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Προσωπικά προφίλ 
 

Τα Bio-FIT Προσωπικά προφίλ περιγράφουν τις ικανότητες που ορισμένος ειδικός 

έχει ήδη αποκτήσει και/ή το στάδιο της επαγγελματικής του ανάπτυξης, στο οποίο 

έχει φτάσει ως αποτέλεσμα τυπικής/άτυπης εκπαίδευσης . Έχουν επιλεχθεί έντεκα 

(11) επαγγέλματα με βασική σημασία για την θεματική περιοχή του έργου Bio-FIT 

και τις ιδιαιτερότητες των χωρών-εταίρων. Οι περιγραφές που παρουσιάζονται έχουν 

καταρτιστεί σε επίπεδα αναφοράς 5, 6 και 7 του ΕΠΕΠ και βασίζονται στο σχήμα 

Γνώσεις – Δεξιότητες - Ικανότητες. 

 

Επιλεγμένα επαγγέλματα για τις χώρες-εταίρους στο έργο Bio-FIT  

 

Α/Α Επάγγελμα Επίπεδο στο 

ΕΠΕΠ  

ISCO 2008 

1 Καθηγητής ΕΕΚ στον τομέα της γεωργίας, 

δασοκομίας και γεωπονίας 

6, 7 2132 

2 Καθηγητής ΕΕΚ στην βιολογία, βοτανολογία, 

ζωολογία και τα συναφή επαγγέλματα 

6 2131 

3 Καθηγητής ΕΕΚ στον τομέα της χημείας 6, 7 2113 

4 Τεχνικός γεωργίας 5 3142 

5 Καθηγητής ΕΕΚ στην προστασία του 

περιβάλλοντος 

6, 7 2133 

6 Σύμβουλος γεωργίας 5, 6 2132 

7 Επιθεωρητής στην γεωργία 6 2357 

8 Καθηγητές επαγγελματικής κατάρτισης στον 

τομέα της ΕΕΚ 

7 2320 

9 Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία και στη 

δασοκομία 

7 1311 

10 Οικονομολόγος στον τομέα της γεωργίας 5, 6 2631 

11 Επαγγελματίες σύμβουλοι επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

6 2423 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Καθηγητής ΕΕΚ στον τομέα της 

γεωργίας, δασοκομίας και γεωπονίας, ΕΠΕΠ 6 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Γενικές έννοιες λίπανσης. 

• Τεχνικές εφαρμογής και οι κύριες συνέπειες της μη σωστής χρήσης λιπασμάτων. 

• •Τις οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφαλή χρήση των 

λιπασμάτων. 

• •Την αποτελεσματικότητα της χρήσης λιπασμάτων για την παραγωγή φυτικών 

προϊόντων . 

• Τους κύριους αγροτικούς κανονισμούς. 

• Τα πρότυπα για τα τρόφιμα και την υγεία και τους περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Εργαστεί σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και γεωπονικές εντολές. 

• Αξιολογήσει την ασφάλειας της αγροτικής πρακτικής τόσο για τους αγρότες και 

τους καταναλωτές. 

• Διεξαγάγει έρευνες, και  δοκιμές , να συλλέγει δείγματα, και να εκτελεί 

εργαστηριακές αναλύσεις  στον αγρό για τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών 

ενώσεων. 

• Εντοπίζει τις πηγές περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνει τρόπους για 

τον περιορισμό τους. 

• Παρέχει τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες στήριξης προς τους παραγωγούς και 

τις οργανώσεις  σχετικά με τις πιθανές λύσεις. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

• Επανεξετάζει, αξιολογεί τα στοιχεία και συντάσσει ολοκληρωμένες / συνοπτικές 

εκθέσεις. 

• Καταγράφει περιστατικά και συντάσσει εκθέσεις. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Καθηγητής ΕΕΚ στον τομέα της 

γεωργίας, δασοκομίας και γεωπονίας, (ΕΠΕΠ) 7 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τη χρήση λιπασμάτων. 

• Τις βασικές έννοιες Χημείας Μικροβιολογίας, και Τοξικολογίας. 

• Τους κινδύνους που σχετίζονται με τα λιπάσματα σε εργαστηριακές πρακτικές και 

σε πρακτικές στον αγρό. 

