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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ

ΕΠΑ.Λ.
Δευτεροβϊθμια Επαγγελματικό Εκπαύδευςη 

υνδυαςμόσ τησ γενικόσ παιδεύασ με την τεχνικό 
επαγγελματικό γνώςη, 

Ο μαθητόσ/τρια να αναπτύξει ικανότητεσ και δεξιότητεσ 
πϊνω ςτα τεχνικϊ επαγγϋλματα, να λϊβει τισ 
απαιτούμενεσ τεχνικϋσ επαγγελματικϋσ γνώςεισ, 

Παρϋχονται οι απαραύτητεσ γνώςεισ και τα εφόδια για τη 
ςυνϋχιςη των ςπουδών τουσ ςτην επόμενη εκπαιδευτικό 
βαθμύδα. 



την Επαγγελματική Εκπαίδευςη οι μαθητέσ 
«μαθαίνουν επαγγέλματα».

Αποκτούν τισ γνώςεισ,  δεξιότητεσ και  
ικανότητεσ που απαιτούνται για την άςκηςη 
του ςυγκεκριμένου επαγγέλματοσ ή τησ 
ειδικότητασ που επιθυμούν να αςκήςουν.



Επαγγελματικό Λύκειο
Μαθήματα:

• Γενικόσ παιδεύασ

• Σεχνικϊ-επαγγελματικϊ

• Εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ



-Α΄ ΣΑΞΗ:
- με ενιαύο πρόγραμμα, με μαθόματα:
- γενικόσ παιδεύασ, 
-προςανατολιςμού και ειδικοτότων, 
προκειμϋνου να δύνεται ςτουσ μαθητϋσ/-τριεσ η 
δυνατότητα να διερευνόςουν τισ εκπαιδευτικϋσ 
και επαγγελματικϋσ επιλογϋσ τουσ.



-Β΄ ΣΑΞΗ:
- με διαχωριςμό ςε τομεύσ 
τεχνικο-επαγγελματικών ςπουδών 

-με μαθόματα:
γενικόσ παιδεύασ και 
Σομϋων:(θεωρητικϊ και εργαςτηριακϊ).



-Γ΄ ΣΑΞΗ:

-με διαχωριςμό των τομϋων ςπουδών ςε 
επιμϋρουσ ειδικότητεσ,

- με μαθόματα γενικόσ παιδεύασ και 
ειδικοτότων: (θεωρητικϊ και εργαςτηριακϊ).



ΣΟΜΕΙ Β΄ ΣΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.:

(1) Σομέασ Γεωπονίασ, Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ
(2) Σομέασ Διοίκηςησ και Οικονομίασ
(3) Σομέασ Δομικών Ϋργων, Δομημένου   

Περιβάλλοντοσ και Αρχιτεκτονικού χεδιαςμού
(4) Σομέασ Εφαρμοςμένων Σεχνών
(5) Σομέασ Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικήσ 

και Αυτοματιςμού
(6) Σομέασ Μηχανολογίασ
(7) Σομέασ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(8) Σομέασ Πληροφορικήσ
(9) Σομέασ Τγείασ - Πρόνοιασ - Ευεξίασ



Γ’ τϊξη ΕΠΑ.Λ. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ:

Η Γ’ ΕΠΑ.Λ. διαχωρύζεται ςε ειδικότητεσ. 

Οι μαθητϋσ/τριεσ με αύτηςό τουσ εγγρϊφονται ςε 
όποια ειδικότητα επιθυμούν, η οπούα όμωσ 
αντιςτοιχεύ ςτον τομϋα που παρακολούθηςαν ςτη Β’ 
τϊξη.

Κϊθε τομϋασ περιϋχει ςυγκεκριμϋνεσ ειδικότητεσ.  



Περιγραφή των ειδικοτήτων που 
αντιςτοιχούν ςτουσ Σομείσ
ςτα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.)



Σομϋασ Μηχανολογύασ. Αντύςτοιχεσ ειδικότητεσ:

(α) Σεχνικόσ Μηχανολογικών Εγκαταςτϊςεων και 
Καταςκευών

(β) Σεχνικόσ Θερμικών και Τδραυλικών 
Εγκαταςτϊςεων και Σεχνολογύασ Πετρελαύου   
και Υυςικού Αερύου

(γ) Σεχνικόσ Εγκαταςτϊςεων Χύξησ Αεριςμού και 
Κλιματιςμού

(δ) Σεχνικόσ Οχημϊτων
(ε) Σεχνικόσ Μηχανοςυνθϋτησ Αεροςκαφών



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: 

Για ςυναρμολόγθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι μθχανϊν και μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων.
Θα είναι ςε κζςθ να χειρίηεται και να ςυντθρεί εργαλειομθχανζσ 
κατεργαςίασ μετάλλων ςυμβατικζσ και CNN.
Να ρυκμίηει ςωςτά τθ λειτουργία των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και 
των μθχανθμάτων παραγωγισ.
Να ελζγχει τθν παρεχόμενθ αςφάλεια, τθν απόδοςθ και ιςχφ των μθχανϊν 
και των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων.



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: 

Θα αποκτιςει εμπεριςτατωμζνθ άποψθ για τουσ χϊρουσ των κτιρίων ι του 
εργοςταςίου, όπου κα εγκαταςτακοφν τα μθχανιματα.

Να υπολογίηει ςωςτά τισ κζςεισ και τον τρόπο τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ 
των διαφόρων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν ακολουκϊντασ τισ τεχνικζσ οδθγίεσ 
των καταςκευαςτϊν.
Να ςυντθρεί, ελζγχει και ρυκμίηει τα ςυςτιματα κεντρικισ κζρμανςθσ, ψφξθσ 
και κλιματιςμοφ.
Να εφαρμόηει ςτθν πράξθ ςχζδια μελετϊν εγκατάςταςθσ ςωλθνϊςεων.



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: 

Να υπολογίηει το κόςτοσ τθσ εργαςίασ και των υλικϊν, κακϊσ και τισ 
άλλεσ δαπάνεσ τθσ καταςκευισ, τθσ εγκατάςταςθσ, τθσ λειτουργίασ και 
τθσ ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων.
Να αποκτά γνϊςεισ μθχανολογικοφ ςχεδίου.
Να ςχεδιάηει εξαρτιματα και μθχανιςμοφσ ςφμφωνα με τα διεκνι 
πρότυπα και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ.
Να εξαςκείται ςτθ ςχεδίαςθ AUTOCAD μζςω Η/Υ.
Να διαβάηει και κατανοεί κάκε μθχανολογικό ςχζδιο με τουσ 
ςυμβολιςμοφσ του.



Ποφ μπορεί να εργαςτεί;

Σε τεχνικζσ εταιρείεσ, 
βιοτεχνίεσ, 
βιομθχανίεσ,
 εργοςτάςια καταςκευισ και ςυναρμολόγθςθσ μθχανϊν, 
ςε καταςτιματα εμπορίασ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.



