όλα τα βοη-

θητικά προγράµµατα που πα-

ρέχονται µαζί µε το λειτουρ-

γικό σύστηµα και ενισχύουν 

τη λειτουργικότητά ενός υπο-

λογιστή χρησιµοποιώντας τον 

αποδοτικότερα. 

� Χρησιµοποιούν τις επιπρό-

σθετες λειτουργίες των ΝΤ 

εκδόσεων. 

� ∆ηµιουργούν αντίγραφα α-

σφαλείας και συνθήκες επα-

ναφοράς του λειτουργικού 

συστήµατος. 

� Επαναφέρουν (restore) δεδο-

µένα από αντίγραφα ασφαλεί-

ας και θέτουν σε κανονική 

κατάσταση λειτουργίας εγκα-

ταστάσεις εφαρµογών. 

� ∆ηµιουργούν και διαχειρίζο-

νται λογικά µέρη αποθήκευ-

σης, αξιοποιώντας τεχνικές 

οργάνωσης δεδοµένων και 

χρησιµοποιώντας παράλληλα 

λειτουργικά συστήµατα. 

 

� Εφαρµόζουν και χρησιµοποι-

ούν αποτελεσµατικά εργαλεία 

επεξεργασίας κειµένου, υιο-

θετώντας τεχνικές µορφοποί-

ησης, αποθήκευσης, διόρθω-

σης, εκτύπωσης και αναζήτη-

σης σε περιβάλλον λογισµι-
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σύγχρονου γραφείου και ανα-

ζητούν ενδεδειγµένες πρακτι-

κές οργάνωσής του. 

� Απαριθµούν τα διαφορετικά 

εργαλεία που µπορούν να υ-

ποστηρίξουν ένα γραφείο α-

νάλογα µε τις επιδιώξεις του. 

� Περιγράφουν κατηγοριοποιώ-

ντας τις επιδιώξεις ενός γρα-

φείου, αντιστοιχίζοντας λύ-

σεις κατά περίπτωση. 

� Κατονοµάζουν εναλλακτικά 

εργαλεία σε σχέση µε τους ε-

πιδιωκόµενους στόχους. 

� Περιγράφουν τα χαρακτηρι-

στικά των εφαρµογών αυτο-

µατισµού γραφείου. 

� Απαριθµούν τις δυνατότητες 

και τις ανάγκες που καλύ-

πτουν οι εφαρµογές αυτοµα-

τισµού γραφείου. 

� Αναφέρουν τις βασικές κατη-

γορίες των πληροφοριών για 

κάθε τύπο αρχείου που σχετί-

ζεται µε καθένα από τα εργα-

λεία των εφαρµογών αυτοµα-

τισµού γραφείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κού επεξεργασίας κειµένου 

MS-WORD. 

� ∆ηµιουργούν γραφικά δια-

γράµµατα και διαχειρίζονται 

πίνακες σε περιβάλλον λογι-

σµικού επεξεργασίας κειµέ-

νου MS-WORD. 

� ∆ηµιουργούν ή και εισάγουν 

εικόνες, σχήµατα, αντικείµενα 

και τα επεξεργάζονται σε πε-

ριβάλλον λογισµικού επεξερ-

γασίας κειµένου MS-WORD. 

� Χρησιµοποιούν τις δυνατότη-

τες λογισµικών επεξεργασίας 

κειµένου (MS-WORD), λογι-

στικών φύλλων (MS-

EXCEL). 

� Εφαρµόζουν τα βασικά εργα-

λεία µορφοποίησης, αποθή-

κευσης, διόρθωσης, εκτύπω-

σης και αναζήτησης µεταξύ 

λογιστικών φύλλων σε υπολο-

γιστικό βιβλίο αρχείου MS-

EXCEL. 

� Χρησιµοποιούν στις εργασίες 

γραφείου τις βασικές συναρ-

τήσεις του MS-EXCEL. 

� Συνδέουν φύλλα εργασίας ε-

ντός των ίδιων ή διαφορετι-

κών αρχείων MS-EXCEL, 

αλλά και σε συνεργασία µε 

αρχεία τύπου MS-WORD. 

� Χρησιµοποιούν µακροεντολές 

για τη βέλτιστη και ταχεία α-

ξιοποίηση των λογισµικών 

επεξεργασίας κειµένου (MS-

WORD) και των λογιστικών 

φύλλων (MS-EXCEL). 

