
  

 ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

22 ΕΑ.Λ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΑ.Λ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



  

 ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

22 ΕΠΑ.Λ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ



  

Ο Θεσμός των Επαγγελματικών Λυκείων
Από το 2006 και μετά, η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση διέπεται από τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄ /13-07-
2006). Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο 
συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν. 1566/1985) με την τεχνική 
επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:
α) την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της 
δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών
β)  τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών 
γνώσεων και την ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων τους
γ)   την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και 
εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη 
εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οργάνωση – Λειτουργία – Περιεχόμενο Σπουδών
Το 2ο  ΕΠΑ.Λ Αλεξανδρούπολης είναι ημερήσιο με ωράριο 
λειτουργίας από τις 08:20 έως 14:05.
Μετά τις 14:05 λειτουργούν τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης (σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα 
ειδικότητας).
Στεγάζεται σε καινούργιο σύγχρονο διδακτήριο στην οδό Λ. 
Νικολαϊδη (πάνω από τη νέα Δ.Ο.Υ.)
Η φοίτηση στο 2ο  ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης είναι τριετής και 
περιλαμβάνει τις τάξεις  Α΄, Β΄, Γ΄.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής 
παιδείας, τεχνικά επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης  περιλαμβάνει κοινά για 
όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους 
μαθημάτων των συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές 
υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα 
μαθήματα του κύκλου  που επιλέγουν. 



  

Φοίτηση – Εγγραφή
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της    
Γ2/80033/04-08-2006 Απόφασης  ΥΠ.Ε.Π.Θ.  οι εγγραφές 
πραγματοποιούνται από 20 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου  του 
προηγούμενο σχολικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το 
μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές 
που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για 
τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
Στην Α΄ τάξη  εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου 
ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.

Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, 
Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ

Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ. 

 

Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται : 

Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ 

Στη Β΄ τάξη  εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Γενικού ή  
Επαγγελματικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου του Α΄ κύκλου ΤΕΕ.

Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται : 

α). Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.

β). Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ. 

Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της 
σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που 
διδάσκονται στην αντίστοιχη Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του 
Επαγγελματικού Λυκείου, μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του 
Γενικού Λυκείου. 

about:blank


  

(*) Ειδικότητες που λειτούργησαν το  Σχολικό έτος 2008-2009

•  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΚΥΚΛΟΙ – ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
2 ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄  ΤάξηΑ΄  Τάξη

•  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας* 
  Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων 
  Έργων τοπίου και Περιβάλλοντος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
& 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών 
     Υπηρεσιών *
  Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών
     και Δικτύων *

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ   Βοηθών Νοσηλευτών *
  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων *
  Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
    Εργαστηρίων

ΤΟΜΕΙΣ
Β΄ Τάξη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γ΄ Τάξη



  

(*) Ειδικότητες που λειτούργησαν το  Σχολικό έτος 2008-2009

ΚΥΚΛΟΙ – ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
2ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α΄  ΤάξηΑ΄  Τάξη

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ



  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

εστίασης, συνεταιρισμούς και 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 
υπηρεσίες πρασίνου και 
περιβάλλοντος των δήμων, 
αναπτυξιακές εταιρίες, 
υπηρεσίες αγροτουρισμού και 
αγροτουριστικές μονάδες.

Εξάλλου η ένταξη του 
αποφοίτου σε προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου 
(π.χ. προγράμματα νέων 
αγροτών, σχέδια βελτίωσης 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
κ.α.) του παρέχει ευκαιρίες 
γενναίας χρηματοδότησης των 
επενδυτικών του σχεδίων και 
ανοίγει νέες προοπτικές 
δράσης  στον επιχειρηματικό 
στίβο.

ΤΟΜΕΑΣ 
 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο απόφοιτος του τομέα πέρα από τη 
δυνατότητα συνέχισης των σπουδών
του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
έχει και άριστες προοπτικές 
απασχόλησης και επαγγελματικής 
αποκατάστασης σε όλο το φάσμα της 
πρωτογενούς παραγωγής, της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας και του 
περιβάλλοντος.

