ΤΟΜΕΙΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
του

Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ

1. Τομέασ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ
Ο αγξνηηθφο ηνκέαο, σο πξσηνγελήο ηνκέαο θαη βάζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο, κπνξεί -θαη πξέπεη- λα
απνηειέζεη ην πεδίν φπνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ε αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αλαγέλλεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο
Διιεληθήο θνηλσλίαο. Απηφ ην γεγνλφο γελλά ηελ αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο κε βαζηά γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκέλν αγξνηηθό ηνκέα ηνπ «ζήκεξα» θαη ζα
δψζνπλ κηα θξέζθηα πλνήζηελ έλλνηα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Ο Τνκέαο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Η.ΗΔΚ
ΑΛΦΑ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα αλαδεηρζείο ζε θνξπθαίν επαγγεικαηία ζηνλ θιάδν
ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.

Ειδικότητεσ
α. Σεχνικόσ Αγροτουριςμού
Ο «Σερληθόο Αγξνηνπξηζκνύ» είλαη ν επαγγεικαηίαο ηερληθφο, ν νπνίνο νξγαλψλεη κνλάδεο Αγξνηνπξηζκνχ θαη
Αγξνβηνηερλίαο. Δίλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ ή αγξνηνπξηζηηθώλ
ζπλεηαηξηζκώλ, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε κνλάδσλ αγξνηηθήο βηνηερλίαο θαη παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.

β. Σεχνικόσ Σεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταςτϊςεων ςε ϋργα τοπύου και
περιβϊλλοντοσ
Ο «Σερληθόο Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε έξγα ηνπίνπ θαη πεξηβάιινληνο» αζρνιείηαη κε ηε
δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε ζε επίπεδν θαιισπηζηηθήο επέκβαζεο ηνπ ηνπίνπ, ή ζην παξαγσγηθφ
θνκκάηη, θαηά θχξην ιφγν ζε ζεξκνθεπηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Τν αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο είλαη επξύ, θαη αθνξά ηφζν
ζην ζρεδηαζκό ρψξσλ αλαςπρήο (θήπνη, ρψξνη πξαζίλνπ), φζν θαη ζε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο (ζεξκνθήπηα,
παξαγσγηθέο κνλάδεο, θ.ά).

γ. τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα τησ Αγροτικόσ Οικονομύασ
Ο αγξνηηθφο θιάδνο, σο πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηειεί ηε βάζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθήο ηεο
Διιάδαο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε θαη νη ήπηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο, ηελ θαζηζηνχλ «θηιόμελν» ηφπν γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε.
Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «ηέιερνο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο», κπνξείο
λα ζπλεηζθέξεηο ζε επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο -απηνδχλακα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο- ζηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε γεσξγηθψλ κνλάδσλ θαη ζηελ εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη λα ππνζηεξίμεηο ηε
ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, θαη ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ Σπκβνχισλ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο.

δ. Σεχνικόσ Αμπελουργύασ & Οινολογύασ
Τν θξαζί είλαη έλα απφ ηα πην αγαπεκέλα πνηά ησλ Διιήλσλ (ην 54,9% απηψλ πνπ πίλνπλ νηλνπλεπκαηψδε πξνηηκνχλ ην
θξαζί) θαη ησλ Δπξσπαίσλ γεληθφηεξα. Φάξε ζηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ έρεηο απνθηήζεη, σο
κηερληθφο Ακπεινπξγίαο & Οηλνινγίαο είζαη ζε ζέζε λα επεκβαίλεηο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπ νίλνπ θαη λα
δηαζθαιίδεηο φηη απηφ πνπ ζα θαηαιήμεη ζην ηξαπέδη καο ζα είλαη έλα θαιφ πνηνηηθά θαη… γεπζηηθφ θξαζί. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, έρεηο φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ ρξεηάδεζαη,
ψζηε λα εμειηρζείο ζε έλαλ πεξηδήηεην επαγγεικαηία, ηθαλφ λα εθηειεί ηηο δηαδηθαζίεο νηλνπαξαγσγήο κε επηηπρία θαη λα
“βγάδεη” ζηελ αγνξά αληαγσληζηηθά θξαζηά.

2. Τομέασ Αεροπορικών Σπουδών
Ζ αεξνπνξηθή βηνκεραλία απνηειεί έλαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαη
παξακέλεη πάληα έλα δπλακηθό θαη αλαπηπζζόκελν πεδίν δξάζεο πνπ απαηηεί εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηίεο κε βαζηά
γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ ζνπ παξέρνπλ ηελ πνηνηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ
ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεζαη, γηα λα απνξξνθεζείο άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα αλαδεηρζείο ζε θνξπθαίν
επαγγεικαηία ηνπ αεξνπνξηθνχ θιάδνπ.

2

Ειδικότητεσ
α. τϋλεχοσ Τπηρεςιών Αερομεταφορϊσ
Ψο «ηέιερνο Τπεξεζηώλ Αεξνκεηαθνξάο» είζαη ν επαγγεικαηίαο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ
πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ κε θάπνηα αεξνπνξηθή εηαηξεία, κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ σο πξνο ηελ έθδνζε
εηζηηεξίσλ, θαζψο θαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε κεηαθνξά απνζθεπψλ θαη εκπνξεπκάησλ.

β. Επιμελητόσ Πτόςεων
Ο «Δπηκειεηήο Πηήζεσλ» κειεηά θαη ζρεδηάδεη πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί κηα πηήζε κε ηνλ πιένλ αζθαιή θαη
νηθνλνκηθφ ηξφπν. Δίλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ κειέηα ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ αεξνδξνκίσλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ
επίγεησλ ξαδηνβνεζεκάησλ, ηνπο ράξηεο δηαδξνκήο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ππνινγίδεη ηηο
απαξαίηεηεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ ησλ πηήζεσλ.

3. Τομέασ Αςφάλειασ και Υποδομών
Ζ έμαξζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε αζθαιείαο απφ
ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Tα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλαβάζκηζή ηνπ,
δεκηνπξγψληαο «ηειέρε Αζθάιεηαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ» πνπ ζα έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα επζχλεο
ηνπο, ζε θάζε ζύγρξνλε επηρείξεζε.

Ειδικότητεσ
α. τϋλεχοσ Αςφϊλειασ Προςώπων και Τποδομών
Τα ζπλερψο απμαλφκελα θξνχζκαηα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηελ επνρή καο έρνπλ δεκηνπξγήζεη απμεκέλε δήηεζε γηα
άξηζηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε, ηα νπνία ζα επαλδξψζνπλ ηηο εηαηξείεο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο. Απηφ ην γεγνλφο αλαδεηθλχεη
ην ζηέιερνο ππεξεζηψλ αζθαιείαο σο έλα απφ ηα πιένλ πξνζνδνθφξα θαη ζηαζεξά αλαπηπζζφκελα επαγγέικαηα ηεο
αγνξάο. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «ηέιερνο Αζθάιεηαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ» είζαη ν επαγγεικαηίαο, ν
νπνίνο θαηέρεη ηηο εηδηθέο γλψζεηο θαη ηηο ηερληθέο, ψζηε λα θαιχςεη ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ζε ζέκαηα πξφιεςεο
θαη θαηαζηνιήο παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. Παξέρνληαο ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο, κεηαμχ ησλ
ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ΗΔΚ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ΗΔΚ security, ηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη ε θνξπθαία ζρνιή security
πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ απνθαηάζηαζε θαη επηζθξαγίδεη ηελ θαηαμησκέλε επαγγεικαηηθή ζνπ
ζηαδηνδξνκία!

β. Υύλακασ Μουςεύων & Αρχαιολογικών χώρων
Τα κνπζεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη είλαη ε “ζηέγε” ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο καο! Δπηηξέπνπλ ζηνλ επηζθέπηε
λα “ηαμηδέςεη” ζην ρξφλν θαη λα κάζεη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηηο ηέρλεο κε ηνλ πιένλ επράξηζην ηξφπν. Παξάιιεια,
απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο ηνπξίζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Ο «Φύιαθαο Μνπζείσλ & Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ»
είλαη ν επαγγεικαηίαο ν νπνίνο θαηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδεη θαζεκεξηλά
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Μέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ζπλδξάκεη ζηε δηακφξθσζε κίαο νπζηαζηηθήο εκπεηξίαο γηα
ηνπο επηζθέπηεο θαη δηαθπιάζζεη ηνπο πνιηηηζκηθνχο καο ζεζαπξνχο απφ ηπρφλ δεκηέο ή απψιεηεο…

γ. Ειδικόσ Δαςικόσ Προςταςύασ
Ο «Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο» είλαη ν θαηαξηηζκέλνο επαγγεικαηίαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχεη ηα δάζε καο
απφ θάζε είδνπο θίλδπλν (παξαβάζεηο, θαηαπαηήζεηο, πξνζηαζία δσηθψλ θαηαθχγησλ, κνιχλζεηο θαη αζζέλεηεο ζηα
δέληξα, ππξθαγηέο θ.ιπ.), δηαηεξψληαο απηέο ηηο πεγέο νμπγφλνπ θαη δσήο ζηελ αηφθηα νκνξθηά ηνπο!
Ζ απφθηεζε ελφο δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθφηεηα θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη έλαο
αλεηδίθεπηνο δαζνθχιαθαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα εληνπίζεη θαη λα
απνηξέςεη πξνβιήκαηα φπσο είλαη νη αζζέλεηεο θαη νη κνιχλζεηο ησλ δέληξσλ, κία παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα απνβεί
κνηξαία γηα ηεξάζηηεο δαζηθέο εθηάζεηο… Έηζη, ηα φιν θαη πην ζπάληα θαη πνιχηηκα δάζε καο θπιάζζνληαη ζήκεξα απφ
εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο Σερληθνύο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο!

3

4. Τομέασ Διαιτολογίασ και Διατροφήσ
Τα ηειεπηαία ρξφληα, ηα επαγγέικαηα ηνπ θιάδνπ Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο ειθχνπλ ρηιηάδεο λένπο θαη λέεο.
Ο Τνκέαο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ησλ ΗΔΚ ΑΛΦΑ έρεη ζαλ απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε
ησλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ.

Ειδικότητεσ
α. τϋλεχοσ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ
Οη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο, ε δίαηηα γηα ιφγνπο Αηζζεηηθήο ή Τγείαο, ε απψιεηα βάξνπο, νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο
βάξνπο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ηδαληθνχ βάξνπο απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ «ηειέρνπο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο».
Οη ζχγρξνλνη ξπζκνί δσήο θαη ην άγρνο, νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ καο,
επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ πγεία καο, θαζηζηψληαο ην επάγγεικα ηνπ δηαηηνιόγνπ απαξαίηεην.
Ο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο «ηέιερνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο», αζρνιείηαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν κε ηελ
πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε δίαηηα. Με ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην
εκεξήζην/εβδνκαδηαίν/κεληαίν δηαηηνιφγην αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, αιιά θαη πγηψλ αηφκσλ, πνπ
επηζπκνχλ λα ειέγμνπλ ην βάξνο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κηα ηδαληθή ζηινπέηα.

β. τϋλεχοσ Σεχνολογύασ και Ελϋγχου τροφύμων και ποτών
Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ είλαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελνο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. Ζ αλάγθε ηεο
παξαγσγήο,δηαθίλεζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νξζψλ γεσξγηθώλ
θαη βηνκεραληθώλ πξαθηηθώλ, δεκηνπξγνχλ απμεκέλε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.Δμεηδηθεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο πνπ ζα έρνπλ ηηο γλψζεηο λα ζρεδηάδνπλ, λα επηβιέπνπλ, λα παξεκβαίλνπλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη λα
ειέγρνπλ ηα πξντφληα ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, έσο θαη ηε δηάζεζή ηνπο πξνο θαηαλάισζε.
Ο ξφινο ηνπ «ηειέρνπο Σερλνινγίαο θαη Διέγρνπ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ» είλαη ε δηαζθάιηζε παξαγσγήο πξντφλησλ,
ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιινληαη ηφζν απφ ηε λνκνζεζία φζν θαη απφ ηα λέα δεδνκέλα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλερψο εμειηζζόκελε επηζηήκε ηεο δηαηξνθήο.