� Χρησιµοποιούν συνδυασµούς 

εικόνων, κινούµενων εικόνων, 

ήχων και κινήσεων σε µια πα-

ρουσίαση στο λογισµικό πα-

ρουσιάσεων (MS-POWER-

POINT) αξιοποιώντας τους 

κανόνες αισθητικής και λει-

τουργικότητας. 

� Εφαρµόζουν τις αρχές που 

διέπουν τις βάσεις δεδοµένων 

µέσα από τον χειρισµό συ-

στήµατος διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων (MS-ACCESS). 

� Οργανώνουν ηλεκτρονικά τον 

χρόνο µε τη χρήση λογισµι-

κών διαχείρισης του χρόνου. 

� Χειρίζονται λογισµικά των 

σύγχρονων επικοινωνιών και 

των εφαρµογών τους σε ένα 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Μετάδοση δεδοµένων - ∆ίκτυα 

Η/Υ. 
� Αναφέρουν τις κατηγορίες, τις 

τοπολογίες και τις δυνατότη-

τες χρήσης των τοπικών δι-

κτύων. 

� Κατονοµάζουν τα δοµικά 

στοιχεία, τα πρότυπα και τον 

ειδικό εξοπλισµό ενός τοπι-

κού δικτύου. 

� Αναφέρουν τα βασικά πρότυ-

πα και τον απαιτούµενο εξο-

πλισµό για την ανάπτυξη ενός 

οποιουδήποτε δικτύου. 

� Περιγράφουν και αναγνωρί-

ζουν τα επίπεδα του µοντέλου 

αναφοράς OSI. 

� Περιγράφουν τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν τα πρωτό-

κολλα TCP και IP και τις α-

ντιστοιχούν µε τα επίπεδα 

OSI. 

� Περιγράφουν τα µοντέλα επι-

κοινωνιών δεδοµένων. 

� Σχεδιάζουν την προετοιµασία 

πληροφορίας προς αποστολή. 

� ∆ιακρίνουν και περιγράφουν 

τον τρόπο διόρθωσης σφαλ-

µάτων ή άστοχων ενεργειών 

για κάθε τύπο µετάδοσης. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εφαρµογές διαδικτύου. 

� Κατανοούν δυνατότητες που 

προσφέρονται από την ανά-

πτυξη του διαδικτύου. 

� Συνειδητοποιούν και αναλύ-

ουν την ιδιαιτερότητα του 

Παγκόσµιου Ιστού ως περι-

βάλλον ανάπτυξης εφαρµο-

γών, τόσο σε σχέση µε την 

αρχιτεκτονική πελάτη - εξυ-

πηρετητή, όσο και σε σχέση 

µε τη δοµή υπερµέσων που 

χαρακτηρίζει την υπηρεσία. 

� Αντιµετωπίζουν τον Παγκό-

σµιο Ιστό σαν ένα διαρκώς 

εξελισσόµενο χώρο ανάπτυ-

ξης εφαρµογών συνειδητο-

ποιώντας ταυτόχρονα τις αυ-

ξηµένες απαιτήσεις του ρόλου 

του δηµιουργού εφαρµογών 

στο χώρο του Παγκόσµιου Ι-

σύγχρονο γραφείο, µε έµφαση 

στη διαχείριση του ηλεκτρο-

νικού ταχυδροµείου. 

 

 

 

� Ελέγχουν τον συγχρονισµό 

µετάδοσης, τον προσδιορισµό 

προορισµών, τη δροµολόγη-

ση, τον έλεγχο ροής, τη διαδι-

κασία λήψης, τις τερµατικές 

διατάξεις ενός τοπικού δικτύ-

ου. 

� Χρησιµοποιούν πλήρως τα 

τοπικά δίκτυα συνδεδεµένα 

µεταξύ τους. 

� Ενσωµατώνουν σε ήδη υπάρ-

χοντα δίκτυα συσκευές κοινό-

χρηστες µε χρήση δικαιωµά-

των ανά περίπτωση. 

� Προσθέτουν και αναβαθµί-

ζουν δικτυακές διατάξεις και 

λοιπό ειδικό εξοπλισµό ενός 

τοπικού δικτύου. 