Σεχνικόσ Θερμικϊν και Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων και τεχνολογίασ 
Πετρελαίου και Φυςικοφ αερίου

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: 

Για εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι υδραυλικϊν ςυςτθμάτων και 
ςυςτθμάτων κζρμανςθσ.
Για τοποκζτθςθ κερμαντικϊν ςωμάτων, ςωλινων κεντρικισ κζρμανςθσ 
και ςφνδεςι τουσ με το λζβθτα.
Για εγκατάςταςθ καυςτιρων ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων καυςίμων.
Για ζλεγχο, κακαριςμό και ςυντιρθςθ του λζβθτα, του καυςτιρα και των 
άλλων εξαρτθμάτων και τμθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ τθσ κεντρικισ 
κζρμανςθσ.
Για ζλεγχο των ςυνδζςεων ςτθ λειτουργία των θλεκτρικϊν μθχανιςμϊν 
του ςυςτιματοσ, ςτθν ποιότθτα των καυςίμων και ςτθν απόδοςθ του 
καυςτιρα.
Για πραγματοποίθςθ κερμοτεχνικϊν ελζγχων ςτισ εγκαταςτάςεισ.



Σεχνικόσ Θερμικϊν και Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων και τεχνολογίασ 
Πετρελαίου και Φυςικοφ αερίου

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: 

Να προβαίνει ςε ρυκμίςεισ καφςθσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ, τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ.
Να εκτελεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των οικιακϊν και 
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με 
τθν τεχνικι νομοκεςία.
Να εκτελεί εργαςίεσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ, τθ 
ςυντιρθςθ δικτφων και ςυςκευϊν αερίων καυςίμων οικιακισ, 
επαγγελματικισ και βιομθχανικισ χριςθσ ι και των μεγαλφτερων 
δικτφων μεταφοράσ και διανομισ αερίων καυςίμων κακϊσ και τον 
ποιοτικό ζλεγχο αυτϊν και των καυςαερίων τουσ.



Σεχνικόσ Θερμικϊν και Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων και τεχνολογίασ 
Πετρελαίου και Φυςικοφ αερίου

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:

Βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρολογίασ που είναι απαραίτθτεσ ςτισ κερμικζσ 
εγκαταςτάςεισ.
Απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ και πρακτικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτθ ςυνεχι ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ τθσ 
τεχνολογίασ κερμικϊν εγκαταςτάςεων και των τεχνολογιϊν υγρϊν και 
αερίων καυςίμων.

Μπορεί να εργαςτεί:

Ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ 
Σε εταιρίεσ ςυντιρθςθσ κερμικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων
Σε βιομθχανίεσ-βιοτεχνίεσ που καταςκευάηουν υλικά και εξαρτιματα 
κερμικϊν εγκαταςτάςεων.



Σεχνικόσ εγκαταςτάςεων ψφξθσ – αεριςμοφ και κλιματιςμοφ

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:

Πάνω ςτα Μθχανολογικά ςυςτιματα ψφξθσ, για να μπορεί να εργαςτεί 
ςε διάφορουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ 
και επιςκευι ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ και αεριςμοφ.
Να μπορεί να εργαςτεί ςε εργαςίεσ, όπωσ εγκατάςταςθ, ρφκμιςθ και 
ςυντιρθςθ, διάγνωςθ βλαβϊν και επιςκευι ςυςτθμάτων ψφξθσ και 
κλιματιςμοφ οικιακϊν και βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων.
Να τοποκετεί, να ρυκμίηει και να ςυντθρεί να κάνει διάγνωςθ βλαβϊν 
και επιςκευι οικιακϊν ι επαγγελματικϊν ψυγείων.
Να διαμορφϊνει, να ςυνδζει και να εγκακιςτά δίκτυο (ςωλθνϊςεων) 
ψφξθσ.
Να ελζγχει το ςφςτθμα ψφξθσ για τυχόν διαρροζσ.



Σεχνικόσ εγκαταςτάςεων ψφξθσ – αεριςμοφ και κλιματιςμοφ

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:

Να ελζγχει και εκτελεί δοκιμζσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων ψφξθσ, 
προκειμζνου να λειτουργοφν με ομαλότθτα, αποδοτικότθτα και 
αςφάλεια.
Βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρολογίασ που είναι απαραίτθτεσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ ψφξθσ. 
Να εκτελεί εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των κινθτιρων, των ςυμπιεςτϊν 
και άλλων ςτοιχείων των ςυςτθμάτων ψφξθσ και αεριςμοφ 
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.

Μπορεί να εργαςτεί: 
ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ. 
Σε εταιρείεσ ςυντιρθςθσ ψυκτικϊν και κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων 
κτιρίων.
Σε βιομθχανίεσ-βιοτεχνίεσ που καταςκευάηουν υλικά και εξαρτιματα 
ψυκτικϊν και κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων.
Σε εταιρείεσ εμπορίασ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ψυκτικϊν και 
κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων. 
Ωσ τεχνικόσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.



Σεχνικόσ Οχθμάτων

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:

Να επιςκευάηει όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ και τα ςυςτιματα του 
αυτοκινιτου.
Να κάνει διάγνωςθ, ανεφρεςθ βλαβϊν όλων των ςυςτθμάτων κάκε 
τφπου αυτοκινιτου.
Να ελζγχει τθν καλι λειτουργία όλων των ςυςτθμάτων κάκε τφπου 
αυτοκινιτου.
Να ελζγχει, να ςυντθρεί, να επιςκευάηει τον κινθτιρα του οχιματοσ, το 
κιβϊτιο ταχυτιτων και το διαφορικό του ςφςτθμα. Τα ςυςτιματα 
τροφοδοςίασ του και εξαγωγισ καυςαερίων, το ςφςτθμα ανάρτθςθσ, το 
ςφςτθμα διεφκυνςθσ και πζδθςθσ, τθ μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ 
κινθτιριουσ τροχοφσ. Το θλεκτρικό ςφςτθμα, το ςφςτθμα κλιματιςμοφ, 
διάφορουσ μθχανιςμοφσ (κλειδαριζσ, ανφψωςθσ παρακφρων), 
μθχανιςμοφσ που ζχουν ςχζςθ με τθν πακθτικι αςφάλεια του 
αυτοκινιτου.



Σεχνικόσ Οχθμάτων

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:

Να πραγματοποιεί ελζγχουσ και ρυκμίςεισ ςτα οχιματα
Να κάνει δοκιμζσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ καλισ λειτουργίασ.
Να  ελζγχει τα φρζνα, το ςφςτθμα οδιγθςθσ, να κάνει αλλαγζσ φίλτρων, 
λαδιοφ, να ελζγχει και να ρυκμίηει τθν καλι λειτουργία του κινθτιρα.

Μπορεί να εργαςτεί:

Σε ςυνεργεία επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων και οχθμάτων 
γενικότερα
Σε ΚΤΕΟ
Ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ
Σε βιομθχανίεσ παραγωγισ αυτοκινιτων
Σε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.



