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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 113804/Γ2
(1)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων
της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» της Α΄ Τά−
ξης ΕΠΑ.Σ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α΄)
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι−
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ.
20/14.6.2007 συνεδρίασή του.
3. Την υπ’ αριθμ. Γ2/85027/30.7.2007 υπουργική απόφαση
με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της A΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98 και
το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προγραμ−
μάτων Σπουδών για την Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών των μα−
θημάτων της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης»΄ της A΄
Τάξης ΕΠΑ.Σ.

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μπορέσουν
οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν κάποια βα−
σικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν
σε έναν άνθρωπο που έχει τραυματιστεί ή έχει πάθει
κάποιο ατύχημα ώσπου να του δοθεί μια Ιατρική ή Νο−
σοκομειακή φροντίδα. Επειδή το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί πολλές φορές είναι μεγάλο η γνώση των
πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει και την ζωή κάποιου
συνανθρώπου μας. Θα γνωρίσουν τον τρόπο που πρέπει
να δράσουν, με ταχύτητα και υπευθυνότητα και χωρίς
τον κίνδυνο να κάνουν κάποιο μεγαλύτερο κακό στον
τραυματία. Θα κατανοήσουν ότι δεν θα πρέπει ποτέ να
επεμβαίνουν για βοήθεια κάποιου τραυματία εάν πρώτα
δεν έχουν κάνει τη σωστή διάγνωση, δηλαδή δεν έχουν
καταλάβει τι πρόβλημα έχει ο τραυματίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γενικά θέματα (Τι σημαίνει πρώτες βοήθειες, Γιατί
πρέπει να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, Νομικά θέ−
ματα)
Πώς ενεργούμε σε επείγουσες καταστάσεις (Βασι−
κές ενέργειες, Έλεγχος του χώρου, Προφύλαξη από
μολυσματικές αρρώστιες)
Διερεύνηση του συμβάντος − Εκτίμηση της κατά−
στασης
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα
προσεγγίσουν γενικά θέματα που σχετίζονται με τις
πρώτες βοήθειες, ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιό−
τητα της εκπαίδευσης, να εξοικειωθούν με τους όρους
και το νομικό πλαίσιο των πρώτων βοηθειών και να
γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες σε περίπτωση έκτα−
κτου συμβάντος.
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.1. Γενικά θεματα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές
α) να κατανοήσουν τη σημασία των
α) Τι σημαίνει πρώτες βοήθειες
πρώτων βοηθειών για τη ζωή του αν−
β) Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε πρώτες
θρώπου
βοήθειες
β) να εξοικειωθούν με βασικά νομικά
γ) Νομικά θέματα
θέματα που διέπουν τις πρώτες βοή−
θειες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές με εικόνες και ταινί−
ες θα εξοικειωθούν με τις πρώ−
τες βοήθειες

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.2. Πώς ενεργούμε σε επείγουσες καταστάσεις
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Βασικές ενέργειες
α) τη σημασία των βασικών ενεργειών
β) Έλεγχος του χώρου
που γίνονται σε περίπτωση έκτακτου
γ) Προφύλαξη από μολυσματικές αρ− συμβάντος
ρώστιες
β) τη σημασία της προφύλαξης από
μολυσματικές αρρώστιες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν εικόνες,
και ταινίες, αλλά και θα πει−
ραματισθούν μεταξύ τους στις
βασικές ενέργειες των πρώτων
βοηθειών

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.3. Διερεύνηση του συμβάντος – Εκτίμηση της κατάστασης
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