5. Τομέασ Δομικών Καταςκευών
Όηαλ ε δεκηνπξγία ζπλαληά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ελφο δνκηθνχ έξγνπ θαη φιε ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο
ηνπ πξνζηδηάδεη ζηελ θιίζε ζνπ γηα ζπνπδέο, ηφηε, επηιέγνληαο ηνλ Σνκέα Γνκηθώλ Έξγσλ ησλ Η.ΗΔΚΑΛΦΑ,
πξνζππνγξάθεηο ηελ πξόζβαζή ζνπ ζε πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο, ελψ εμαζθαιίδεηο, παξάιιεια,
ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ απνθαηάζηαζε θαη θαηαμησκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία…

Ειδικότητα
χεδιαςτόσ Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικόσ
Ο θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο έρεη κπεη ζήκεξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ πνπ απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα κηα λέα αλαπηπμηαθή πνξεία. Σην πιαίζην ελφο ζηξαηεγηθνχ
εζληθνχ ζρεδίνπ, ε ρψξα καο έρεη αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, δηεπξχλεη ην
ζπγθνηλσληαθφ ηεο δίθηπν, αλαπηχζζεη ηελ πεξηθέξεηα κε θαηαζθεπαζηηθά έξγα ππνδνκήο, νινθιεξψλεη ηνλεζληθφ
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Απμεκέλεο αλάγθεο γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί
κε ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ, αιιά θαη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ
θηηξίσλ. Ο ρεδηαζηήο Γνκηθώλ Έξγσλ & Γεσπιεξνθνξηθήο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηελθαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θαηνηθηψλ, δξφκσλ, γεθπξψλ, εξγνζηαζίσλ, ζηαδίσλ, θ.ά.). Δίλαη ην θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν άηνκν, πνπ κπνξεί λα επέκβεη ζε φια ηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ, θαζψο θαη ζηα αξρηηεθηνληθά/ηνπνγξαθηθά
ζρέδηα. Δπηπιένλ, ζπληνλίδεη φιεο ηηο εξγαζίεο, ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην κεραληθό.

6. Τομέασ Επιςιτιςμού
«Μηα Διιάδα… θσο», ζάιαζζα θαη γαζηξηκαξγηθέο απνιαχζεηο ηεο πινύζηαο ειιεληθήο θνπδίλαο ζπλζέηνπλ ην
ηξίπηπρν ηνπ δεκνθηινχο πφινπ έιμεο πνπ απνηειεί ε ρψξα καο γηα ρηιηάδεο επηζθέπηεο παγθνζκίσο!
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Απηφ ην γεγνλφο δεκηνπξγεί απμεκέλε δήηεζε γηα ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ηνπ Δπηζηηηζκνύ, θαη
φζνη θαηέρνπλ ηελ ηέρλε ηεο γαζηξνλνκίαο γίλνληαη πεξηδήηεηνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

Ειδικότητεσ
α. Σεχνικόσ Μαγειρικόσ Σϋχνησ (Chef)
Ζ ηέρλε ηεο γαζηξνλνκίαο αθνινπζεί πηζηά, απφ ηα παλάξραηα ρξφληα, ηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο. Δμάιινπ, ιφγσ
ηεο άξξεθηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε Μαγεηξηθή θαη ζηνλ Τνπξηζκφ, ν «Σερληθόο Μαγεηξηθήο Σέρλεο
(Chef)» απνηειεί, δηαρξνληθά, απφ ηα πιένλ θεξδνθφξα επαγγέικαηα κε απμεκέλε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Παξέρνληαο ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο, κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ΗΔΚ, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ησλ ΗΔΚ πνπ πξνζθέξνπλ θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, ην Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη
ε θνξπθαία ζρνιή καγεηξηθήο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ απνθαηάζηαζε θαη επηζθξαγίδεη ηελ
θαηαμησκέλε επαγγεικαηηθή ζνπ ζηαδηνδξνκία! Δζχ δελ ζα επηιέμεηο ηε Νν1 Σρνιή Σεθ;

β. Σεχνικόσ Αρτοποιόσ – Ζαχαροπλϊςτησ
Ζ ηέρλε ηεο Αξηνπνηίαο-Εαραξνπιαζηηθήο απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ δηαρξνληθέο ηέρλεο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο
αιεζηλήο γεχζεο. Τα αξηνζθεπάζκαηα θαη ην επηδόξπην απνηεινχλ απαξαίηεηα ζπκπιεξψκαηα ζην θαζεκεξηλφ καο
δηαηηνιφγην. Δμάιινπ, ε Αξηνπνηία – Εαραξνπιαζηηθή ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ
θαηαηάζζεη ηνλ ηερληθό δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο κεηαμχ ησλ πιένλ δπλακηθώλ θαη δεκνθηιώλ επαγγεικαηηώλ, κε
απμεκέλε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη πςειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο.
Παξέρνληαο ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο, κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ΗΔΚ, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ησλ ΗΔΚ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, ηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη ε θνξπθαία ζρνιή αξηνπνηίαοδαραξνπιαζηηθήο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ απνθαηάζηαζε θαη επηζθξαγίδεη ηελ θαηαμησκέλε
επαγγεικαηηθή ζνπ ζηαδηνδξνκία!

γ. Σεχνικόσ Γαλακτοκομύασ- Συροκόμοσ
Ζ ηπξνθνκία είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ γλσξίδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. Ο «Σερληθόο Γαιαθηνθνκίαο
– Σπξνθόκνο» θαηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπάδεη ηπξηά θάζε
είδνπο, θξνληίδνληαο θαζεκεξηλά λα λνζηηκεχεη ηα γεχκαηά καο! Σπνπδάδνληαο ζην ΗΔΚ ΑΛΦΑ, έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ
φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηε γαιαθηνθνκία θαη ηελ ηπξνθφκεζε θαη
λα είζαη ζε ζέζε λα ελζσκαηψλεηο ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ζνπ, απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηά
ζνπ.

7. Τομέασ Εφαρμοςμένων Τεχνών
Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, εθδνηηθνί νίθνη, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, αηειηέ γξαθηθψλ ηερλψλ, κνπζεία, αξρηηεθηνληθά γξαθεία,
γξαθεία κειεηψλ είλαη κεξηθνί κφλν επαγγεικαηηθνί ρώξνη φπνπ κπνξείο λα εξγαζηείο, αλ επηιέμεηο ζπνπδέο ζηνλ Σνκέα
Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ & Καιιηηερληθώλ πνπδώλ ησλ Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ! Με… «ζπκκάρνπο» ην ηαιέλην ζνπ, ηελ
αλεπηπγκέλε αηζζεηηθή, ηε δεκηνπξγηθή θαη εμεηδηθεπκέλε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζνπ θαηάξηηζε, κπνξείο λα
δηαθξηζείο γξήγνξα θαη λα θαηαμησζείο ζηα επαγγέικαηα ηνπ θιάδνπ ησλ Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ.

Ειδικότητεσ
α. πουδϋσ Γραφιςτικόσ & Ηλεκτρονικών Μϋςων
Σηελ επνρή ηεο εηθφλαο, ν «Γξαθίζηαο Δληύπσλ & Ζιεθηξνληθώλ Μέζσλ» είλαη ην δεκηνπξγηθφ άηνκν πνπ θαιείηαη λα
θάλεη ην ηαιέλην ηνπ επάγγεικα! Σηα ρέξηα ηνπ, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γίλεηαη «δεκηνπξγηθφ κνιχβη» πνπ
κεηαηξέπεη ηελ αξρηθή ηδέα ζε εηθόλα, ζηε ζπλέρεηα ζε έληππν, θαη ζε θάζε άιιε γξαθηζηηθή εθαξκνγή. Ζ
λέα ηερλνινγία δίλεη ζην Γξαθίζηα ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ρηιηάδεο ρξώκαηα θαη γξακκαηνζεηξέο θαη λα θάλεη
ηνικεξνχο ζρεδηαζκνύο, γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ο «Γξαθίζηαο Δληύπσλ θαη Ζιεθηξνληθώλ
Μέζσλ» είλαη απηφο πνπ ζρεδηάδεη: ηελ ηαπηφηεηα κηαο εηαηξείαο(ινγφηππα θαη ζήκαηα), εθδφζεηο (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο
θαη βηβιία), έληππεο δηαθεκίζεηο, αθίζεο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, γξαθηθά ηζηνζειίδαο, ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ θ.ά.

β. Εςωτερικό αρχιτεκτονικό διακόςμηςη και χεδιαςμόσ
Ζ δηαθόζκεζε (εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή), είλαη ε «ςπρή» ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο Δθαξκνζκέλεο
Τέρλεο. Ψο ζπνπδαζηήο ηεο εηδηθφηεηαο «Δζσηεξηθή Αξρηηεθηνληθή Γηαθόζκεζε & ρεδηαζκόο», αλαπηχζζεηο ηελ
αηζζεηηθή ζνπ αληίιεςε θαη ελεξγνπνηείο ηε δεκηνπξγηθή ζνπ θαληαζία, κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα θάζε ρψξν,
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ζχκθσλα κε θάζε αλάγθε θαη επηζπκία. Ψο επαγγεικαηίαο Γηαθνζκεηήο, έρεηο ηελ αξκνδηφηεηα λα ζρεδηάζεηο θαη λα
πξνγξακκαηίζεηο φιν ην έξγν, θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξγαλψζεηο θαη λα ειέγμεηο ηα ηερληθά ζπλεξγεία κέρξη ηελ
νινθιήξσζή ηνπ.

γ. Σϋχνη ςκύτςου – Εικονογραφύασ – Ηλεκτρονικόσ χεδύαςησ Γραφόματοσ
«Αλ κηα εηθφλα ηζνδπλακεί κε ρίιηεο ιέμεηο… κηα ιέμε πφζεο εηθφλεο κπνξεί λα μππλήζεη ζην λνπ»; Ζ «Σέρλε θίηζνπ –
Δηθνλνγξαθίαο – Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Γξαθήκαηνο» είλαη απφ ηηο πην δχζθνιεο θαη απαηηεηηθέο ηέρλεο! Απνηειεί
έλα κέζν αθήγεζεο κε εθαξκνγή ζηε ινγνηερλία, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε δηαθήκηζε θαη ηελ ηειεόξαζε. Όπσο ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν, έηζη θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ζηα ζθίηζα-θφκηθο δηαδξακαηίδεηαη κηα ηζηνξία, κε αξρή, κέζε θαη
ηέινο. Δηθόλα θαη Λόγνο ζκίγνπλ κε κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή.

δ. Σεχνικόσ Κινούμενησ Εικόνασ Ηλεκτρονικόσ χεδύαςησ Γραφόματοσ
O «Σερληθόο Κηλνύκελεο Δηθόλαο – Ζιεθηξνληθήο ρεδίαζεο Γξαθήκαηνο» απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ δεκηνπξγηθά
θαη θαιιηηερληθά επαγγέικαηα, θαζψο ζπλδπάδεη θαληαζία θαη θαιιηηερληθή αλαδήηεζε. Ο επαγγεικαηίαο ηνπ
αληηθεηκέλνπ εθαξκφδεη ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία ζην ζρεδηαζκό.
Τν animation δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηηο κέξεο καο, δηεπξχλνληαο ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ επαγγεικαηία
«Τερληθνχ Κηλνχκελεο Δηθφλαο-Ζιεθηξνληθήο Σρεδίαζεο Γξαθήκαηνο», θαη ζπλεπψο θαηαηάζζνληαο ην επάγγεικα
κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ κε απμεκέλε δήηεζε θαη άκεζε απνξξφθεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.