Σεχνικόσ Μηχανοςυνθϋτησ Αεροςκαφών 

Ο Σεχνικόσ Μηχανοςυνθέτησ Αεροςκαφών αςχολείται με τον τακτικό
έλεγχο, επιδιόρθωςη και ςυντήρηςη των αεροςκαφών.
Οι κυριότερεσ δραςτηριότητέσ του είναι η επιθεώρηςη-ςυντήρηςη
του αεροςκάφουσ ςτην πίςτα του αεροδρομίου και η περιοδική
επιθεώρηςη του αεροςκάφουσ ςτο υπόςτεγο, ςύμφωνα με τισ
απαιτήςεισ τησ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Ο έλεγχοσ γίνεται πριν ςυμπληρωθεί ςυγκεκριμένοσ αριθμόσ ωρών
πτήςησ.
Μετά την ολοκλήρωςη κάθε επιθεώρηςησ ή επιςκευήσ ο Σεχνικόσ
Μηχανοςυνθέτησ Αεροςκαφών Μηχανικόσ Αεροςκαφών υπογράφει
ςε ςυγκεκριμένα έντυπα για την καταλληλότητα πτήςησ του
αεροςκάφουσ.



Σεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ Αεροςκαφϊν 

Επαγγελματικζσ Προοπτικζσ:
Η αςφάλεια πτιςεων εξαρτάται ςε ςθμαντικά μεγάλο βακμό από τθν
επιμελθμζνθ και ςωςτι ςυντιρθςθ των διαφόρων τφπων αεροςκαφϊν.
Ο ρόλοσ λοιπόν των Τεχνικϊν Μθχανοςυκετϊν Αεροςκαφϊν ςτθ
λειτουργία του τομζα των αερομεταφορϊν κάκε χϊρασ είναι ιδιαίτερα
κρίςιμοσ. Για το λόγο αυτό, παρατθρείται μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ
ηιτθςθ εξειδικευμζνων Μθχανικϊν Αεροςκαφϊν τόςο από τισ
αεροπορικζσ εταιρείεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, όςο και από εταιρείεσ
ςυντιρθςθσ αεροςκαφϊν, κακϊσ και ςε οργανιςμοφσ που
χρθςιμοποιοφν αεροπορικά μζςα, όπωσ θ Unicef, οι εταιρείεσ
ταχυμεταφορϊν, αλλά και να εργαςτοφν ωσ μθχανικοί ιδιωτικϊν
αεροςκαφϊν.



Σομϋασ Ηλεκτρολογύασ, Ηλεκτρονικόσ και 
Αυτοματιςμού

Αντύςτοιχεσ ειδικότητεσ:

(α) Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και 
Τπολογιςτικών υςτημϊτων, 
Εγκαταςτϊςεων, Δικτύων και 

Σηλεπικοινωνιών
(β) Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικών υςτημϊτων, 

Εγκαταςτϊςεων και Δικτύων
(γ) Σεχνικόσ Αυτοματιςμού



Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και  Τπολογιςτικών υςτημϊτων, 
Εγκαταςτϊςεων, Δικτύων και Σηλεπικοινωνιών

Αϋ Σεχνικόσ Ηλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ:

Να γνωρίηει τα βαςικά δομικά ςυςτιματα που ςυγκροτοφν τον 
εξοπλιςμό ενόσ Υπολογιςτικοφ Συςτιματοσ, τθ λειτουργικι του ςφνδεςθ 
των μονάδων, κακϊσ και τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςειριακισ επικοινωνίασ 
και δικτφων Η/Υ.
Να ςυναρμολογεί, εγκακιςτά και ελζγχει τθ λειτουργία Η/Υ, των 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν και των δικτφων.
Να εγκακιςτά ςκλθροφσ δίςκουσ, cd rom, κάρτεσ επζκταςθσ 
(γραφικϊν, ιχου κ.λπ.), ςυνδζει ςωςτά τα περιφερειακά μζρθ του Η/Υ     
( οκόνθ, εκτυπωτι, fax, modem, scanner κ.λπ.).



Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και  Τπολογιςτικών υςτημϊτων, 
Εγκαταςτϊςεων, Δικτύων και Σηλεπικοινωνιών

Αϋ Σεχνικόσ Ηλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:

Να εκτελεί διαγνωςτικά προγράμματα ελζγχου του υλικοφ και 
πραγματοποιεί δοκιμαςτικοφσ ελζγχουσ. 
Να προβαίνει ςε ζλεγχο και διαπίςτωςθ βλάβθσ, αποκακιςτά τισ 
βλάβεσ. Εγκακιςτά δομθμζνεσ καλωδιϊςεισ και για δίκτυα υπολογιςτϊν. 
Να εγκακιςτά το λειτουργικό ςφςτθμα ςτουσ Η/Υ. 
Να δθμιουργεί νζεσ ι υποςτθρίηει ιδθ εγκατεςτθμζνεσ ιςτοςελίδεσ.
Να εμβακφνει ςτα ψθφιακά θλεκτρονικά και αποκτά πρακτικζσ γνϊςεισ 
ςτθν καταςκευι και ςυντιρθςθ ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, ςτθ δομι και 
λειτουργία υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και γνϊςεισ προγραμματιςμοφ 
βαςιςμζνων ςε μικροεπεξεργαςτζσ. 



Μπορεί να εργαςτεί ωσ μζλοσ ομάδασ ι αυτόνομα ι ωσ υπάλλθλοσ ςε:

 Βιομθχανία, βιοτεχνία ι εταιρεία ςυναρμολόγθςθσ Η/Υ.
Σε Τεχνικι εταιρεία ι ςυνεργείο εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων Η/Υ και 
δικτφων, εγκατάςταςθσ δομθμζνων καλωδιϊςεων για δίκτυα Η/Υ.
Σε υπολογιςτικά κζντρα μεγάλων ι μικρϊν εταιρειϊν ι παροχζσ 
υπθρεςιϊν του διαδικτφου.
Σε καταςτιματα πϊλθςθσ Η/Υ.
Σε τεχνικζσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα.



Σεχνικόσ Ηλεκτρονικών και  Τπολογιςτικών υςτημϊτων, 
Εγκαταςτϊςεων, Δικτύων και Σηλεπικοινωνιών

Βϋ Σεχνικόσ Δικτφων και Σθλεπικοινωνιϊν

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ:

Πάνω ςτα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα και δίκτυα και ςτισ δομικζσ 
τουσ μονάδεσ.
Να αναγνωρίηει, να καταςκευάηει και να ελζγχει απλά θλεκτρονικά 
κυκλϊματα, χρθςιμοποιϊντασ αναλογικά, ψθφιακά εξαρτιματα, κακϊσ 
και διατάξεισ μθχανουργικισ τεχνολογίασ.
Να ελζγχει και να ςυντθρεί οικιακζσ και καταναλωτικοφ χαρακτιρα 
ςυςκευζσ και να ανιχνεφει και να επιςκευάηει τισ βλάβεσ τουσ.
Να εγκακιςτά, να ρυκμίηει και να ςυντθρεί ραδιοτθλεοπτικζσ ςυςκευζσ 
καταναλωτικοφ χαρακτιρα.
Στα αναλογικά θλεκτρονικά κα κατανοιςει τισ αρχζσ λειτουργίασ των 
βαςικϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηει, 
να καταςκευάηει, να βελτιϊνει και να ρυκμίηει απλζσ θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ ςτθν πράξθ.