α) Διερεύνηση του συμβάντος
β) Εκτίμηση της κατάστασης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημα−
σία της διερεύνησης του συμβάντος και
της εκτίμησης της κατάστασης, προ−
κειμένου να προσδιορισθούν τα πλέον
κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα
για την κάθε περίσταση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινίες,
ίσως και βίντεο ή δημοσιεύσεις
από πραγματικά περιστατικά
και θα κληθούν να προβούν σε
διερεύνηση συμβάντων και εκτί−
μηση καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΟΞΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΝΟΣΗΜΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
2.1 Στηθάγχη
2.2 Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
2.3 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν σε περί−
πτωση που έχουμε κάποιο οξύ καρδιακό νόσημα. Θα κατανοήσουν ποια είναι τα συμπτώματα και οι αντιδράσεις
ενός ατόμου που παθαίνει στηθάγχη, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και
στη συνέχεια τι πρέπει να αποφύγουν για να μην δημιουργήσουν μεγαλύτερο κίνδυνο στη ζωή του πάσχοντα.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2.1. Στηθάγχη
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Πότε πραγματικά ένα άτομο πάσχει
α) Τι είναι η στηθάγχη
από στηθάγχη και πρέπει να επέμ−
β) Συμπτώματα
βουν.
γ) Τρόπος δράσης και παροχής πρώ− β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν
των βοηθειών
για να βοηθήσουν τον πάσχοντα
γ) Τι οδηγίες θα δώσουν στον πάσχο−
ντα μέχρι να έρθει βοήθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχε−
τική με τον τρόπο δράσης σε
στηθάγχη. Θα χωριστούν σε
ομάδες και θα πειραματιστούν
μεταξύ τους
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2.2. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τι είναι το οξύ έμφραγμα του μυ− α) Ποια είναι τα συμπτώματα ενός ατό−
οκαρδίου
μου που πάσχει από οξύ έμφραγμα του
β) Συμπτώματα του οξέως εμφράγμα− μυοκαρδίου.
τος του μυοκαρδίου
β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να
γ) Τρόπος δράσης και παροχής πρώ− βοηθήσουν τον πάσχοντα άμεσα
των βοηθειών
γ) Τι οδηγίες θα δώσουν στον πάσχο−
ντα μέχρι να έρθει βοήθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχε−
τική με τον τρόπο δράσης σε
πάσχοντα με οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου. Θα χωριστούν σε
ομάδες και θα πειραματιστούν
μεταξύ τους ως προς τον τρόπο
δράσης σε οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2.3. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τι είναι η συμφορητική καρδιακή
α) Ποια είναι τα συμπτώματα στην συμ−
ανεπάρκεια
φορητική καρδιακή ανεπάρκεια
β) Συμπτώματά της
β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να
γ) Τρόπος δράσης και παροχής πρώ−
βοηθήσουν τον πάσχοντα άμεσα
των βοηθειών σε περίπτωση συμφο−
γ) Τι οδηγίες θα δώσουν στον πάσχο−
ρητικής καρδιακής ανεπάρκειας
ντα μέχρι να έρθει βοήθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχε−
τική με τον τρόπο δράσης σε
πάσχοντα με συμφορητική καρ−
διακή ανεπάρκεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
3.1 Λοιμώξεις της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού
3.2 Οξύ πνευμονικό οίδημα
3.3 Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
3.4 Άσθμα και αλλεργική αντίδραση.
3.5 Αποφράξεις των αεροφόρων οδών
3.6 Πνευμονική εμβολή
3.7 Υπεραερισμός
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν ποιες είναι οι σοβαρότερες ασθένειες του
αναπνευστικού συστήματος στις οποίες μπορούν να παρέμβουν και να βοηθήσουν αποφασιστικά τον πάσχοντα.
Θα γνωρίσουν ακόμα τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που έχουμε κάποια από αυτές. Θα
κατανοήσουν ποια είναι τα συμπτώματα και οι αντιδράσεις ενός ατόμου με κάποια από αυτές τις παθήσεις και
στη συνέχεια τι πρέπει να αποφύγουν για να μην δημιουργήσουν μεγαλύτερο κίνδυνο στη ζωή του πάσχοντα.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.1. Λοιμώξεις της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Ποιες είναι οι λοιμώξεις της ανώ−
α) Ποιες είναι οι λοιμώξεις και τα συμπτώ−
τερης και κατώτερης αναπνευστικής
ματά τους.
οδού.
β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να βο−
β) Συμπτώματα τους
ηθήσουν τον πάσχοντα
γ) Τρόπος δράσης και παροχής πρώ−
γ) Τι οδηγίες θα δώσουν μέχρι να έρθει
των βοηθειών
βοήθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν διαφάνει−
ες σχετικές με τις λοιμώξεις
αυτές και θα τους δοθούν ερ−
γασίες να βρουν στατιστικά
στοιχεία με θέμα τη συχνότη−
τα αυτή

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.2. Οξύ πνευμονικό οίδημα.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τι είναι το οξύ πνευμονικό οίδημα
α) Τι είναι το οξύ πνευμονικό οίδημα και
β) Συμπτώματά του
ποια τα συμπτώματά του.
γ) Τρόπος δράσης και παροχής πρώ−
β) Ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε να
των βοηθειών
δώσουμε στον πάσχοντα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία
σχετική με το οξύ πνευμονικό
οίδημα καθώς και διαφάνειες
και άτλαντες.
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.3. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
α) Αίτια και διάγνωση της χρόνιας Οι μαθητές να κατανοήσουν
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
α) Τι είναι η χρόνια αποφρακτική
β) Συμπτώματά της
πνευμονοπάθεια και ποια τα συ−
γ) Πρώτες βοήθειες που παρέχονται μπτώματά της.
στην χρόνια αποφρακτική πνευμονο− β) Ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε
να δώσουμε στον πάσχοντα
πάθεια
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.4. Άσθμα και αλλεργική αντίδραση.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τους μηχανισμούς μιας αλλεργι−
α) Αίτια και διάγνωση του άσθματος
κής αντίδρασης και την αιτιολογία
β) Συμπτώματά του
του άσθματος
γ) Πρώτες βοήθειες που παρέχονται
β) Ποιες πρώτες βοήθειες μπορού−
στο άσθμα
με να δώσουμε στον πάσχοντα σε
περίπτωση κρίσης
5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.5. Απόφραξη αεροφόρων οδών.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
α) Αίτια που μπορούν να προκαλέσουν
απόφραξη των αεροφόρων οδών
β) Συμπτώματά της
γ) Πρώτες βοήθειες που παρέχονται
σε περίπτωση απόφραξης των αεροφό−
ρων οδών
δ) Τεχνητή αναπνοή
ε) Τραχειοτομή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία και δια−
φάνειες σχετικές με τη χρόνια απο−
φρακτική πνευμονοπάθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχετική
με το άσθμα και θα τους δοθεί ερ−
γασία να βρουν ποιοι παράγοντες
μπορούν να προκαλέσουν μια κρίση
άσθματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν
απόφραξη των αεροφόρων οδών
β) Ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε
να δώσουμε στον πάσχοντα σε αυτή την
περίπτωση.
γ) Πως γίνεται η τεχνητή αναπνοή
δ) Τι είναι η τραχειοτομή και πότε γίνεται

