
Μια παρουσίαση για το 

 

 

 

Οι τομείς  και οι ειδικότητες του σχολείου μας φαίνονται συνοπτικά στο παρακάτω γράφημα: 

 

 

Τα μαθήματα γενικής παιδείας όλων των τάξεων πραγματοποιούνται στο 3ο ΕΠΑΛ, ενώ όλα τα εργαστηριακά 

μαθήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης πραγματοποιούνται στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ανατολικής Αττικής. 

 

http://3epal-acharn.att.sch.gr/
http://5sek-acharn.att.sch.gr/


Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 

 

Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής και της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  αποκτά 

γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης της Πληροφορικής. 

Συγκεκριμένα: 

 Μαθαίνει πώς να εγκαθιστά και να συντηρεί υπολογιστικά συστήματα. 

 Εμβαθύνει στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων (Windows κ.α.) 

μαθαίνοντας την οργάνωση του συστήματος αρχείων, τις διεργασίες της Κεντρικής Μνήμης του 

υπολογιστή και τη διαχείριση των συσκευών εισόδου και εξόδου. 

 Μαθαίνει διάφορες τεχνικές ασφάλειας που εφαρμόζονται σε πληροφοριακά συστήματα, λογισμικό 

και δίκτυα υπολογιστών. 

 Διδάσκεται βασικές έννοιες της Επιστήμης των Υπολογιστών και εμβαθύνει σε θέματα αναπαράστασης 

και επεξεργασίας πολυμέσων (εικόνα, κινούμενο σχέδιο, βίντεο, ήχος) 

 Αποκτά βασικές γνώσεις στο υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών και διδάσκεται τις βασικές 

έννοιες των δικτύων υπολογιστών. Στη συνέχεια ασχολείται με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση 

και συντήρηση τοπικών δικτύων υπολογιστών. 

 Μαθαίνει πώς να δημιουργεί έναν ιστότοπο (web site) με δημοφιλείς γλώσσες και εργαλεία όπως 

HTML, CSS, JavaScript και WordPress. 

 Αποκτά γνώσεις πάνω στο εμπορικό κομμάτι της αγοράς υπολογιστών και άλλων προϊόντων 

Πληροφορικής. 

 Μαθαίνει τη γλώσσα προγραμματισμού Python, μια σύγχρονη και δημοφιλή γλώσσα με ποικίλες 

δυνατότητες 

 Γνωρίζει τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Access, Microsoft SQL Server) και μαθαίνει 

πώς να δημιουργεί και να διαχειρίζεται τη δική του βάση δεδομένων μέσω της γλώσσας SQL. 



 Κατανοεί το ρόλο, τη σημασία και τα είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς 

 Μαθαίνει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και δημιουργεί εφαρμογές 

(παιχνίδια κ.α.) σε JAVA. 

 Δημιουργεί εφαρμογές για κινητές συσκευές Android 

 

 

 



Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 

 

O απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και της ειδικότητας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 

αποκτά γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα της διοίκησης και της οικονομίας. 

Συγκεκριμένα: 

 Μαθαίνει να καταρτίζει ισολογισμούς, ημερολόγιο, γενικό και αναλυτικό καθολικό, και γενικά όλες τις 

εργασίες που είναι χρησιμες σε ένα λογιστικό γραφείο. 

 Γνωρίζει τις τεχνικές μαρκετινγκ, απαραίτητες για την προώθηση προιόντων. Επιδίδεται σε μελέτες 

περιπτώσεων. 

 Διοργανώνονται επισκέψεις σε εταιρίες για τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική και 

την καθημερινή εμπειρία. 

 Αποκτά γνώσεις σε θέματα τουρισμού, μαθαίνει να συνθέτει τουριστικά πακέτα, κοινωνική ψυχολογία 

κλπ. 

 Διοργανώνονται εκδρομές σε τουριστικές περιοχές και μαγαζια για να αποκτήσει ο μαθητής επαφή με 

το αντικείμενο. 

 Μαθαίνει τις βασικές εργασίες γραφείου, απαραίτητες για γραμματειακή υποστήριξη. 

 Διδάσκεται τη χρήση του excel και τις δυνατότητές του. Μαθαίνει να δουλεύει οικονομικές 

συναρτήσεις σε φύλλα excel,και να το χρησιμοποιεί σε λογιστικές εφαρμογές. 

 Γνωρίζει τη διαχείριση της αποθήκης (logistics), την επιλογή τόπου και τρόπου αποθήκευσης, την 

σχεδίαση της αποθήκης. Επίσης την χωροθέτηση των προιόντων, την αξιοποίηση τεχνολογιών 

(μηχανημάτων και προγραμμάτων) στο χώρο της αποθήκης. 

 Μαθαίνει τεχνικές διαφήμισης. 

 Εξασκείται στην τιμολόγηση των προιόντων. 

 Μαθαίνει να διεξάγει έρευνες και να στατιστικοποιεί τα δεδομένα για ένα προιόν, για μια εταιρία κλπ. 



 

 



Αισθητικής Τέχνης 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά: 

 Μπορεί να εργαστεί σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε καταστήματα καλλυντικών, σε κέντρα 

αδυνατίσματος, σε θέατρα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων. 

 Κάνει απλές αισθητικές πράξεις (καθαρισμό, προσωρινή αποτρίχωση προσώπου και σώματος, 

μάλαξη). Κάνει μακιγιάζ προσώπου, μανικιούρ – πεντικιούρ. Χειρίζεται και τοποθετεί τα μηχανήματα 

αισθητικής. 

 



 

 

 

 

 



Κομμωτικής Τέχνης 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά: 

 Μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο 

φωτογράφησης μοντέλων, σε ιδρύματα σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε 

όλους τους τομείς της ειδικότητας του. 

 Πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά 

και εργαλεία. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές 

αρχές διοίκησης και λογιστικής καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία 

κομμωτηρίου. 

 



 

 

 

 

 

 



Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

 

 

 

 

 

 



 

 Διεύθυνση 

Δημητρίου Δέδε 62 & Μητρομάρα 

Αχαρνές 

13674 

 Τηλέφωνο 

210 24 48 602 

 Φαξ 

210 24 48 606 

 Email 

mail@3epal-acharn.att.sch.gr 
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