� Συντηρούν τα δοµικά στοιχεία 

και παραµετροποιούν τα πρό-

τυπα. 

� ∆ιαχειρίζονται θέµατα ασφά-

λειας των δικτύων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Λαµβάνουν τις ενδεδειγµένες 

αποφάσεις για την ορθή αξιο-

ποίηση και χρήση του διαδι-

κτύου. 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

προγράµµατα για το διαδίκτυ-

ο. 

� Εφαρµόζουν τις αρχές σχεδι-

ασµού και τους τρόπους ορ-

γάνωσης ιστοσελίδων. 

� Επιλέγουν στη φάση της υλο-

ποίησης το κατάλληλο εργα-

λείο συγγραφής ιστοσελίδας 

µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

κά και τις διαφοροποιήσεις 

του. 

� Κατασκευάζουν µε ευχέρεια 

ιστοσελίδες, ακόµα και χωρίς 

να είναι απαραίτητος ο περιο-

ρισµός σε κάποιο εργαλείο 
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στού. 

� Αναγνωρίζουν βασικές αρχές 

και κανόνες που διέπουν τη 

δηµιουργία και την οργάνωση 

«επιτυχηµένων» ιστοσελίδων. 

� Κατανοούν το σηµαντικό ρό-

λο της HTML ως δοµικό υλι-

κό του περιβάλλοντος του 

Παγκόσµιου Ιστού. 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Προγραµµατισµός Η/Υ. 

� ∆ιακρίνουν τους τρόπους α-

ναπαράστασης της πληροφο-

ρίας. 

� Αναφέρουν την σηµασία της 

ψηφιοποίησης της πληροφο-

ρίας και της αντίστοιχης κατά 

περίπτωση κωδικοποίησής 

της. 

� Περιγράφουν τις βασικές έν-

νοιες της ανάλυσης και της 

σύνθεσης ενός προβλήµατος. 

� Απαριθµούν τις φάσεις υλο-

ποίησης µέχρι το τελικό προ-

ϊόν και διακρίνουν τα όρια τέ-

λους µε τα όρια αρχής µια δι-

αδοχικής φάσης. 

� Απαριθµούν τις γενεές των 

γλωσσών προγραµµατισµού, 

αναφέροντας τους βασικούς 

εκπροσώπους τους. 

� ∆ιακρίνουν τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατα των δι-

αφορετικών και ανταγωνιστι-

κών µεταξύ τους γλωσσών 

προγραµµατισµού. 

� Αναφέρουν εκδόσεις σε περι-

βάλλον ανάπτυξης κώδικα και 

περιγράφουν συµβατότητες 

και αποκλίσεις. 

� Κατονοµάζουν πρακτικές ε-

λέγχων και συντήρησης προ-

γραµµάτων. 

συγγραφής, µε χρήση σχετι-

κών τεχνικών. 

� Εφαρµόζουν τους κανόνες 

των διαφόρων φάσεων ανά-

πτυξης µιας ιστοσελίδας και 

υλοποιούν τα στάδια διάθεσης 

και ανάρτησης της ως τελικό 

προϊόν στο διαδίκτυο. 

� Χρησιµοποιούν τη γλώσσα ε-

τικετών HTML, ανεξάρτητα 

από το στάδιο της διαδικασίας 

κατασκευής των ιστοσελίδων. 

 

� Σχεδιάζουν τις βασικές αλγο-

ριθµικές δοµές και επιλύουν, 

σε πρώτη φάση εκτός κώδικα, 

απλά ή σύνθετα προβλήµατα 

µε στόχο τον σωστό σχεδια-

σµό ολοκληρωµένων εφαρµο-

γών. 

� Χρησιµοποιούν εναλλακτικά 

σενάρια των κατάλληλων δο-

µών δεδοµένων µε βασικότε-

ρο στόχο την προετοιµασία 

επίλυσης προβληµάτων. 

� Σχεδιάζουν τη λύση ενός προ-

βλήµατος µε λογικό διάγραµ-

µα ή ψευδοκώδικα για να 

µπορούν να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες προγραµµατι-

σµού. 

� Κωδικοποιούν µία εφαρµογή 

σε περιβάλλον δοµηµένου 

προγραµµατισµού εντός περι-

βάλλοντος ανάπτυξης της 

γλώσσας προγραµµατισµού 

Pascal. 