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.6. Πνευμονική εμβολή.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τις αιτίες που μπορούν να προκαλέ−
α) Αίτια που μπορούν να προκαλέσουν
σουν πνευμονική εμβολή
πνευμονική εμβολή
β) Ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε να
β) Συμπτώματά της
δώσουμε στον πάσχοντα σε αυτή την
γ) Πρώτες βοήθειες που παρέχονται
περίπτωση.
σε περίπτωση πνευμονικής εμβολής
γ) Τι οδηγίες μπορούμε να δώσουμε μέχρι
να έρθει βοήθεια
7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3.7. Υπεραερισμός.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τις αιτίες που μπορούν να προκαλέ−
α) Αίτια που μπορούν να προκαλέσουν
σουν τον υπεραερισμό
τον υπεραερισμό
β) Ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε να
β) Συμπτώματά του
δώσουμε στον πάσχοντα σε αυτή την
γ) Πρώτες βοήθειες που παρέχονται
περίπτωση.
σε περίπτωση υπεραερισμού
γ) Τι μπορούμε να δώσουμε μέχρι να έρθει
βοήθεια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ται−
νία σχετική με το τρόπο
που γίνεται η τεχνητή
αναπνοή και η τραχειο−
τομή. Θα χωριστούν σε
ομάδες και θα πειραμα−
τιστούν μεταξύ τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχε−
τική με την πνευμονική εμβολή.
Θα χωριστούν σε ομάδες και
θα γνωρίσουν τον τρόπο που
γίνεται χορήγηση Ο2.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία
σχετική με τον υπεραερισμό
και με τις πρώτες βοήθειες
που μπορούμε να προσφέ−
ρουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
4.1 Θερμικά εγκαύματα
4.2 Χημικά εγκαύματα
4.3 Ηλεκτρικά εγκαύματα
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν κάποιο
έγκαυμα και με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν και να βοηθήσουν αποφασιστικά τον πάσχοντα. Θα γνωρίσουν
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ακόμα πώς θα προφυλάσσονται σωστά και πόσα είδη εγκαυμάτων έχουμε
του πάσχοντα.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
4.1. Θερμικά εγκαύματα.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
α) Αιτίες που μπορούν να δημιουργή−
Οι μαθητές να κατανοήσουν
σουν θερμικά εγκαύματα.
α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπο−
β) Συμπτώματα τους
ρούν να προκαλέσουν ένα θερ−
γ) Είδη θερμικών εγκαυμάτων ανάλογα
μικό έγκαυμα.
με την βαρύτητά τους.
β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για
δ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε θερμικά
να βοηθήσουν τον πάσχοντα
εγκαύματα
γ) Τι οδηγίες θα δώσουν μέχρι να
ε) Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή
έρθει βοήθεια
θερμικών εγκαυμάτων

ανάλογα με την έκταση της βλάβης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν διαφάνειες
σχετικές με τα θερμικά εγκαύματα
Θα τους δοθούν εργασίες να βρουν
στατιστικά στοιχεία με θέμα τη συ−
χνότητα τους σε κάποιο νομό.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
4.2. Χημικά εγκαύματα.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Αιτίες που μπορούν να δημιουργή− α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν να
σουν χημικά εγκαύματα
προκαλέσουν ένα χημικό έγκαυμα.
β) Συμπτώματα τους
Β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να βοη−
γ) Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή θήσουν τον πάσχοντα
χημικών εγκαυμάτων
γ) Τι μέτρα πρόληψης πρέπει να παίρνουμε
για να αποφεύγουμε τα χημικά εγκαύματα.
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
4.3. Ηλεκτρικά εγκαύματα.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
α) Αιτίες που μπορούν να δημιουργή−
σουν ηλεκτρικά εγκαύματα
Ηλεκτροπληξία
Κεραυνοπληξία
β) Πρώτες βοήθειες σε ηλεκτρικό έγκαυ−
μα.
γ) Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή
ηλεκτρικών εγκαυμάτων
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν να
προκαλέσουν ένα ηλεκτρικό έγκαυμα.
Β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να
βοηθήσουν τον πάσχοντα
γ) Τι μέτρα πρόληψης πρέπει να παίρ−
νουμε για να αποφεύγουμε τα ηλεκτρικά
εγκαύματα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν διαφά−
νειες σχετικές με τα χημικά
εγκαύματα. Θα χωριστούν
σε ομάδες και θα πειρα−
ματιστούν μεταξύ τους ως
προς τον τρόπο δράσης σε
χημικό έγκαυμα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν διαφά−
νειες σχετικές με τα ηλεκτρι−
κά εγκαύματα Θα χωριστούν
σε ομάδες και θα πειραματι−
στούν μεταξύ τους ως προς
τον τρόπο δράσης μετά από
ηλεκτρικό έγκαυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
5.1 Θερμική εξάντληση.
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν την
θερμική εξάντληση τα συμπτώματα που υπάρχουν και τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχουν στον πά−
σχοντα. Ακόμη τις οδηγίες που πρέπει να δώσουν μέχρι να έρθει βοήθεια καθώς και τι προληπτικά μέτρα πρέπει
να λαμβάνονται για να αποφεύγεται η θερμική εξάντληση.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
5.1. Θερμική εξάντληση.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Αιτίες που μπορούν να προκαλέ−
α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπο− Οι μαθητές θα δουν ταινίες σχε−
σουν θερμική εξάντληση.
ρούν να προκαλέσουν μια θερμική τικές με τη θερμική εξάντληση Θα
β) Συμπτώματά της
εξάντληση
χωριστούν σε ομάδες και θα πει−
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε θερ−
β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να ραματιστούν μεταξύ τους ως προς
μική εξάντληση.
βοηθήσουν τον πάσχοντα
τον τρόπο δράσης σε θερμική εξά−
δ) Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή
γ) Τι οδηγίες θα δώσουν μέχρι να ντληση.
θερμικής εξάντλησης.
έρθει βοήθεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΨΥΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
6.1 Υποθερμία.
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν τις βλάβες που μπορούν να προκύψουν μετά
από έκθεση σε ψύχος τα συμπτώματα που υπάρχουν και τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχουν στον