Βϋ Σεχνικόσ Δικτφων και Σθλεπικοινωνιϊν

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ:

Να εμβακφνει ςτα ψθφιακά θλεκτρονικά.
Να τοποκετεί, να ρυκμίηει, να ελζγχει, να ςυντθρεί και να επιςκευάηει 
εγκαταςτάςεισ κεραιϊν επίγειασ ι δορυφορικισ.
Να γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ διαφόρων ςυςκευϊν 
παραγωγισ και επεξεργαςίασ ιχου και εικόνασ 
Να εγκακιςτά, να επιςκευάηει και να ρυκμίηει ςυςκευζσ εκπομπισ και 
λιψθσ ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςθμάτων.



Μπορεί να εργαςτεί:

Σε βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ καταςκευισ, ςυναρμολόγθςθσ ςυντιρθςθσ 
και επιςκευισ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν καταναλωτικοφ χαρακτιρα ι 
ραδιοτθλεοπτικϊν ςυςκευϊν οικιακισ χριςθσ ( ςτερεοφωνικά 
ςυςτιματα, τθλεοράςεισ κ.λπ.)
Σε εταιρείεσ ι εργαςτιρια επιςκευισ ι και εγκατάςταςθσ ςυςκευϊν 
ιχου και εικόνασ, κακϊσ και εγκατάςταςθσ κεντρικϊν κεραιϊν 
τθλεόραςθσ.
Σε εταιρείεσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ.



Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικϊν υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ:

Ώςτε να ςχεδιάηει, να καταςκευάηει θλκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ 
κτιρίων και βιομθχανικϊν χϊρων με κυκλϊματα, όπωσ: θλεκτρολογικζσ 
εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ και ςυςκευϊν, γειϊςεων, τθλεφϊνου, TV κ.λπ. 
Συναγερμοφ, αλεξικζραυνων, ανελκυςτιρων, δικτφων Η/Υ, πινάκων 
κίνθςθσ και φωτιςμοφ 
Να ελζγχει τθ αςφαλι λειτουργία τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και των 
ςυςκευϊν
Να εντοπίηει και καταςκευάηει βλάβεσ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και 
μθχανϊν. Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, ανεμογεννιτριεσ.  



Μπορεί να εργαςτεί:

 Ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ εγκαταςτάτθσ με δικό του πελατολόγιο
Ωσ ειδικευμζνοσ τεχνικόσ ςε ςυνεργεία μεγάλων καταςκευϊν
Ωσ ιδιοκτιτθσ ι ειδικευμζνοσ πωλθτισ ςε καταςτιματα 
θλεκτρολογικϊν ειδϊν ι ιδιοκτιτθσ καταςτιματοσ
Ωσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, ςαν ςυντθρθτισ, ςε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με 
διαγωνιςμοφσ
Ωσ ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ και θλεκτροτεχνίτθσ ςε εγκαταςτάςεισ και 
ςυντθριςεισ ανελκυςτιρων και θλεκτρογερανϊν.



Σεχνικόσ Αυτοματιςμοφ

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ:

Να μπορεί να καταςκευάηει θλεκτρικοφσ αυτοματιςμοφσ, 
Να ςχεδιάηει προγράμματα αυτοματιςμοφ ςε ειδικζσ γλϊςςεσ και να 
υλοποιεί καταςκευζσ με τθν βοικεια αιςκθτιρων και 
προγραμματιηόμενων ελεγκτϊν. 



Μπορεί να εργαςτεί:

Ωσ υπάλλθλοσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ ι και επιχειρθματίασ ςτθ 
βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ βιομθχανικϊν και άλλων παραγωγικϊν 
μονάδων, ςτον ζλεγχο οχθμάτων και κυκλοφορίασ, ςτα αυτόματα 
ςυςτιματα διαχείριςθσ κτιρίων, ςτουσ ιατρικοφσ αυτοματιςμοφσ, ςτον 
ποιοτικό ζλεγχο, ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και διαςφάλιςθ ποιότθτασ, ςτα 
πλθροφορικά ςυςτιματα για λιψθ αποφάςεων, ςτα ςυςτιματα 
Αςφάλειασ και Ελζγχου Πρόςβαςθσ Χϊρων, ςτθν εκπαίδευςθ, ζρευνα 
και μεταφορά τεχνογνωςίασ, ςτα βιομθχανικά δίκτυα και δίκτυα 
πραγματικοφ χρόνου, ςτθν εποπτεία και ζλεγχο διαχείριςθσ φυςικϊν 
πόρων, ςτθν παραγωγι και διοχζτευςθ πρϊτων υλϊν και ςτθν ςτθ 
διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ και ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτισ 
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ και τθσ ιατρικισ.



Σομϋασ Διούκηςησ και Οικονομύασ αντιςτοιχεύ 
προσ τισ
ειδικότητεσ:

(α) Τπϊλληλοσ Διούκηςησ και Οικονομικών 
Τπηρεςιών

(β) Τπϊλληλοσ Σουριςτικών Επιχειρόςεων
(γ) Τπϊλληλοσ Εμπορύασ και Διαφόμιςησ
(δ) Τπϊλληλοσ Αποθόκησ και υςτημϊτων  

Εφοδιαςμού



Τπάλλθλοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων.

τθν ειδικότθτα αυτι ο μακθτισ/τρια κα αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ:

Ώςτε να μπορεί να απαςχολθκεί κυρίωσ ςε τουριςτικά ςυγκροτιματα, 
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, κάμπινγκ, καταςκθνϊςεισ, τουριςτικά γραφεία.



Υπάλληλος Εμπορίας και Διαθήμιζης 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Υπάλλθλοσ Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ είναι ο
επαγγελματίασ που εφαρμόηει τθν επιςτιμθ και τισ τεχνικζσ του Marketing.
Ζνασ εξειδικευμζνοσ Marketing Manager αναλαμβάνει να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ
κάκε πελάτθ και να προωκεί τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν
αγορά, μζςα από τθν ζρευνα τθσ αγοράσ, τθν ανάλυςθ του ανταγωνιςμοφ, τθν
βελτίωςθ των παροχϊν, τθν τιμολόγθςθ, τθ διαφιμιςθ, τθ διανομι κ.α.
Ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ και οι αδιάκοπεσ εναλλαγζσ ςτθν αγορά κακιςτοφν το
Marketing ωσ τον πλζον βαςικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ κάκε επιχείρθςθσ, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ ι κλάδου.