ε. πουδϋσ Τποκριτικόσ-χολό Θεϊτρου-Κιν/γρϊφου
Οη ζπνπδέο ζηελ εηδηθφηεηα «Τπνθξηηηθή Σέρλε Θεάηξνπ – Κηλεκαηνγξάθνπ» είλαη πξψηα απφ φια έλα ηαμίδη ζηελ
απηνγλσζία, κηα απφιπηα πεηζαξρεκέλε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηφρν λα ςπραγσγήζεη ηνπο ζεαηέο θαη λα
θαιιηεξγήζεη ην πλεχκα ηνπο. Σηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ
εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ, κέζα απφ κηα πξψηε, ζηνηρεηψδε επαθή κε ζεαηξηθά θαη
θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα. Ο εζνπνηόο είλαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φια ηα ζηάδηα ησλ
θαιιηηερληθψλ παξαγσγψλ.

ςτ. Σϋχνη κηνοθεςύασ
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηερληθνχο παξάγνληεο ζηε δηαδηθαζία κηαο ηειενπηηθήο παξαγσγήο, ν ζθελνζέηεο,
είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κεηαηξνπή θαη ηε δφκεζε ελφο ζελαξίνπ, κηαο είδεζεο, θαη γεληθφηεξα κηαο ηδέαο, ζε ηειενπηηθή
εηθφλα. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Σέρλε θελνζεζίαο», απνθηάο ηελ εμεηδίθεπζε ψζηε λα δίλεηο νδεγίεο θαη
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ γπξίζκαηνο, νξγαλψλεηο ηνλ ηειενπηηθφ ρψξν, νξίδεηο ηε ζέζε ζηηο
θάκεξεο, θαη θαηεπζύλεηο ηηο θηλήζεηο ησλ εζνπνηώλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ, θαη γεληθφηεξα φισλ φζσλβξίζθνληαη
κπξνζηά από ηηο θάκεξεο.

ζ. Σϋχνη εναριογραφύασ
ελάξην ρξεηάδνληαη φιεο νη παξαγσγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθφλα: θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κεγάινπ ή κηθξνχ
κήθνπο, ληνθηκαληέξ, ηειενπηηθέο παξαγσγέο (ζίξηαι/ηαηλίεο), videoclips θαη δηαθεκηζηηθά spots. Τν ζελάξην απνηειεί
βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο κηαο θαιιηηερληθήο πξνζπάζεηαο. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Σέρλε
ελαξηνγξαθίαο» είζαη ν απαξαίηεηνο «θξίθνο» ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, θαζψο είζαη απηφο πνπ ηελ
«ελνξρεζηξψλεη». Ψο αθεγεηήο ηεο πινθήο, είζαη ν επαγγεικαηίαο πνπ «δέλεη» αξκνληθά φινπο ηνπο ζπληειεζηέο κηαο
παξαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα δηεζλώο θαηαμησκέλν επάγγεικα κε κεγάιεο πξννπηηθέο επηηπρίαο θαη αλαγλψξηζεο, γεγνλφο
πνπθαηαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηνπ.

η. Σϋχνη ςκηνογραφύασ – ενδυματολογύασ
Σηα ηερληθά επαγγέικαηα ηεο ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ηειενπηηθψλ παξαγσγψλθαηαηάζζεηαη
θαη ην επάγγεικα ηνπ θελνγξάθνπ – Δλδπκαηνιόγνπ. Ζ εηδηθφηεηα «Σέρλε θελνγξαθίαο – Δλδπκαηνινγίαο»
απεπζχλεηαη ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ην εηθαζηηθφ κέξνο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη ησλ παξαγσγώλ γεληθφηεξα,
θαζψο επίζεο θαη ζε λένπο/λέεο κε ηδηαίηεξε θιίζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζθελνγξαθηθέο θαηαζθεπέο θαη ηελ ηερλνινγία
ηεο ζθελήο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκό ελδπκάησλ.

θ. Σϋχνη δημιουργικόσ γραφόσ
Ζ εηδηθφηεηα «Σέρλε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο» αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο κεζνδνινγίαο γξαθήο πνπ αθνινπζεί ν
ζπγγξαθέαο ζε κπζηζηνξήκαηα θαη δηεγήκαηα, θαη έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Αθνινπζψληαο απηέο ηηο αξρέο θαη ηνπο
θαλφλεο, ν ζπνπδαζηήο ηεο εηδηθφηεηαο κπνξεί λα εληζρχζεη ην ηαιέλην ηνπθαη λα βειηηψζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζηε
ζπγγξαθή. Ζ αλαδξνκή ζηελ ειιεληθή θαη μέλε ινγνηερλία, θαζψο θαη ε εληξχθεζε ζηε Φηινζνθία, ηε Γιψζζα θαη ηελ
Ηζηνξία, επεθηείλνπλ δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία θαη ην ηαιέλην ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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ι. Λογοτεχνικό μετϊφραςη κειμϋνων και Διόρθωςη, Επιμϋλεια κειμϋνων
Ζ κεηάθξαζε θαη απόδνζε θεηκέλσλ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πλεπκαηηθή εξγαζία. Ζ κεηαθνξά ελφο έξγνπ
παγθφζκηαο εκβέιεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ή ε επηκέιεηα ελφο κεγάινπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, δίλεη ζηνλ επαγγεικαηία
ηε δπλαηφηεηα λα αθήζεη αλεμίηειε θαη ηε δηθή ηνπ πλεπκαηηθή «ζθξαγίδα», ζεβφκελνο πάληα ην πξσηφηππν
έξγν/θείκελν. Μεγάινη Έιιελεο ζπγγξαθείο έρνπλ αζρνιεζεί θαη κε ηε κεηάθξαζε θαη ηελ απόδνζε θεηκέλσλ.
Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε κεηάθξαζε ησλ Οκεξηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ κεγάιν Έιιελα ινγνηέρλε Νίθν
Καδαληδάθε. Ο επαγγεικαηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ κεηαθξάδεη απιψο έλα έξγν, αιιά αθήλεη ην «ζηίγκα» ηνπ κέζσ ηεο
επηκέιεηαο/απφδνζεο.

ια. Μουςικό-Σραγούδι
Αλ ζέιεηο λα αζρνιεζείο επαγγεικαηηθά κε ην ηξαγνχδη θαη λα αθνινπζήζεηο θαξηέξα ζην ρψξν ή αλ απιά ζέιεηο λα
απνθηήζεηο ηηο βάζεηο γηα λα ζπλερίζεηο ηελ θαξηέξα ζνπ ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο, νη
ζπνπδέο Μνπζηθήο θαη Σξαγνπδηνύ ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη ην εηζηηήξηφ ζνπ γηα ηελ επηηπρία!
Αθνινπζψληαο ηελ εηδηθφηεηα «Μνπζηθή – Σξαγνύδη», καζαίλεηο, δίπια ζε επαγγεικαηίεο, ηηο βαζηθέο ηερληθέο
ηξαγνπδηνχ θαη απνθηάο φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα μερσξίζεηο ζην ρψξν! Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ζνπ, έρεηο
πιένλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα λα κπνξέζεηο λα αλαδείμεηο ην ηαιέλην ζνπ θαη λα θάλεηο ην
ρφκπη ζνπ επάγγεικα, πεξλψληαο απφ ην εξαζηηερληθφ επίπεδν ζην επαγγεικαηηθφ!

ιβ. Σεχνικόσ Φειροπούητου Κοςμόματοσ & χεδιαςμού Κοςμόματοσ
Όζν ηα πξντφληα ζηελ αγνξά ηππνπνηνχληαη , ην πξσηφηππν θφζκεκα δε ράλεη ηελ αίγιε ηνπ, αιιά ζπλερίδεη λα
εληππσζηάδεη! Αλ ζνπ αξέζεη λα δεκηνπξγείο θαη ζέιεηο λα βάιεηο ην πξνζσπηθφ ζνπ ζηνηρείν ζηελ εξγαζία ζνπ, ηφηε,
ζηελ εηδηθφηεηα «Σερληθόο Υεηξνπνίεηνπ Κνζκήκαηνο θαη ρεδηαζκνύ Κνζκήκαηνο», ζα βξεηο ηελ θιίζε ζνπ!
Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα, απνθηάο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ζπλαδέιθσλ ζνπ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη
απιψο ζεκηλάξηα, θαζψο έρεηο απνθηήζεη φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηελ ηέρλε ηνπ θνζκήκαηνο
θαη είζαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγείο ειθπζηηθά ζρέδηα κε απήρεζε ζηελ αγνξά!

ιγ. Σεχνικόσ Θεατρικού Μακιγιϊζ & Θεατρικών Κομμώςεων
Αλ ν θφζκνο ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ηέρλεο ζε ζπλαξπάδεη, νη ζπνπδέο Θεαηξηθνύ Μαθηγηάδ & Θεαηξηθώλ
Κνκκώζεσλ είλαη ε θαηάιιειε επηινγή γηα εζέλα θαη ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ ζνπ απνθαιχπηνπκε φια ηα κπζηηθά γηα λα
επηηχρεηο θαη λα μερσξίζεηο! Τν ζεαηξηθφ καθηγηάδ θαη νη ζεαηξηθέο θνκκψζεηο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ψζηε ε
θαιιηηερληθή νκάδα λα κπνξέζεη λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο απφ άπνςε αηζζεηηθήο θαη θπζηθά πεηζηηθφηεηαο! Πξνρσξψληαο
ηηο ζπνπδέο ζνπ, απνθηάο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζε φιεο ηη κνξθέο καθηγηάδ θαη θνκκσηηθήο, καζαίλνληαο λα
δίλεηο ζε έλα πξφζσπν νπνηαδήπνηε κνξθή ζειήζεηο θαη λα εμειίζζεζαη ζηνλ επαγγεικαηία πνπ έρεη αλάγθε θάζε
ζεαηξηθή/ηειενπηηθή παξαγσγή.

8. Τομέασ Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικήσ και Αυτοματιςμού
Σηηο κέξεο καο, νη απηνκαηηζκνί ζην ρψξν ηεο Ζιεθηξνινγίαο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πιήζνο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο καο, απφ ηνλ ηειερεηξηζκό θαη ηα κηθξνθύκαηα, έσο ην «έμππλν ζπίηη» θαη ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο. Ο Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ ησλ Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ
ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Ζιεθηξνινγίαο, ζηηο πην πεξηδήηεηεο εηδηθφηεηεο.
Τν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Τνκέα θαιχπηεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο ηεο επηζηήκεο θαη
ηερλνινγίαο ηεο Ζιεθηξνινγίαο, κε έκθαζε ζηα ειεθηξνινγηθά, ειεθηξηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο,
ηνπο απηνκαηηζκνύο, ηα ειεθηξνληθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ, ηαδίθηπα θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ.

Ειδικότητεσ
α. Σεχνικόσ Αυτοματιςμού
Ο «Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ» είλαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ εγθαζηζηά θαη
επηζθεπάδεη παληφο θχζεσο πξνγξακκαηηδφκελεο ζπζθεπέο. Δίλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ αλαιακβάλεη λα απηνκαηνπνηήζεη
ιεηηνπξγίεο ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη λα δεκηνπξγήζεη εχθνιεο ιχζεηο γηα ην ρεηξηζηή. Δίλαη εθείλνο πνπ εθπνλεί κειέηε
θαη εγθαζηζηά «έμππλεο» ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ έλα απιφ ζπίηη ζε «έμππλν» ζπίηη (Smart Home).
Ηδηαίηεξα ζηηο βηνκεραλίεο, είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ ξπζκίδεη θαη επηζθεπάδεη νπνηαδήπνηε απηνκαηνπνηεκέλε ζπζθεπή
ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγήο.
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β. Σεχνικόσ Ιατρικών Οργϊνων
Ο «Σερληθόο Ηαηξηθώλ Οξγάλσλ» είλαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ επηζθεπάδεη ηαηξηθά
κεραλήκαηα, ηα ειέγρεη γηα ηελ νξζή ηνπο ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνπλ.