28892

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πάσχοντα. Επίσης θα κατανοήσουν ότι απαγορεύεται κάθε προσπάθεια γρήγορης αναθέρμανσης σε περίπτωση
υποθερμίας. Αυτή πρέπει να γίνεται προοδευτικά και με σύστημα.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
6.1. Υποθερμία
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
α) Αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν υπο−
θερμία
− Κρυοπαγήματα
− Κρυοπληξία
β) Συμπτώματά τους
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
υποθερμίας
δ) Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Ποιες είναι οι αιτίες που
μπορούν να προκαλέσουν υπο−
θερμία
β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν
για να βοηθήσουν τον πάσχο−
ντα

Οι μαθητές θα δουν ταινίες σχετι−
κές με τα κρυοπαγήματα και την
κρυοπληξία. Θα χωριστούν σε
ομάδες και θα πειραματιστούν
μεταξύ τους ως προς τον τρόπο
δράσης σε κρυοπαγήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
7.1 Πνιγμός
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κατανοήσουν πως ο πνιγμός μπορεί να προκαλέσει ασφυξία
αλλά όταν η ποσότητα που μπαίνει στους πνεύμονες είναι μικρή τότε μπορεί να σωθεί ο πάσχοντας εάν δρά−
σουμε γρήγορα και αποφασιστικά. Ακόμα θα γνωρίσουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν και ποιες οδηγίες
πρέπει να δώσουν εάν τελικά ο πάσχοντας σωθεί.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
7.1 Πνιγμός
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Συμπτώματα του πνιγμού
α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί
β) Παροχή πρώτων βοηθειών σε πε− να προκληθεί πνιγμός μετά από εί−
ρίπτωση πνιγμού
σοδο νερού στους πνεύμονες
γ) Τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα β) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να
και με συμπίεση του θώρακα.
βοηθήσουν κάποιον σε περίπτωση
πνιγμού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχετικά
με τον πνιγμό και την κρυοπληξία.
Θα χωριστούν σε ομάδες και θα πει−
ραματιστούν μεταξύ τους κάνοντας
τεχνητή αναπνοή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
8.1 Εξωτερική αιμορραγία
8.2 Εσωτερική αιμορραγία
8.3 Καταπληξία (shock)
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν την φυσική αντίδραση του οργανισμού που είναι
να περιορίσει την ροή του αίματος μετά από κάποιο τραυματισμό. Θα κατανοήσουν τους μηχανισμούς πήξης του
αίματος και στη συνέχεια θα γνωρίσουν πόσα είδη αιμορραγιών έχουμε τι συμπτώματα παρουσιάζονται μετά από
μια εξωτερική ή εσωτερική αιμορραγία με ποιο τρόπο πρέπει να δράσουν σε μια τέτοια περίπτωση και τέλος τι
είναι η καταπληξία και πότε μπορεί να συμβεί μετά από μια αιμορραγία
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
8.1. Εξωτερική αιμορραγία
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ−
ΝΟΥ
α) Αίτια μιας εξωτερικής αιμορ−
ραγίας. να
β) Φυσική αντίδραση του οργα−
νισμού μετά από μια αιμορρα−
γία
γ) Συμπτώματα
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε
περίπτωση εξωτερικής αιμορ−
ραγίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν να προκα−
λέσουν μια εξωτερική αιμορραγία
β) Πως αντιδρά ο οργανισμός
β1) για να σταματήσει το αίμα
β2) για να αντιμετωπίσει την τοπική λοίμωξη
β3) για να αναπληρώσει το χαμένο αίμα
γ) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να βοηθήσουν
τον πάσχοντα

Οι μαθητές θα δουν ταινία
σχετικά με τις αιμορραγίες
διαφάνειες και CD roms Θα
χωριστούν σε ομάδες και θα
πειραματιστούν μεταξύ τους
ως προς τον τρόπο δράσης
σε περίπτωση μιας εξωτερι−
κής αιμορραγίας.
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
8.1. Εσωτερική αιμορραγία
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχετικά
Οι μαθητές να κατανοήσουν
με τις περιπτώσεις που μπορούμε
α) Αίτια μιας εσωτερικής αιμορραγίας. α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν
να πάθουμε μια εσωτερική αιμορ−
β) Φυσική αντίδραση του οργανισμού να προκαλέσουν μια εσωτερική αι−
ραγία διαφάνειες και CD roms Θα
μετά από μια εσωτερική αιμορραγία μορραγία
χωριστούν σε ομάδες και θα
γ) Συμπτώματα
β) Τι κίνδυνοι υπάρχουν μετά από
πειραματιστούν μεταξύ τους ως
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε περί− μια εσωτερική αιμορραγία
προς τον τρόπο δράσης σε περί−
γ) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να
πτωση εσωτερικής αιμορραγίας
πτωση μιας εσωτερικής αιμορρα−
βοηθήσουν τον πάσχοντα
γίας.
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
8.3. Καταπληξία (shock)
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Καταπληξία
α) Καταστάσεις που μπορούν να
− ορισμός
προκαλέσουν καταπληξία.
αίτια
Β) Ποια συμπτώματα έχει ο πάσχο−
β) Συμπτώματα
ντας.
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε πε−
γ) Τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να
ρίπτωση καταπληξίας
βοηθήσουν τον πάσχοντα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχετικά
με τις περιπτώσεις που μπορούμε
να πάθουμε καταπληξία διαφάνειες
και CD roms Θα γράψουν εργασία
σχετική με το πώς αντιδρά ο οργα−
νισμός σε περίπτωση καταπληξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
9.1 Διάνοιξη αεροφόρων οδών
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κατανοήσουν με ποιο τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε
την αναπνοή σε βρέφη και σε παιδιά σε περίπτωση απόφραξης των αεροφόρων οδών. Θα γνωρίσουν την τεχνική
με την οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιο ξένο σώμα όταν αυτό εισροφηθεί μέσα στην τραχεία ή τους
πνεύμονες. Επίσης θα γνωρίσουν ποιες μικροεπεμβάσεις γίνονται σε περίπτωση απόφραξης των αεροφόρων
οδών ώστε να μην προκληθεί θάνατος από ασφυξία.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
9.1. Διάνοιξη αεροφόρων οδών
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν
να προκαλέσουν εισρόφηση ξένου
α) Εισρόφηση ξένων σωμάτων σε τρα−
σώματος ή τροφής σε λάρυγγα και
χεία και πνεύμονες
τραχεία
β) Παροχή πρώτων βοηθειών σε περί−
β) Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε
πτωση εισρόφησης ξένου σώματος σε
το ξένο σώμα από το λάρυγγα ή την
λάρυγγα και τραχεία
τραχεία ενός βρέφους ή παιδιού.
γ) Τραχειοστομία
γ) Τι είναι η τραχειοστομία και πότε
γίνεται