� Μετατρέπουν σε διαφορετι-

κούς κωδικοποιηµένους τρό-

πους παρουσίασης τη λύση 

ενός προβλήµατος. 

� Χρησιµοποιούν τη γλώσσα 

προγραµµατισµού Visual 

Basic και αναπτύσσουν event 

- driven εφαρµογές. 

� Συνδέουν κώδικες που έχουν 

παραχθεί σε διαφορετικά προ-

γραµµατιστικά περιβάλλοντα 

και προχωρούν σε ενσωµατώ-

σεις τους. 

� Παραµετροποιούν, διορθώ-

νουν και αναβαθµίζουν εφαρ-

µογές. 

 

 

 

 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

9 

∆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: 

Υλικό υπολογιστών. 
� Αναφέρουν και διακρίνουν τις 

βασικές κατηγορίες του υλι-

κού ενός ευρύτερου πληρο-

φορικού συστήµατος. 

� Αναφέρουν και επεξηγούν 

βασικές έννοιες, χαρακτηρι-

στικά, δοµή, τρόπο λειτουργί-

ας των υπολογιστικών συστη-

µάτων µε έµφαση στους προ-

σωπικούς υπολογιστές. 

� Αναφέρουν αναλυτικά τα τε-

χνικά χαρακτηριστικά των 

βασικών µερών ενός Η/Υ και 

τον τρόπο λειτουργίας τους. 

� Περιγράφουν τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά και τον τρόπο 

λειτουργίας των διαφόρων 

τύπων οργάνωσης βοηθητικής 

µνήµης, µε έµφαση στους δι-

αφόρους τύπους των µονάδων 

δίσκων. 

� ∆ιακρίνουν τις περιφερειακές 

µονάδες µε κριτήριο τη χρη-

σιµότητα και τις δυνατότητες 

καθεµιάς από αυτές και περι-

γράφουν τη δοµή και τη λει-

τουργία τους. 

� Προδιαγράφουν τεχνικά υπο-

λογιστικά συστήµατα διαφο-

ρετικού µεγέθους και δυνατο-

τήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Λειτουργικά συστήµατα. 

� Αναφέρουν και επεξηγούν τις 

βασικές έννοιες του LINUX / 

UNIX. 

 

� Αναγνωρίζουν και αξιολο-

γούν τα τεχνικά, ποιοτικά 

και ποσοτικά χαρακτηριστι-

κά των προσωπικών υπολο-

γιστών. 

� Χρησιµοποιούν και αξιο-

ποιούν τα τεχνικά εγχειρίδια 

του υλικού και του λογισµι-

κού τους. 

� Εφαρµόζουν συνδέσεις του 

υλικού των ηλεκτρονικών υ-

πολογιστών. 

� Προβαίνουν σε αντικαταστά-

σεις άστοχου, περιττού ή µη 

ενδεδειγµένου, σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές του υπολο-

γιστικού συστήµατος, υλικού. 

� Ελέγχουν την ποιότητα σε 

σχέση µε τις δυνατότητες του 

υλικού. 

� Αναβαθµίζουν το υλικό, κατά 

περίπτωση και βάσει των επι-

διωκόµενων αποτελεσµάτων. 

� Χρησιµοποιούν τους έντυπους 

και ηλεκτρονικούς τρόπους 

αναπαράστασης των τεχνικών 

χαρακτηριστικών προς το 

συµφέρον των στόχων επιλο-

γής του συγκεκριµένου υλι-

κού σε σχέση µε υποκατάστα-

τα ή συµπληρωµατικά προϊό-

ντα. 

� ∆ιακρίνουν και αξιολογούν 

τις δυνατότητες οποιουδήποτε 

υπολογιστικού συστήµατος 

και προτείνουν την καταλλη-

λότερη -κατά περίπτωση- λύ-

ση. 

� Προβαίνουν σε εναλλακτικές 

λύσεις όταν η γρήγορη εξέλι-

ξη του υλικού των υπολογι-

στών αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για τη βέλτιστη 

ικανοποίηση του δίπολου 

στόχου / κόστους. 