• Τους κινδύνους για την ποιότητα των τροφίμων και την ασφάλεια του 

περιβάλλοντος. 

• Τις διαδικασίες εφαρμογής, κατάλληλου χειρισμού, αποθήκευσης και διάθεσης 

των λιπασμάτων. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων και της διαχείρισης των 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τις Κρατικές, Τοπικές, και Πανεπιστημιακές πολιτικές και διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων. 

• Την  ευεργετική επίδραση των λιπασμάτων για την παραγωγικότητα των 

καλλιεργειών. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Υποβοηθά και υποστηρίζει προγράμματα  βιολογικής ασφάλειας εργαστηριακών 

πρακτικών και πρακτικών αγρού. 

• Διεξάγει ελέγχους  εργαστηριακών πρακτικών και των πρακτικών στον αγρό και 

να αναφέρει τα αποτελεσμάτων στις αρχές. 

• Παρέχει συμβουλές στους παραγωγούς για τη σωστή χρήση και εφαρμογή των 

λιπασμάτων . 

• Αναπτύσσει  και να εφαρμόζει διαδικασίες  βιο-ασφάλειας και ασφάλειας σχετικά 

με την αποθήκευση, το χειρισμό, τη χρήση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφαλή 

εφαρμογή και άλλους κινδύνους  που συνδέονται με τα λιπάσματα. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Καθηγητής ΕΕΚ στην βιολογία, 

βοτανολογία, ζωολογία και τα συναφή επαγγέλματα (ΕΠΕΠ) 6 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις βασικές αρχές της χρήσης λιπασμάτων. 

• Τις βασικές έννοιες Μικροβιολογίας, Τοξικολογίας και Χημείας. 

• Τους κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά εξ’ αιτίας πρακτικών που 

εφαρμόζονται στον αγρό αλλά και εργαστηριακών πρακτικών. 

• Τους σοβαρούς κινδύνους για την περιβαλλοντική υγεία. 

• Τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό, την 

αποθήκευση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης λιπασμάτων και διαχείρισης των 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τις κρατικές τοπικές και πανεπιστημιακές πολιτικές και διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων και της 

περιβαλλοντικής προστασίας 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Υποβοηθά και υποστηρίζει προγράμματα βιολογικής ασφάλειας εργαστηριακών 

πρακτικών και πρακτικών αγρού. 

• Διεξάγει ελέγχους στις εργαστηριακές πρακτικές και στις πρακτικές στον αγρό 

και να αναφέρει τα αποτελέσματα στις αρχές. 

• Διαχειρίζεται και να σχεδιάζει ενημερώσεις για τον έλεγχο της έκθεσης σε 

χημικές ουσίες και να αναπτύσσει οδηγίες  για την ασφαλή χρήση  λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να εφαρμόζει διαδικασίες βιο-ασφάλειας για την ασφαλή 

φύλαξη, το χειρισμό, τη χρήση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφαλή 

εφαρμογή και για άλλους κινδύνους που συνδέονται με τα λιπάσματα. 

• Εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της μη σωστής χρήσης των 

λιπασμάτων στην άγρια πανίδα και χλωρίδα. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην χρήση των λιπασμάτων. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Καθηγητής ΕΕΚ στον τομέα της 

χημείας (ΕΠΕΠ) 6 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις βασικές γνώσεις για την παραγωγή και τα συστατικά των χημικών 

λιπασμάτων. 

• Τις έννοιες τοξικολογίας και χημικής παραγωγής. 

• Τους κινδύνους που σχετίζονται με τα λιπάσματα σε εργαστηριακές πρακτικές 

και σε πρακτικές στον αγρό. 

• Τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του περιβάλλοντος. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων και της διαχείρισης των 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τις  Κρατικές, Τοπικές, και Πανεπιστημιακές πολιτικές και διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων. 
 

Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Υποβοηθά και υποστηρίζει προγράμματα βιολογικής ασφάλειας εργαστηριακών 

πρακτικών και πρακτικών αγρού. 

• Διεξάγει ελέγχους στις εργαστηριακές πρακτικές και στις πρακτικές στον αγρό 

και να αναφέρει τα αποτελέσματα στις αρχές. 

