
 
ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΣΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΡΓΑΣΟΤΝ: 
 

 Β. ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
Σε Βξεθηθνύο, Βξεθνλεπηαθνύο  θαη Παηδηθνύο ζηαζκνύο (ηδησηηθνύο 
θαη δεκνηηθνύο) 
Σε Βξεθνθνκεία  
Σε Μαηεπηηθέο θιηληθέο, Καηαζθελώζεηο 
Σε Κέληξα Οηθνγελεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ  
Σε Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 
Ωο Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 
Ωο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο αλαιακβάλνληαο ηε θξνληίδα θαη αγσγή 
ησλ βξεθώλ θαη κηθξώλ παηδηώλ ζην ζπίηη. 
 

 Β. ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΩΝ 
Ιδησηηθά ή δεκόζηα θπζηθνζεξαπεπηήξηα  
Γεκόζηα ή ηδησηηθά λνζνθνκεία  
Κέληξα πγείαο, Κ.Α.Π.Η. 
Ιδξύκαηα απνθαηάζηαζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο  
Θεξαπεπηήξηα γηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε  
Ιαηξεία ζεξαπεπηηθώλ ινπηξνπεγώλ, Γπκλαζηήξηα  
Κέληξα αηζζεηηθήο ζώκαηνο  
Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο (spa)  
Τκήκαηα πδξνζεξαπείαο  
Καηαζθελώζεηο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 
 

 Β. ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ 
Σε Γεκόζηεο ή ηδησηηθέο Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο (Ννζνθνκεία, Κιηληθέο, 
Κέληξα Υγείαο, ΠΔΓΥ, Αγξνηηθά ηαηξεία, Υγεηνλνκηθνύο Σηαζκνύο 
Πξώησλ Βνεζεηώλ, Κηλεηέο Μνλάδεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ΔΚΑΒ) 
Σε Κέληξα Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη Οίθνπο 
επγεξίαο. 
Σε ηδησηηθά Ιαηξεία, Πνιπταηξεία θαη Γηαγλσζηηθά Κέληξα Παηδηθέο 
Καηαζθελώζεηο 
Σην πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην Σπίηη» ησλ Γήκσλ  
Ωο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζε αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ζην ζπίηη ππό ηαηξηθή παξαθνινύζεζε. 

ΔΠΑΛ ΔΠΑΝΟΜΗ 
ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΞΙΑ 
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Οη καζεηέο θαη  νη καζήηξηεο κεηά ην Γπκλάζην κπνξνύλ λα επηιέμνπλ   

θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Α΄ ηάμε ΔΠΑΛ,  ε νπνία πεξηιακβάλεη 

Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δπηινγήο.  

Σηε Β΄ ηάμε ΔΠΑΛ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηνλ Τνκέα Υγείαο Πξόλνηαο θαη 

Δπεμίαο θαη λα  παξαθνινπζήζνπλ 23 ώξεο καζεκάησλ Τνκέα θαη 12 ώξεο 

καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο αλά εβδνκάδα θαη ζηελ Γ΄ ηάμε ΔΠΑΛ λα  

επηιέμνπλ εηδηθόηεηα. Σην ΔΠΑΛ Δπαλνκήο νη εηδηθόηεηεο ηνπ Τνκέα Υγείαο 

Πξόλνηαο θαη Δπεμίαο είλαη ηξεηο: 

 Β. Βπεθονηπιοκόμων 

 Β. Νοζηλεςηών 

 Β. Φςζικοθεπαπεςηών 

θαη παξαθνινπζνύλ 23 ώξεο καζεκάησλ Δηδηθόηεηαο θαη 12 ώξεο 

καζεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο αλά εβδνκάδα. 

 Ο Β. Βπεθονηπιοκόμορ βνεζά ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα 

θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ. Οξγαλώλεη θαη εθαξκόδεη, 

εκεξήζην παηδαγσγηθό πξόγξακκα ζηνλ βξεθνλεπηαθό θαη παηδηθό 

ζηαζκό, εθαξκόδνληαο ηηο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο 

ζπκβάιινληαο ζηελ ςπρηθή, ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη 

γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 

 Ο Β. Νοζηλεςηή αλαιακβάλεη ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα ηνπ 

αζζελνύο. Η πξνζαξκνγή ηνύ λνζειεπόκελνπ ζην πεξηβάιινλ, ε 

πνξεία ηεο πγείαο ηνπ, ν έιεγρνο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ ηνπ 

έρνπλ ζπζηήζεη νη γηαηξνί, ε παξαθνινύζεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ ζπζθεπώλ πνπ πηζαλά ππνζηεξίδνπλ ηνλ αζζελή, ε 

πξνεηνηκαζία εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ είλαη εξγαζίεο πνπ 

δηεθπεξαηώλεη ν λνζειεπηήο. 

 Ο Β. Φςζικοθεπαπεςηή βνεζάεη ζηελ εθαξκνγή 

θπζηθνζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαπλεπζηηθώλ, 

θαξδηαγγεηαθώλ, ξεπκαηηθώλ θαη λεπξνινγηθώλ παζήζεσλ, ζηελ 

αληηκεηώπηζε αζιεηηθώλ θαθώζεσλ, ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ππεξήιηθεο, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ κε αηζζεηηθνθηλεηηθά 

πξνβιήκαηα (ΑΜΔΑ) ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

  

Οη καζεηέο ηειεηώλνληαο ηελ Τξίηε ηάμε, απνθηνύλ  

 

 Απολςηήπιο Λςκείος θαη 

 Πηςσίο Διδικόηηηαρ (επιπέδος 4)  

 

   ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 σολέρ και Σμήμαηα Πανεπιζηημίων ανηίζηοισα ηος Σομέα 

ηοςρ ζε ποζοζηό θέζεων 5%. 

  Ανώηαηα Σεσνολογικά  Δκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα (Α.Σ.Δ.Ι) 

 Ανώηεπερ σολέρ Σοςπιζηικών Δπαγγελμάηων (Α..Σ.Δ) 

 σολέρ Τπαξιωμαηικών ηων Δνόπλων Γςνάμεων  

 σολέρ Αζηςθςλάκων 

 Ακαδημίερ Δμποπικού Ναςηικού 

 

 Να παξαθνινπζήζνπλ ην πξναηξεηηθό «Μεηαλςκειακό έηορ – 

ηάξη Μαθηηείαρ» δηάξθεηαο 9 κελώλ θαη κεηά από εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο λα απνθηήζνπλ πηςσίο επιπέδος 5 

 

 Δίηε λα εξγαζηνύλ κε ην πηπρίν ηνπο  ζε ζρεηηθνύο ρώξνπο 

εξγαζίαο ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα. 

 



 