 

� Εργάζονται σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον LINUX / UNIX, 

ανεξαρτήτως έκδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εφαρµόζουν βασικές αρχές 

της διοίκησης και πρακτι-

κής των συναλλαγών (ιε-

ραρχία, κατανοµή ευθυ-

νών, λειτουργία οµάδας, 

συνεργασία, επαγγελµατι-

κή δεοντολογία), συµµετέ-

χουν αποτελεσµατικά σε 

οµάδες εργασίας, αποδέχο-

νται τη διαφορετικότητα 

των συνεργατών τους, 

λαµβάνουν και µεταδίδουν 

γνώσεις και δεξιότητες. 

� Αξιοποιούν γνώσεις και δε-

ξιότητες σε διαφορετικά πε-

ριβάλλοντα εργασίας, ανα-

λαµβάνουν πρωτοβουλίες 

και προσαρµόζουν τη συ-

µπεριφορά τους στις εκάστο-

τε συνθήκες. 

� Εκτελούν υπεύθυνα τις ερ-

γασίες που αναλαµβάνουν, 

αξιοποιούν σωστά τον χρό-

νο, τους οικονοµικούς πό-

ρους, τα υλικά, τους εξοπλι-

σµούς και το ανθρώπινο δυ-

ναµικό. 

� Αναγνωρίζουν και αντιλαµ-

βάνονται τις ανάγκες των 

πελατών/χρηστών προϊόντων 

και υπηρεσιών πληροφορι-

κής και προτείνουν λύσεις. 

� Κατανοούν το θεσµικό πλαί-

σιο των επαγγελµάτων του 

Τοµέα και αναζητούν πλη-

ροφορίες στα σχετικά νοµο-

θετήµατα και στους κανονι-

σµούς οργανισµών (ΕΛΟΤ, 

ISO κ.ά.). 
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� ∆ιακρίνουν τις ιδιαιτερότητες 

των βασικών εργαλείων που 

παρέχουν τα LINUX / UNIX. 

� Κατανοούν τις διάφορες διερ-

γασίες στο LINUX / UNIX 

και τις εντολές για τον έλεγχο 

τους. 

� ∆ιακρίνουν και επεξηγούν την 

έννοια του φλοιού και των 

βασικών αρχών και παραµέ-

τρων που συνιστούν τον 

φλοιό. 

� Περιγράφουν τους τρόπους µε 

τους οποίους τα λειτουργικά 

συστήµατα συνδέονται και ε-

πικοινωνούν µε περιφερειακές 

συσκευές. 

� Περιγράφουν σύνθετα πληρο-

φορικά συστήµατα όπου η δι-

αχείριση γίνεται σε µη γραφι-

κό περιβάλλον στον εξυπηρε-

τητή για την υποστήριξη του 

µοντέλου πελάτη - εξυπηρε-

τητή. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μετάδοση δεδοµένων - ∆ίκτυα 

Η/Υ. 
� Αναγνωρίζουν τους δυνατούς 

τρόπους επικοινωνίας των δι-

κτύων, τις µορφές τοπολογίας, 

τα είδη καλωδιώσεων, και α-

ναλύουν τα ανά περίπτωση 

ενεργά µέρη ενός δικτύου. 

� Απαριθµούν τα θέµατα ασφά-

λειας που προκύπτουν από τη 

χρήση δικτύων και επικοινω-

νιών ευρύτερα των δικτυακών 

συσκευών. 

� ∆ιακρίνουν τα βασικά χαρα-

κτηριστικά, τα φυσικά µέσα, 

και τις τεχνικές απλής δροµο-

λόγησης των δικτύων ευρείας 

περιοχής. 

� Περιγράφουν τεχνολογίες των 

δικτύων ευρείας περιοχής που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. 

� Κατονοµάζουν τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται από το ∆ι-

αδίκτυο, σε συνάρτηση µε τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών 

που διέπουν τα δίκτυα ευρείας 

περιοχής. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εφαρµογές διαδικτύου. 
� Αναφέρουν τα εργαλεία και 

� Χρησιµοποιούν εντολές σε 

περιβάλλον γραµµής εντολών, 

χωρίς τη βοήθεια του γραφι-

κού περιβάλλοντος και των 

συσκευών κατάδειξης. 

� ∆ιαχειρίζονται το λειτουργικό 

σύστηµα LINUX / UNIX σε 

περιβάλλον δικτύου υπολογι-

στών. 

� Εφαρµόζουν πρακτικές δια-

χείρισης των διεργασιών που 

εκτελούνται σε περιβάλλον 

LINUX / UNIX. 