• Διαχειρίζεται και να σχεδιάζει ενημερώσεις  για τον έλεγχο της έκθεσης σε 

χημικές ουσίες και να αναπτύσσει οδηγίες  για την ασφαλή χρήση  λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να εφαρμόζει διαδικασίες βιο-ασφάλειας για την ασφαλή 

φύλαξη, το χειρισμό, τη χρήση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφαλή 

εφαρμογή και για άλλους κινδύνους που συνδέονται με τα λιπάσματα. 

• Προσδιορίζει τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση με τα θεσμικά πρότυπα σε 

εργαστηριακές πρακτικές και πρακτικές στον αγρό. 

• Παράγει λιπάσματα φιλικά προς το περιβάλλον. 
 

Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Επαγγλεματική Εκπαίδευση και 

Καταρτιση  (ΕΕΚ) Χημείας, (ΕΠΕΠ) 7 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Χημική σύνθεση και χημικές μεταβολές στις φυσικές και συνθετικές ουσίες, 

υλικά και προϊόντα· 

• Βασικές αρχές της εφαρμογής των λιπασμάτων· 

• Βασικές έννοιες στη χημική τοξικότητα και διαδικασίες για τον εντοπισμό και την 

ποσοτικοποίηση των τοξική για το περιβάλλον· 

• Διαδικασίες για τον έλεγχο του περιβάλλοντος και της ποιότητας· υγειονομικής 

περίθαλψης και περιβαλλοντικές έννοιες για επικίνδυνα υλικά· 

• Θεωρίες για τον κίνδυνο των επικίνδυνων υλικών στις διαδικασίες των 

εργαστηριακές και πρακτικές· 

• Βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό, την 

αποθήκευση και τη διάθεση των λιπασμάτων· 

• Συνέπειες των λανθασμένων χειρισμών των λιπασμάτων και των επικίνδυνων 

αποβλήτων· 

• Κράτος, τοπικές, και τις πολιτικές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων πανεπιστημίου. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Εφαρμόζει χημικές γνώσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της 

βελτίωσης των υλικών, προϊόντων και της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών· 

• Σχεδιάζει και ελέγχει τις εργαστηριακές επιστημονικές έρευνες, τα πειράματα και 

τις δοκιμές· 

• Εκτελεί, αναπτύσσει και βελτιώνει νέες χημικές μεθόδους, τεχνικές και 

στρατηγικές, ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες· 

• Προωθεί και υποστηρίζει την ασφαλή διεξαγωγή εργαστηριακών πρακτικών και 

πρακτικών πεδίου· 

• Εφαρμόζει διεπιστημονικά  έργα έρευνας και ανάπτυξης και διαχειρίζεται ομάδες 

εργασίας· 

• Διεξάγει ελέγχους και προετοιμάζει τεχνικές και επιστημονικές εκθέσεις  για την 

αποθήκευση, επεξεργασία, χρήση και διάθεση των λιπασμάτων και κοινοποιεί τα 

αποτελέσματα σε διάφορους χρήστες:  τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, την 

κυβέρνηση, το ευρύ κοινό· 

• Ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) για τη 

μείωση των αποβλήτων και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζημιών 

από τη βιομηχανική παραγωγή χημικών υλικών· 

• Διαχειρίζεται και ενημερώνει τα σχέδια  για τον έλεγχο της έκθεσης σε χημικές 

ενώσεις και αναπτύσσει οδηγίες για την ασφαλή χρήση των λιπασμάτων· 

• Γράφει και διανέμει επιστημονικά άρθρα και εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν 

πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική έρευνα και τις νέες ανακαλύψεις και τα 

θέτει στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας για περαιτέρω συζήτηση· 
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• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα / πολιτικές για την χημική 

ασφάλεια· 

• Αναπτύσσει και διεξάγει εκπαίδευση για την ασφαλή εφαρμογή των λιπασμάτων 

και για άλλους επαγγελματικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτά. 
 

Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Τεχνικός γεωργίας (ΕΠΕΠ) 5 

 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις έννοιες γενικής λίπανσης. 

• Τους περιβαλλοντικούς και γεωργικούς κανονισμούς. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης λιπασμάτων. 

• Τις οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφαλή χρήση των 

λιπασμάτων . 

• Τα πρότυπα υγείας και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

• Την αποτελεσματικότητα της χρήσης λιπασμάτων για την παραγωγή φυτικών 

προϊόντων. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Εργαστεί σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και γεωπονικές εντολές. 