γ. Σεχνικόσ Μηχανικόσ Θερμικών Εγκαταςτϊςεων και Μηχανικόσ Σεχνολογύασ
Πετρελαύου & Υυςικού Αερύου
Ψο «Σερληθόο Θεξκηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Μεραληθόο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ» είζαη ζε ζέζε
λα ηνπνζεηείο θαη λα ζπληεξείο δίθηπα θαη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο θαη γίλεζαη ν πεξηδήηεηνο επαγγεικαηίαο γηα θάζε ζπίηη
θαη επηρείξεζε! Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζνπ ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, εθπαηδεχεζαη ζε ππεξζχγρξνλα, πιήξσο
εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, βάδνληαο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηηο γλψζεηο ζνπ. Με άιια ιφγηα, νινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο
ζνπ, έρεηο ιάβεη φιεο ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα θεξδίζεηο γξήγνξα ηε ζέζε ζνπ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη λα μερσξίζεηο ζην επάγγεικά ζνπ.

δ. Σεχνικόσ Εγκαταςτϊςεων Χύξησ, Αεριςμού & Κλιματιςμού
Σπνπδάδνληαο «Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Φύμεο, Αεξηζκνύ & Κιηκαηηζκνύ» ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, απνθηάο φιεο ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο γχξσ απφ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ, ελψ, παξάιιεια εκπινπηίδεηο ηηο γλψζεηο
ζνπ θαη εληζρχεηο ην βηνγξαθηθφ ζνπ, παξαθνινπζψληαο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα απφ θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ζην
αληηθείκελφ ζνπ. Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ζνπ ζηελ εηδηθφηεηα, είζαη ζε ζέζε λα εγθαζηζηάο, ζπληεξείο θαη
επηζθεπάδεηο ζπζηήκαηα Χχμεο & Κιηκαηηζκνχ κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο, θέξλνληαο ηελ πνιππφζεηε… δξνζηά ζηελ
πφξηα θάζε ηδηψηε θαη επηρεηξεκαηία θαη δηεθδηθψληαο, παξάιιεια, πςειέο ακνηβέο γηα ηελ εξγαζία ζνπ!

ε. Σεχνικόσ Εςωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταςτϊςεων
Ο «Σερληθόο Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ» είλαη, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, απφ ηνπο πην
πεξηδήηεηνπο επαγγεικαηίεο ζε Διιάδα θαη Δπξψπε! Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ έρεηο απνθηήζεη,
θνληά ζε θνξπθαίνπο επαγγεικαηίεο, φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ψζηε λα κειεηάο, λα
θαηαζθεπάδεηο, λα επηζθεπάδεηο θαη λα ζπληεξείο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο) , δηεθδηθψληαο,
παξάιιεια, πςειέο ακνηβέο γηα ηελ εξγαζία ζνπ.

9. Τομέασ Μηχανολογίασ
Δάλ ε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ, αιιά φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή, ζπληήξεζε, θαη νδήγεζή ηνπο, ζνχ
θαληάδνπλ σο κία ζεκαίλνπζα ηέρλε, ηφηε ν Σνκέαο ηεο Μεραλνινγίαο θαη Μεηαθνξώλ είλαη ν θιάδνο ζπνπδψλ πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζεηο, θαη ηα ΗΔΚ ΑΛΦΑ ην «όρεκα» πνπ ζα ζε νδεγήζεη ζηελ άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε
θαη επηηπρία!

Ειδικότητεσ
α. Εκπαιδευτόσ Τποψηφύων Οδηγών Αυτοκινότων & Μοτοςικλετών
Ο «Δθπαηδεπηήο Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηώλ» κπνξεί λα πξνζθέξεη εμαξηεκέλε ή κε
εξγαζία θαη ελεξγεί ππεχζπλα κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, κεηαδίδνληαο γλψζεηο ζηνπο ππνςήθηνπο νδεγνχο,
ψζηε λα απνθηήζνπλ άξηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε κε ζηφρν ηελ Oδηθή Αζθάιεηα θαη ηε κείσζε –
καθξνπξφζεζκα- ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Δίλαη έλα επάγγεικα κε απμεκέλε δήηεζε, αθνχ ζηελ Διιάδα ν
εηήζηνο δείθηεο πσιήζεσλ απηνθηλήησλ παξακέλεη πςειόο θαη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο γίλεηαη θάηνρνο άδεηαο
νδήγεζεο. Τν δίπισκα ηνπ ΗΔΚ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγψλ,
ελψ δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ζην Γεκφζην, σο επαγγεικαηίαο νδεγόο.

β. τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα των Μεταφορών
Τν «ηέιερνο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ησλ Μεηαθνξώλ», είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά αλζξψπσλ ή/θαη εκπνξεπκάησλ, κε νπνηαδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν. Σπγθεθξηκέλα,
θάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ψζηε ε κεηαθνξά ησλ αλζξψπσλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο
απαηηνχκελνπο ρξφλνπο, κε ηνλ πιένλ αζθαιή ηξόπν. Σηελ Διιάδα, ε εηδηθφηεηα απνηειεί ηελ «απάληεζε» ζηα λέα
νδηθά δίθηπα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο θαη ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα αζθαιείο θαη πνηνηηθέο
κεηαθνξέο. Τν «ηέιερνο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ησλ Μεηαθνξώλ» απνηειεί επάγγεικα ζπλπθαζκέλν
ηφζν κε ην ρψξν ηνπ Τνπξηζκνχ, φζν θαη κε ην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, κε πξννπηηθέο ζεκαληηθήο εμέιημεο ηα επόκελα
ρξόληα.
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γ. Σεχνικόσ Μηχανοτρονικόσ
Ζ εηδηθφηεηα ηνπ «Σερληθνύ Μεραλνηξνληθήο» ζπλδπάδεη γλψζεηο κεραλνινγίαο, ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθνχ ειέγρνπ,
θαη έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, νρεκάησλ θαη
κνηνζηθιεηψλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Ο επαγγεικαηίαο απφθνηηνο ηεο εηδηθφηεηαο
έρεη ην γλσζηηθφ ππφβαζξν, θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ξύζκηζεο, δηάγλσζεο θαη επηζθεπήο ησλ κεραλνηξνληθώλ ζπζηεκάησλ φισλ ησλ ηχπσλ
νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ. Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηα κεραλνηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ζπκβνιή απηψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηνπνζεηνχλ
ηνλ επαγγεικαηία «Σερληθό Μεραλνηξνληθήο» ζην επίθεληξν ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνλ εδξαηψλνπλ
σοαπαξαίηεην «θξίθν» γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθίλεζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ.

δ. Σεχνικόσ Εγκαταςτϊςεων Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ
Βαζηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο παγθνζκίσο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Σερληθόο Δγθαηαζηάζεσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο»,
γίλεζαη ν πεξηδήηεηνο επαγγεικαηίαο πνπ αλαιακβάλεη ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ζηφρν ηελ
πιένλ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο, γεσζεξκηθήο, ειηαθήο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

10. Τομέασ Επικοινωνίασ & ΜΜΕ
Σηξνθή ζηε λέα επνρή ηεο Γεκνζηνγξαθίαο θάλεη κε απνθαζηζηηθά βήκαηα ην ΗΔΚ ΑΛΦΑ, παξαδίδνληαο απφ ηε λέα
εθπαηδεπηηθή πεξίνδν 2016-17 ην ηηκφλη ηνπ Σνκέα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ, ζε έλαλ απφ ηνπο πην έκπεηξνπο
δεκνζηνγξάθνπο ηεο Διιάδαο, ηνλ Κώζηα Υαξδαβέιια, θαη ζε κηα νκάδα έγθξηησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη θνξπθαίσλ
πξνζσπηθνηήησλ ησλ media. Ζ Γεκνζηνγξαθία αιιάδεη θαη ην ΗΔΚ ΑΛΦΑ αλνίγεη ηελ πφξηα ζην δεκνζηνγξάθν ηνπ
κέιινληνο θαη πξνεηνηκάδνπλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ ΜΜΔ, ζε Σειεόξαζε, Γηαδίθηπν, Ραδηόθσλν, Δθεκεξίδα θαη
Πεξηνδηθό Σύπν, εκπινπηίδνληαο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αλαβαζκίδνληαο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη αλαζέηνληαο ηε
δηδαζθαιία ησλ ζπνπδαζηψλ ζε έκπεηξνπο δεκνζηνγξάθνπο κε καθξφρξνλε θαη επηηπρεκέλε πνξεία ηφζν ζηελ έληππε
φζν θαη ζηελ ηειενπηηθή θαη ειεθηξνληθή δεκνζηνγξαθία (Φαίε Μαπξαγάλε, Διενλψξα Μειέηε, Δηξήλε Νηθνινπνχινπ
θαη Βαγγέιεο Πεξξήο, Μέληνο Σαθειιαξφπνπινο, Τάζνο Μπηξζίκ, Γεκήηξεο Αιθηέξεο, Σνθία Παξαδείζε, Δκκαλνπήι
Σηαξακφπνπινο, Αληψλεο Γιχθαο). Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φζσλ λέσλ επηιέμνπλ ην ΗΔΚ ΑΛΦΑ γηα ζπνπδέο
Γεκνζηνγξαθίαο, είλαη επξαθηηθή ηνπο άζθεζε – κε ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο – ζηα
κεγαιχηεξα θαη εγθπξφηεξα MME ηεο ρψξαο καο (ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά,
sites).

Ειδικότητεσ
α. Δημοςιογρϊφοσ-υντϊκτησ-Ρεπόρτερ
Ο Γεκνζηνγξάθνο είλαη ν κεζάδσλ αλάκεζα ζην γεγνλφο θαη ηνλ πνιίηε. Οη δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο θαη ν ιφγνο ηνπ
νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλαθάιπςεο, κεηάδνζεο θαη αλάιπζεο ηνπ γεγνλφηνο. Ο επαγγεικαηίαο
δεκνζηνγξάθνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ θαη λα ελεκεξψλεη ηελ θνηλή γλψκε, αληηθεηκεληθά, κε
ζεβαζκφ ζηελ αιήζεηα θαη ζηε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία. Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη εμάιινπ, λα κπνξεί λα
δηαρεηξίδεηαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, λα είλαη έηνηκνο λα κεηαθηλεζεί αλά πάζα ζηηγκή θαη λα εξγαζηεί ππφ δχζθνιεο
ζπλζήθεο θαη σξάξηα. Τν αληηθείκελν ηνπ Γεκνζηνγξάθνπ αθνξά νιφθιεξε ηε «δηαδξνκή» ηεο είδεζεο: απφ ηελ πεγή
κέρξη θαη ηε κεηάδνζή ηεο. Σε νπνηνδήπνηε κέζν θαη αλ εξγάδεηαη, ν Γεκνζηνγξάθνο αλαηξέρεη ζηηο πεγέο ηνπ γεγνλφηνο,
ηηο επεμεξγάδεηαη, ηηο δηαζηαπξψλεη, ζπληάζζεη ηελ είδεζε θαη θαηφπηλ ηε κεηαδίδεη.

β. Αθλητικόσ Δημοςιογρϊφοσ
Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιινί αλαγλψζηεο δηαβάδνπλ ηηο εθεκεξίδεο απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή… Γελ είλαη ηπραίν φηη νη
αζιεηηθέο κεηαδφζεηο ζπάλε δηαξθψο ηα ξεθφξ ηειεζέαζεο/αθξνακαηηθφηεηαο… Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε κηα επνρή
έληνλεο ακθηζβήηεζεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, νη αζιεηηθνί ζπληάθηεο είλαη νη πιένλ δεκνθηιείο θαη αγαπεηνί ζηνλ θφζκν!
Σπνπδάδνληαο Αζιεηηθόο Γεκνζηνγξάθνο, είζαη ν επαγγεικαηίαο πνπ θαιχπηεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν
ηνπ αζιεηηζκνχ. Ζ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ «γέλλεζε» πιεζψξαο λέσλ
ηδησηηθψλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, είρε άκεζεο – ζεηηθέο – ζπλέπεηεο ζην ρψξν ηεο Αζιεηηθήο
Γεκνζηνγξαθίαο. Τα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν, ηφζν ζε επίπεδν ελεκέξσζεο φζν θαη
ςπραγσγίαο, είλαη θνξπθαία ζε αθξνακαηηθφηεηα, θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ πξαγκαηηθά εληππσζηαθή.
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γ. πουδϋσ Ηχοληψύασ & Μουςικόσ Σεχνολογύασ
Ζ εηδηθφηεηα ηεο Μνπζηθήο Σερλνινγίαο είλαη ε απάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ςεθηαθήο
επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ. Ζ κνπζηθή πιένλ «γελληέηαη» κέζα ζε ππεξζχγρξνλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα studios, φπνπ ε
ηερλνινγία είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ηεο, απφ ηε ζχλζεζε θαη ηελ επεμεξγαζία, έσο ηελ
αλαπαξαγσγή.