Προοπηικές απαζτόληζης
Απόφοιτοι τθσ ειδικότθτασ μποροφν να εργαςτοφν ςε εμπορικζσ και βιομθχανικζσ 
επιχειριςεισ, εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν, τράπεηεσ, δθμόςιεσ επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ, μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ, διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ, 
εταιρείεσ ερευνϊν αγοράσ και δθμοςκοπιςεων, κ.ά.



Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

Είναι ο επαγγελματίασ που ςυντάςςει, διεκπεραιϊνει αλλθλογραφία,
εκκζςεισ, αναφορζσ και κάκε είδουσ ζντυπα, οργανϊνει και
διεκπεραιϊνει ςυςκζψεισ, ταξίδια, ςυναντιςεισ και ςυνεντεφξεισ
ανωτζρων ςτελεχϊν, ςυγκεντρϊνει οικονομικζσ πλθροφορίεσ από όλα
τα τμιματα και διεκπεραιϊνει δραςτθριότθτεσ δθμοςίων ςχζςεων.
Οι απόφοιτοι μποροφν να εργαςτοφν κυρίωσ ςε οικονομικζσ υπθρεςίεσ
υπουργείων, τράπεηεσ, εταιρείεσ και λογιςτικά γραφεία,
χρθματιςτθριακά γραφεία, αςφαλιςτικά ταμεία, κ.ά.



Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ

Αςχολείται με τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ, το ςυντονιςμό και τθ 
διοίκθςθ τθσ ροισ των προϊόντων και πλθροφοριϊν ςτθν εφοδιαςτικι 
αλυςίδα. Οι απόφοιτοι ζχουν τθν ευκαιρία να εργαςτοφν ςε Εταιρείεσ 
Προμθκειϊν, Ναυτιλιακζσ Επιχειριςεισ, Εμπορικζσ Εταιρείεσ, Αλυςίδεσ 
Καταςτθμάτων, Μεταφορικζσ Εταιρείεσ, ωσ Ελεφκεροι επαγγελματίεσ.



Σομέασ Πληροφορικήσ αντιςτοιχεί προσ τισ 
ειδικότητεσ:

(α) Σεχνικόσ Εφαρμογών Πληροφορικήσ

(β) Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτύων Η/Τ



Τετνικός Εθαρμογών Πληροθορικής

Σηελ εηδηθόηεηα Τετνικός Εθαρμογών Πληροθορικής καζαίλεηο 

πεξηζζόηεξα γηα ηα Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεωλ Γεδνκέλωλ, 

θαζώο θαη Δθαξκνγέο θαη ζέκαηα Σπληήξεζεο Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάηωλ.



Τετνικός Η/Υ και Δικηύων Η/Υ

Γίλεη έκθαζε ζηελ Τερληθή Υπνζηήξημε ηωλ Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάηωλ (εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο), θαζώο θαη ζε Τερληθά 

Θέκαηα Πωιήζεωλ.

Οη απόθνηηνη ηωλ εηδηθνηήηωλ απηώλ εηδηθεύνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ππνζηήξημε, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε 

ζπζηεκάηωλ, ζηελ πώιεζε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε 

ππεξεζηώλ θαη πξνϊόληωλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαδηθηπαθνύ 

εμνπιηζκνύ, ζηελ αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζωλ θαη 

Γηαδηθηύνπ.



Σομϋασ Γεωπονύασ, Σροφύμων και 
Περιβϊλλοντοσ 

αντιςτοιχεύ προσ τισ ειδικότητεσ:

(α) Σεχνικόσ Υυτικόσ Παραγωγόσ
(β) Σεχνικόσ Ζωικόσ Παραγωγόσ
(γ) Σεχνικόσ Σεχνολογύασ Σροφύμων και    

Ποτών
(δ) Σεχνικόσ Ανθοκομύασ και 
Αρχιτεκτονικόσ Σοπύου



ΣΕΧΝΙΚΟ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αποκτά γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων 
και του περιβάλλοντοσ:
Να εκτελεί αυτόνομθ επιχειρθματικι παραγωγι βαςικϊν φυτικϊν 
προϊόντων (φφτευςθ, λίπανςθ, καλλιζργεια και άρδευςθ, ςυλλογι και 
αποκικευςθ τθσ παραγωγισ, χειςμόσ, επιςκευι και ςυντιρθςθ των 
εργαλείων και ςκευϊν).
Να κάνει εκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ποςότθτασ που κα καλλιεργθκεί, 
ςφμφωνα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθσ αγοράσ, του μεγζκουσ και είδουσ 
τθσ επιχείρθςθσ.
Να  κάνει επιλογι εδάφουσ, εκτζλεςθ των ειδικϊν τεχνικϊν εργαςιϊν.
Να εκτελεί βαςικζσ εργαςίεσ φυτοπροςταςίασ και ηιηανιοκτονίασ, 
λίπανςθσ.
Να εφαρμόηει βαςικζσ αρχζσ τθσ βιολογικισ γεωργίασ
Να υπολογίηει το κόςτοσ και το κζρδοσ και τθν επόμενθ παραγωγι και 
να αποκτιςει επιχειρθματικι ςυνείδθςθ.



Μπορεί να εργαςτεί:

Να δθμιουργιςει τθ δικι του γεωργικι εκμετάλλευςθ

Σε επιχειριςεισ διαλογισ, τυποποίθςθσ, ςυςκευαςίασ και εμπορίασ 
αγροτικϊν προϊόντων.



Σεχνικόσ ηωικισ παραγωγισ

Μακαίνει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ λειτουργίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και 
των οικοςυςτθμάτων, τθν προςταςία τουσ, τισ αξιοποιιςιμεσ δυνατότθτεσ, τουσ 
τρόπουσ εμπορικισ διαχείριςθσ. Αποκτά γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:
Να γνωρίςει τα παραγωγικά ςτάδια και τον κλάδο εκτρεφόμενων ειδϊν.
Να γνωρίηει τουσ τρόπουσ παραςκευισ, ςυντιρθςθσ και αποκικευςθσ 
ηωοτροφϊν.
Να εφαρμόηει τθν οικολογικι-βιολογικι εκτροφι κατά κλάδο ηωικισ 
παραγωγισ
Να εφαρμόηει τουσ κανόνεσ υγιεινισ ςτο χϊρο εκτροφισ των ηϊων, ςτουσ 
χϊρουσ ςυλλογισ και αποκικευςθσ των ηωικϊν προϊόντων.
Να γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 
Να παρεμβαίνει ςε όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του μελιςςιοφ. 
Να ςυντθρεί τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό. 
Να εφαρμόηει τισ βαςικζσ αρχζσ υγιεινισ ςτθ μεταποίθςθ των ηωικϊν 
προϊόντων.
Να αποκτιςει επιχειρθματικι ςυνείδθςθ.