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχε−
τικά με την
εισρόφηση ξένου σώματος σε βρέ−
φη και παιδιά διαφάνειες και CD
roms Θα χωριστούν σε ομάδες και
θα πειραματιστούν μεταξύ τους
ως προς τον τρόπο δράσης σε μια
τέτοια περίπτωση. Ακόμα θα δουν
ταινία σχετικά με το πώς και πότε
γίνεται η τραχειοστομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
10.1 Απώλεια συνείδησης
10.2 Απουσία σφυγμού στα μεγάλα αγγεία
10.3 Διακοπή αερισμού
10.4 Απουσία καρδιακών τόνων
10.5 Μυδρίαση
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν ποιες είναι οι ζωτικές λειτουργίες του οργανι−
σμού. Θα κατανοήσουν ότι κατά την μερική ή πλήρη απώλεια της συνείδησης υπάρχει διακοπή της φυσιολογι−
κής δραστηριότητας του εγκεφάλου που μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον πάσχοντα. Θα γνωρίσουν τι είναι
ο σφυγμός των μεγάλων αγγείων και πως ψηλαφιέται, τι είναι ο καρδιακός παλμός και σε ποιες περιπτώσεις
μπορεί να έχουμε μυδρίαση και πόσο επικίνδυνη είναι για τον πάσχοντα.
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
10.1. Απώλεια συνείδησης.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του
α) Τι είναι η απώλεια της συνείδη− επιπέδου της συνείδησης και της
φυσιολογικής δραστηριότητας του
σης
β) Αίτια που προκαλούν απώλεια της εγκεφάλου.
συνείδησης
β) Ποια είναι τα αίτια που μπορούν
β) Παροχή πρώτων βοηθειών σε περί− συνήθως να προκαλέσουν απώλεια
πτωση απώλειας της συνείδησης
της συνείδησης
γ) Τι πρώτες βοήθειες μπορούμε να
δώσουμε στον πάσχοντα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχε−
τικά με την απώλεια της συνεί−
δησης διαφάνειες και CD roms
Θα χωριστούν σε ομάδες και θα
πειραματιστούν μεταξύ τους ως
προς τον τρόπο δράσης σε μια
τέτοια περίπτωση.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
10.2. Απώλεια σφυγμού στα μεγάλα αγγεία.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του
σφυγμού και της αντλητικής λειτουργί−
α) Τι είναι ο σφυγμός.
ας της καρδιάς.
β) Ψηλάφηση μεγάλων αγγείων
β) Πώς γίνεται η ψηλάφηση του σφυγμού
γ) Συχνότητα ένταση και ρυθμός του
της καρωτίδας και πως βρίσκουμε τον
σφυγμού.
κερκιδικό σφυγμό
δ) Εύρεση του κερκιδικού σφυγμού
γ) Ποια είναι η φυσιολογική συχνότητα
του σφυγμού στα διάφορα άτομα ανά−
λογα με την ηλικία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία
σχετικά με την εύρεση και
την ψηλάφηση του κερκιδικού
σφυγμού. Θα χωριστούν σε
ομάδες και θα πειραματιστούν
μεταξύ τους ως προς την εύ−
ρεση και την ψηλάφηση του
κερκιδικού σφυγμού

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
10.3 Διακοπή αερισμού.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
α) Σκοπός της αναπνοής.
β) Φάσεις της αναπνοής
− Εισπνοή
− Εκπνοή
− Παύση
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δι−
ακοπής αερισμού των πνευμόνων (τεχνητή ανα−
πνοή στόμα με στόμα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Γιατί η αναπνοή είναι ζωτική λει−
τουργία του οργανισμού.
β) Ποιες πρώτες βοήθειες θα δώ−
σουμε σε περίπτωση διακοπής αε−
ρισμού των πνευμόνων
γ) Ποιες οδηγίες θα δώσουμε στον
πάσχοντα μέχρι να έρθει βοήθεια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ται−
νία σχετικά με τον τρόπο
που γίνεται η φυσιολο−
γική αναπνοή. Θα χωρι−
στούν σε ομάδες και θα
πειραματιστούν μεταξύ
τους κάνοντας τεχνητή
αναπνοή.

