
Οι µαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης µπορούν να 
φοιτήσουν σε πολυάριθµες Σχολές στα Πανεπιστηµία της Ελλάδας και της 
Κύπρου, αφού τα Μαθηµατικά, η Φυσική και η Τεχνολογία στους κλάδους της 
Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και των Πολιτικών Μηχανικών/Αρχιτεκτονικής, 
περιλαµβάνονται στα περισσότερα πεδία πρόσβασης. 
 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Σχεδίαση / Κατασκευή Επίπλων / Ξύλινων Κατασκευών 
 

    
 

    
 
H ειδικότητα ασχολείται µε τους τοµείς της τεχνολογίας ξύλου, της παραγωγής 
επίπλων, των ξυλοκατασκευών και του σχεδιασµού επίπλων. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί:  
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
• να δραστηριοποιηθεί στους τοµείς παραγωγής προϊόντων ξύλου, 
παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, σχεδιασµού πρωτότυπων 
επίπλων και εφαρµογής σχεδιαστικών προτάσεων, σύµφωνα µε τις νέες 
τεχνολογίες και τις τάσεις της αγοράς. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί µε την 
οργάνωση και τη λειτουργία µονάδων παραγωγής και εµπορίας προϊόντων 
ξύλου και επίπλου, να εργαστεί σε επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, οργανισµούς, 
που ασχολούνται µε τη µεταποίηση του ξύλου, που πωλούν ή προωθούν 
έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση µε τη 
ξυλουργική βιοµηχανία καθώς και σε κρατικά ή ηµικρατικά τµήµατα, που 
κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές. 
 
Επιπρόσθετα, µπορεί να εργαστεί στους τοµείς της συναρµολόγησης 
επίπλων, κατασκευής και εφαρµογής ξύλινων εξωτερικών και εσωτερικών 
κατασκευών, ξυλογλυπτικής, αναπαλαίωσης και συντήρησης ξύλινων 
αντικειµένων, τόρνευσης, ταπετσαρίσµατος επίπλων και αποπεράτωσης 
ξύλινων επιφανειών. Είναι δυνατόν ακόµη να απασχοληθεί ως 
προγραµµατιστής και χειριστής σύγχρονων ξυλουργικών µηχανηµάτων και 
εργαλειοµηχανών CNC. Ακόµη, µπορεί να δηµιουργήσει τη δική του/της 
ειδικευµένη επιχείρηση ως ελεύθερος/η επαγγελµατίας, αναλαµβάνοντας 
µελέτες σχεδιασµού κατασκευών και κατασκευής νέων προϊόντων. 
 



 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Γραφικές Τέχνες και Πολυµέσα 
 

   
 

   
 
 
Η ειδικότητα ασχολείται µε τον σχεδιασµό έργων οπτικής επικοινωνίας, 
έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής. Ειδικότερα, καταπιάνεται µε την 
εικονογράφηση και σελιδοποίηση βιβλίων και περιοδικών, µε τον σχεδιασµό 
γραµµάτων, λογοτύπων, εντύπων, αφίσας, ακόµη και µε τη δηµιουργία 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 
 
Ο Γραφίστας/ τρια επιλέγει, ιεραρχεί και συνθέτει τα κατάλληλα στοιχεία, ώστε 
το έργο του να έχει λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσµα. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
• να ασχοληθεί µε τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία µιας ιστοσελίδας (web 
design), ακόµη και τη δηµιουργία κινουµένων σχεδίων, τη δηµιουργία 
σηµάτων και λογοτύπων εταιρειών, προϊόντων, συσκευασιών, διαφηµιστικών 
καταχωρήσεων, ενηµερωτικών διαφηµιστικών αφισών, εξώφυλλων βιβλίων 
και ψηφιακών δίσκων, έντυπων όπως εφηµερίδες και περιοδικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Σχεδιασµός και ∆ιακόσµηση Εσωτερικών Χώρων 
 

   
 
 
Ο σχεδιασµός και η διακόσµηση εσωτερικών χώρων ακολουθεί όλα τα στάδια 
µελέτης, έρευνας, έµπνευσης, προσχεδίων, τελικού σχεδιασµού και 
παρουσίασης τελικής πρότασης, κατοικιών, καταστηµάτων, εστιατορίων, κ.α. 
 
Μέσα από µια δηµιουργική διαδικασία, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα, την 
εργονοµία και την αισθητική, προκύπτουν ευφάνταστες λύσεις µε προσωπικό 
γούστο.  
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
• να εργαστεί ως σύµβουλος πελατών σε καταστήµατα πώλησης επίπλων, 
φωτιστικών, διακοσµητικών είδών, να εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία και 
γραφεία Σχεδιασµού και ∆ιακόσµησης ως Βοηθος ∆ιακοσµητής (Interior 
Designer).  
 