δ. Εικονολόπτησ
Ο Δηθνλνιήπηεο -επξχηεξα γλσζηφο σο Οπεξαηέξ-Cameraman- είλαη ππεχζπλνο γηα φ,ηη αθνξά ζηε ιήςε εηθφλσλ.
Σπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην ζθελνζέηε ή/θαη ην δηεπζπληή θσηνγξαθίαο θαη είλαη αξκφδηνο γηα ην ρεηξηζκφ ηεο θάκεξαο θαη
ηε ιήςε πιάλσλ, θξνληίδνληαο γηα ην ζσζηφ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ θαηάιιειε ιήςε ηνπ ήρνπ. O Δηθνλνιήπηεο
είλαη ν ηερληθφο πνπ έρεη σο θαζήθνληά ηνπ ελέξγεηεο, φπσο: ν ρεηξηζκφο ηεο θάκεξαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
ζθελνζέηε ή/θαη ηνπ δηεπζπληή θσηνγξαθίαο, ν θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηελ θάκεξα, ε ιήςε ηνπ ήρνπ
φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη βηληενθάκεξα θαη δελ ππάξρεη εηδηθφο ηερληθφο (ερνιήπηεο), θαζψο θαη ε θαηαγξαθή πξνγξάκκαηνο
ζε ζηνχληην.

ε. Μοντϋρ
Τν post-production montage, ζην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ν Υεηξηζηήο Ζιεθηξνληθήο πλάξκνζεο Δηθόλαο (Monter),
ζεσξείηαη απφ πνιινχο ε θαηεμνρήλ «ζθελνζεζία» κηαο ηαηλίαο. Ο Monter είλαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ ζθελνζέηε, ζπλδέεη ηα πιάλα ζε ηειενπηηθέο ελφηεηεο, θαη ηηο ελφηεηεο ζε νινθιεξσκέλν έξγν. Οπζηαζηηθά,
«θφβνληαο» θαη «ξάβνληαο», βάδεη ζε κία ζεηξά ηα πιάλα, δίλεη ξπζκφ, ξνή ζηηο εηθφλεο, πξνζζέηεη Δθέ, κνπζηθή θαη
απνδίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ αλάγθε γλψζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ Editing Suites (πξνγξακκάησλ
Μνληάδ θαη Video Editing), θαζψο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ φινπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ είλαη αδηακθηζβήηεηε.

ςτ. Ηχολόπτησ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηεο κνπζηθήο παξαγσγήο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ. Ο
Ζρνιήπηεο είλαη ν αξκφδηνο πνπ αλαιακβάλεη λα απνηππψζεη ηελ εξκελεία ηνπ δεκηνπξγνχ – εξκελεπηή, λα ηελ
επεμεξγαζηεί θαη λα ηελ ηειεηνπνηήζεη κέζα ζην studio. Δίλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηε ζσζηή ιήςε ηεο θάζε κνπζηθήο
πεγήο (ηνπνζέηεζε κηθξνθψλσλ), φζν θαη γηα ηελ ερνγξάθεζε, editing, κίμε, mastering, γηα λα θηάζεη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη ε παξαγσγή cd. Δίηε πξφθεηηαη γηα ερνγξάθεζε κέζα ζην studio, είηε γηα
ζπλαπιία, ερνιεςία ζε ξαδηφθσλν -ηειεφξαζε, film, ζέαηξν, είλαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα
ρεηξίδεηαη ηνλ πςειήο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφ (θνλζφιεο, πεξηθεξεηαθά θιπ.), θαη έηζη λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζην θαιχηεξν
δπλαηφ απνηέιεζκα, αλαθνξηθά κε ηνλ ήρν.

ζ. υντονιςτόσ Παραγωγόσ (Παραγωγόσ)
Ο πληνληζηήο Παξαγσγήο, γλσζηφο σο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο ή Unit Production Manager, είλαη ν ππεχζπλνο γηα
ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ κηαο νπηηθναθνπζηηθήο παξαγσγήο.
Δίλαη έλα επάγγεικα κε έληνλα ζπληνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη απηφ πξνυπνζέηεη άξηζηε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε
φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, θαη θπξίσο κε ην ζθελνζέηε. Έλαο ζχγρξνλνο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο απαηηείηαη
λα δηαζέηεη φιεο ηηο βαζηθέο ηερλνινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο γλψζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ εηδηθνηήησλ, φπσο είλαη ε
ζθελνζεζία, ε ιεηηνπξγία θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ θηλεκαηνγξάθεζεο, θαη θπζηθά γλψζεηο
πάλσ ζην κνληάδ, ην post production θ.ά., ψζηε λα κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο κηαο
παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα νινθιεξσζεί ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, θαη εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ θφζηνπο.

11. Τομέασ Ναυτιλιακών
Μνριφο αλάπηπμεο θαη «αηκνκεραλή» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εδψ θαη δεθαεηίεο, ν Σνκέαο ησλ Ναπηηιηαθώλ απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο πιένλ δξαζηήξηνπο θιάδνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηα
Ναπηηιηαθά κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ πξνζνδνθόξσλ θαη ελδηαθεξφλησλ επαγγεικάησλ θαη θαζηζηά ηηο ζπνπδέο ηεο
εηδηθφηεηαο «ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Ναπηηιίαο» ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, σο ηελ επηινγή πνπ
ζα ζνπ δηαζθαιίζεη άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη επηηπρία…

Ειδικότητα
τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα τησ Ναυτιλύασ
Ζ ειιεληθή Ναπηηιία είλαη κηα βηνκεραλία κε παγθόζκηα εκβέιεηα, πνπ απαζρνιεί ρηιηάδεο ζηειέρε ζε φινλ ηνλ θφζκν,
ζε πιεζψξα ζέζεσλ: απφ ηε δηνίθεζε ελφο πινίνπ ή ιηκαληνχ, κέρξη ηηο ππεξεζίεο αζθάιηζεο θαη ηξαπεδηθήο
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ρξεκαηνδφηεζεο. πνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηεο
Ναπηηιίαο» ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, απνθηάο φια ηα εθφδηα γηα κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα ζην δπλακηθφ θαη ζπλαξπαζηηθφ
ρψξν ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ εμεηδηθεπκέλεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο θαη
πξαθηηθήο άζθεζεο. Παξέρνληαο ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο λαπηηιηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ, κεηαμχ
ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ ΗΔΚ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ ΗΔΚ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηα λαπηηιηαθά, ζηε δηνίθεζε
θαη ηελ νηθνλνκία, ηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη ε θνξπθαία ζρνιή λαπηηιηαθψλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ
απνθαηάζηαζε θαη επηζθξαγίδεη ηελ θαηαμησκέλε επαγγεικαηηθή ζνπ ζηαδηνδξνκία!

12. Τομέασ Παιδαγωγικών
Ζ έκθπηε θιίζε πξνζθνξάο ζην ζπλάλζξσπν θαη αγάπεο γηα ην παηδί νδεγεί απαξέγθιηηα ζηηο ζπνπδέο ηνπΣνκέα
Παηδαγσγηθώλ, κε θεληξηθφ άμνλα ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ, ηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε, ηελ νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ελφο πγηνχο -ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά- παηδηνχ, πνπ ζα κεηεμειηρζεί ζε
έλαλ ηζνξξνπεκέλν θαη πγηή ελήιηθα. Παξέρνληαο ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο Παηδαγσγηθψλ, ηα
Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη ε επηινγή ζπνπδψλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ απνθαηάζηαζε θαη επηζθξαγίδεη ηελ
θαηαμησκέλε επαγγεικαηηθή ζνπ ζηαδηνδξνκία!

Ειδικότητα
Βοηθόσ Βρεφονηπιοκόμων
Τα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εηδηθφηεηα «Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ»,
δηαθξίλνληαη γηα ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ
πνπ δηαζέηνπλ, ηελ επγέλεηα, ηελ εξεκία, θαη θπξίσο ηελ αγάπε ηνπο γηα ην παηδί. Πξφθεηηαη γηα επάγγεικα πνπ ζπλδπάδεη
κνλαδηθά ηελ επαθή κε ηηο κηθξέο ειηθίεο θαη ηε κεηάδνζε γλώζεσλ ζην πξψηκν ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Γίλε Παηδαγσγόο θαη θάλε ηε δηθή ζνπ δσή αιιά θαη ησλ παηδηώλ φκνξθε θαη ζπλαξπαζηηθή!

13. Τομέασ Πληροφορικήσ
Ο… «ζαπκαζηφο θφζκνο» ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ εμειίζζεηαη θαη κεηαιιάζζεηαη δηαξθψο,
δεκηνπξγψληαο γφληκν έδαθνο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα φια ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ηερληθέο ηνπ computing, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαη ηηο
εθαξκνγέο ησλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ! Παξέρνληαο πνηνηηθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε θαη ηζρπξφ
θξαηηθφ πηπρίν ΗΔΚ πνπ νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία, ην Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ απνηειεί ηε Νν1 ζρνιή γηα ζπνπδέο
Πιεξνθνξηθήο!

Ειδικότητεσ
α. Σεχνικόσ Λογιςμικού Η/Τ
Ο «Σερληθόο Λνγηζκηθνύ Ζ/Τ» είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε εηαηξεία γηα ηελ ππνζηήξημε
ησλκεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ηεο, θαη ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ ζηα κέηξα ηεο εηαηξείαο.
Δίλαη εθείλνο πνπ αλαπηχζζεη δηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη ηελ απνζήθεπζε φισλ απηψλ ζε
θεληξηθή βάζε δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. Παξάγεη αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά γηα ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχεη, θαη
παξάιιεια είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ηαρχηεξε ιεηηνπξγία ηεο.

β. Σεχνικόσ Δικτύων και Σηλεπικοινωνιών
Σπνπδάδνληαο «Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ», απνθηάο ηε γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο
θαη παξάιιεια καζαίλεηο πψο λα ρεηξίδεζαη απνδνηηθφηεξα ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο πξνο φθεινο ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ζα ζε νδεγήζεη ζε κηα εμειηζζφκελε θαξηέξα θαη ζηελ επηηπρία.

γ. Σεχνικόσ Η/Τ
Ο Σερληθόο Ζ/Τ είλαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ, επηζθεπάδεη ππνινγηζηέο, ηειεθσληθά
θέληξα, εθηππσηέο θαη πάζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθέο θαη δηθηπαθέο ζπζθεπέο. Δίλαη εθείλνο πνπ ζα δψζεη ηελ
ηερληθή κειέηε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο.
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δ. Σεχνικόσ Εφαρμογών Πληροφορικόσ
Ζ πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν, ε ελαζρφιεζή ζνπ κε ηα video games, ε ελαιιαγή ησλ sites πνπ επηζθέπηεζαη θαζεκεξηλά
θαη ε επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε ζπλαξπάδνπλ, ζπλεπψο ε εηδηθφηεηα «Σερληθόο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο
(Πνιπκέζα/Web designer – Developer/ Video Games)» είλαη απηή πνπ ζνπ ηαηξηάδεη. Ψο «Σερληθόο Δθαξκνγώλ
Πιεξνθνξηθήο (Πνιπκέζα/ Web designer – Developer/ Video Games)», είζαη ν επαγγεικαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
θαηαζθεπή εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ, ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ γηα ηελπξνβνιή εηαηξεηψλ ζην δηαδίθηπν, ηελ
θαηαζθεπή e-shops πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε δήηεζε ζηηο κέξεο καο, αιιά θαη κε ηελ πξνψζεζε εηαηξεηψλ κέζσ δηαθεκηζηηθήο
θακπάληαο κε Google Adwords ή κέζσ Social Media.