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
10.4 Απουσία καρδιακών τόνων
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
α) Καρδιακός παλμός
β) Σχέση καρδιακού παλμού και κα−
ρωτιδικού σφυγμού.
γ) Παροχή πρώτων βοηθειών σε πε−
ρίπτωση διακοπής του καρδιακού
παλμού (εξωτερική συμπίεση του
θώρακα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Πώς δημιουργείται ο καρδιακός
παλμός.
β) Γιατί ο μόνος αξιόπιστος τρόπος
για να δούμε αν λειτουργεί η καρδιά
είναι ο καρωτιδικός σφυγμός.
γ) Γιατί με την εξωτερική συμπίεση
του θώρακα μπορούμε να επαναφέ−
ρουμε τον καρδιακό παλμό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία σχετι−
κά με τον φυσιολογικό καρδιακό
παλμό.. Θα χωριστούν σε ομάδες
και θα πειραματιστούν μεταξύ
τους κάνοντας εξωτερική συμπί−
εση του θώρακα.
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5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
10.5 Μυδρίαση.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία
α) Τι είναι η μυδρίαση.
Οι μαθητές να κατανοήσουν
σχετικά με τον τρόπο που
β) Έλεγχος του αντανακλαστικού της α) Τι είναι η μυδρίαση και πως ελέγχεται αντιδρά ο οφθαλμός στο
κόρης (μυδρίαση−μύση) σε περίπτωση β) Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ της μυδρία− ερέθισμα του φωτός όταν
κώματος, βαρειών εγκεφαλικών κακώ− σης και της έλλειψης των ζωτικών λειτουρ− υπάρχει έλλειψη των ζωτι−
σεων. κ.τ.λ
γιών του οργανισμού.
κών λειτουργιών του οργα−
νισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
11.1 Υποστήριξη της αναπνοής
11.2 Υποστήριξη της κυκλοφορίας
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν ποιες είναι οι μέθοδοι για να υποστηρίξουμε
την αναπνευστική και την καρδιακή λειτουργία του οργανισμού. Θα κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρ−
μόζεται η καθεμία και ποιες ενδείξεις και αντενδείξεις έχουν.
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
11.1. Υποστήριξη αναπνοής.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
α) Πότε χρειάζεται υποστήριξη η αναπνοή του
ατόμου
β) Υποστήριξη της αναπνοής όταν δεν έχουμε από−
φραξη των ανωτέρων αναπνευστικών οδών
− Τεχνητή αναπνοή
− Χορήγηση οξυγόνου
γ) Υποστήριξη της αναπνοής όταν έχουμε απόφρα−
ξη των ανωτέρων αναπνευστικών οδών
− Τραχειοστομία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Σε ποιες περιπτώσεις ένα άτομο
χρειάζεται υποστήριξη της αναπνο−
ής του
β) Πώς και πότε γίνεται η τεχνητή
αναπνοή και η χορήγηση οξυγόνου
εάν υπάρχει
γ) Πώς και πότε γίνεται η τραχει−
οστομία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν
ταινία διαφάνειες και
CD roms σχετικά με
την τεχνητή αναπνοή,
χορήγηση οξυγόνου και
τραχειοστομία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
11.2. Υποστήριξη κυκλοφορίας
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Σε ποιες περιπτώσεις ένα άτομο
α) Πότε χρειάζεται υποστήριξη η
χρειάζεται υποστήριξη της κυκλοφο−
κυκλοφορία του ατόμου
ρίας του
β) Υποστήριξη της κυκλοφορίας με
β) Πώς γίνεται η υποστήριξη της κυ−
μαλάξεις (εξωτερική συμπίεση)
κλοφορίας με ένα ανανήπτη
− Μέθοδος με ένα ανανήπτη
γ) Πώς γίνεται η υποστήριξη της κυ−
− Μέθοδος με δύο ανανήπτες
κλοφορίας με δύο ανανήπτες και ποια
πλεονεκτήματα έχει αυτή η μέθοδος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινία και CD
roms σχετικά με την υποστήριξη της
κυκλοφορίας και με τις δύο μεθό−
δους και θα πειραματιστούν μεταξύ
τους με την δεύτερη μέθοδο των
δύο ανανηπτών αφού πρώτα χωρι−
στούν σε ομάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
12.1 Αίτια
12.2 Αντιμετώπιση
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κατανοήσουν πώς αντιμετωπίζουμε ένα πάσχοντα όταν
έχει απώλεια της συνείδησής του ώστε να μην του προξενήσουμε μεγαλύτερο κακό. Θα γνωρίσουν τα αίτια που
συνήθως ευθύνονται για την απώλεια της συνείδησης και ποιες πρώτες βοήθειες μπορούμε να δώσουμε σε κάθε
περίπτωση μέχρι να έρθει ιατρική βοήθεια.
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
12.1.Αίτια απώλειας της συνείδησης
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ−
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΝΟΥ
Οι μαθητές να κατανοήσουν
α) Πώς ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να προκαλέ−
σει απώλεια της συνείδησης
α) Ασθένειες
β) Τι είναι το αγγειακό επεισόδιο και γιατί ευθύνεται
− Σακχαρώδης διαβήτης
για την απώλεια της συνείδησης
− Αγγειακό επεισόδιο
.γ) Πώς οι συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να
− συναισθηματικές καταστάσεις προκαλέσουν απώλεια της συνείδησης
− Επιληπτικές κρίσεις
δ) Γιατί τα επιληπτικά άτομα μπορούν να πάθουν
β) Τραυματισμοί
απώλεια της συνείδησης
γ) Φαρμακευτικές δηλητηριά− ε) Πως μετά από ένα βαρύ τραυματισμό μπορεί να
σεις
έχουμε απώλεια της συνείδησης
δ) Επείγοντα παιδιατρικά περι− στ) Γιατί η δηλητηρίαση από κάποια φαρμακευτική
στατικά
ουσία μπορεί να προκαλέσει απώλεια της συνείδη−
σης
ζ) Γιατί στα βρέφη και στα παιδιά μετά από υψηλό
πυρετό μπορεί να έχουμε απώλεια της συνείδησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές θα δουν
ταινίες σχετικές με τα
αίτια που μπορούν να
προκαλέσουν απώλεια
της συνείδησης Θα
αναλάβει το καθένα
να κάνει μια στατιστι−
κή έρευνα για κάθε
μια αιτία στο νομό του
για τα ποσοστά απώ−
λειας της συνείδησης
που έγιναν μέσα στο
τρέχον έτος.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
12.2. Αντιμετώπιση
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο πα−
α) Αντιμετώπιση
ροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
− Σακχαρώδη διαβήτη
α) Σακχαρώδη διαβήτη
− Αγγειακού επεισοδίου −συναισθημα− β) Αγγειακού επεισοδίου
τικών καταστάσεων
γ) Συναισθηματικών καταστάσεων
− Επιληπτικών κρίσεων
δ Μετά από κρίση επιληψίας
ε) Μετά από ένα βαρύ τραυματισμό
β) Τραυματισμών
γ) Φαρμακευτικών δηλητηριάσεων
στ) Μετά από δηλητηρίαση από κάποια φαρ−
δ) Επειγόντων παιδιατρικών περιστα− μακευτική ουσία
τικών
ζ) Στα βρέφη και στα παιδιά μετά από υψηλό
πυρετό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές θα δουν ταινίες
σχετικές με την
αντιμετώπιση των αιτιών
που μπορούν να προκα−
λέσουν απώλεια της συ−
νείδησης Θα χωριστούν
σε ομάδες και η κάθε μια
ομάδα θα πειραματιστεί
σε διαφορετικό αίτιο.

