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ΕΠΑ.Σ. Κρήτης 
Ειδικότητα Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών 

Η είναι η μοναδική Δημόσια Σχολή που διαθέτει  την ειδικότητα 

«Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών». 

Η Σχολή που βρίσκεται στη Γόρτυνα της Μεσσαράς πρωτολειτούργησε  το 

1920 ως Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο. 

Η παραγωγή θερμοκηπιακών προϊόντων αποτελεί για το νησί της Κρήτης μια 

από τις πλέον δυναμικές καλλιέργειες,  καθώς τα  προϊόντα της εξάγονται σε 

πολλές χώρες. Οι  σπουδαστές της Σχολής διδάσκονται εξειδικευμένα 

μαθήματα, όπως Γεωργική Τεχνική, Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις και 

Καλλιέργειες, Εδαφολογία και Λιπασματογραφία, ενώ εφοδιάζονται  με 

γνώσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν επαγγελματικά είτε 

στα θερμοκήπια που ήδη λειτουργούν, είτε να προχωρήσουν, εάν το 

επιθυμούν, σε δική τους επιχείρηση. Η Σχολή διαθέτει αγρό, θερμοκήπιο, 

εργαστήριο μηχανολογίας και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 

Εγγραφές: από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 

Μεσσαράς  

Κρήτης  

Τ.Κ 70 012 

Τηλέφωνο:  

28920 31259 

Fax:   

28920 31259 

«ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ» ΕΠΑ.Σ. Λάρισας 
Ειδικότητες Αγροτικών Μηχανημάτων και Ζωοτεχνίας 

Η  Αβερώφειος είναι η μοναδική Δημόσια Σχολή με τις ειδικότητες των  

«Αγροτικών Μηχανημάτων» και  της  «Ζωοτεχνίας». Στη Σχολή  λειτουργεί 

οικοτροφείο που παρέχει δωρεάν στέγαση και διατροφή σε όσους το 

επιθυμούν.   

Η Σχολή λειτουργεί από το 1911 και οι σπουδαστές της παρακολουθούν ένα 

σύγχρονο και εξειδικευμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει: 

• στην ειδικότητα των «Αγροτικών μηχανημάτων» μαθήματα όπως 

Γεωργική Τεχνική, Γεωργικός Ελκυστήρας και Γεωργικά Μηχανήματα. 

• στην ειδικότητα της «Ζωοτεχνίας»  μαθήματα που αφορούν στην 

Εκτροφή και Διατροφή των Αγροτικών Ζώων, στη Βιολογική Κτηνοτροφία, 

στη Μελισσοκομία κ.α. 

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται στα εργαστήρια γεωργικών 

μηχανημάτων και μηχανολογίας, καθώς και στο βουστάσιο, στο χοιροστάσιο, 

στο πτηνοτροφείο και στους αγρούς της σχολής. 

Επιπλέον, οι σπουδαστές διδάσκονται τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και  την εκμάθηση ξένης ορολογίας. 

Οι απόφοιτοι της  Σχολής έχουν την δυνατότητα να εργαστούν τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα  ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες με όλα τα σχετικά δικαιώματα. 

Oι απόφοιτοι της ειδικότητας «Αγροτικών Μηχανημάτων» έχουν τη 

δυνατότητα να εργαστούν σε θέσεις εργασίας, που προσφέρουν οι εταιρείες - 

μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Γεωργικών Μηχανημάτων 

(Σ.Ε.Α.Μ.) - Εγγραφές: από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 

4ο χλμ. οδού  

Τρικάλων - Λάρισας 

Τ.Κ 41500 

Τηλέφωνο: 

2410 611093 

Fax:   

2410 611092 
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ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας  

Ειδικότητα Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου 

Η ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας είναι η μοναδική Δημόσια Σχολή με την  ειδικότητα 

«Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου». 

Σε όσους σπουδαστές  το επιθυμούν παρέχεται δωρεάν στέγαση και 

διατροφή. 