14. Τομέασ Πολιτιςμού & Αθλητιςμού
Σηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλφο φηη ν Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο έπαηδαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν απφ ηελ αξραηφηεηα έσο
ζήκεξα, ε έιιεηςε ζηειερψλ κε θαηάξηηζε ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, έρεη ζηαζεί ηξνρνπέδε
ζηελ αλάδεημε θαη εμσζηξέθεηα ηφζν ηνπ πνιηηηζηηθνχ φζν θαη ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο.
Απηήλ ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαιχπηνπλ νη ξαγδαία αλεξρόκελεο εηδηθφηεηεο ηνπ Τνκέα Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ ησλ Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ! «Πξνπνλεηήο Αζιεκάησλ», «ηέιερνο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ
Αζιεηηζκνύ», «ηέιερνο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ» απνηεινχλ επαγγέικαηα πνπ έρνπλ
αλαδεηρζεί ζεκαληηθά απφ ηα ΜΜΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζπλερή αλαγλψξηζε ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν, θαη κεγάιεο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη επηηπρίαο.

Ειδικότητεσ
α. Προπονητόσ Αθλημϊτων
O «Πξνπνλεηήο Αζιεκάησλ» είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθγύκλαζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία νκάδσλ ή/θαη κεκνλσκέλσλ
αζιεηώλ θαη ν ξφινο ηνπ είλαη θαηαιπηηθφο ζην ρψξν ηνπ Αζιεηηζκνύ. Βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε θαη
δηαηήξεζε ηεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζιεηψλ πνπ πξνπνλεί, θαζψο θαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηηο αζιεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Μέζα απφ ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αζθήζεσλ θαη ηε
δηακφξθσζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθγύκλαζεο, ν επαγγεικαηίαο «Πξνπνλεηήο Αζιεκάησλ» επηδηψθεη λα
επηηχρεη ηηο πςειόηεξεο δπλαηέο επηδόζεηο γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ.

β. τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα του Αθλητιςμού
Ο Αζιεηηζκόο ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, δηαρξνληθά. Ψζηφζν, ζηε ρψξα καο, ε έιιεηςε
ζηειερψλ κε θαηάξηηζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο, απνδείρζεθε ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε πιήζνπο
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Τν θελφ απηφ θαιχπηεηαη απφ ην «ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ
Αζιεηηζκνύ»! Πξφθεηηαη γηα ηνλ επαγγεικαηία πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε θαη εμσζηξέθεηα ηνπ
αζιεηηθνχ πξντφληνο, ζην πιαίζην ράξαμεο κηαο εληαίαο, εζληθήο αζιεηηθήο πνιηηηθήο.

γ. τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα του Πολιτιςμού
Ζ Διιάδα είλαη κηα πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, έλα «ςεθηδσηό» πνιηηηζκώλ θαη ζύκβνιν ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο. Ψο «ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ», είζαη ν επαγγεικαηίαο «θιεηδί»
γηα ηε ράξαμε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο. πλδπάδεηο ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ζηνλ Σνκέα ηεο Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο, κε ηελ εμεηδηθεπκέλε γλώζε γηα ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ, κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνρή πνιηηηζηηθνχ
πξντφληνο θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ.

15. Τομέασ Ομορφιάσ & Μόδασ
Δάλ βιέπεηο ηελ νκνξθηά ζαλ έλα γλσζηηθό πεδίν επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη φρη ζαλ κία επηδεξκηθή ελαζρφιεζε
επηπέδνπ… ρφκπη, ηφηε ε επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ζνπ ζηα επαγγέικαηα Οκνξθηάο & Μόδαο, πεξλάεη κέζα απφ
ηε θνίηεζή ζνπ ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ! Με γλψκνλα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εηθόλαο, ηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ πξνζθέξνπλ ζηηο
λέεο θαη λένπο έλα πιήξεο «παθέην» επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε πξαθηηθφ, κέζσ
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε πξαγκαηηθνύο ρώξνπο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο!
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Ειδικότητεσ
α. Σεχνικόσ Σεχνολογύασ Ενδύματοσ και Τποδόματοσ – χεδιαςτόσ Μόδασ
Ο ρεδηαζηήο Μόδαο είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζρεδηάδεη, δεκηνπξγεί θαη θαηαζθεπάδεη ξνχρα θαη ππνδήκαηα, κε βάζε ηελ
πςειή αηζζεηηθή θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ. Σπλδπάδεη κνλαδηθά ην ηαιέλην, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πειάηε θαη
ηηο δηεζλείο ηάζεηο ηεο κφδαο, πάληα κε ζηφρν λα πεηχρεη ην πςειόηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Σπνπδαία εθφδηα, πέξα
απφ ην ηαιέλην ηνπ, είλαη θαη νη γλώζεηο ηνπ γηα ην θαιιηηερληθφ πεξηβάιινλ. Σπνπδάδνληαο «Σερληθόο Σερλνινγίαο
Δλδύκαηνο θαη Τπνδήκαηνο–ρεδηαζηήο Μόδαο», είζαη ν ζχγρξνλνο επαγγεικαηίαο πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ
απαηηεηηθνχ ρψξνπ ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο showbiz.

β. Κομμωτικό
Δίλαη γλσζηφ πσο κηα πεξηπνηεκέλε θαη φκνξθε εκθάληζε μεθηλάεη απφ… ηα καιιηά καο, ζπλεπψο ε θνκκσηηθή ηέρλε
ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ επίηεπμε κηαο ειθπζηηθήο εηθφλαο! Σήκεξα, πνπ ε θαιή εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε νκνξθηά
είλαη –πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε- βαζηθφ δεηνχκελν φισλ ησλ αλζξψπσλ, ε Κνκκσηηθή απνηειεί έλα πεξηδήηεην θαη
θεξδνθόξν επάγγεικα. Παξέρνληαο ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη πνηνηηθέο ζπνπδέο, κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη
δεκνζίσλ ΗΔΚ, ηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ είλαη ε θνξπθαία ζρνιή θνκκσηηθήο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε εξγαζηαθή ζνπ
απνθαηάζηαζε θαη επηζθξαγίδεη ηελ θαηαμησκέλε επαγγεικαηηθή ζνπ ζηαδηνδξνκία!

γ. Σεχνικόσ Αιςθητικόσ Tϋχνησ και Μακιγιϊζ
Ζ αλαδσνγφλεζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηνο είλαη ηα αληηθείκελα εξγαζίαο ηνπ επαγγεικαηία «Σερληθνύ Αηζζεηηθήο
Σέρλεο θαη Μαθηγηάδ». Με ηελ αξσγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, εηδηθά πξντφληα πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο θαη
πξνζσπηθή θξνληίδα, ε Αηζζεηηθόο πεξηπνηείηαη ην δέξκα θαη ην πξφζσπν, εθαξκφδεη κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο
θπηηαξίηηδαο θαη ησλ παξαπαλίζησλ θηιψλ, πξνηείλεη θαη παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα αδπλαηίζκαηνο, εθαξκφδεηηερληθέο
απνηξίρσζεο, ελψ παξάιιεια ζπκβνπιεχεη γηα ην ληχζηκν, ην ρηέληζκα, ην καθηγηάδ θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ
πειάηε, γηα έλα αςεγάδηαζην απνηέιεζκα. Σπνπδάδνληαο «Σερληθόο Αηζζεηηθήο Σέρλεο θαη Μαθηγηάδ», θαηέρεηο έλα
επάγγεικα ηδηαίηεξα επηθεξδέο θαη κε δηαρξνληθά πςειή δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

δ. Σεχνικόσ Αιςθητικόσ Ποδολογύασ – Καλλωπιςμού Νυχιών και Ονυχοπλαςτικόσ
Ο «Σερληθόο Αηζζεηηθόο Πνδνινγίαο – Καιισπηζκνύ Νπρηώλ θαη Ολπρνπιαζηηθήο» έρεη φιεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο γηα ηε ζσζηή πεξηπνίεζε ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ. Τν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εηδηθφηεηαο είλαη φηη αθνξά, φρη
κφλν ζηνλ θαιισπηζκό ησλ άθξσλ, αιιά θαη ζηελ άξηζηε πγηεηλή θαη ηελ πγεία ηνπο, θαζφηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξνχο,
ζπκβάιιεηο νπζηαζηηθά ζηελ απνθαηάζηαζεθπζηθψλ ή επίθηεησλ δπζκνξθηψλ ηνπ πέικαηνο, ησλ θαιαγγψλ θαη ησλ
λπρηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα επηθεξδέο επάγγεικα, κε απμεκέλε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

ε. τϋλεχοσ Θαλαςςοθεραπεύασ / Λουτροθεραπεύασ – Spa
Τν λεξφ είλαη πεγή δσήο… Πξψηνη νη Έιιελεο αλαθάιπςαλ φηη ην ζαιαζζηλό λεξό κπνξεί λα ζεξαπεχζεη πνιιέο
παζήζεηο θαη λα ραιαξψζεη ην αλζξψπηλν ζψκα. Σπνπδάδνληαο «ηέιερνο Θαιαζζνζεξαπείαο», είζαη ν επαγγεικαηίαο
πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ζην Τνκέα ηεο Οκνξθηάο κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζάιαζζαο, κε
ζεακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεμία.

16. Τομέασ Οικονομίασ & Διοίκηςησ
Ζ ηέρλε ηνπ «επηρεηξείλ» θαη ε «γιώζζα» ησλ κπίδλεο καγλήηηδαλ αλέθαζελ ην ελδηαθέξνλ, θαζηζηψληαο ηα επαγγέικαηα
γχξσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο πόινπο έιμεο γηα ην εξγαζηαθφ κέιινλ, θαη ηηο ηερληθέο
ηνπ marketing, εθ ησλ «σλ νπθ άλεπ» ζηνηρείσλ γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο, ελ κέζσ ελφο ξαγδαία εμειηζζόκελνπ
θαη αληαγσληζηηθνύ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο!

Ειδικότητεσ
α. τϋλεχοσ Εμπορύασ, Διαφόμιςησ και Προώθηςησ Προώόντων (Marketing)
Ο «Δηδηθόο Δκπνξίαο Γηαθήκηζεο θαη Πξνώζεζεο Πξντόλησλ» είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ εθαξκφδεη ηελ επηζηήκε θαη
ηηο ηερληθέο ηνπ Marketing. Έλαο εμεηδηθεπκέλνο Marketing Manager αλαιακβάλεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θάζε
πειάηε θαη λα πξνσζεί ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο αγνξάο, ηελ
αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ βειηίσζε ησλ παξνρψλ, ηελ ηηκνιφγεζε, ηε δηαθήκηζε, ηε δηαλνκή θ.ά.
Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη αδηάθνπεο ελαιιαγέο ζηελ αγνξά θαζηζηνχλ ην Marketing σο ηνλ πιένλ βαζηθφ
παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή θιάδνπ.
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β. τϋλεχοσ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων
Τν ηέιερνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ management, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ
δεκoζίσλ ζρέζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο Γηνίθεζεο (Business Administration) απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ
επηρεηξήζεσλ, αθνχ είλαη εθείλνο πνπ ζηεξίδεη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Παξέρνληαο πνηνηηθή
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε γηα ζπνπδέο management, ην ΗΔΚ ΑΛΦΑ ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Γιπθάδα θαη
Θεζζαινλίθε απνηειεί ηελ θνξπθαία ζρνιή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.

γ. τϋλεχοσ Μηχανογραφημϋνου Λογιςτηρύου – Υοροτεχνικού Γραφεύου
Τν ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ – Φνξνηερληθνύ Γξαθείνπ κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
πνπ δηαζέηεη εθαξκφδεη ηε Λνγηζηηθή Δπηζηήκε κε ηε ρξήζε Ζ/Υ θαη ινγηζηηθψλ ινγηζκηθψλ. Σηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ
αξκνδηφηεηεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, Λνγηζηηθήο Δηαηξεηψλ, Λνγηζηηθήο Κφζηνπο, θαζψο θαη ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο -θνξνινγηθήο, εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο- κε ζθνπφ ηε ζσζηή ππνζηήξημε θάζε
Λνγηζηηθνχ Γξαθείνπ κέζα απφ ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Δπηιέγνληαο ζπνπδέο Λνγηζηηθήο ζην
ΗΔΚ ΑΛΦΑ, θαηνρπξψλεηο ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ επηηπρία ζηνλ θιάδν!

