


ΣΟ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΖΣΟ – ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.            
προςφζρει  

26 ειδικότητεσ ςε 8 τομείσ



ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Τεχνικόσ φυτικισ 
παραγωγισ

Τεχνικόσ τεχνολογίασ 
τροφίμων και ποτϊν

Τεχνικόσ ανκοκομίασ 
και αρχιτεκτονικισ 

τοπίου



ΣΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπάλλθλοσ διοίκθςθσ & 
οικονομικϊν υπθρεςιϊν

Υπάλλθλοσ Αποκικθσ 
και Συςτθμάτων 

Εφοδιαςμοφ 
(logistics)

Υπάλλθλοσ τουριςτικϊν 
επιχειριςεων



ΣΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ

Τεχνικόσ δομικϊν ζργων 
και γεωπλθροφορικισ



ΣΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

Γραφικϊν τεχνϊν

Συντιρθςθσ ζργων 
τζχνθσ- αποκατάςταςθσ



ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τεχνικόσ Η/Υ και δικτφων 
Η/Υ

Τεχνικόσ εφαρμογϊν 
πλθροφορικισ



ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ, 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Τεχνικόσ θλεκτρονικϊν & υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων, εγκαταςτάςεων, δικτφων και 

τθλεπικοινωνιϊν

Τεχνικόσ θλεκτρολογικϊν ςυςτθμάτων, 
εγκαταςτάςεων και δικτφων



ΣΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνικόσ εγκαταςτάςεων 
ψφξθσ, αεριςμοφ & 

κλιματιςμοφ

Τεχνικόσ μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων & 

καταςκευϊν



Τεχνικόσ οχθμάτων

Τεχνικόσ κερμικϊν & υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων & τεχνολογίασ 
πετρελαίου & φυςικοφ αερίου

ΣΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ



ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΕΤΕΞΙΑ

Βοθκόσ βρεφονθπιοκόμων

Βοθκόσ οδοντοτεχνίτθ
Βοθκόσ φυςικοκεραπευτι

Βοθκόσ φαρμακείουΒοθκόσ νοςθλευτι

Βοθκόσ ιατρικϊν- βιολογικϊν 
εργαςτθρίων

Αιςκθτικισ τζχνθσ

Κομμωτικισ τζχνθσ



Ποιοί μποροφν να 
εγγραφοφν  ςτο

Κριτιρια επιλογισ: 

ο τφποσ του Απολυτθρίου Λυκείου,

ο βακμόσ πτυχίου του ΕΠΑ.Λ. και θ θλικία.Παρζχει αναβολι 

ςτράτευςθσ ςτουσ νζουσ



Σι προςφζρει ςτουσ 
απόφοιτουσ ΕΠΑ.Λ. το

Το Μεταλυκειακό ζτοσ- Τάξθ Μακθτείασ προςφζρει ςτουσ απόφοιτουσ:

Μια εναλλακτικι 
μακθςιακι διαδρομι

Ώςτε να αποκτιςουν:

Γνϊςεισ & δεξιότθτεσ 
ςτθν εκπαιδευτικι 
δομι & ςτο χϊρο 

εργαςίασ

Και να μπορζςουν:

να προετοιμαςτοφν 
για τθν ομαλι και 

αςφαλι είςοδό τουσ 
ςτθν αγορά εργαςίασ



Χαρακτηριςτικά του προγράμματοσ



Χαρακτηριςτικά του 
προγράμματοσ 

Μιςκόσ ςτο 95% του 
κατϊτατου 

θμερομιςκίου

Αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ 
ςπουδϊν επιπζδου 5- μετά 

από εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ



Κατά το 11μηνο πρόγραμμα:

Επγαζηηπιακό 

μάθημα ζηο ζσολείο

ζηην ειδικόηηηά ηοςρ  

(203 ώπερ, 1 ημέπα 

ηην εβδομάδα) 

Ππόγπαμμα Εκπαίδεςζηρ ζε 

σώπο επγαζίαρ δημοζίος ή 

ιδιωηικού ηομέα

(ηο λιγόηεπο 156 ημέπερ επγαζίαρ, 

4 ημέπερ/ εβδομάδα, 

8 ώπερ/ ημέπα) 



Κατά το 11μηνο
πρόγραμμα:

Οι ςπεύθςνοι ζσολείος και θοπέα 

απαζσόληζηρ ελέγσοςν 

ηην ηήπηζη κπιηηπίων ηος πλαιζίος 

ποιόηηηαρ μαθηηείαρ

Σςζηημαηική ζςνεπγαζία 

μεηαξύ:

ηος εκπαιδεςηικού 
(διδάζκονηα και επόπηη από ηην 

πλεςπά ηος ζσολείος)

και ηος εκπαιδεςηή
ζηο σώπο απαζσόληζηρ



Μετά την ολοκλήρωςη 
του προγράμματοσ 

Η ζςμμεηοσή και επιηςσήρ ολοκλήπωζη ηος ππογπάμμαηορ 

ηηρ Μαθηηείαρ ανηιζηοισεί:

ζηο επίπεδο 5 

ηος Εθνικού Πλαιζίος Πποζόνηων 

σοπηγείηαι μεηά ηην ολοκλήπωζη 

ηων διαδικαζιών πιζηοποίηζηρ 

ηων πποζόνηων ηοςρ από ηον ΕΟΠΠΕΠ



Οθέλη για ηοςρ 
μαθηηεςόμενοςρ

•

Ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων

Απόκτθςθ εργαςιακισ 
εμπειρίασ

Βελτίωςθ πρακτικϊν 
δεξιοτιτων που ηθτά θ αγορά 

εργαςίασ

Πιςτοποιθμζνθ προχπθρεςία 
για τθ βελτίωςθ του 

βιογραφικοφ

Απαςχόλθςθ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 
και ςε καλφτερα αμειβόμενεσ κζςεισ

Πρόσβαση σε τμήματα Α.Ε.Ι. με κατατακτήριες εξετάσεις
φςτερα από επιτυχι εξζταςθ πιςτοποίθςθσ 



Οθέλη για ηην 
κοινωνία

Ενίζσςζη 

κοινωνικήρ 

ένηαξηρ

Απόκτθςθ δεξιοτιτων με βάςθ 
τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ

Σύνδεζη εκπαίδεςζηρ και 

απαζσόληζηρ

Ανάπηςξη 

πποζόνηων

& Βεληίωζη 

απαζσόληζηρ 

για νέοςρ και νέερ



Σ α ς  ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  γ ι α  τ η ν  π ρ ο σ ο χ ή  σ α ς !