Μπορεί να εργαςτεί:

Σε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ηωικισ παραγωγισ.
Να δθμιουργιςει τθ δικι του επιχείρθςθ
Σε επιχειριςεισ τυποποίθςθσ, ςυςκευαςίασ και εμπορίασ προϊόντων 
ηωικισ προζλευςθσ.



Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτϊν

Μακαίνει να χρθςιμοποιεί βαςικζσ γνϊςεισ φυτικισ και ηωικισ 
παραγωγισ.
Να γνωρίηει και να παρακολουκεί τα διάφορα ςτάδια τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ των τροφίμων.
Να παρακολουκεί και να επεμβαίνει ςτθν επεξεργαςία και 
ςυντιρθςθ τροφίμων. 
Να γνωρίηει τισ ειδικότερεσ διεργαςίεσ που ςυντελοφν ςτθ 
μεταποίθςθ των ηωικϊν και φυτικϊν προϊόντων. 
Να εκτελεί εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ και 
απολφμανςθσ μθχανθμάτων και γραμμϊν παραγωγισ.
Να ελζγχει τθν ποιότθτα των προϊόντων ςτα ςτάδια τθσ 
επεξεργαςίασ τουσ,ϊςτε να είναι αςφαλι για τθ δθμόςια υγεία.
 Να γνωρίηει τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ διάφορεσ 
ςυςκευαςίεσ. 
Να ςυςκευάηει, να διακινεί και να εμπορεφεται βαςικά αγροτικά 
προϊόντα. 
Να γνωρίηει τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ υγείασ που ςυνδζονται με 
τα τρόφιμα και τθ νομοκεςία που διζπει τθν αςφάλεια τθσ δθμόςιασ 
υγείασ. 



Μπορεί να εργαςτεί: 

Σε βιομθχανίεσ τροφίμων, ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου ποιότθτασ 
τροφίμων, να δθμιουργιςει τθ δικι του επιχείρθςθ.
Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Τεχνικόσ Τεχνολογίασ Τροφίμων και 
Ποτϊν ειδικεφεται ςτθ λειτουργία, εμπορικι διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και 
προςταςία φυςικοφ περιβάλλοντοσ και οικοςυςτθμάτων, ςτθν απόκτθςθ 
γνϊςεων αναφορικά με τα διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ των τροφίμων και επεξεργαςίασ και ςυντιρθςθσ βαςικϊν 
γεωργικϊν προϊόντων, ςτθν απόκτθςθ κανόνων γεωργικισ οικονομίασ 
και επιχειρθματικισ ςυνείδθςθσ.



Σομέασ Τγείασ - Πρόνοιασ - Ευεξίασ αντιςτοιχεί 
προσ τισ ειδικότητεσ:
(α) Βοηθόσ Νοςηλευτή
(β) Βοηθόσ Ιατρικών –Βιολογικών 

Εργαςτηρίων
(γ) Βοηθόσ Βρεφονηπιοκόμων
(δ) Βοηθόσ Υυςικοθεραπευτή
(ε) Βοηθόσ Οδοντοτεχνίτη
(ςτ) Βοηθόσ Ακτινολογικών Εργαςτηρίων
(ζ) Βοηθόσ Υαρμακείου
(η) Αιςθητικήσ Σέχνησ
(θ) Κομμωτικήσ Σέχνησ



Βοθκόσ Νοςθλευτι

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Βοθκόσ Νοςθλευτι με τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να εργαςτεί ωσ βοθκθτικό προςωπικό ςε 
Νοςοκομεία και Κζντρα Υγείασ, Νοςθλευτικζσ μονάδεσ, Υγειονομικοφσ, 
ςτακμοφσ, ΕΚΑΒ, Οίκουσ ευγθρίασ, Κζντρα αποκατάςταςθσ ατόμων με 
ειδικζσ ανάγκεσ και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ που προςφζρει 
υπθρεςίεσ ςε αςκενείσ που νοςθλεφονται ςτο ςπίτι υπό ιατρικι 
παρακολοφκθςθ.



Βοθκόσ Ιατρικϊν – Βιολογικϊν Εργαςτθρίων

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Βοθκϊν Ιατρικϊν και Βιολογικϊν 
Εργαςτθρίων με τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να 
εργαςτεί, ωσ βοθκθτικό προςωπικό ςτο δθμόςιο ι ςτον ιδιωτικό 
τομζα, ςε εργαςτιρια μικροβιολογικά, βιοχθμικά, αιματολογικά, 
ανοςολογικά, πακολογικό- ανατομικά, κυτταρολογικά, ςε κζντρα 
αιμοδοςίασ, ςε διαγνωςτικά κζντρα με τισ παραπάνω ειδικότθτεσ, ςε 
φαρμακευτικζσ εταιρίεσ και ςε υπθρεςίεσ υγείασ ι περιφερειακά 
κζντρα.



Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων με τισ γνϊςεισ 
και τισ δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να εργαςτεί ωσ βοθκθτικό 
προςωπικό, ςε βρεφικοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ, ςε μαιευτικζσ 
κλινικζσ, καταςκθνϊςεισ, κζντρα οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ, και 
ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ αναλαμβάνοντασ τθ φροντίδα βρεφϊν και 
παιδιϊν ςτο ςπίτι.



Αιςκθτικισ Σζχνθσ

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Αιςκθτικισ Τζχνθσ με τισ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να εργαςτεί ςε Ινςτιτοφτα
Αιςκθτικισ, ςε καταςτιματα καλλυντικϊν, ςε κζντρα
αδυνατίςματοσ, ςε κζατρα, ςε τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και ςε
ςτοφντιο φωτογράφθςθσ μοντζλων.



Κομμωτικισ Σζχνθσ

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ κομμωτικισ τζχνθσ με τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να εργαςτεί ςε κομμωτιρια, ςε 
τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, ςε κζατρα, ςε ςτοφντιο φωτογράφθςθσ 
μοντζλων, ςε ιδρφματα ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ωσ ελεφκεροσ 
επαγγελματίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ειδικότθτασ του.



Σομϋασ Εφαρμοςμϋνων Σεχνών αντιςτοιχεύ 
προσ τισ
ειδικότητεσ:
(α) Γραφικών Σεχνών
(β) Αργυροχρυςοχοΐασ
(γ) υντόρηςησ Έργων Σϋχνησ -

Αποκατϊςταςησ
(δ) χεδύαςησ και Παραγωγόσ Ενδύματοσ
(ε) χεδιαςμού-Διακόςμηςησ Εςωτερικών 

Φώρων
(ςτ) Επιπλοποιύασ –Ξυλογλυπτικόσ



χεδιαςμοφ - Διακόςμθςθσ Εςωτερικϊν Χϊρων

Η ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα αφορά ςτθ διαμόρφωςθ υπαρχόντων 
χϊρων με χρθςιμοποίθςθ επίπλων, αντικειμζνων και υλικϊν, κατά 
τρόπο που να διαςφαλίηεται θ λειτουργικι και αιςκθτικι αρτιότθτα 
του χϊρου. Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Σχεδιαςμοφ Εςωτερικϊν 
Χϊρων μπορεί να εργάηεται αρχικά ωσ βοθκόσ και ςτθ ςυνζχεια, μετά 
τθν απόκτθςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ, ωσ τεχνίτθσ ςε 
οργανωμζνουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου 
τομζα.