δ. τϋλεχοσ Διαχεύριςησ Ακύνητησ Περιουςύασ
Ο Κηεκαηνκεζίηεο είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ εθαξκφδεη ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Real Estate. Κχξην
αληηθείκελν ηνπ είλαη ε αγνξαπσιεζία θαη ε κίζζσζε θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, νηθνπέδσλ θ.ά. Τν επάγγεικα
απαηηεί εθηφο απφ ηελ άξηζηε γλψζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ, αλεπηπγκέλεο επηθνηλσληαθέο θαη δηαπξαγκαηεπηηθέο
ηθαλφηεηεο αθνχ ν Κηεκαηνκεζίηεο πξέπεη λα εληνπίδεη θαη εμνκαιχλεη ηηο ηάζεηο ζηελ αγνξάο, λα θιείλεη ζπκθσλίεο κε
ηνπο επλντθφηεξνπο φξνπο γηα θάζε πιεπξά (ηδηνθηήηε – ελδηαθεξφκελν), αιιά θαη λα ειέγρεη ηηο ηηκέο θαη ηε θαηάζηαζε
ηεο ηδηνθηεζίαο. Μπνξεί λα εξγαζζεί θαη σο Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο αιιά θαη σο ζηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ κε
αληηθείκελν ηελ αθίλεηε πεξηνπζία.

ε. τϋλεχοσ τατιςτικών Ερευνών και Δημοςκοπόςεων
Ο Δηδηθόο ηαηηζηηθώλ Δξεπλώλ θαη Γεκνζθνπήζεσλ είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο πνπ έρεη σο αξκνδηφηεηεο
ηε θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ ηηο αγνξάο κέζσ εξεπλψλ γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο είζνδφο ηνπο ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο κέζσ δεκνζθνπήζεσλ, νη
νπνίεο έρνπλ γίλεη απαξαίηεην εξγαιείν ζε δηάθνξνπο ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, αθφκα θαη ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζνπ κπνξείο λα εξγαζζείο ζε Γηαθεκηζηηθέο Δηαηξείεο, ζε Δηαηξείεο Δξεπλαο Αγνξάο
θαζψο θαη ζε Δηαηξείεο Γεκνζθνπήζεσλ.

ςτ. Γραμματϋασ Ανωτϋρων και Ανώτατων τελεχών
Ο Γξακκαηέαο Γηεύζπλζεο είλαη ην απαξαίηεην, εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ησλ δηεπζπληηθψλ γξαθείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θνξέσλ ή ησλ
νξγαληζκψλ πνπ ζηεξίδεη. Ο Γξακκαηέαο Γηεύζπλζεο πξέπεη λα θάλεη ζσζηή ρξήζε φισλ ησλ κεραλψλ γξαθείνπ, λα
ζπληάζζεη, λα δαθηπινγξαθεί θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε ειιεληθή θαη αγγιηθή αιιεινγξαθία,
εθζέζεηο, αλαθνξέο θαη θάζε είδνπο έληππα, λα ηαμηλνκεί θαη λα αξρεηνζεηεί εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα έγγξαθα, λα
ρεηξίδεηαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο, λα νξγαλψλεη θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηαμίδηα, ζπλαληήζεηο, ζπζθέςεηο,
ζπλεληεχμεηο αλψηεξσλ ζηειερψλ θ.ά.

ζ. τϋλεχοσ Κοςτολόγηςησ
Τν ηέιερνο Κνζηνιόγεζεο ζηε Βηνκεραλία – Βηνηερλία είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε φηη
αθνξά ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, θαζψο
θαη κε ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Σηα θαζήθνληα ηνπ είλαη επίζεο λα πξνηείλεη
κεζφδνπο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο θαη γεληθφηεξα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ππνινγηζηηθέο
κεζφδνπο γηα άκεζν θαη αθξηβή απνηέιεζκα. Έηζη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ηφζν ησλ
Βηνκεραληψλ φζν θαη ησλ Βηνηερληψλ.

η. τϋλεχοσ Φρηματοοικονομικών και Αςφαλιςτικών Εργαςιών
Τα Φξεκαηηζηήξηα είλαη αλακθηζβήηεηα έλα λεπξαιγηθφ θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο θαη πηζαλφηαηα ν πην ζπλαξπαζηηθφο
ηνκέαο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα απνξξνθεζεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηέιερνο. Ψο ηέιερνο Υξεκαηηζηεξηαθώλ
Δξγαζηώλ, είζαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζείο ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα.
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17. Τομέασ Τουριςμού
Τελ «αηκνκεραλή» αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί ν Τνπξηζκφο, παξά ηνπο θξαδαζκνχο πνπ ππέζηε απφ
ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε. Ψο ρψξα, δηαθξηλφκαζηε γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ καο –ηα πεξίθεκα ειιεληθά λεζηά
καο πξνζθέξνπλ απιφρεξα ήιην θαη ζάιαζζα ζηνλ επηζθέπηε!– αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή θηινμελία.
Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά, απηφκαηα, ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα πεξηδήηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θεξδνθφξα!
Παξέρνληαο πνηνηηθέο ζπνπδέο Τνπξηζκνχ πνπ νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία, ην ΗΔΚ ΑΛΦΑ ζε Αζήλα,
Πεηξαηά, Γιπθάδα θαη Θεζζαινλίθε απνηειεί ηε Νν1 επηινγή αλάκεζα ζηηο ζρνιέο Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ.

Ειδικότητεσ
α. τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα του Σουριςμού
Ζ Διιάδα απνηειεί θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο. Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην πξνθίι ηνπ ζεκεξηλνχ ηαμηδηψηε, θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηίεο κε πνιχπιεπξεο
ηνπξηζηηθέο γλψζεηο. Αλ ληψζεηο έηνηκνο λα «ηαμηδέςεηο» ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γεκάην πξνθιήζεηο, λα
ζπλαλαζηξέθεζαη κε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ήζε θαη έζηκα, αλ ε ξνπηίλα δελ ζνπ ηαηξηάδεη… θαη
ζέιεηο λα γίλεηο πεξηδήηεην ζηέιερνο ζηνλ ζπλερψο εμειηζζφκελν Τνκέα ηνπ Τνπξηζκνχ, ζπνχδαζε «ηέιερνο
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ» ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ!

β. Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ
Ο «Σερληθόο Σνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ & Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο» δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο, κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο & επηζηηηζηηθήο
επηρείξεζεο. Σην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, κεξηκλά γηα ηελ άθημε ησλ πειαηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ
θξαηήζεψλ ηνπο, ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαηά ηελ άθημή ηνπο, ηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επράξηζηε
δηακνλή ηνπο, ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε θηινμελία ηνπο, θαη ηέινο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αλαρψξεζήο
ηνπο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη
ζην εμσηεξηθφ, θαζηζηνχλ απηφκαηα ην επάγγεικα ηνπ «Σερληθνύ Σνπξηζηηθώλ Μνλάδσλ & Δπηρεηξήζεσλ
Φηινμελίαο»θεξδνθφξν θαη πεξηδήηεην ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

γ. Θρηςκευτικού Σουριςμού & Προςκυνηματικών Περιηγόςεων
Ο Σνπξηζκόο είλαη έλαο απφ ηνπο πην πγηείο νηθνλνκηθά ηνκείο ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη έλαο
απφ ηνπο πην ζπλαξπαζηηθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξείο λα επηιέμεηο λα εξγαζηείο! Ψο απφθνηηνο «Θξεζθεπηηθνύ
Σνπξηζκνύ & Πξνζθπλεκαηηθώλ Πεξηεγήζεσλ», αλαιακβάλεηο λα μελαγήζεηο Έιιελεο θαη μέλνπο ηνπξίζηεο ζε
ζξεζθεπηηθνχο “ζεζαπξνχο” θαη ηζηνξηθά ζξεζθεπηηθά κλεκεία θαη λα ηνπο κεηαθέξεηο κεξηθέο απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ζνπ.

18. Τομέασ Υγείασ
Τα επαγγέικαηα Τγείαο είλαη δηαρξνληθά, κε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο.
Πξφθεηηαη γηα απαηηεηηθά επαγγέικαηα, κε έληνλνπο ξπζκνύο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη
απφνξγαλσηηθφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ςπρηθφ ζζέλνο θαη ηθαλφηεηα εξγαζίαο ππφ πίεζε. Ζ δηάζεζε πξνζθνξάο πξνο ην
ζπλάλζξσπν θαη ε αλάγθε λα ζέζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ ππεξεζία φισλ εθείλσλ πνπ λνζνχλ απνηεινχλ, βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα λα επηιέμεηο επαγγέικαηα Υγείαο.
Σηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, ιακβάλεηο νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, απφ θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο,
ζε πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, γεγνλφο πνπ ζε θαζηζηά ηθαλό λα ζηαδηνδξνκήζεηο ζην επάγγεικα Υγείαο πνπ ζα
επηιέμεηο.

Ειδικότητεσ
α. τϋλεχοσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςτον Σομϋα τησ Τγεύασ
Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο Τγείαο θαζηζηνχλ ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ επηηαθηηθή αλάγθε.
Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο», είζαη ν επαγγεικαηίαο
πνπ:
 αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζεη, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο
Υγείαο
 εθαξκφδεη ζχγρξνλα δηνηθεηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
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θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ Υγείαο
ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ζηειερψλ, ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο «Υγεία γηα Όινπο»

β. Βοηθόσ Υυςικοθεραπευτό
Ζ Φπζηθνζεξαπεία απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο ηαηξηθέο κεζφδνπο
απνζεξαπείαο. Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ζηειερψλεη ηνπο ρψξνπο φπνπ εθαξκφδνληαη νη θπζηθνζεξαπεπηηθέο κέζνδνη πην απαξαίηεηε απφ πνηέ.
Σηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, ζα απνθηήζεηο νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ηεο
θπζηθνζεξαπείαο, ζπλδπάδνληαο ηε ζεσξεηηθή γλψζε κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο.

γ. Βοηθόσ Εργοθεραπεύασ
Ζ Δξγνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεία αλζξψπηλσλ δηαηαξαρψλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην παηρλίδη, ε κνπζηθή, ε
δσγξαθηθή. Αλάγθε Δξγνζεξαπείαο έρνπλ φινη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήησο ειηθίαο, απφ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έσο
θαη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Βνεζόο Δξγνζεξαπείαο», ζπκβάιιεηο ζηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεξαπείαο πνπ έρεη νξίζεη ν Δξγνζεξαπεπηήο, θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. Ψο
«Βνεζόο Δξγνζεξαπείαο» δελ αληηθαζηζηάο ηνλ Δξγνζεξαπεπηή, αιιά ζε ζπλεξγαζία κε απηφλ,
ζρεδηάδεηο/θαηαζθεπάδεηο/εθαξκόδεηο ηα εηδηθά βνεζήκαηα ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο, κε απψηεξν ζηφρν
λα βνεζήζεηο ηα άηνκα λα έρνπλ αλεμάξηεηε, παξαγσγηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή.

δ. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Γενικόσ Νοςηλεύασ
Ζ Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε ηεο Υγείαο, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη έρεη σο ζηφρν ηελ
πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ θαη ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ θαη αλαπήξσλ, ζε φιεο ηηο δνκέο θαη ηα
επίπεδα ππεξεζηψλ Υγείαο. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο», είζαη
ππεχζπλνο/ε γηα ηε βειηίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο, θαζψο θαη γηα ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελή.

ε. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Σραυματολογύασ
Τν ηξαχκα απνηειεί ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ ή αλαπεξίαο ζε αλζξψπνπο ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ, βάζεη πνιπεηψλ
ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ. Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ ηξαπκαηία ζην αξρηθφ ζηάδην, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα
ηελ επηηπρή απνθαηάζηαζε ηνπ. Σπλεπψο, ν «Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο», νθείιεη λα έρεη γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηξαπκαηηψλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, πξνλνζνθνκεηαθά ή/θαη ελδνλνζνθνκεηαθά.

