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Οι Τομείς και Ειδικότητες λειτουργούν εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Ο απόφοιτος όλων των Ειδικοτήτων  θα είναι σε θέση να ασχοληθεί με την κατασκευή, 

την υποστήριξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση λογισμικού εφαρμογών. Μπορεί να 

εργασθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπουργεία κλπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα 

και υπηρεσίες πληροφορικής, επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν 

προϊόντα πληροφορικής, σε επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες 

πληροφορικής, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας.  

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ασχολείται κυρίως με την τεχνική 

υποστήριξη (εγκατάσταση και τη συντήρηση) Η/Υ, τον προγραμματισμό και με βάσεις 

δεδομένων. 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ: ασχολείται κυρίως με την τεχνική υποστήριξη 

(εγκατάσταση και τη συντήρηση) Η/Υ και με εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Η/Υ.  
 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές, 

συγκολλήσεις, μηχανολογικές κατασκευές, με τον σχεδιασμό κεντρικών θερμάνσεων 

και να ασχοληθεί στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση την 

επισκευή μηχανών παραγωγής. Μπορεί να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, 

σε εμπορικές επιχειρήσεις ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και 

επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχοληθεί με τον έλεγχο και τη ρύθμιση των 

εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, με την παραγωγή, τη διαχείριση και τον ποιοτικό 

έλεγχο υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και με εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης. 

Μπορεί να ασχοληθεί με την κατασκευή, τον έλεγχο και τη συντήρηση δικτύων 

πετρελαίου και αερίων καυσίμων (φυσικού αερίου). 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη 

ρύθμιση, τη συντήρηση και την επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και 

ψυκτικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών μονάδων και κεντρικών κλιματιστικών 

εγκαταστάσεων. Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις βιομηχανικής και 

επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και 

κλιματισμού. 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
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4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχοληθεί με τον έλεγχο λειτουργίας, την επισκευή 

και τη συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος και των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων 

του αυτοκινήτου, των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων. Μπορεί να απασχοληθεί 

σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής οχημάτων, σε εταιρίες 

εμπορίας ειδών αυτοκινήτου. 

 

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα 

(φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, ΤV, πυρανίχνευσης, 

συναγερμού, θέρμανσης, ανελκυστήρων, αυτοματισμών), να μετράει και να ελέγχει την 

ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, να τη συντηρεί, να την επισκευάζει, 

να την βελτιώνει και να την εκσυγχρονίζει. Μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος 

επαγγελματίας, ως εξειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί μηχανικά, ηλεκτρικά, 

ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και συστήματα πεπιεσμένου αέρα σε 

αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις αυτόματου ελέγχου, βιομηχανικής ηλεκτρονικής 

και βιομηχανικής πληροφορικής. Θα μπορεί να απασχοληθεί σε βιομηχανίες και 

μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε χημικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες, σε 

βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, πλαστικών, χρωμάτων, κλιματισμού, ενέργειας. 

 

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά και 

τοπογραφικά σχέδια, να χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση 

και αποτύπωση ενός οικοπέδου καθώς και τη χαρτογράφηση περιοχών να 

πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Θα μπορεί να απασχοληθεί σε δομικά, τοπογραφικά, συγκοινωνιακά, 

πολεοδομικά έργα. 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται την παραλαβή των εμπορευμάτων της 

αποθήκης, την τροφοδοσία του καταστήματος με προϊόντα και την εξυπηρέτηση των 

πελατών, τον έλεγχο του stock της αποθήκης, καθώς και την επαφή με πωλητές. 

άλλων εταιρειών και τη διενέργεια παραγγελιών. Επίσης, θα είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), δηλαδή τη ροή υλικών, πληροφοριών 

και υπηρεσιών από τους προμηθευτές μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος 

στους πελάτες. 

  Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις διακίνησης αγαθών (πχ. σούπερ μάρκετ, 

μεταφορές, ταχυμεταφορές). 

 

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά όλων των προϊόντων μιας 

επιχείρησης, των ιστορικών στοιχείων, των τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην αγορά 

όπου αυτή δραστηριοποιείται. Επίσης, αξιολογεί αντικειμενικά το κόστος και το 

αποτέλεσμα της διαφήμισης και ακόμα να γνωρίζει τα θέματα προϋπολογισμού και 

τιμολόγησης. Οφείλει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις μεθόδους προώθησης και 

διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσα από το ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές και 

ταχυδρομικές διαφημιστικές εκστρατείες, τις τηλεφωνικές επαφές, τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων προβολής. Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι 

παραπάνω μέθοδοι για την προώθηση του προϊόντος. 

Μπορεί να απασχοληθεί στο τμήμα δημοσίων σχέσεων και προώθησης προϊόντων 

κάθε είδους επιχείρησης. 

 

3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασχολείται στο τμήμα υποδοχής της τουριστικής 

μονάδας (reception) με την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών, να διεκπεραιώνει 

διοικητικές εργασίες (καταγραφή στοιχείων πελατών, ταξινόμηση αρχείων), να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την περιοχή όπου εργάζεται (αξιοθέατα, εκδηλώσεις, αγορές 

κλπ.), να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, υπηρεσίες), να εξυπηρετεί τους 

πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα της μονάδας (μπαρ, εστιατόρια).  

Μπορεί να απασχοληθεί σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, 

κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία). 
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