• Αξιολογεί την ασφάλεια της λιπαντικής πρακτικής για τους παραγωγούς και τους 

καταναλωτές. 

• Διεξάγει έρευνες, να πραγματοποιεί δοκιμές , να συλλέγει δείγματα, και να 

εκτελεί εμπειρικές αναλύσεις στον αγρό και εργαστηριακές αναλύσεις για τον 

εντοπισμό επικίνδυνων χημικών συστατικών. 

• Εντοπίζει πηγές περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνει τρόπους 

αντιμετώπισης δίχως μείωση της φυτικής παραγωγής. 

• Παρέχει συμβουλές διαχείρισης και υποστήριξης προς οργανώσεις και 

παραγωγούς σχετικά με τις πιθανές λύσεις. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

• Επανεξετάζει, αξιολογεί τα στοιχεία και συντάσσει ολοκληρωμένες / συνοπτικές 

εκθέσεις. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Καθηγητής ΕΕΚ στην προστασία 

του περιβάλλοντος (ΕΠΕΠ) 6 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις γενικές έννοιες λίπανσης. 

• Τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων. 

• Τις οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφαλή χρήση των 

λιπασμάτων. 

• Τα πρότυπα υγείας και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 
 

Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Εργαστεί σύμφωνα με τις εντολές για περιβαλλοντική Υγεία & Ασφάλεια. 

• Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας στην πρακτική στον αγρό, τόσο για τους 

παραγωγούς όσο  και για τους καταναλωτές. 

• Διεξάγει έρευνες και δοκιμές , να συλλέγει δείγματα, και να εκτελεί  αναλύσεις 

στον αγρό για τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 

• Εντοπίζει τις πηγές περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνει τρόπους για 

τον περιορισμό τους. 

• Παρέχει τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες στήριξης προς τις οργανώσεις και 

τους παραγωγούς σχετικά με τις πιθανές λύσεις. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

• Καταγράφει περιστατικά και συντάσσει εκθέσεις. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Καθηγητής ΕΕΚ στην προστασία 

του περιβάλλοντος (ΕΠΕΠ) 7 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις βασικές αρχές της χρήσης λιπασμάτων. 

• Τις βασικές έννοιες Μικροβιολογίας , Τοξικολογίας και Χημείας. 

• Τους κινδύνους σε εργαστηριακές πρακτικές και σε πρακτική στον αγρό. 

• Τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του περιβάλλοντος. 

• Τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό, την 

αποθήκευση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων και διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τις Κρατικές, Τοπικές, και Πανεπιστημιακές πολιτικές και διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Υποβοηθά και να υποστηρίζει προγράμματα βιολογικής ασφάλειας 

εργαστηριακών πρακτικών και πρακτικών αγρού. 

• Διεξάγει ελέγχους στις εργαστηριακές πρακτικές και στις πρακτικές στον αγρό 

και να αναφέρει τα αποτελέσματα στις αρχές. 

• Διαχειρίζεται σχέδια ενημέρωσης για τον έλεγχο της έκθεσης σε χημικές ουσίες 

και να αναπτύσσει οδηγίες για την ασφαλή χρήση λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να εφαρμόζει διαδικασίες βιο-ασφάλειας για την ασφάλεια 

σχετικά με την αποθήκευση, το χειρισμό, τη χρήση και τη διάθεση των 

λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να διενεργεί εκπαίδευση για την ασφαλή εφαρμογή και για 

άλλους κινδύνους που συνδέονται με τα λιπάσματα. 

• Προσδιορίζει τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση με τα θεσμικά πρότυπα σε 

εργαστηριακές πρακτικές και πρακτικές στον αγρό. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Σύμβουλος γεωργίας (ΕΠΕΠ) 5 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις έννοιες γενικής λίπανσης. 

• Τους περιβαλλοντικούς και γεωργικούς κανονισμούς. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων. 

• Τις οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφαλή χρήση των 

λιπασμάτων. 

• Τα πρότυπα υγείας και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

• Την αποτελεσματικότητα της χρήσης λιπασμάτων για την παραγωγή φυτικών 

προϊόντων. 