ςτ. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Φειρουργεύου
Ζ Ννζειεπηηθή Υεηξνπξγείνπ είλαη έλα επάγγεικα απαηηεηηθφ, κε έληνλνπο ξπζκνχο θαη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη
απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νξγαλσηηθφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ςπρηθφ ζζέλνο θαη ηθαλφηεηα εξγαζίαο
ππφ πίεζε. Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ», απνθηάο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο
θαη πξαθηηθέο γλψζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ, θαη εθπαηδεχεζαη ψζηε λα
απνηειέζεηο κέινο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.

ζ. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Ογκολογικών Παθόςεων
Ο «Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ Παζήζεσλ» ζπλεξγάδεηαη κε ηε λνζειεπηηθή θαη ηελ ηαηξηθή νκάδα, ψζηε λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα εμαηνκηθεπκέλν ζρέδην θξνληίδαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν θαη λα ην εθαξκφζνπλ.
Σπνπδάδνληαο Ννζειεπηηθή Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ, απνθηάο έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζνπ
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεηο θαη λα αληηκεησπίδεηο επηηπρψο ηελ πιεζψξα πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ν
θαξθίλνο αιιά θαη ε ζεξαπεία ηνπ, θαζψο θαη λα ζπκβάιιεηο ζηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.

η. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Μονϊδων Εντατικόσ Θεραπεύασ
Ζ Ννζειεπηηθή Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο είλαη κνλαδηθή αλάκεζα ζηηο λνζειεπηηθέο εηδηθφηεηεο.
Πξφθεηηαη γηα επάγγεικα κε ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο, θαζψο αθνξά ζηε θξνληίδα αζζελψλ κε ζνβαξέο θαη απεηιεηηθέο γηα
ηε δσή θαηαζηάζεηο, γη’απηφ θαη απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεπζπλφηεηα, ςπρξαηκία, εηνηκφηεηα,
εγξήγνξζε, θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ.
Δπηπξφζζεηα, ε πνηθηινκνξθία ησλ λόζσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα άηνκα πνπ απαηηνχλ ζεξαπεία ζηε κνλάδα εληαηηθήο
ζεξαπείαο, θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζθαηξηθή θαη ζε βάζνο γλψζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ησλ λφζσλ.

θ. Διαςώςτησ – Πληρώμα Αςθενοφόρου/ΕΚΑΒ
Οη «Γηαζώζηεο», σο εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζηειερψλνπλ ην ρψξν ηεο Δπείγνπζαο
Πξνλνζνθνκεηαθήο Ηαηξηθήο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρψξσλ ππνδνρήο θαη αληηκεηψπηζεο
ησλ Δπεηγόλησλ ησλ Ννζνθνκείσλ, κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή αλάιεςε ηεο επζχλεο ηνπ πάζρνληα απφ ην λνζνθνκεηαθφ
πξνζσπηθφ.
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ι. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Ατόμων με Ειδικϋσ Παθόςεισ
Φπρηθή πγεία είλαη ε νινθιεξσηηθή θαη αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ Ννζειεπηηθή
Αηόκσλ κε Δηδηθέο Παζήζεηο πξνυπνζέηεη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο πξνο ην ζπλάλζξσπν θαη ηελ έκθπηε αλάγθε λα ζέζεηο
ηνλ εαπηφ ζνπ ζηελ ππεξεζία φισλ εθείλσλ πνπ λνζνχλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εηδηθφηεηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, θαζψο ηα
πξνβιήκαηα ηνπ αζζελνχο νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ηεο ρεκείαο ηνπ εγθεθάινπ θαη δελ είλαη πάληα νξαηά θαη
αλαγλσξίζηκα.

ια. Βοηθόσ Νοςηλευτικόσ Μαιευτικόσ
Ζ Μαηεπηηθή, ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, έρεη σο ζηφρν ηελ πξναγσγή θαη ππνζηήξημε ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο,
θαζψο θαη ηελ πξναγσγή θαη ππνζηήξημε ηεο πγείαο ηνπ λενγλνχ.
Σπνπδάδνληαο ζηελ εηδηθφηεηα «Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο», είζαη ππεχζπλε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελπαξνρή
θξνληίδαο θαη ζπκβνπιψλ ζηε γπλαίθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηνλ ηνθεηφ θαη ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ ηνθεηφ,
θαη παξάιιεια γηα ηε θξνληίδα ηνπ λενγέλλεηνπ θαη ηνπ βξέθνπο.

ιβ. Βοηθόσ Ιατρικών Εργαςτηρύων
Ο «Βνεζόο Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ» αλήθεη ζηελ νκάδα πξνζσπηθνχ ησλ βηνρεκηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ξφινο ηνπ είλαη
λα βνεζά ζηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο γηαηξνχο.
Σπνπδάδνληαο Βνεζφο Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, κπαίλεηο δπλακηθά ζηνλ θιάδν ηεο Υγείαο θαη απνθηάο φιεο ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεζαη ψζηε λα εμειηρζείο ζε έλα πνιχηηκν κέινο ηεο νκάδαο ησλ
Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ θαη λα αληαπεμέιζεηο ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο!

ιγ. Βοηθόσ Ραδιολογύασ & Ακτινολογύασ
Σπνπδάδνληαο «Βνεζόο Ραδηνινγίαο & Αθηηλνινγίαο» ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, ρεηξίδεζαη φια ηα ηαηξηθά κεραλήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αθηηλνινγηθή εμέηαζε (αθηηλνινγηθφ κεράλεκα, καζηνγξάθν, αμνληθφ θαη καγλεηηθφ ηνκνγξάθν θ.α.)
θαη εμειίζζεζαη ζηνλ πνιχηηκν επαγγεικαηία πνπ εξγάδεηαη δίπια ζηνλ αθηηλνιφγν ζην έξγν ηεο αθηηλνινγηθήο δηάγλσζεο
θαη ζεξαπείαο. Ψο Βνεζόο Ραδηνινγίαο & Αθηηλνινγίαο, θξνληίδεηο γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπψλ ηνπ αθηηλνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ, αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο. Παξάιιεια, πξνεηνηκάδεηο
ηνπο αζζελείο θαη πξαγκαηνπνηείο ν ίδηνο αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο.

ιδ. Βοηθόσ Οδοντικόσ Σεχνολογύασ
Σπνπδάδνληαο «Βνεζόο Οδνληηθήο Σερλνινγίαο» ζηα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ, απνθηάο φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηοζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο- πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεηο ηελ πιήξε ππνζηήξημε ελφο νδνληηαηξείνπ θαη λα εμειηρζείο ζηνλ
θχξην ζπλεξγάηε ηνπ νδνληηάηξνπ, έλαλ πεξηδήηεην επαγγεικαηία ζηνλ θιάδν. Γηα ηελ πξαθηηθή ζνπ εμάζθεζε έρνπκε
εμαζθαιίδεη ππεξζχγρξνλα εξγαζηήξηα νδνληνηερληθήο, κειέηεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη απνθιεηζηηθέο
ζπλεξγαζίεο κε ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Μέζα απφ ηελ εξγαζία ζνπ, θξνληίδεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ νδνληνηερληθνύ εξγαζηεξίνπ θαη αλαιακβάλεηο εμ νινθιήξνπ νδνληνηερληθέο εξγαζίεο πνπ ζνπ αλαζέηεη ν
νδνληίαηξνο.

ιε. Βοηθόσ Οπτικόσ & Οπτικομετρύασ
Ο «Βνεζόο Οπηηθήο & Οπηηθνκεηξίαο» είλαη ν “κάγνο” ηεο φξαζεο. Δξγάδεηαη ζηα εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα θαη
εξγαζηήξηα, δίπια ζηνλ νπηηθφ θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ θαηαθεχγνπλ ζηνλ νπηηθφ γηα
λα δψζνπλ ιχζε ζε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ηνπο βαζαλίδνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο Βνεζφο Οπηηθήο & Οπηηθνκεηξίαο
εθηειείο ζπληαγέο, επηζθεπάδεηο γπαιηά νξάζεσο θαη γπαιηά ειίνπ θαη γεληθφηεξα είζαη ζε ζέζε λα θάλεηο θάζε είδνπο
ππνζηεξηθηηθή εξγαζία ζε έλα θαηάζηεκα Οπηηθψλ. Οινθιεξψλνληαο κε επηηπρία ηε θνίηεζή ζνπ ζην ΗΔΚ ΑΛΦΑ, έρεηο
ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα εμειηρζείο ζε πεξηδήηεην επαγγεικαηία ζην ρψξν ησλ νπηηθψλ!

19. Τομέασ Φαρμάκων & Καλλυντικών
Ζ βηνκεραλία ησλ Φαξκάθσλ θαη ησλ Καιιπληηθψλ δηαγξάθεη ζπλερή αλνδηθή πνξεία θαη παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε
θεξδνθνξία.Ταπηφρξνλα, ν θιάδνο Φαξκάθσλ & Καιιπληηθώλ απνηειεί έλαλ πνιπζχλζεην ηνκέα εξγαζίαο πνπ απαηηεί
εμεηδίθεπζε θαη επαγγεικαηίεο κε βαζηά γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τα Η.ΗΔΚ ΑΛΦΑ ζνπ παξέρνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο, ηελ πνηνηηθή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεζαη, γηα λα μερσξίζεηο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα αλαδεηρζείο ζε θνξπθαίν επαγγεικαηία ζηνλ θιάδν Φαξκάθσλ & Καιιπληηθψλ.
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Ειδικότητεσ
α. Σεχνικόσ Υαρμϊκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προώόντων
Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, είλαη γλσζηφ φηη νη θαιχηεξεο «ζπληαγέο» Οκνξθηάο θαη Υγείαο παξαζθεπάδνληαη
ρεηξνπνίεηα, κε θπζηθά πιηθά, θαη έρνπλ ηα πην εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Αλ είζαη δεκηνπξγηθφο θαη κεζνδηθφο, ζε
ελδηαθέξεη ν ρψξνο ηεο Υγείαο θαη ζέιεηο λα αθνινπζήζεηο έλα επάγγεικα κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο εμέιημεο, ε
εηδηθφηεηα «Σερληθόο Φαξκάθσλ, Καιιπληηθώλ θαη παξεκθεξώλ πξντόλησλ» είλαη απηή πνπ ζνπ ηαηξηάδεη. Με ηηο
ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζεηο, αιιά θαη κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα είζαη ζε ζέζε λα παξαζθεπάδεηο
θάξκαθα, θαιιπληηθά θαη άιια παξεκθεξή πξντφληα, θαη θαη’ επέθηαζε λα εμειηρζείο ζε πεξηδήηεην ζηέιερνο ζην ρψξν
ηεο Υγείαο, θαη ηεο Φεκηθήο βηνκεραλίαο γεληθφηεξα.

β. Βοηθόσ Υαρμακεύου
Ο ρψξνο ηνπ θαξκαθείνπ κε δηαξθή αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη, αλαδεηά δξαζηήξηα θαη εμεηδηθεπκέλα
ζηειέρε γηα ηε ζηειέρσζή ηνπ. Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο θαη ν αληαγσληζκφο θαηεπζχλνπλ
ηνλ θαξκαθνπνηόλα αλαδεηήζεη εμεηδηθεπκέλνπο ζην αληηθείκελν εξγαδφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη θαη λα
επεθηείλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Οη ζπνπδέο ζηελ εηδηθφηεηα «Βνεζόο Φαξκαθείνπ» κε ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε
πνπ παξέρνπλ, ζα ζε πξνεηνηκάζνπλ λα αλαιάβεηο ελεξγφ ξφιν κέζα ζην θαξκαθείν, λα παξαζθεπάζεηο, λα εθηειέζεηο
ζπληαγέο, λα επεμεγήζεηο ζηνπο πειάηεο θαη γεληθφηεξα λα ζπκβάιεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαξκαθείνπ, ψζηε λα επηηχρεηο
ζην θαξκαθεπηηθφ θιάδν.
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