
email : 10epal-thess@sch.gr 

ιστοσελίδα : http://10epal-thess.thess.sch.gr  

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13, Τ.Κ. 54639 

Κτίριο «Ευκλείδη», 3ος όροφος (Γραφείο 305) 

2310 889933 (Διευθυντής) 

2310 889934 (Γραμματεία) 

2310 889935 (Υποδιευθυντές/Καθηγητές) 
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10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κτίριο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ψυκτικών 

Εγκαταστάσεων και 

Κλιματισμού 

Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών  

Υποστήριξη 

Συστημάτων 

Εφαρμογών και 

Δικτύων Η/Υ 

Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων 

Βοηθών Ιατρικών και 

Βιολογικών 

Εργαστηρίων 

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Τομείς - Ειδικότητες 
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Μηχανολογία 

Πληροφορική - Δίκτυα 

Υγείας-Πρόνοιας 

Τελειώνοντας ... 

1. Πρόσβαση στα Α.Τ.Ε.Ι. 

2. Απολυτήριο Λυκείου 

3. Πτυχίο 

Σύγχρονα και 

οργανωμένα εργαστήρια 

Έμπειροι καθηγητές 



Ο μαθητη ς μαθαί νεί : 

Τον τρο πο εκτε λεσης 
των εργασίω ν στίς   
εγκαταστα σείς ψύ ξης 
(οίκίακω ν καί επαγ-
γελματίκω ν                
σύσκεύω ν) καί κλίμα-
τίσμού  (ατομίκω ν καί 
κεντρίκω ν μονα δων). 

Να ακολούθεί  τίς τε-
χνίκε ς οδηγί ες καί τίς 
προδίαγραφε ς τού με-
λετητη  καί τού κατα-
σκεύαστη . 

Εφαρμο ζεί τούς κανο-
νίσμού ς ασφαλεί ας. 

Χρησίμοποίεί  σωστα  
τα εργαλεί α, τίς σύ-
σκεύε ς καί τα ο ργανα 
ελε γχού.  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών 

Ο μαθητη ς μαθαί νεί να : 

Εγκαθίστα , ύποστηρί ζεί 
καί σύντηρεί  εξοπλίσμο  
καί ύπηρεσί ες δίκτύ ων 
ύπολογίστω ν καί δίαδί-
κτύ ού. 

Κα νεί χρη ση ύπηρεσίω ν 
καί προί ο ντων Πληροφο-
ρίκη ς. 

Αναπτύ σσεί απλε ς εφαρ-
μογε ς Πληροφορίκη ς. 

Δημίούργεί  ίστοσελί δες 
καί να σύντηρεί  το περίε-
χο μενο  τούς. 

Αναπτύ σσεί απλε ς εφαρ-
μογε ς πολύμε σων καί 
Δίαδίκτύ ού.   

Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών  

και  

Δικτύων Η/Υ  
Ο μαθητη ς  : 

Μαθαί νεί τίς βασίκε ς γνω -
σείς πού χρεία ζονταί γία τη 
φροντί δα καί την αγωγη  των 
παίδίω ν ηλίκί ας 0-5 ετω ν.  

Αποκτα  δεξίο τητες καί επαγ-
γελματίκε ς στα σείς πού τον 
καθίστού ν ίκανο /η   να εργα-
στεί  σε κε ντρα προσχολίκη ς 
αγωγη ς (βρεφονηπίακού ς 
σταθμού ς) 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  

Βοηθών Ιατρικών και  

Βιολογικών Εργαστηρίων 

Ο μαθητη ς μαθαί νεί : 

Να πραγματοποίεί  απλε ς αί-
ματολογίκε ς, μίκροβίολογίκε ς, 
ανοσολογίκε ς καί βίοχημίκε ς 
εξετα σείς. 

Να ελε γχεί τη σωστη  λείτούρ-
γί α των οργα νων, να φροντί -
ζεί γία τη σύντη ρηση, τον   
καθαρίσμο  καί την αποστεί -
ρωση των σκεύω ν, γία την 
προμη θεία καί τη σύντη ρηση 
των ύλίκω ν καί γία την τη ρη-
ση των κανο νων ύγίείνη ς καί  
ασφα λείας στο εργαστη ρίο.  

Όλες τίς βασίκε ς γνω σείς γία 
την εκτε λεση σύνταγω ν, τίς 
παραγγελί ες των φαρμα κων 
καί τη δημίούργί α παρασκεύ-
ασμα των.  