• Την λιπαντική πρακτική που πρέπει να ακολουθούν οι παραγωγοί για 

αποτελεσματική καλλιέργεια. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Εργαστεί σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και γεωπονικές εντολές. 

• Αξιολογεί την ασφάλεια της αγροτικής πρακτικής τόσο για τους παραγωγούς και 

για τους καταναλωτές. 

• Αναλύει τις γεωργικές πρακτικές και να συμβουλεύει τους παραγωγούς για 

αποτελεσματικότερη και πιο επωφελή φυτική παραγωγή. 

• Εντοπίζει τις πηγές των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνει τρόπους 

για τον περιορισμό τους, χωρίς μείωση της φυτικής παραγωγής. 

• Παρέχει συμβουλές διαχείρισης και υπηρεσίες υποστήριξης προς τις οργανώσεις 

και τους παραγωγούς σχετικά με τις πιθανές λύσεις. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

• Επανεξετάζει, αξιολογεί τα στοιχεία και συντάσσει ολοκληρωμένες / συνοπτικές 

εκθέσεις. 

• Καταγράφει περιστατικά και συντάσσει εκθέσεις. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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•  

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Σύμβουλος γεωργίας (ΕΠΕΠ) 6 

 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις βασικές αρχές της χρήσης λιπασμάτων. 

• Τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των  λιπασμάτων σε αγροτικές 

πρακτικές. 

• Τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του περιβάλλοντος. 

• Τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό, την 

αποθήκευση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων και της διαχείρισης των 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τις κρατικές, τοπικές, και πανεπιστημιακές πολιτικές και διαδικασίες που 

σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων. 

• Τον τρόπο που τα λιπάσματα ωφελούν τις καλλιέργειες. 

• Την λιπαντική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί για μια 

αποτελεσματική φυτική παραγωγή. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Υποβοηθά και να υποστηρίζει προγράμματα βιολογικής ασφάλειας 

εργαστηριακών πρακτικών και πρακτικών αγρού. 

• Διεξάγει ελέγχους στις πρακτικές στον αγρό και να αναφέρει τα αποτελέσματα 

στις αρχές. 

• Παρέχει συμβουλές στους παραγωγούς για τη σωστή χρήση και εφαρμογή των 

λιπασμάτων και για κερδοφόρα γεωργία. 

• Αναπτύσσει και να εφαρμόζει διαδικασίες βιο-ασφάλειας και ασφάλειας σχετικά 

με την αποθήκευση, το χειρισμό, τη χρήση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Αναπτύσσει και να διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφαλή 

εφαρμογή και για άλλους κινδύνους που συνδέονται με τα λιπάσματα. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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•  

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Επιθεωρητής στην γεωργία 

(ΕΠΕΠ) 6 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Τις έννοιες γενικής λίπανσης 

• Τους περιβαλλοντικούς και αγροτικούς κανονισμούς. 

• Τις συνέπειες της μη σωστής χρήσης λιπασμάτων . 

• Τις οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφαλή χρήση των 

λιπασμάτων . 

• Τα πρότυπα υγείας και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς  

• Την λιπαντική πρακτική που πρέπει να ακλουθούν οι καλλιεργητές για 

αποδοτική παραγωγή. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Εργαστεί σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και γεωπονικές αρχές. 

• Αξιολογεί την ασφάλεια της λιπαντικής πρακτικής για τους αγρότες και τους 

καταναλωτές. 

• Ελέγχει τις πρακτικές των γεωργών και να αναφέρει ακατάλληλες πρακτικές στις 

αρχές. 

• Εντοπίζει πηγές περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προτείνει τρόπους 

αντιμετώπισης χωρίς μείωση της φυτικής παραγωγής. 

• Παρέχει συμβουλές διαχείρισης και να υποστηρίζει οργανώσεις και παραγωγούς 

σχετικά με τις πιθανές λύσεις. 

• Ακολουθεί τα θεσμικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη χρήση λιπασμάτων. 

• Επανεξετάζει, αξιολογεί τα στοιχεία και συντάσσει ολοκληρωμένες / συνοπτικές 

εκθέσεις. 

• Καταγράφει περιστατικά και συντάσσει εκθέσεις. 

