
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ 8ο ΕΠΑΛ; 
 

Τομέας Υγείας 
Πρόνοιας – Ευεξίας 

 Βοηθός Νοσηλευτή 

 Βοηθός Ιατρικών –  
Βιολογικών Εργαστηρίων 

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

 Βοηθός Φυσιοθεραπευτή 

 Βοηθός Οδοντοτεχνίτη 

 Βοηθός Φαρμακείου 

 Αισθητικής Τέχνης    

 Κομμωτικής Τέχνης 

  Βοηθ. Ακτινολογικών 
 Εργαστηρίων (Νέα ειδικότητα) 

Τομέας Πληροφορικής 

 Τεχνικός Εφαρμογών  

Πληροφορικής 

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 2310 88 99 16 

 
 

 Πρωινό ωράριο λειτουργίας (08.15– 14.00) 

 Μαθητικό πάσο Ο.Α.Σ.Θ. 

 Αναβολή Στράτευσης 

 Σύγχρονα και εξοπλισμένα εργαστήρια 
         για τα εργαστηριακά μαθήματα 

 Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα 
         του σχολείου  

 Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας 
(επιπέδου 4) και Απολυτήριο Ισότιμο με 

αυτό του Γενικού Λυκείου 

 Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας 

 4ο έτος προαιρετικό μαθητείας – πρακτικής 
και μετά εξετάσεις πιστοποίησης λήψη 
πτυχίου επιπέδου 5 

 Μεγάλη επιτυχία εισαγωγής στη 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 Δυνατότητα μετά την αποφοίτηση για 
επανεγγραφή στη Γ΄ τάξη για την απόκτηση 
και 2ης ειδικότητας του Τομέα από τον οποίο 
έχει αποφοιτήσει ή στη Β΄ τάξη για 
ειδικότητα άλλου Τομέα, παρακολουθώντας 
μόνο τα μαθήματα ειδικότητας  

8ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Το Επαγγελματικό Λύκειο των επιτυχιών 

3ο Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Σχολικό Συγκρότημα «Ευκλείδης» 
Αλεξ. Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη 

2310889916 ,18, 33 

 

mail@8epal-thess.thess.sch.gr 

http://8epal-thess.thess.sch.gr/ 
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ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 

 Ειδικότητα 1:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Ειδικότητα 2: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 

  

 

 

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών 
συστημάτων 

 Μηχανογράφηση δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα 

 Πώληση Προϊόντων Πληροφορικής είτε με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή 
στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας.  

 Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, 
Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, 
Μονάδες Κατάρτισης κ.λπ. που χρησιμοποιούν 
προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής 

 Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή 
υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής  

 Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα 
ή υπηρεσίες Πληροφορικής  

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 Ιδιωτικά ή δημόσια φυσικοθεραπευτήρια 

 Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία 

 Κέντρα υγείας 

 Ιδρύματα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές 
ανάγκες 

 Θεραπευτήρια για παιδιά με εγκεφαλική 
παράλυση 

 Κ.Α.Π.Η. 

 Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών 

 Γυμναστήρια 

 Κέντρα αισθητικής σώματος 

 Ξενοδοχειακές μονάδες (spa) 

 Κατασκηνώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 Τμήματα υδροθεραπείας 

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 

 Σε Βρεφικούς,  Βρεφονηπιακούς  και 
Παιδικούς σταθμούς( ιδιωτικούς και 
δημοτικούς ), 

 Σε  Βρεφοκομεία , Μαιευτικές κλινικές, 

 Σε Κατασκηνώσεις, Κέντρα Οικογενειακού 
Προγραμματισμού και  Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης.  

 Ως ελεύθερος 
επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα 
βρεφών και μικρών παιδιών στο σπίτι, σε 
παιδότοπους κ.α. 

 

 



 

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 

Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 

   

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 Νοσοκομεία  -  Ιδιωτικές Κλινικές  

 Κέντρα Υγείας  - Ιδιωτικά Ιατρεία 

 Οδοντιατρεία 

 Μαιευτήρια 

 Υγειονομικούς Σταθμούς και ΕΚΑΒ 

 Παιδικές Κατασκηνώσεις 

 Οίκους Ευγηρίας  

 Κέντρα Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες  

 στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των 

Δήμων ως ελεύθερος επαγγελματίας να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς 

που νοσηλεύονται στο σπίτι  

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 Στα φαρμακεία των Νοσοκομείων ,του ΙΚΑ 

και Ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

 Στις κρατικές και τις ιδιωτικές 

φαρμακαποθήκες  

 Στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ (έλεγχος 

συνταγών) 

 Στα φαρμακεία των Ενόπλων Δυνάμεων ως 

πολιτικό προσωπικό 

 Στα ιδιωτικά φαρμακεία 

 Στις ιδιωτικές φαρμακοβιομηχανίες 

 Στον τομέα καλλυντικών (εργαστήρια 

καλλυντικών, καταστήματα καλλυντικών) 

 Σε φαρμακευτικές εταιρείες ως ιατρικοί 

επισκέπτες (ιατρική ενημέρωση και 

προώθηση φαρμάκων). 

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια 

 οδοντοτεχνικά εργαστήρια νοσοκομείων 

 ασφαλιστικών ταμείων 

 ως ελεύθερος επαγγελματίας, αφού 
προηγουμένως αποκτήσει την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

 



 

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 

Ειδικότητα: ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΙΒΕ) 

Ειδικότητα: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ειδικότητα: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 
 

Τομείς Απασχόλησης: 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση 
των σπουδών του μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο 
ή στον ιδιωτικό τομέα σε: 

  Νοσοκομεία  

  Κέντρα Υγείας 

  εργαστήρια μικροβιολογικά 

  εργαστήρια βιοχημικά,  

  εργαστήρια αιματολογικά,  

  εργαστήρια ανοσολογικά,  

  εργαστήρια παθολογοανατομικά,  

  εργαστήρια κυτταρολογικά,  

  κέντρα αιμοδοσίας  

  διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες  

  φαρμακευτικές εταιρίες  

  υπηρεσίες υγείας περιφερειακά κέντρα 

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  

 Στον Ιδιωτικό Τομέα 
 

Ως Βοηθοί σε Ινστιτούτα Αισθητικής 

 Σε μεγάλα κέντρα αδυνατίσματος, 
κομμωτήρια ,κέντρα αισθητικής άκρων. 

 Σε εργαστήρια παρασκευής καλλυντικών 
προϊόντων, 

 Σε καταστήματα ή αντιπροσωπείες 
μηχανημάτων και καλλυντικών αισθητικής. 

 Σε κέντρα ευεξίας και χαλάρωσης 
υδροθεραπείας (SPA) ξενοδοχειακών και 
άλλων  μονάδων (Medical SPA). 

 
 Ως μακιγιέρ: σε θέατρα και 

κινηματογραφικές παραγωγές, στην 
τηλεόραση(ιδιωτική ή κρατική), σε περιοδικά 
σε οίκους μόδας. 

Τομείς Απασχόλησης: 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε: 

 Κομμωτήρια 

 Ινστιτούτα hair spa  

 Κέντρα εμφύτευσης μαλλιών 

 Τηλεόραση 

 Θέατρο 

 Περιοδικά μόδας 

 Εταιρείες καλλυντικών περιποίησης μαλλιών 

 Εταιρείες παρασκευής περουκών 

 Νοσοκομεία (τμήμα κομμωτηρίου) 

 Ξενοδοχεία (τμήμα κομμωτηρίου) 

 Γυμναστήρια(τμήμα κομμωτηρίου) 

 

 