2. ΜΑΘΗΜΑ:YΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Υγιεινή και Ασφάλεια ΙουΚύκλου, Α΄ Τάξη ΤΕΕ, όπως αναφέρεται
στο ΦΕΚ 1022/τ. B/.11.8.2000.
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3. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΡΟΛΛΕΫ
− Σαλιγκάρια (κροσκέρ) /νεροβάνγκ
− όρθια μπούκλα με πενσάκια
− κλασικό τύλιγμα με ρόλεϋ
− κλασικό τύλιγμα φλου
− χτιστό φλου
− μονόπλευρο τύλιγμα με ρόλεϋ
− μπούκλες
− αλογοουρά ( μακρύ μαλλί)
− μισό μαλλί πάνω−κάτω ρομαντικές μπούκλες με τύ−
λιγμα.
ΛΟΥΣΙΜΟ
− Λούσιμο για μιζ−αν−πλι
− τεχνική λουσίματος
ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
− Μπικουτί 9 χωρίσματα κλασσική περμανάντ
− τύλιγμα χτιστό
− διπλό μπικουτί
− έξω από τη ρίζα
− τύλιγμα περμανάντ (Αιγυπτιακό)
− θεραπείες μαλλιών μετά από τεχνικές εργασίες (φιξα−
ρισμα και προστατευτικο λαδι)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ
− Μπούκλες
− μπούκλες σπιράλ
− τοστιέρα
ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ−ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
− Κούρεμα κλασσικό
− καρέ οβάλ
− ντεγκραντέ
− φυλάρισμα
− ασύμμετρο καρέ
− Κούρεμα κλασικό ανδρικό −κούρεμα μπαρμπέρικο με
ψαλίδι ανδρικό
− ανδρικό μοντέρνο με μηχανή
− Κούρεμα παιδικό καρφάκια−καπελάκι
ΚΟΤΣΟΙ
− Φιόγκος σινιόν
− κότσος κλασικός με όγκο (φάνι γκελ)
− μπανάνα κλασική
− κότσοι εξτρίμ με τάσεις της μόδας
− κοτσίδα γαλλική
− ψαροκόκαλο
− κότσος στριφτάρια
− ανάγλυφη κοτσίδα (Ολλανδική)
− στεφανάκι με φλου
− γαλλική κοτσίδα από τον αυχένα προς τα πάνω και
κότσο στο τελείωμα.
ΒΑΦΕΣ
− Πέρασμα βαφής με σταυρό
− ανταύγειες με αλουμινόχαρτο ή μεζ
− ανταύγειες με κουκούλα
− ανταύγειες με διχρωμίες και τριχρωμίες βαφών
ΙΣΙΩΜΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
− Ίσιωμα σγουρών μαλλιών
− όγκο στην ρίζα με φλου στο τελείωμα
− ίσιωμα χωρίς όγκο
− φλου ελεύθερο
− τσάρλεστον
− μπουκλάρισμα με βούρτσα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΣΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
με προϊόν/προστατευτικό λάδι (ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ)
ΜΙΖ−ΑΝ−ΠΛΙ ΜΠΟΥΚΛΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
και η απόκτηση εμπει−
ριών ώστε οι μαθητές
να καταστούν ικανοί να
ασκήσουν με επιτυχία
το επάγγελμα τους

Επίδειξη της εργασί−
ας που θα ακολουθή−
σει από τον/την εκπαι−
δευτικό και άσκηση των
μαθητών και μαθητρι−
ών σε εκπαιδευτικές
κούκλες και σε φυσικά
μαλλιά γίνονται επιδεί−
ξεις με βίντεο και δια−
φάνειες.
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4. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Οργά−
νωση Κομμωτηρίου 1ου Κύκλου ΤΕΕ της Β΄ τάξης ειδικ.
Κομμωτικής Τέχνης όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1022/
τ.Β΄/11.8.2000.
5. ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕ−
ΦΑΛΗΣ – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Υγιεινή
Κόμης και τριχωτού κεφαλής – Τοξικολογία, 1ου Κύκλου
ΤΕΕ της Β΄ τάξης ειδικ. Κομμωτικής Τέχνης όπως αυτό
αναφέρεται στο ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/11.8.2000.
6. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γαλ−
λική Ορολογία 1ου Κύκλου ΤΕΕ της Β΄ τάξης ειδικ. Κομ−

