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ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικότητα: «Θερμοκηπιακές Κατασκευές 
& Καλλιέργειες»

Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΑΣ Κρήτης, Μεσσαρά Κρήτης Τ.Κ. 
70012 κ. Μαρία Χαλκιαδάκη, τηλ.: 28920-31500, τηλ.-fax: 28920-
31259, e-mail: ypoy17@otenet.gr

Ιστορικό

Η 
ΕΠΑΣ Κρήτης, με έδρα τον Αμπελούζο Μεσ-
σαράς του Ν. Ηρακλείου, αποτελεί σχολική 
μονάδα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που λειτουργεί με την εποπτεία 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις εγκα-

ταστάσεις του ΠΓΣ Μεσσαράς. Το 1997 θεσμοθετήθηκε (Π.Δ. 
70/1997), ως Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ) και ακο-
λούθως μετατράπηκε, αρχικά σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκ-
παιδευτήριο (ΤΕΕ) Α΄ κύκλου (Ν. 2640/98) και πρόσφατα σε 
Επαγγελματική Σχολή (Ν. 3475/06) με την ειδικότητα «Θερ-
μοκηπιακές Κατασκευές & Καλλιέργειες».

Σκοπός της εκπαίδευσης 
Ο σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάσει τους μαθητές 

και τις μαθήτριες όλων των ηλικιών, μέσω ενός σύγχρονου 
συστήματος εκπαίδευσης, για μια σίγουρη επαγγελματική 
σταδιοδρομία, ως τεχνίτες θερμοκηπιακών κατασκευών και 
καλλιεργειών, καλύπτοντας παράλληλα τις πραγματικές ανά-
γκες της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο προσωπικό στο δυ-
ναμικό χώρο των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, είναι δυνατή η αξιοποίησή τους και σε άλλους 
κλάδους του πρωτογενή τομέα μέσα από ειδικά προγράμμα-
τα κατάρτισης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι θεω-

ρητικά (ειδικότητας) και εργαστηριακά. Το 
ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπου-
δών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Η Σχολή εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο 
πρόγραμμα θεωρητικής και εργαστηρια-
κής εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνικές και 
άρτια υλικοτεχνική υποδομή. Η εκπαίδευση 
των μαθητών ολοκληρώνεται στα θερμοκήπια 
και στα εργαστήρια θερμοκηπιακών κατασκευών, 
αυτοματισμών και εξοπλισμού θερμοκηπίων, γεωρ-
γικής τεχνικής και μηχανημάτων, εδαφολογίας και λιπασματο-
λογίας, που διαθέτει η Σχολή. Με τη συνδρομή του έμπειρου 
εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, οι απόφοιτοι εισέρχο-
νται στην αγορά εργασίας εφοδιασμένοι με γνώσεις και δεξι-
ότητες σε σύγχρονες τεχνικές, που αφορούν σε όλο το φάσμα 

της κατασκευής και 
λειτουργίας των θερ-
μοκηπίων.

Παράλληλα, οργα-
νώνονται προγράμ-
ματα σεμιναριακού 
τύπου που απευθύ-
νονται αποκλειστικά 
στους μαθητές της 

ΕΠΑΣ, σε θέματα δενδροκομίας (αμπέλι – ελιά – εσπεριδο-
ειδή), υποτροπικών φυτών, αρωματικών φυτών, φυτών με-

γάλης καλλιέργειας 
(σιτηρά – ψυχανθή), 
μελισσοκομίας, συ-
στημάτων καλλι-
έργειας (βιολογική, 
ολοκληρωμένη, φυ-
σική κ.λπ.) με στόχο 
τη σφαιρική κατάρτι-
ση των μαθητών στο 
χώρο της γεωργικής 
παραγωγής.

Δωρεάν Εκπαίδευση – Στέγαση 
Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής. Στις εγκαταστάσεις της 

λειτουργούν αίθουσες ψυχαγωγίας και Η/Υ, ενώ στους μαθη-
τές δίνεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εκπαιδευ-
τικές εκδρομές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.ά. Επιπλέον, 
προβλέπεται η παροχή δωρεάν διαμονής και διατροφής, ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης μαθητών από όλη την Ελ-
λάδα.

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση 
Στους απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες της Σχο-

λής χορηγείται πτυχίο (επιπέδου 3), παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον 

ιδιωτικό τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδι-
κότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον, οι 
απόφοιτοι, έχοντας όλα τα δικαιώματα 
των αποφοίτων των αντίστοιχων σχολεί-
ων της χώρας, έχουν τη δυνατότητα συ-
νέχισης των σπουδών τους σε δημόσια και 

ιδιωτικά ΙΕΚ.

Δικαίωμα εγγραφής 
Η εγγραφή στη Σχολή γίνεται χωρίς διαδικασία 

εξετάσεων και έχουν δικαίωμα:
α. Προαχθέντες στη Β΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών 

Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, (π.χ. Τεχνικό Επαγγελμα-
τικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίων Λυκείων κ.λπ.). 

β. Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη Α΄ κύκλου Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (ΤΕΕ).

γ. Κάτοχοι πτυχίου Α’ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ και των 
ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. 

δ. Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ για την απόκτηση 
άλλης ειδικότητας.

Περίοδος εγγραφών: 1 έως 30 Ιουνίου και 1 έως 14 Σε-
πτεμβρίου, με αίτηση στην έδρα της Σχολής.