Αργυροχρυςοχοΐα

Η ειδικότθτα αυτι αφορά ςτον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι 
κοςμθμάτων από πολφτιμα και άλλα μζταλλα, κακϊσ και ςτθ 
ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι τουσ. Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ 
Αργυροχρυςοχοΐασ είναι ικανόσ να εργάηεται ωσ ειδικευμζνοσ 
τεχνίτθσ ςε βιοτεχνίεσ, βιομθχανίεσ και εργαςτιρια.



Γραφικϊν Σεχνϊν
Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Γραφικϊν Σεχνϊν ειδικεφεται ςτο 
ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ βαςικϊν ςχεδιαςτικϊν γραφιςτικϊν 
εργαςιϊν υπό τθν κακοδιγθςθ ενόσ πτυχιοφχου γραφίςτα και μπορεί 
να εργαςτεί ςε επιχειριςεισ, ςε οργανιςμοφσ και βιομθχανίεσ που 
αςχολοφνται με τον ςχεδιαςμό (design) γραφιςτικϊν εργαςιϊν, ςτθ 
διαφιμιςθ, ςτισ εκδόςεισ και εκτυπϊςεισ, ςτα μζςα ζντυπθσ και 
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ κακϊσ και ςε κρατικοφσ δθμόςιουσ 
οργανιςμοφσ.



υντιρθςθ Ζργων Σζχνθσ – Αποκατάςταςθ

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ υντιρθςθ Ζργων Σζχνθσ –
Αποκατάςταςθ με τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να 
εργαςτεί ωσ βοθκόσ, και μετά από απόκτθςθ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ, ωσ τεχνίτθσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ κτιριακϊν και 
γλυπτικϊν μνθμείων, κακϊσ και άλλων αντικειμζνων τθσ πολιτιςμικισ 
μασ κλθρονομιάσ, ςε αρχαιολογικζσ αναςκαφικζσ εργαςίεσ.



χεδίαςθσ και Παραγωγισ Ενδφματοσ

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ χεδίαςθσ και Παραγωγισ Ενδφματοσ 
αποκτά γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν παραγωγι ενδυματολογικϊν 
ςυνόλων και άλλων ειδϊν ςφγχρονθσ μόδασ και ςτθν πϊλθςθ και 
προϊκθςθ ειδϊν μόδασ. Μπορεί να εργαςτεί ςε επιχειριςεισ με 
αντικείμενο τθν παραγωγι ενδυματολογικϊν ςυνόλων και άλλων 
ςυναφϊν με τον κλάδο προϊόντων, ςε επιχειριςεισ που πωλοφν και 
προωκοφν προϊόντα μόδασ και ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ μπορεί 
να εργαςτεί ςτθν καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ και οικιακισ χριςθσ.



Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτικι

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτικι αποκτά 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθ ςχεδίαςθ επίπλων και ξυλουργικϊν 
καταςκευϊν, ςτθν κοςτολόγθςθ και τθν προετοιμαςία προςφορϊν, ςτον 
προγραμματιςμό εργαλειομθχανϊν με θλεκτρονικό προγραμματιςμό 
εργαςίασ (εργαλειομθχανι CNC), ςτθ διεφκυνςθ παραγωγισ, ςτθν 
πϊλθςθ επίπλων και άλλων ξυλουργικϊν καταςκευϊν και υλικϊν ι 
μθχανθμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθν ξυλουργικι βιομθχανία. Μπορεί 
να εργαςτεί ςε επιχειριςεισ, βιομθχανίεσ και οργανιςμοφσ που 
αςχολοφνται με τθ μεταποίθςθ του ξφλου, ςε επιχειριςεισ που πωλοφν 
ι προωκοφν ζπιπλα ι άλλεσ ξφλινεσ καταςκευζσ ι προϊόντα που ζχουν 
ςχζςθ με τθν ξυλουργικι βιομθχανία, ςε αρχιτεκτονικά γραφεία και 
γραφεία εςωτερικισ διακόςμθςθσ.



Σομέασ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιςτοιχεί 
προσ
τισ ειδικότητεσ:

(α) Πλοίαρχοσ Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικόσ Εμπορικού Ναυτικού



Πλοίαρτος Εμπορικού Νασηικού

Οη απόθνηηνη ηωλ ΔΠΑΛ Ναπηηθνύ ηνκέα ζα κπνξνύλ λα 

θζάλνπλ κέρξη ηνλ βαζκό ηνπ Α’ Πινηάξρνπ θαη Α’ Μεραληθνύ 

Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. 

Μπνξεί λα είλαη ν θπβεξλήηεο ηνπ πινίνπ θαη ηαπηόρξνλα ν 

αληηπξόζωπνο ηνπ πινηνθηήηε ζην πινίν, λα είλαη ν θύξηνο 

ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξώκαηνο, ηνπ 

θνξηίνπ θαη ηωλ επηβαηώλ, λα ραξάδεη ηελ πνξεία ηνπ πινίνπ, λα 

θαηεπζύλεη θαη λα νξγαλώλεη ηελ εξγαζία όινπ ηνπ πιεξώκαηνο. 

Φξεηάδεηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Μεραληθό θαη ηε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία.



Μητανικός Εμπορικού Νασηικού

Οη απόθνηηνη ηωλ ΔΠΑΛ Ναπηηθνύ ηνκέα ζα κπνξνύλ λα θζάλνπλ 

κέρξη ηνλ βαζκό ηνπ Α’ Πινηάξρνπ θαη Α’ Μεραληθνύ Δκπνξηθνύ 

Ναπηηθνύ.

Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηωλ 

κεραλώλ ηνπ πινίνπ, θαζώο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό θαη ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκωλ, λεξνύ, ιηπαληηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ ηνπ 

πινίνπ.

Δξγάδεηαη θπξίωο ζην κεραλνζηάζην θαη ειέγρεη ηηο εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο.

Φξνληίδεη γηα ηηο επηδηνξζώζεηο ηωλ κεραλώλ θαη ηωλ 

κεραλεκάηωλ πνπ απαηηνύληαη.

Σπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πινίαξρν θαη ηε λαπηηιηαθή εηαηξεία.



Ευφροςύνη Μυργιώτη-Τπεύθυνη υ.Ε.Π. 
- Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ

Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο;

Οι δυο τύποι Λυκείου ςύμφωνα με τα ςημερινά 
δεδομένα οδηγούν ςε ιςότιμα απολυτήρια.

Προςφέρουν ευκαιρίεσ πρόςβαςησ ςτην Σριτοβάθμια 
Εκπαίδευςη ή ςτην επαγγελματική αναζήτηςη.

