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Ιστοσελίδα:
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Τομέας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Β’ Τάξη, Τομείς (στο ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης):

 Τομέας Μηχανολογίας

 Τομέας Ηλεκτρολογίας

 Τομέας Ηλεκτρονικών

 Τομέας Δομικών έργων

 Γ’ Τάξη, Ειδικότητες Τομέα Μηχανολογίας (στο ΕΠΑΛ Νεάπολης)

 Τεχνίτης Οχημάτων

 Τεχνίτης Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

 Α’ Τάξη ενιαία.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθήματα Τομέα 

Μηχανολογίας (Β’ Τάξη) 



Τομέας Μηχανολογίας

ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης

Ο Τομέας Μηχανολογίας (στο ΕΠΑΛ Νεάπολης) μπορεί να σας οδηγήσει 

στις παρακάτω 2 ειδικότητες:

Τομέας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: 

Τεχνικός Οχημάτων

Ειδικότητα: 

Τεχνικός εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και 

Κλιματισμού



Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθήματα ειδικότητας  

Οχημάτων (Γ’ Τάξη)

Τεχνικός ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Επαγγελματικά δικαιώματα Οχημάτων

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το 

αυτοκίνητο, όπως:

- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου

- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

- μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

 Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

- στους οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες

- σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων

- σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων

- σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων

- σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμιο (ΑΕΙ), Στρατιωτικές και σχολές αστυφυλάκων, πυροσβεστών, εμπορικό ναυτικό, ΤΕΦΑΑ (Γυμναστική ακαδημία)



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (1/2)



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (2/2)



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΡΤ



ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 



 Μαθήματα ειδικότητας Ψυκτικών 

εγκαταστάσεων και Κλιματισμού 

(Γ’ Τάξη)

Τομέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού



Επαγγελματικά δικαιώματα
Τεχνικού εγκαταστάσεων Ψύξης, αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

- ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή

- εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας

- χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου

- εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού 

αερισμού και κλιματισμού

- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και 

ψυκτικών εγκαταστάσεων

- ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών 

κλιματιστικών εγκαταστάσεων

- απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και 

κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμιο (ΑΕΙ), Στρατιωτικές και σχολές αστυφυλάκων, πυροσβεστών, εμπορικό ναυτικό, ΤΕΦΑΑ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (1/4)



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (2/4)



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (3/4)



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (4/4)



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ

 Διπλό «χαρτί» αποφοίτησης

 Απολυτήριο Λυκείο (100% ισοδύναμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου)

 Πτυχίο Ειδικότητας (για επαγγελματική χρήση στην ειδικότητα σας)

 Πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή σε Πανεπιστήμιο παρεμφερές της ειδικότητας

 ΑΕΙ, Στρατιωτικές σχολές, ΤΕΦΑΑ (Γυμναστική Ακαδημία), Σχολές Πυροσβεστική, Λιμενικού, 

Αστυνομίας

 4ο Έτος μαθητείας

 Συνέχιση σπουδών σε ΙΕΚ

 Επαγγελματική σταδιοδρομία ανάλογη της ειδικότητας



Μηχανογραφικό Δελτίο 

για τους απόφοιτους του 

Μηχανολογικού Τομέα

(έτος 2020)



Μηχανογραφικό 

Δελτίο για τους 

απόφοιτους  ΕΠΑΛ 

στο Κοινό πεδίο 

(έτος 2020)



ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα

 Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ

 Πρόγραμμα Δαίδαλος

 Πρόγραμμα Erasmus

 Σχολικές εκδρομές

 Για διασκέδαση

 Επαγγελματικοί χώροι / Πανεπιστήμια

 STEAM Club !

 3D Εκτυπώσεις!

 Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις

 Χριστουγεννιάτικο παζάρι

…και άλλα πολλά 
!



Βρείτε μας online…

Επισκεπτείτε την ιστοσελίδα μας :

https://1epal-neapol.las.sch.gr/
Ας γίνουμε φίλοι με το λογαριασμό μας 

στο  Facebook !

...αλλά και στην σελίδα μας στο Facebook

https://1epal-neapol.las.sch.gr/