μωτικής Τέχνης όπως αυτό αναφέρεται στο ΦΕΚ 499/
τ.Β΄/5.3.2004.
7. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Τεχνο−
λογία Υλικών Κομμωτικής 1ου Κύκλου ΤΕΕ της Α΄ τάξης
ειδικ. Κομμωτικής Τέχνης όπως αυτό αναφέρεται στο
ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/11.8.2000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 114535/Γ2
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/14.6.2007 συνεδρίασή του.
3. Την υπ’ αριθμ. Γ2/85027/30.7.2007 υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98 και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Tην αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για την Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ, τα οποία θα
ισχύσουν από το σχολικό έτος 2007−2008, όπως ορίζονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
1. EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6
7

Μάθημα
Ιστορία τωνΤεχνών. Εργα και Δημιουργοί
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Ελεύθερο Σχέδιο
Τεχνολογία Υλικών
Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
Φωτογραφία
Εφαρμογές Η/Υ

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β

(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ

2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)

2. EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6

Μάθημα
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
Σχέδιο Αργυροχρυσοχοϊας
Εργαστ. Αργυροχρυσοχοϊας Ι (Χειροπ. Αντικ.)
Εργαστ.Αργυροχρυσοχοϊας ΙΙ (Αντικ. παραγ.)
Εργαστήριο Πλαστικής (κερί μοντέλου)
Τεχνολογία υλικών Αργυροχρυσοχοϊας

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/43245 (ΦΕΚ 581/B/13.5.2003)
Γ2/43245 (ΦΕΚ 581/B/13.5.2003)
Γ2/43245 (ΦΕΚ 581/B/13.5.2003)
Γ2/43245 (ΦΕΚ 581/B/13.5.2003)
Γ2/43245 (ΦΕΚ 581/B/13.5.2003)
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3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μάθημα
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί
Σχέδιο Επίπλου
Κατασκ. Σχέδιο Επίπλου και Επιπλοποιίας
Εργαστήριο Ξύλινων κατασκευών
Τεχνολογία Ξύλου. Μηχανήματα
Ξυλογλυπτική
Συνδεσμολογία
Επεξεργασία Επιφανειών
Εφαρμογές Η/Υ

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)
Γ2/32787 (ΦΕΚ 578/Β/10.5.2002)

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗ−ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μάθημα
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί
Ελεύθερο Σχέδιο
Γραμμικό Σχέδιο
Εφαρμογές Χρώματος
Τεχνολογία Υλικών
Γλυπτική
Πηλοπλαστική
Εργαστήριο Κεραμικής (τροχός)
Εφαρμογές Η/Υ

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/32788 (ΦΕΚ 552/Β/2.5.2002)
Γ2/32788 (ΦΕΚ 552/Β/2.5.2002)
Γ2/32788 (ΦΕΚ 552/Β/2.5.2002)
Γ2/32788 (ΦΕΚ 552/Β/2.5.2002)
Γ2/32788 (ΦΕΚ 552/Β/2.5.2002)
Γ2/32788 (ΦΕΚ 552/Β/2.5.2002)

5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑ−ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8

Μάθημα
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί
Ελεύθερο Σχέδιο
Σχέδιο−Χρώμα Ψηφιδογρ. και Υαλογραφίας
Τεχνολογία Υλικών
Φωτογραφία
Υαλογραφία
Ψηφιδογραφία
Εφαρμογές Η/Υ

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/32789 (ΦΕΚ 564/Β/8.5.2002)
Γ2/32789 (ΦΕΚ 564/Β/8.5.2002)
Γ2/4219−β (ΦΕΚ 2321/Β/31.12.1999)
Γ2/32789 (ΦΕΚ 564/Β/8.5.2002)
Γ2/32789 (ΦΕΚ 564/Β/8.5.2002)
Γ2/32789 (ΦΕΚ 564/Β/8.5.2002)

6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ−ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6

Μάθημα
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί
Αποτυπώσεις
Αντίγραφο−Αισθητική Αποκατάσταση
Συντήρηση Έργων Τέχνης
Τεχνολολογία Υλικών
Φωτογραφία

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β
Γ2/4219−β

(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ

2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
2321/Β/31.12.1999)
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7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
5
7

ΜΑΘΗΜΑ
Οικοδομική
Κτιριακά Έργα Ι
Τεχνολογία Δομικών Υλικών
Οργάνωση Τεχνικών Έργων
Στοιχεία Τοπογραφίας
Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ
Επιμετρήσεις−Προμετρήσεις

Φ.Ε.Κ
Γ2/4219−γ
Γ2/4219−γ
Γ2/4219−γ
Γ2/4219−γ
Γ2/4219−γ
Γ2/4219−γ
Γ2/4219−γ

(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ
(ΦΕΚ

2322/Β/31.12.1999)
2322/Β/31.12.1999)
2322/Β/31.12.1999)
2322/Β/31.12.1999)
2322/Β/31.12.1999)
2322/Β/31.12.1999)
2322/Β/31.12.1999)

8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
2
3
4
5
6
7

ΜΑΘΗΜΑ
Ανόργανη Χημεία
Οργανική Χημεία
Χημική Τεχνολογία I
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση)
Στοιχεία Βιοχημείας
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εργασιακό Περιβάλλον

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Φ.Ε.Κ.
Γ2/4219−ζ (ΦΕΚ 2326/Β/31.12.1999)
Γ2/4540 (ΦΕΚ 1481/Β/4.12.2000)
Γ2/4219−ζ (ΦΕΚ 2326/Β/31.12.1999)
Γ2/4540 (ΦΕΚ 1481/Β/4.12.2000)
Γ2/4219−ζ (ΦΕΚ 2326/Β/31.12.1999)
Γ2/4540 (ΦΕΚ 1481/Β/4.12.2000)
Γ2/4540 (ΦΕΚ 1481/Β/4.12.2000)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02020852910070016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