 
Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Eκπαιδευτικοί της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(ΕΕΚ), Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 

(ΕΠΕΠ) 7 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Βασικές αρχές της διδασκαλίας και των οδηγιών  σε επαγγελματικά μασθήματα 

στα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης· 

• Έννοιες για να προετοιμασία των εκπαιδευόμενων  για την απασχόληση σε 

ειδικές επαγγελματικές ασχολίες ή επαγγελματικούς  τομείς· 

• Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το 

σχεδιασμό του περιεχόμενο  των ειδικών μαθημάτων· 

• Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας / καθοδήγηση των εκπαιδευομένων στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και καταρτιση (ΕΕΚ)· 

• Μέθοδοι για την εκτίμηση των αναγκών για κατάρτιση και  δημιουργία δεσμών 

με άτομα, επιχειρήσεις, άλλους τομείς της εκπαίδευσης για την παροχή των 

αντίστοιχων προγραμμάτων  εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

• Διδακτικές προσεγγίσεις για την αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και για την ανάπτυξη εργαλείων για την 

αξιολόγηση της προόδου τους. 
 

Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Δίνει διαλέξεις και να οργανώνει συζητήσεις· 

• Δίνει οδηγίες και επιβλέπει τους εκπαιδευόμενους  για την εφαρμογή ειδικών 

υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού· 

• Παρακολουθεί  και αξιολογεί την εργασία των εκπαιδευομένων  για τον 

προσδιορισμό της προόδου στην απόκτηση γνώσεων / ικανοτήτων·  εξασφαλίζει  

ανατροφοδότηση και διατυπώνει συμπεράσματα και συστάσεις για βελτίωση· 

• Εφαρμόζει  προφορική / γραπτή μορφή εξέτασης  και δοκιμές  επιδόσεων, για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και για την αξιολόγηση 

των ικανοτήτων· 

• Προετοιμάζει εκθέσεις και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τις δραστηριότητες 

κατάρτισης και την πρόοδο της εκπαίδευσης· 

• Ελέγχει τα ατομικά / ομαδικά έργα, τις εργαστηριακές ασκήσεις, τις πρακτικές 

πεδίου, κλπ.· 

• Παρέχει εκπαιδευτικές οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα· 

• Διεξάγει συνεδρίες κατάρτισης στο χώρο εργασίας για την παρουσίαση 

συγκεκριμένων αρχών, τεχνικών, διαδικασιών, μεθόδων. 
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Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 

.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αρχηγοί στον τομέα της γεωργίας 

και της δασοκομίας ΕΠΕΠ, 7 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Βασικές αρχές  του σχεδιασμού, της διαχείρισης και του συντονισμού των 

γεωργικών και των δασοκομικών εργασιών μεγάλης κλίμακας· 

• Εξέταση των δραστηριοτήτων αγοράς στον τομέα της γεωργίας και της 

δασοκομίας και των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στη ζήτησή 

τους 

• Βασικές αρχές των πρακτικών διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής· 

καθοδήγηση και  οργάνωση των δραστηριοτήτων  ρουτίνας και των ειδικών 

δραστηριοτήτων· 

• Βασικές αρχές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 

εκθέσεων 

• Πρακτικές διαπραγμάτευσης και  απαιτήσεις για μεγάλης κλίμακας γεωργική και 

δασοκομική παραγωγή· 

• Στρατηγικές για την πρόσληψη, την κατάρτιση και τη χρήση γεωργικών και 

δασικών εργαζομένων και εργολάβων· 

• Βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό, την 

αποθήκευση και τη διάθεση των λιπασμάτων· 

• Συνέπειες του λανθασμένου χειρισμού των λιπασμάτων και των επικίνδυνων 

αποβλήτων· 

• Κρατικές, τοπικές και πανεπιστημιακές πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται 

με την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των λιπασμάτων. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Δημιουργεί και διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς και παρακολουθεί το κόστος 