Ανάλογα με την ειδικότητα που έχει 
ακολουθήσει έχει ευοίωνες 
προοπτικές και δυνατότητες 
εργασίας,  τόσο στο δημόσιο τομέα, 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. 
υπουργεία, οργανισμοί, νομαρχίες, 
υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων 
(Ε.Φ.Ε.Τ.), κέντρα διατροφής και 
διαιτολογίας, εργαστήρια, 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων, 
επιχειρήσεις μαζικής



  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η γεωργία υπήρξε ανέκαθεν και παραμένει 
η μόνη πηγή παραγωγής τροφίμων στον 
πλανήτη μας. Η παραδοσιακή γεωργία έχει 
από χρόνια τώρα μεταμορφωθεί σε μια 
σύνθετη, οικονομική δραστηριότητα με 
νέους προσανατολισμούς και σύγχρονα 
μέσα. 

Η επιστήμη της γεωπονίας με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών καθώς 
και η εισαγωγή καινοτομιών έδωσαν νέα ώθηση στην επιχειρηματική γεωργία με 
θεαματικά παραγωγικά αποτελέσματα.

Γι’ αυτό το συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποκτούν ιδιαίτερα 
σημαντικά ρόλο, ενώ οι εναλλακτικές μορφές γεωργίας (π.χ. βιολογική γεωργία) 
και οι ολοκληρωμένες δράσεις (π.χ. αγροτουρισμός) δημιουργούν σημαντικές 
ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον αγροτικό χώρο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η επιστήμη και η τεχνολογία τροφίμων με τις μεθόδους 
τους συμβάλλουν καθοριστικά στον μεγάλο πλούτο των 
τροφίμων που βλέπουμε να είναι προσιτά και διαθέσιμα 
όλο το χρόνο στα ράφια των καταστημάτων. 

Ο τομέας της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων με
όλα τα στάδια που περιλαμβάνει από την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, 
ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση, marketing, αποτελεί σπουδαίο κομμάτι της 
οικονομίας όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων εργάζεται σε διάφορες 
ειδικότητες.

Ο έλεγχος των τροφίμων αποτελεί τον αναγκαίο κρίκο στην αλυσίδα αυτή για την 
προστασία του καταναλωτή και την ποιοτική διασφάλισή τους.



  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η αρχιτεκτονική τοπίου και περιβάλλοντος 
συνδέονται στενά και αποτελούν ιδιαίτερα 
ελκυστικούς τομείς σπουδών, ειδίκευσης 
και απασχόλησης. Τα έργα τοπίου, η 
παρκοτεχνία, η ανθοκομία, το αστικό και 
περιαστικό πράσινο, το φυσικό περιβάλλον 
και ιδιαίτερα το δασικό είναι μερικά 
ιδιαίτερα αντικείμενα.

Η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και η αειφόρος ανάπτυξη, στοιχεία 
αναγκαία για τη διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας, αποτελούν ευθύνη 
όλων μας και απαιτούν την ενεργό και υπεύθυνη δράση μας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

•  Γεωπονία & Ανάπτυξη 

•  Περιβάλλον και Γεωργία

• Φυτική Παραγωγή 

• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

• Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

• Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

• Διαμόρφωση Τοπίου 

• Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες



  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της 
οικονομίας και της εξειδίκευσης. Κάθε επιχείρηση, για 
να ανταποκριθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, χρειάζεται μια σύγχρονη μορφή 
οργάνωσης, η οποία συγκροτείται από άρτια 
καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη.

ΤΟΜΕΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις 
στη χρήση εξειδικευμένων 
εφαρμογών Η/Υ, θα αναπτύξει 
πρωτοβουλίες για την 
διεκπεραίωση όλων των 
οικονομικών και διοικητικών 
θεμάτων, είτε αυτά αναφέρονται 
στους πελάτες της επιχείρησης είτε 
στο προσωπικό της.

Οι απόφοιτοι με εφόδιο το πτυχίο 
του τομέα μπορούν να 
απασχοληθούν σε οποιαδήποτε 
Επιχείρηση ή Οργανισμό του 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
Συγκεκριμένα μπορούν να 
διεκδικήσουν θέσεις υπαλλήλων 
Οικονομικού-Διοικητικού σε 
Νομαρχίες, Δήμους – κοινότητες και 
σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις 
κατοχυρώνοντας μόρια από το 
πτυχίο τους.