� Χρησιµοποιούν βοηθητικά 

προγράµµατα που είναι απα-

ραίτητα κατά τη σύνδεση ενός 

υπολογιστή που διαθέτει τα 

συγκεκριµένα λειτουργικά 

συστήµατα στο ∆ιαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χρησιµοποιούν δικτυακά λο-

γισµικά εποπτείας και επικοι-

νωνίας δικτύων µε άλλα δί-

κτυα, ίδιου ή διαφορετικού 

σχεδιασµού και φιλοσοφίας. 

� Παραµετροποιούν όλα τα βα-

σικά στοιχεία όλων των δια-

φορετικών τύπων δικτύου. 

� Εξασφαλίζουν µέσα από την 

ενδεδειγµένη χρήση την α-

σφαλή και µε κανόνες πρό-

σβαση στο διαδίκτυο. 

� Προφυλάσσουν τους πόρους 

των δικτύων υπολογιστών από 

απειλές και γενικά κακόβου-

λες ενέργειες. 

� Επιλύουν προβλήµατα που 

µπορούν να απειλήσουν ένα 

δίκτυο και εφαρµόζουν την 

ενδεδειγµένη κατά περίπτωση 

λύση. 

 

 

 

 

 

 

 

� Κατασκευάζουν εφαρµογές 
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τις τεχνικές για ανάπτυξη ε-

φαρµογών στο ∆ιαδίκτυο. 

� Κατατάσσουν τα συστατικά 

µιας εφαρµογής διαδικτύου 

σύµφωνα µε το µοντέλο πελά-

τη - εξυπηρετητή. 

� Επεξηγούν τη λειτουργία των 

CGI ως εφαρµογών, και τη 

συµβολή τους στη διαµόρφω-

ση του αλληλεπιδραστικού 

χαρακτήρα του παγκόσµιου 

ιστού πληροφοριών. 

� ∆ιακρίνουν τα θέµατα ασφά-

λειας των ιστοσελίδων. 

� Περιγράφουν τις βασικές αρ-

χές του αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού. 

� Απαριθµούν τις δυνατότητες 

που παρέχονται για την δηµο-

σίευση ιστοσελίδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Προγραµµατισµός υπολογιστών. 
� Κατανοούν και περιγράφουν 

τη λογική, αρχιτεκτονική και 

φυσική δοµή του περιβάλλο-

ντος µιας βάσης δεδοµένων. 

� ∆ιακρίνουν τα επίπεδα των 

χρηστών που επιδρούν σε µια 

βάση δεδοµένων. 

� Επεξηγούν τη σηµασία του 

σωστού σχεδιασµού σε περι-

βάλλοντα συστηµάτων δια-

χείρισης βάσεων δεδοµένων 

(Σ∆Β∆). 

� ∆ιακρίνουν τα διάφορα µο-

ντέλα οργάνωσης των βάσεων 

δεδοµένων. 

� Αναφέρουν τις βασικές έννοι-

ες των βάσεων δεδοµένων και 

των αρχών που τις διέπουν. 

� Αναφέρουν τη σηµασία και 

περιγράφουν τη λειτουργία 

των εφαρµογών βάσεων δε-

µέσα από το www µε χρήση 

πιο πολύπλοκων χαρακτηρι-

στικών (tags) και εργαλείων 

(CGIs, γλώσσες σεναρίων). 

� Χρησιµοποιούν εφαρµογές 

µέσα από ένα ευρύ φάσµα τε-

χνικών και εργαλείων, ώστε 

να αξιοποιούν επαρκώς και 

ανάλογα µε τις ανάγκες που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν 

τις δυνατότητες των ιστοσελί-

δων του διαδικτύου. 

� Εφαρµόζουν ενδεδειγµένες 

πρακτικές σε θέµατα που σχε-

τίζονται µε τη διαχείριση και 

την προβολή ιστοσελίδων. 

� Τροποποιούν και παραµετρο-

ποιούν κατά περίπτωση τους 

κανόνες προστασίας και α-

σφάλειας των ιστοσελίδων. 

� Εφαρµόζουν πρακτικές ανά-

λυσης και προγραµµατισµού 

επίλυσης προβληµάτων µε τη 

βοήθεια της γλώσσας προ-

γραµµατισµού Java. 

