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Θεσσαλονίκη  12-05-2018   

 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣ :   Διευθύντρια/ντή 

Προσωπικού 

 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Σχολικό Συγκρότημα Μοναστηρίου 169-171 

5ο ΕΠΑ.Λ. εσπερινό  

13ο ΕΠΑ.Λ. εσπερινό  

 

Ταχ. Δ/νση :Μοναστηρίου 169-171   

Ταχ. Κώδικας     : 54627  

Πληροφορίες    : Χ. Τσιάμη, Ε. Ντουμανάκης,    

Τηλέφωνο            
: 2310539003 (5ο ΕΠΑΛ) 

  2310537692 (13ο ΕΠΑΛ) 
 

FAX                      
: 2310548376 

: 2310521300 
  

 

e-mail                   
:mail@5epal-esp-thess.thess.sch.gr 

:mail@13epal-esp-thess.thess.sch.gr 

Ωράριο                    : 18:30 – 22:00  

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για σπουδές στη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση  

Αξιότιμη/ε Διευθύντρια/ή  Προσωπικού, 

το 5ο και 13ο Δημόσια Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια Θεσσαλονίκης (Σχολικό 

Συγκρότημα Μοναστηρίου 169-171, απέναντι από την Πυροσβεστική) για 

περισσότερα από 30 χρόνια υποστηρίζουν δυναμικά την δημόσια τεχνική-

επαγγελματική εκπαίδευση του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και περιφερειακών 

δήμων παρέχοντας ισχυρή επαγγελματική εκπαίδευση από έμπειρο 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα Δημόσια Επαγγελματικά μας Λύκεια 

ευελπιστούμε να προσφέρουμε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες ως 

εφόδιο στους μαθητές και μαθήτριες μας για ένα καλύτερο επαγγελματικό 

αύριο και με τις δράσεις μας γινόμαστε ένας διαρκής σύνδεσμος ανάμεσα στην 

τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, την κοινωνία και την αγορά εργασίας.  

Στα σχολεία μας υλοποιούνται πλήθος:  

 Τεχνικών Σεμιναρίων 

 Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών δράσεων 

 Εκπαιδευτικών και Επαγγελματικών εκδηλώσεων  

 Διδακτικών επισκέψεων σε ένα πλήθος εταιρειών. 

Οι εταιρείες αυτές έχουν προσφέρει τεχνογνωσία και πολύτιμες 

επαγγελματικές πληροφορίες στους μαθητές και μαθήτριες μας. Μάλιστα 

κάποιες από αυτές τις εταιρείες, έχουν προσφέρει στα σχολεία μας: 

 εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια 
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 χορηγίες τεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων μας καθώς και  

 δυνατότητα σε μαθητές μας να εργαστούν ως μαθητευόμενοι σε αυτές. 

Σπουδαίοι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντικές εταιρείες και 

επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης που με την υλικοτεχνική προσφορά τους 

και τα προσφερόμενα τεχνικά σεμινάρια συμβάλλουν στην δημιουργία υψηλού 

επιπέδου τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Τα σχολεία μας συμμετέχουν ενεργά σε Προγράμματα Αγωγής 

Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας καθώς και σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα ERASMUS+ πραγματοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

χώρες όπως Φινλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, 

Γαλλία και Ρουμανία. Μέσω των προγραμμάτων προσπαθούμε εμπράκτως να 

συνδέσουμε τα σχολεία μας με την αγορά εργασίας και να προσφέρουμε στους 

μαθητές και μαθήτριες μας όχι μόνο τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις αλλά 

και εφόδια για επαγγελματικές διεξόδους. 

 Οι φοιτούντες μαθητές μπορούν να αποκτήσουν ΔΩΡΕΑΝ και 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΠΤΥΧΙΟ (Ευρωπαϊκού επιπέδου 4) της ειδικότητας 

που επιθυμούν και ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λυκείου, στον ίδιο χρόνο σπουδών.  

 Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου, μπορούν να λάβουν 

ΠΤΥΧΙΟ ειδικότητας, παρακολουθώντας μόνο μαθήματα ειδικότητας, 

3 ημέρες την εβδομάδα. 

 Το Πτυχίο ειδικότητας έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε πτυχίο 

Ευρωπαϊκού επιπέδου 5, με συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων. 

 Επιπλέον αποκτούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ), συμμετέχοντας στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις.  

Υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για το σχ. έτος 2018-2019 οι εγγραφές θα 

πραγματοποιηθούν από 14 έως 31 Μαίου μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, για την οποία 

απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet. Η εγγραφή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από 

τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή μπορούν να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι στα 

σχολεία για παροχή βοήθειας και για να την υποβάλλουμε μαζί.  

Αγαπητοί, τα 5ο και 13ο Δημόσια Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια 

Θεσσαλονίκης είναι ένας πολύχρονος ζωντανός οργανισμός και αποτελεί 

πολύτιμο μέλος της μεγάλης οικογένειας της δημόσιας τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης την οποία σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από 

κοντά. Είμαστε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και ενημέρωση. 

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Συγκροτήματος 

 

Η Δ/ντρια   του 5ου ΕΠΑ.Λ. 

 

Ο Δ/ντης του 13ου ΕΠΑΛ 

 

Χριστοφίλη Τσιάμη Ευστράτιος Ντουμανάκης 

 

 

 



Στο Σχολικό Συγκρότημα λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες: 

 

 

 

 

 

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

 

 

Διοίκησης και 

Οικονομίας 

 
Υπάλληλος Διοίκησης και 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Υπάλληλος Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 
 

Γεωπονίας, Τροφίμων 
και 

Περιβάλλοντος 

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Ποτών 

 

Υγείας - Πρόνοιας – 

Ευεξίας 

Βοηθός Νοσηλευτή 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 

Αισθητικής Τέχνης 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

Μηχανολογίας 

Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών 

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών 

Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

Τεχνικός Οχημάτων 

 

Ηλεκτρολογίας, 

Ηλεκτρονικής και 

Αυτοματισμού 

 
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 

Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

 

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και 

Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και 

Τηλεπικοινωνιών 

Δομικών Έργων, 

Δομημένου 

Περιβάλλοντος και 

Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού 

 

Τεχνικός Δομικών Έργων και 

Γεωπληροφορικής 


