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Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και 
κύκλους σπουδών: Το «Δευτεροβάθμιο πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου 
Κύκλο Σπουδών» και την «Τάξη Μαθητείας». σπουδών του ΕΠΑ.Λ.

Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό 
Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας)του 
Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και 
τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο 
εξετάσεις ,  ο ι  κάτοχοι  απολυτηρίου χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Οι Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστο-
προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του ποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την 
Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της 
εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των 
και οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με 
Γενικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.. Η 
στη Β΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των 

φοιτούντων και παρακολούθησή τους 
Στην «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.
χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, 
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 Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 
τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, 
εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών 
εβδομαδιαίως, με δέκα μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι 
κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από 
τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα 
Προσανατολισμού. Στο σχολείο μας λειτουργούν και οι τρεις 
ομάδες: 

1. Τεχνολογικών Εφαρμογών 
2. Διοίκησης και Οικονομίας 
3. ,  ΤεχνολογίαςΤροφίμων και Διατροφής

 Στη Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά 
ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών 
εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές 
και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από 
τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά 
προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
Στο σχολείο μας προβλέπεται να λειτουργήσουν στην Β' τάξη οι παρακάτω τομείς και 
ειδικότητες:

Γεωπονίας

Τομέας : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 
  
Τομέας : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης 
Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης 
  

Τομέας : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 
Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό 
  
Τομέας : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
 

Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:
Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά τις ενδοσχολικές 
εξετάσεις, και β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το 
ΕΠΑ.Λ..
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.



Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5.
σπουδών ΕΠΑ.Λ., καθώς και όσοι έχουν Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην 
ισότιμο τίτλο έχουν δικαίωμα συμμετοχής τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά 
σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την  απόλυση του μαθητή από το  
εισαγωγή σε σχολές, Τμήματα και Επαγγελματικό Λύκειο, σε πανελλαδικό 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη 
Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς της τάξης του.
ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου 
ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα 
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους 
μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, δύο όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για 
μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
βαρύτητας 1 ,5  και  δύο μαθήματα 
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Διεύθυνση:
Πύργος - 421 00 Τρίκαλα

Τηλ.: 2431025299
Fax:  2431037508

http://2epal-trikal.tri.sch.gr
email: 2epal-trikal@sch.gr

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από Δευτέρα 17/6 έως Παρασκευή 28/6
από 8:30 έως 13:30.

Εγγραφές τον Σεπτέμβριο γίνονται για όσους αποδείξουν ότι είχαν σοβαρό εμπόδιο 
κατά την περίοδο του Ιουνίου (π.χ. απουσία στο εξωτερικό) και εφ όσον υπάρχουν 
κενές θέσεις.
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