Η διαφοροποίηςή τουσ έγκειται ςτην καλλιέργεια 
διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων. Αυτό διαπιςτώνεται 
και ςτο αναλυτικό τουσ πρόγραμμα.



Με το Απολυτόριο οι μαθητϋσ/τριεσ ϋχουν δικαύωμα:

1. Πρόςβαςησ ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη (Πανεπιςτόμια) 
αντύςτοιχα με τουσ Σομεύσ

2. Πρόςληψησ για εργαςύα

Με το πτυχύο του ΕΠΑ.Λ., επιπϋδου 4, ϋχουν δικαύωμα:

1. Να λάβουν άδεια άςκηςησ επαγγέλματοσ

2. Πρόςβαςησ ςτην αγορά εργαςίασ

3. Εγγραφήσ ςτα Ι.Ε.Κ. ςε αντίςτοιχη ειδικότητα με 
αυτή του πτυχίου τουσ ςτο 3ο εξάμηνο.



Επαγγελματικό Λύκειο
Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

(με ποςοςτό)

ςε ποζοζηό θέζεων με πανελλαδικές εξεηάζεις ζε 

4 μαθήμαηα.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

1.Μαθηματικά – Ϊλγεβρα (1,5)

2.Νεοελ. Γλώςςα (1,5)

3.Μάθημα Ειδικότητασ (3,5)

4.Μάθημα Ειδικότητασ (3,5)

Κνηλή νκάδα ζρνιώλ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΔΩΝ 

(τρατιωτικέσ, ΣΕΥΑΑ,…)

1.Μαθηματικά – Ϊλγεβρα (3,5)

2.Νεοελ. Γλώςςα (3,5)

3.Μάθημα Ειδικότητασ (1,5)

4.Μάθημα Ειδικότητασ (1,5)



Ευφροςύνη Μυργιώτη-Τπεύθυνη υ.Ε.Π. 
- Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ

Με το ΦΕΚ 2827.5 Ιουλίου 2019 ρυκμίηεται το ποςοςτό των κζςεων ςε Τμιματα 
και Σχολζσ ςυναφείσ ι αντίςτοιχεσ με τουσ τομείσ των ΕΠΑΛ και διαμορφϊνεται 
ωσ εξισ: 

10% ςτα υπόλοιπα τμόματα Πανεπιςτημύων 

https://app.box.com/s/kjp6dn0lt1w705lmce5w13hbde7hb5wu


Ευφροςύνη Μυργιώτη-Τπεύθυνη υ.Ε.Π. 
- Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ

Κοινϊ τμόματα για όλουσ τουσ τομεύσ:

τρατιωτικέσ ςχολέσ – Σμήματα Τπαξιωματικών (.Μ.Τ., 
.Μ.Τ.Ν.,  

.Μ.Τ.Α.)
Ακαδημίεσ Εμπορικού Ναυτικού
χολή Αςτυφυλάκων
χολή Πυροςβεςτών
χολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Πανεπιςτήμια που αφορούν ςε ςπουδέσ:
ΣΕΥΑΑ
Θεατρικών ςπουδών
Εθνομουςικολογίασ
Μουςικών πουδών
Κινηματογράφου
Πολιτιςμικήσ τεχνολογίασ και επικοινωνίασ
Ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου



Επαγγελματικό Λύκειο
Σίτλοι πουδών

Οι απόφοιτοι τησ Σάξησ Μαθητείασ του ΕΠΑΛ μετά από 
Εξετάςεισ Πιςτοποίηςησ ςτον ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνουν:

 Πτυχύο  ειδικότητασ επιπϋδου 5

Σο Πτυχίο  ειδικότητασ επιπέδου 5 του ΕΠΑΛ είναι ισότιμο
με το Δίπλωμα  ειδικότητασ επιπέδου 5 του Ι.Ε.Κ.

Πτυχίο 5

ΕΠΑΛ =
Δίπλωμα 5

ΙΕΚ



Ευφροςύνη Μυργιώτη-Τπεύθυνη υ.Ε.Π. 
- Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ

Εκπαιδευτικόσ και Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ μετϊ το Γυμνϊςιο.

Μετϊ την ολοκλόρωςη του Γυμναςύου ο ϋφηβοσ/η μαθητόσ/τριϊ μασ 
καλεύται να πϊρει τισ πρώτεσ του αποφϊςεισ.

Βαςικό προώπόθεςη αποτελεύ το να αναγνωρύζει ποια εύναι τα 
ενδιαφϋροντα και οι ικανότητϋσ του και να μπορεύ να κρύνει τισ επιλογϋσ και 
διεξόδουσ που του προςφϋρει το εκπαιδευτικό μασ ςύςτημα. 
Βαςικό προώπόθεςη εύναι να μπορεύ να ιςορροπεύ τισ δυνατότητεσ και 
επιθυμύεσ του.

Για να αποφαςύςει εύςτοχα πρϋπει να ενημερωθεύ εγκαύρωσ και με 
αξιόπιςτεσ πληροφορύεσ. 

Έγινε μια πρώτη προςπϊθεια μϋςα από το υλικό που παρουςιϊςτηκε να 
αντλόςει βαςικϋσ πληροφορύεσ, πριν προχωρόςει ςτισ τελικϋσ επιλογϋσ. 



Ευφροςύνη Μυργιώτη-Τπεύθυνη υ.Ε.Π. 
- Κ.Ε.Τ. Καρδίτςασ

Να ςημειωθεύ ότι η ςυνϋχιςη των ςπουδών ςτο Λύκειο ςόμερα εύναι 
αναγκαύα, διότι το απολυτόριο μόνο του γυμναςύου δεν προςφϋρει καμύα 
επαγγελματικό διϋξοδο και εξαςφϊλιςη.

Η αγορϊ εργαςύασ δεν όταν ποτϋ ςτϊςιμη και οι ςημερινϋσ αλλαγϋσ 
ςυντελούνται με μεγϊλη ταχύτητα ςε οικονομικό, επιςτημονικό και 
τεχνολογικό επύπεδο.

Ευχόμαςτε να βοηθόςαμε με την παρούςα παρουςύαςη.

Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνιςη και απορύα που 
δημιουργόθηκε. Γι’ αυτό μη διςτϊςετε μαθητϋσ, μαθότριεσ, 
εκπαιδευτικού και Γονεύσ να επικοινωνόςετε μαζύ μασ με τουσ τρόπουσ 
που όδη ςασ ενημερώςαμε.

Εϊν η επιλογό κλύνει προσ το Επαγγελματικό λύκειο, μελετόςτε αυτϋσ τισ 
διαφϊνειεσ που αφορούν ςτην περιγραφό των ειδικοτότων που 
αντιςτοιχούν ςτουσ τομεύσ.



Σσμβοσλεσηείηε 

ηις ιζηοζελίδες ηων ΕΠΑ.Λ. 

ηοσ ν. Καρδίηζας, 

προκειμένοσ 

να ενημερωθείηε 

για ηοσς ηομείς και ηις 

ειδικόηηηες ποσ διαθέηοσν.