παραγωγής· 

• Διαπραγματεύεται με τους αγρότες να οργανώνουν την παραγωγή των 

καλλιεργειών και των ζώων  και την  αντίστοιχη πώληση· 

• Σχεδιάζει τον τύπο, την ένταση και την ακολουθία των βασικών λειτουργιών κατά 

την παραλαβή των γεωργικών προϊόντων· 

• Αναλύει το έδαφος για να καθορίσει τους τύπους και τις ποσότητες των 

λιπασμάτων· 

• Αγοράζει  εξειδικευμένο εξοπλισμό και μηχανήματα· 

• Εντοπίζει και ελέγχει  τους περιβαλλοντικούς ρύπους στις γεωργικές και δασικές 

περιοχές· 

• Οργανώνει, διαχειρίζεται και συντονίζει τις γεωργικές δραστηριότητες 

• Διενεργεί έλεγχο των γεωργικών εκτάσεων για την παρακολούθηση της 

κατάστασης των καλλιεργειών και της κτηνοτροφικής παραγωγής· 

• Ελέγχει την επιλογή προσωπικού για τη γεωργία και τη δασοκομία. 
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Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: Γεωργικοί οικονομολόγοι, ΕΠΕΠ 5 

 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 

• Βασικές αρχές για την επίλυση οικονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων μεσω 

της διεξαγωγής έρευνας, της παρακολούθησης των δεδομένων, της ανάλυσης 

πληροφοριών και της προετοιμασίας εκθέσεων και σχεδίων· 

• Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη μοντέλων για την ανάλυση και την πρόβλεψη της 

οικονομικής συμπεριφοράς και των διαμορφώσεων· 

• Σχέσεις με τις επιχειρήσεις, τις ομάδες συμφερόντων και τις κρατικές αρχές για 

την διατύπωση λύσεων για τα υπάρχοντα ή αναμενόμενα οικονομικά και 

επιχειρηματικά προβλήματα· 

• Αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους από τις διάφορες δραστηριότητες, τις 

πολιτικές ή τους κανονισμούς που επηρεάζουν τη γεωργία· 

• Βασικές αρχές για τη σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών 

δεδομένων με τη χρήση οικονομικών θεωρίών και τεχνικών· 

• Έννοιες για την ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικων συστάσεων για την 

επίτευξη των στόχων στον τομέα της γεωργίας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· 

• Εξέταση των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

για την αξιολόγηση των πωλήσεων και των επιπέδων των τιμών των γεωργικών 

προϊόντων και  υπηρεσιών. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένων για για τον προσδιορισμό  

της επίδρασης της οικονομικής πολιτικής τις γεωργικές πρακτικές· 

• Διεξάγει έρευνα σχετικά με οικονομικά και γεωργικά θέματα, όπως  η χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων, η χρήση της γης από δημόσιες και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, η προστασία του εδάφους, ο έλεγχος της ρύπανσης του αέρα και 

των υδάτων, η προστασία των απειλούμενων ειδών,  για τη μελέτη της σχέσης 

μεταξύ των γεωργικών προβλημάτων και των μοντέλων της οικονομικής 

παραγωγής και κατανάλωσης· 

• Αναπτύσσει οικονομικά μοντέλα για την πρόβλεψη των μελλοντικών γεωργικών 

αποτελεσμάτων· 

• Προετοιμάζει σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, πρωτοβουλίες και στρατηγικές σε 

συνεργασία με άλλους ειδικούς· 

• Εξετάζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα· 

• Διατυπώνει συστάσεις, πολιτικές και σχέδια για την οικονομία· 

• Παρακολουθεί τα οικονομικά στοιχεία για την προετοιμασία οικονομικών 

εκθέσεων και τη διατύπωση οικονομικών προβλέψεων· 

• Διαχειρίζεται  έρευνα στον τομέα των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών. 
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Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 



Bio-FIT Индивидуални профили 

21 
 

 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: Γεωργικοί οικονομολόγοι, ΕΠΕΠ 6 

 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 
• Τις βασικές αρχές οικονομίας των λιπασμάτων. 

• Το κόστος των κινδύνων από την εφαρμογή  κακών πρακτικών στον αγρό. 

• Το κόστος της υγείας των ανθρώπων και της περιβαλλοντικής φροντίδας. 

• Τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό , την 

αποθήκευση και τη διάθεση των λιπασμάτων. 

• Τις οικονομικές επιπτώσεις της μη σωστής χρήσης των λιπασμάτων και 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

• Τις οικονομικές πτυχές των Κρατικών, των Τοπικών και των Πανεπιστημιακών 

πολιτικών και των διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και τον 

έλεγχο των λιπασμάτων. 

• Την οικονομική αξία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω των λιπασμάτων. 