� Εφαρµόζουν κώδικες σε προ-

γραµµατιστικό περιβάλλον, 

για την επίλυση απλών και 

σύνθετων προβληµάτων µέσω 

της γλώσσας Java. 

� Τηρούν τα προβλεπόµενα µέ-

τρα του νοµοθετικού πλαισίου 

που αναφέρεται στην προστα-

σία δεδοµένων κατά την κα-

τασκευή των ιστοσελίδων. 

 

� ∆ιαχειρίζονται κατάλληλα µία 

υπάρχουσα βάση δεδοµένων 

(data base), σε όποιο Σ∆Β∆ 

και αν αυτή φιλοξενείται. 

� Αναπτύσσουν µικρού και µε-

σαίου µεγέθους εφαρµογές µε 

χρήση λογισµικών αξιοποίη-

σης γλωσσών ευρύτερα της 

τέταρτης γενιάς γλωσσών 

προγραµµατισµού. 

� Αξιοποιούν τις δυνατότητες 

των γλωσσών ερωταπαντήσε-

ων. 

� Σχεδιάζουν φιλική διεπαφή 

ανθρώπου - εφαρµογής µε τη 

χρήση κατάλληλων τεχνικών. 

� Λαµβάνουν αντίγραφα ασφα-

λείας (back up) µέσω εφαρµο-

γών ή µέσω του αντίστοιχου 

λογισµικού των βάσεων δεδο-

µένων. 
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δοµένων στην πλευρά του ε-

ξυπηρετητή και τη συµβολή 

τους στη διαχείριση της πλη-

ροφορίας στο περιβάλλον του 

παγκόσµιου ιστού. 

� Αναφέρουν τις βασικές λει-

τουργίες διαχείρισης ενός 

DBMS. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εφαρµογές πολυµέσων. 
� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τα πολυµέσα, τα υπερµέσα 

και περιγράφουν τις βασικές 

αρχές της τεχνολογίας που 

χρησιµοποιούν. 

� Κατονοµάζουν τις δυνατότη-

τες των διαφόρων περιφερει-

ακών µονάδων συλλογής υλι-

κού για πολυµεσικές εφαρµο-

γές. 

� Περιγράφουν τις βασικές έν-

νοιες, τα χαρακτηριστικά, τη 

δοµή και την τεχνολογία των 

πολυµέσων, τις ιδιαιτερότη-

τες, τις απαιτήσεις και την τε-

χνοτροπία ανάπτυξης πολυ-

µεσικών εφαρµογών για το 

διαδίκτυο. 

� Περιγράφουν τις σύγχρονες 

τεχνικές επεξεργασίας ψηφια-

κής εικόνας, ήχου και video, 

εισηγµένων από οποιαδήποτε 

πηγή, µε τη βοήθεια εξειδι-

κευµένων λογισµικών. 

� ∆ιακρίνουν τα διάφορα στά-

δια ανάπτυξης µιας εφαρµο-

γής πολυµέσων. 

� Κατανοούν τις συσχετίσεις 

και την αλληλουχία τους κα-

θώς και τη σηµασία, όπως και 

την αναγκαιότητα του καθε-

νός από αυτά. 

� ∆ιακρίνουν τις πολυµεσικές 

δυνατότητες του Η/Υ, εντοπί-

ζοντας και αναλύοντας σε βά-

θος κάθε επιµέρους τµήµα 

που συνεισφέρει σε µία ολο-

κληρωµένη πολυµεσική πα-

ραγωγή. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Συντήρηση υπολογιστών. 
� Αποσαφηνίζουν την αρχιτε-

κτονική του υπολογιστή και 

των λογισµικών που εγκαθί-

στανται σε αυτόν. 

� Αναπτύσσουν µεγαλύτερου 

µεγέθους δικτυακές εφαρµο-

γές έχοντας εξοικειωθεί µε τα 

εργαλεία διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων (MS Access, SQL 

server, mySql κ.ά.). 

� ∆ιαχειρίζονται εγκαταστάσεις 

βάσεων δεδοµένων (DBA). 

 

 

 

� ∆ιαχειρίζονται προγραµµατι-

στικά υλικό και λογισµικό, 

των εργαλεία πολυµέσων. 

� ∆ηµιουργούν και επεξεργάζο-

νται διανυσµατικές εικόνες. 