Η Σχολή λειτουργεί από το 1964 και σκοπός της είναι  η κάλυψη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στον τομέα των 

ξυλόγλυπτων αντικειμένων και η συνέχιση της λαϊκής μας παραδοσιακής 

ξυλογλυπτικής τέχνης (εκκλησιαστικής, αστικής, ποιμενικής, ναυτικής). 

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  μαθήματα ειδικότητας, όπως Ξυλογλυπτική 

Τέχνη, Σχεδίαση και Τεχνικές Σχεδίασης, Μηχανήματα και Εργαλεία Ξύλου, 

Επεξεργασία Επιφανειών - Συνδεσμολογία, Δομή, Ιδιότητες και Τεχνολογία  

Ξύλου, ενώ διδάσκονται και  τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η Σχολή διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονες εγκαταστάσεις 

ξυλουργικών μηχανημάτων. 

Στους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν όλα τα υλικά και εργαλεία που 

απαιτούνται κατά τη διάρκεια  της εκπαίδευσης. 

Στους αποφοίτους παρέχεται δωρεάν  μια σειρά εργαλείων ξυλογλυπτικής για 

την άσκηση του επαγγέλματος. 

Οι σπουδαστές εφοδιάζονται άρτια με τεχνικές γνώσεις, εξασκούμενοι 

πλήρως στις πρακτικές εφαρμογές, ώστε με την αποφοίτησή τους να είναι 

ικανοί να εργαστούν άμεσα ως ξυλογλύπτες είτε μόνοι τους σε ιδιωτικά 

εργαστήρια, είτε ως υπάλληλοι τεχνίτες σε ιδιωτικές βιοτεχνίες ξυλόγλυπτων 

αντικειμένων της διακοσμητικής και επιπλοποιίας. 

Εγγραφές: από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 

Καλαμπάκα  

Τ.Κ 42 200 

Τηλέφωνο: 

24320 22781 

Fax:   

24320 22781 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. Νεμέας 
Ειδικότητα: Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας 

 

Μαθητικής Εστίας  

Τ.Κ 45 500 

Τηλέφωνο: 

27460 23032 

Fax: 

27460 23032 

 

ΕΠΑ.Σ. Συγγρού 
Ειδικότητα: Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - 

 Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

 

Κηφισίας 182 

Μαρούσι Τ.Κ 145 62 

Τηλέφωνο: 

210 8012701 

Fax:   

210 8012701 
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων  

Ειδικότητα Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας   

Στη Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων λειτουργεί η ειδικότητα της  

«Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας».   

Στη Σχολή λειτουργεί οικοτροφείο που παρέχει δωρεάν στέγαση και διατροφή 

σε όσους το επιθυμούν. Η Σχολή διαθέτει 96χρονη εμπειρία και είναι το 

μοναδικό φυτώριο Τυροκόμων στην Ελλάδα.  

Οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα όπως: Τεχνολογία 

Γάλακτος, Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες του Γάλακτος, Εργασιακό 

Περιβάλλον, Γεωργική Οικονομία και Παραγωγή. Κατά τη διάρκεια των 

σπουδών εκπαιδεύονται στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, στον 

Εξοπλισμό Γεωργικών Βιομηχανιών Γάλακτος,  καθώς και  στη χρήση 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.   

Η Σχολή στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα και διαθέτει 

άριστη υλικοτεχνική υποδομή, βιβλιοθήκη και σύγχρονα εξοπλισμένα 

εργαστήρια. 

Οι σπουδαστές, όταν αποφοιτήσουν είναι έτοιμοι να απασχοληθούν στη 

βιομηχανία γάλακτος και  να στελεχώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε μονάδα 

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ή και να ιδρύσουν δική τους μονάδα. 

Εγγραφές: από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 

Εθνικής  

Αντιστάσεως 3 

Κατσικάς Ιωαννίνων  

Τ.Κ 45 500 

Τηλέφωνο: 

26510 92219 

Fax: 

26510 93362 

 

Ποια είναι τα μαθήματα των ΕΠΑΣ; 
 

Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)  

εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://goo.gl/ZNa7R 

 
 
 
 

 

Πηγή:  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

 http://www.elgo.gr/  και http://www.ogeeka-dimitra.org.gr/home.htm 

 

 

 

 

 

 

 