Σ’ αυτή την ιεραρχική 
δομή ξεχωριστή θέση 
στο επιτελείο της 
επιχείρησης έχει ο 
απόφοιτος 
Οικονομίας και 
Διοίκησης. 
Είναι ο άνθρωπος 
που με τις 
εξειδικευμένες 
γνώσεις του πάνω 
στη διοίκηση, στην 
οργάνωση και στον 
προγραμματισμό 
συμβάλλει στην 
εύρυθμη λειτουργία 
και ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης.

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_f1qgDnNBGXE/SRLGGT2eRaI/AAAAAAAABLU/wHRv_gZPu3A/s320/%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91.jpg&imgrefurl=http://simera-blog.blogspot.com/2008/11/blog-post_06.html&usg=__coo3eNDdgXiPQSqvBgEazboza4M=&h=213&w=320&sz=20&hl=el&start=15&tbnid=ecad_-X47aDtYM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582%26gbv%3D2%26hl%3Del
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.taxservices.gr/images/new/photo2.jpg&imgrefurl=http://www.taxservices.gr/mixanografisi.html&usg=__hMtHYGNFP8LTDcPK12cOD2g7gQ0=&h=170&w=170&sz=12&hl=el&start=26&tbnid=rkCISNgmoKJfjM:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN


  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επίσης ό απόφοιτος 
έχει τη δυνατότητα να:

Ταξινομεί και 
αρχειοθετεί εισερχόμενα 
και εξερχόμενα έγγραφα.

Οργανώνει και 
διεκπεραιώνει συσκέψεις, 
ταξίδια, συναντήσεις και 
συνεντεύξεις ανωτέρων 
στελεχών.

Συγκεντρώνει 
οικονομικές πληροφορίες 
από όλα τα τμήματα.

Σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
είναι να γίνουν οι απόφοιτοι ικανοί:
Να τηρούν χειρόγραφα βιβλία ΑΓΟΡΩΝ και 
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ.
Να ενημερώνουν χειρόγραφα βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας.
Να συντάσσουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, 
επιχειρήσεων Α΄ και Β΄ κατηγορίας.
Να εκδίδουν όλα τα παραστατικά έγγραφα μιας 
επιχείρησης.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, μπορούν 
να ασχοληθούν, με βάση τις θεωρητικές 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει, με θέματα: 
Marketing, διοικητικά, εργασιακά και 
ασφαλιστικά, διεθνών εμπορικών συναλλαγών 
καθώς και με αστικού, εργατικού και 
εμπορικού δικαίου. 

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας γνωρίζουν με 
τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:
Να συντάσσουν καταστάσεις μισθοδοσίας με τη 
χρήση προγραμμάτων Λογιστικών Φύλλων 
(EXCEL). Να συντάσσουν διάφορα έγγραφα με 
τη βοήθεια προγραμμάτων επεξεργασίας 
κειμένου (WORD).
Να χειρίζεται προγράμματα Γενικής 
Λογιστικής όπως:  EUROFASMA της  
SINGULAR. 



  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•  Αρχές Γενικής Λογιστικής 

•  Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

•  Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου 

• Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας 

• Αρχές Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Λογιστικές Εφαρμογές Γ΄ Κατηγορίας 

   Μηχανογραφημένη Λογιστική  

Σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
είναι:
Να αποκτήσουν οι απόφοιτοι της 
ειδικότητας θεωρητικές και πρακτικές 
γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην 
κατανόηση του περιεχομένου της 
τουριστικής οικονομίας και στον 
προσδιορισμό του ρόλου που 
διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο 
της εθνικής οικονομίας.
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας 
μπορούν να απασχοληθούν:
Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, 
κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία, 
καζίνο, κρουαζιερόπλοια.

http://aboutcrete.com/?MDL=pages&page=hotel&AccomID=1075&htab=booking


  

ΤΟΜΕΑΣ 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων της 
πληροφορικής είναι αρκετά γνωστές σε όλους. Η τεράστια και 
συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη των υπολογιστών και του 
Internet συνεχώς διευρύνει το επαγγελματικό πεδίο των 
πτυχιούχων αυτού του τομέα.
Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει αυτοδύναμα-αυτόνομα όσα 
αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και 
αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών 
δικτύων.
Μπορεί να εργαστεί:
Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες και 
άλλους φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες 
πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες 
πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες 
και εφαρμογές λογισμικού.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ



  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η εισαγωγή στοιχείων στον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τη 
χρήση έτοιμων προγραμμάτων 
και η άντληση στοιχείων από 
τράπεζες δεδομένων για την 
περαιτέρω χρήση τους, η 
ανάπτυξη απλών εφαρμογών σε 
υπολογιστές, η διαχείριση του 
λογισμικού και του εξοπλισμού 
των τοπικών δικτύων είναι 
μέρος της εργασίας τους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 

•  Λειτουργικά Συστήματα 
•  Προγραμματιστικά Εργαλεία για το
                                                   Διαδίκτυο 
•  Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 

• Δομημένος Προγραμματισμός 

• Δίκτυα Υπολογιστών

• Εφαρμογές Πολυμέσων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ



  

ΤΟΜΕΑΣ 
 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο απόφοιτος του τομέα πέρα από θεωρητικό υπόβαθρο που του 
παρέχεται, αποκτά και επαγγελματικές δεξιότητες απαραίτητες 
για την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών  του 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άριστες προοπτικές 
απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλο το 
φάσμα του τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ανάλογα δε, με την ειδικότητα που έχει ακολουθήσει έχει 
ευοίωνες προοπτικές και δυνατότητες εργασίας,  τόσο στο 
δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Δημόσια 
Νοσοκομεία, κλινικές, μικροβιολογικά εργαστήρια, παιδικούς 
σταθμούς, κ.α.).

Τέλος, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια των εργαστηρίων σε επιχειρήσεις του τομέα και σε 
επαγγελματικούς φορείς έχουν ως αποτέλεσμα τη σύνδεση του 
σχολείου και των μαθητών με την αγορά εργασίας και το 
επάγγελμα.



  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής αποκτούν 
γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να δίνουν 
οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη 
προετοιμασία τους, ενώ συμβάλλουν στη σωστή 
συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής αποκτούν 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχουν 
αποτελεσματική συνεργασία με τους 
υπεύθυνους νοσηλευτές  και ιατρούς για την 
παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Παράλληλα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης και 
νοσηλευτικής φροντίδας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής μπορούν να εργαστούν σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (κέντρα υγείας, 
νοσοκομεία, μαιευτήρια, νοσηλευτικές μονάδες, υγειονομικούς σταθμούς, 
κινητές μονάδες προνοσοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής Ε.Κ.Α.Β.).

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 
σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα και ειδικότερα στα εξής εργαστήρια:

Μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, πυρηνικής 
ιατρικής, κυτταρολογικό, ογκολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας 
και σε οποιαδήποτε άλλα που έχουν σχέση με το γνωστικό τους 
αντικείμενο.



  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής είναι σε 
θέση να βοηθούν αποτελεσματικά τη σωστή 
σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη 
του βρέφους και του παιδιού της 
προσχολικής ηλικίας.

Διεκδικούν δε, θέσεις της ειδικότητάς τους 
μέσω ΑΣΕΠ (χωρίς γραπτό διαγωνισμό) 
σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοσίου Τομέα (ΔΕ08 Β. 
Βρεφονηπιοκόμων), καθώς και σε στρατιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Οι εργασιακοί χώροι στους οποίους μπορεί να εργαστεί ο βοηθός 
βρεφονηπιοκόμων, είναι: οι μαιευτικές κλινικές, οι βρεφικοί παιδικοί 
σταθμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, οι κατασκηνώσεις και οι παιδότοποι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

•  Βασική Νοσηλευτική 
•  Στοιχεία Μικροβιολογίας 

•  Βρεφοκομία 

• Στοιχεία Φυσιολογίας - Ανατομίας 

• Στοιχεία Παθολογίας

• Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

• Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας



  

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Λ

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο 
Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου  της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου  του άρθρου  του 

Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18Α).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

   Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:  

•  Να λάβουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος 
•  Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και
   στις σχολές των Ανωτάτων και Ανωτέρων
   Εκπαιδευτικών   Ιδρυμάτων 

•  Να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
   Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.) 

ΠΤΥΧΙΟ
ΕΠΑ.Λ.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 

ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Αποστολακούδης Στέργιος

Διευθυντής 2

ου 

ΕΠΑ.Λ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Λ. Νικολαίδη - 68100 Αλεξ/πολη
Τηλ. 2551 0 26343 
Fax. 2551 0 26343
email:mail@2epal-alexandr.evr.sch.gr

22οο ΕΠΑ.Λ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑ.Λ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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