� Χρησιµοποιούν τις τεχνικές 

σχεδίασης και δοκιµής προ-

γράµµατος µε τα εργαλεία πο-

λυµέσων και είναι ικανοί να 

τεκµηριώνουν το προϊόν που 

παράγουν. 

� Εκµεταλλεύονται πρακτικά 

τις δυνατότητες των εργαλεί-

ων επεξεργασίας στοιχείων 

ενός έργου πολυµέσων (εικό-

να, ήχος, animation κ.ά.). 

� Χρησιµοποιούν τις εγγενείς 

πολυµεσικές δυνατότητες των 

Windows. 

� ∆ιαχειρίζονται, µε την βοή-

θεια διαφόρων διαδικασιών 

που προσφέρει ένα πρόγραµ-

µα συγγραφής εφαρµογών 

πολυµέσων, µια πολυµεσική 

εφαρµογή σχεδιασµένη ως 

σύνολο επιµέρους στοιχείων 

και διαδικασιών. 

� Κατασκευάζουν, ολοκληρω-

µένες εφαρµογές µε χρήση 

εργαλείων πολυµέσων σε διά-

φορα περιβάλλοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Συνδέουν και εγκαθιστούν 

εξαρτήµατα προσωπικού υπο-

λογιστή και αντιµετωπίζουν 

πιθανά τεχνικά προβλήµατα 

κατά την εκκίνηση του. 
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� Απαριθµούν και περιγράφουν 

τις συνθήκες εξασφάλισης της 

αρµονικής εποικοδοµητικής 

συνεργασίας υλικού και λογι-

σµικού. 

� Αναγνωρίζουν συνδέσεις των 

περιφερειακών µονάδων και 

διατάξεων µε τον προσωπικό 

υπολογιστή. 

� Απαριθµούν τρόπους αντιµε-

τώπισης θεµάτων ασφάλειας 

και προστασίας, που αφορούν 

το κάθε εξάρτηµα του υπολο-

γιστή χωριστά. 

� Αναφέρουν πιθανές βλάβες 

και αστοχίες υλικών, επεξη-

γούν τις αιτίες τους και περι-

γράφουν τις διαδικασίες και 

τεχνικές αποκατάστασής τους. 

� Αναφέρουν πολιτικές επίτευ-

ξης του µέγιστου επιδιωκόµε-

νου αποτελέσµατος, λαµβά-

νοντας υπόψη περιορισµούς 

και ιδιαιτερότητες. 

 

 

 

 
 

� Προβαίνουν σε αναβαθµίσεις 

υλικού όπου κι όποτε απαιτεί-

ται. 

� Υλοποιούν βήµατα σύνδεσης 

περιφερειακών µονάδων µε 

προσωπικό υπολογιστή. 

� Ασκούν διαγνωστικούς ελέγ-

χους σε διαφορετικού τύπου 

υλικά Η/Υ, αναγνωρίζουν αι-

τίες βλαβών και προτείνουν 

λύσεις για την αντιµετώπισή 

τους. 

� Συντηρούν εγκαταστάσεις 

πληροφορικού συστήµατος 

έξω από ένα τερµατικό εργα-

σίας. 

� Λαµβάνουν τα απαραίτητα 

µέτρα µετά την τελική συναρ-

µολόγηση και σύνδεση για 

την προστασία των συστηµά-

των από φυσικές και τεχνητές 

ενδεχόµενες απειλές, σε επί-

πεδο υλικού αλλά και σε επί-

πεδο λογισµικού, όπου αυτό 

καθίσταται εφικτό. 

� Χρησιµοποιούν κοινόχρη-

στους πόρους απευθύνοντας 

κανόνες και δικαιώµατα στους 

χρήστες αυτών των πόρων. 

� Χρησιµοποιούν προγράµµατα 

µέτρησης χαρακτηριστικών 

του συστήµατος και διαγνω-

στικά ελέγχου των διαφορετι-

κών ειδών του υλικού Η/Υ 

αλλά και των περιφερειακών 

συσκευών. 

� Λαµβάνουν απαραίτητα µέτρα 

προστασίας ώστε να αποφεύ-

γονται ατυχήµατα στους χώ-

ρους εργασίας που φιλοξε-

νούν συνολικά ένα υπολογι-

στικό σύστηµα. 

 


