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ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΕ 
 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πληροφορικήσ  

 Τπάλληλοσ Διοίκηςησ και Οικονομικϊν 
Τπηρεςιϊν  

 Τπάλληλοσ Σουριςτικϊν Επιχειρήςεων  

 Σεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν 
υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και 
Σηλεπικοινωνιϊν  

 Γραφικϊν Σεχνϊν 

 Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν υςτημάτων, 
Εγκαταςτάςεων και Δικτφων  

 Βοηθόσ Νοςηλευτή  

 Βοηθόσ Ιατρικϊν - Βιολογικϊν Εργαςτηρίων 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 
Α’ Τάξη: 22 ϊρεσ μαθήματα γενικήσ παιδείασ 

  07 ϊρεσ μαθήματα προςανατολιςμοφ 
  06 ϊρεσ μαθήματα επιλογήσ 

Β’ τάξη: 12 ϊρεσ μαθήματα γενικήσ παιδείασ 
 23 ϊρεσ θεωρητικά και εργαςτηριακά 
  μαθήματα τομζα 
Γ’ τάξη: 12 ϊρεσ μαθήματα γενικήσ παιδείασ 
 23 ϊρεσ θεωρητικά και εργαςτηριακά 
  μαθήματα ειδικότητασ 
 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 Απολυτήριο Λυκείου ιςότιμο του 

ΓΕ.Λ. 

 Επαγγελματικό Πτυχίο επιπζδου 4 

 Οι εγγραφζσ ςε όλεσ τισ τάξεισ → 

 

ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

Με τισ Ειδικζσ Ειςαγωγικζσ Εξετάςεισ ςε 
τζςςερα (04) μαθήματα: 

 Νζα Ελληνικά  

 Μαθηματικά  

 02 ειδικότητασ 

ςτα τμήματα των Σ.Ε.Ι.:  
ςε ειδικό ποςοςτό θζςεων αναλογικό των 
υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. 
ςτα Πανεπιςτήμια: 
ςε ποςοςτό επιπλζον θζςεων 5% 
 
* τισ Ειδικζσ Ειςαγωγικζσ Εξετάςεισ των 
ΕΠΑ.Λ. μποροφν να πάρουν μζροσ και 
απόφοιτοι ΓΕ.Λ. εφόςον: 
 εγγραφοφν ςτη Β’ τάξη Σομζα και  

 την επόμενη χρονιά ςτη Γ’ τάξη ειδικότητασ  
λάβουν επαγγελματικό Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. 

  παρακολουθοφν  μόνο μαθήματα 
ειδικότητασ   
 
 
 
 
 
***Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ ςτισ 
ιςτοςελίδεσ  του ςχολείου και του 
Υπουργείου Παιδείασ, Έρευνασ και 
Θρηςκευμάτων www.minedu.gov.gr 

 
 
 

 Μόνο από 20 – 30 Ιουνίου  
 

ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΑΠΟΦΟΙΣΘΘ  
 

(επιλογζσ για όςουσ δεν ειςαχθοφν ςτην 
Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη) 

 υνζχιςη ςπουδϊν ςτα ΙΕΚ για τρία (03) 
εξάμηνα ςε αντίςτοιχη ειδικότητα ή πζντε 
(05) εξάμηνα ςε διαφορετική ειδικότητα και 
μετά από εξετάςεισ  Πιςτοποίηςησ απόκτηςη 
Πτυχίου Επιπζδου 5.  

 Προαιρετικό Μεταλυκειακό  Έτοσ – Τάξη 
Μαθητείασ 

 Περίοδοσ 9 μηνϊν 

 1 μζρα ςτο ςχολείο και 4 μζρεσ 
εργαςία 

 Πλήρη επαγγελματικά δικαιϊματα 

 Μιςθόσ ςτο 75% του κατϊτατου 
μιςθοφ 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 Ζνςημα και προχπηρεςία 

 Μετά από εξετάςεισ πιςτοποίηςησ 
απόκτηςη Πτυχίου Επιπζδου 5. 
 

ΣΟ 1Ο ΕΠΑΛ ΤΚΕΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΜΑΘΘΣΕΙΑ 
ΤΝΕΡΓΑΗΕΣΑΙ ΜΕ τουσ ΠΑΡΑΚΑΣΩ 

ΔΘΜΟΙΟΤ ΦΟΡΕΙ 

 Δήμοσ Νεάπολησ υκεϊν – 
Διοικητικζσ Τπηρεςίεσ 

 Δήμοσ Νεάπολησ υκεϊν – Δημοτικό 
Κζντρο Κοινωνικήσ Προςταςίασ και 
Αλληλεγγφησ 

 Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ (Εξοχή) 

 Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ (Ευκαρπία) 

 Επανεγγραφή ςε άλλη ειδικότητα τησ Γ’ 
τάξησ του ίδιου τομζα ή ςτη Β’ τάξη 
διαφορετικοφ τομζα 

 Απευθείασ ζνταξη ςτην αγορά εργαςίασ 
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