• Την λιπαντική πρακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί για 

αποδοτική και κερδοφόρα παραγωγή. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Υποβοηθά και υποστηρίζει προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος από 

αγροτικές πρακτικές. 

• Διεξάγει οικονομικούς ελέγχους όσον αφορά την γεωργική πρακτική και να 

αναφέρει τα αποτελέσματα στις αρχές. 

• Παρέχει συμβουλές στους παραγωγούς για τη σωστή χρήση και εφαρμογή των 

λιπασμάτων για κερδοφόρα και παραγωγική καλλιέργεια. 

• Αναπτύσσει και να εφαρμόζει οικονομικές διαδικασίες βιο-ασφάλειας και 

ασφάλειας σχετικά με την αποθήκευση , το χειρισμό , τη χρήση και τη διάθεση 

των λιπασμάτων. 

• Προσδιορίζει τους κινδύνους από τη μη συμμόρφωση με τα θεσμικά πρότυπα 

κατά την αγροτική πρακτική. 
 

Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 
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•  

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Ειδικοί επαγγελματικού 
προσανατολισμού / προσανατολσιμού της σταδιοδρομίας, 

ΕΠΕ) 6 

 
Γνώσεις: 

(Γνωρίζει, καταλαβαίνει, και/ή είναι σε θέση να καταδείξει) 
• Βασικές αρχές της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού - προσλήψεις,  επιλογή, 

κατάρτιση,  προώθηση, αποζημίωση και διαχείριση του προσωπικού· 

• Αρχές της ανάλυσης της λειτουργίας του προσωπικού και σύνταξη περιγραφών 

για την θέση εργασίας  και περιγραφές  των θέσεων εργασίας· 

• Βασικές αρχές του συστήματος ταξινόμησης των επαγγελμάτων - δομή και 

λειτουργία· 

• Εφαρμογή επαγγελματικών πληροφοριών στον τομέα της βιολογική γεωργίας για 

την ανάλυση των θέσεων εργασίας και των επαγγελματικών θέσεων· 

• Προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 

προσβασιμότητας και της ποιότητας της εργασίας των εργαζομένων· 

• Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων με βιώσιμο τρόπο - κίνητρα και ανάπτυξη· 

• Έννοιες για τη μελέτη και την παροχή συμβουλών σε άτομα σχετικά με τις 

ευκαιρίες απασχόλησης, την επιλογή σταδιοδρομίας και την περαιτέρω 

εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

 
Ικανότητες  

(Είναι ικανός να) 

• Διεξάγει συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους, τους επόπτες και τους διαχειριστές 

για να αναλύσει την αποτελεσματικότητα του εργασίας· 

• Οργανώνει την ανάλυση των δεδομένων και συντάσσει λεπτομερείς περιγραφές 

των θέσεων, των θέσεων εργασίας ή / και των επαγγελμάτων· 

• Εφαρμόζει επαγγελματική ανάλυση σχετικά με τη διοίκηση του προσωπικού, την 

έρευνα και το σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού, τις πληροφορίες για την 

κατάρτιση ή τη σταδιοδρομία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό· 

• Μελετάει και παρέχει συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας και την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση· 

• Αναπτύσσει προγράμματα και μεθόδους για την οργάνωση του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, την κατάρτισης στο χώρο εργασίας, τη μάθηση και τον έλεγχο· 

• Εφαρμόζει τα υπάρχοντα πρότυπα και να αναπτύσσει νέα μέτρα για τη 

διαβούλευση και τον έλεγχο· 

• Παρέχει επαγγελματικές επιχειρηματικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

πολιτικές του προσανατολισμού της σταδιοδρομίας. 
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Ευρύτερες Δυνατότητες  

(Έχει γενικότερες ικανότητες και χαρακτηριστικά, για: σχετικά με  την διαδικασία 

μάθησης και την κοινωνική προβολή) 

• Έκφραση και ερμηνεία εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή 

μορφή. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή λογικής σκέψης για την επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν τις ενώσεις των λιπασμάτων. 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών  πληροφορίας και  επικοινωνίας . 

• Συνεισφορά στη δημόσια υγεία και τη περιβαλλοντική υγεία με αποτελεσματικό 

τρόπο. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό, τη χρήση και τη 

διαχείριση επικίνδυνων χημικών ενώσεων. 

 


