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Αγαπθτοί απόφοιτοι/εσ 

Ο Οδθγόσ αυτόσ ζχει ςκοπό τθν πλθροφόρθςι ςασ για τισ διακζςιμεσ επιλογζσ εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ  μετά τθν αποφοίτθςι ςασ από το Λφκειο. Ειδικότερα, διακζτει 

πλθροφορίεσ για όςουσ και όςεσ πιραν μζροσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ αλλά και 

όςουσ/εσ επζλεξαν να μθν ςυμμετάςχουν ςτισ Πανελλαδικζσ και να ςυνεχίςουν τθν 

εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ τουσ ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ και φορείσ κατάρτιςθσ.  

τον Οδθγό κα βρείτε επίςθσ επιςθμάνςεισ βοθκθτικζσ ςτθν επιλογι των 

ςχολϊν/τμθμάτων  πριν τθ ςυμπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου (Πανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ), χριςιμεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ για τθ διενζργεια των Σεςτ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ και θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ  που αφοροφν ςτα επαγγελματικά προφίλ, 

επαγγελματικζσ μονογραφίεσ και επαγγελματικά δικαιϊματα.  Ο Οδθγόσ παράλλθλα 

αποτελεί και ζνα μζςο γνωριμίασ με τισ υπθρεςίεσ Συμβουλευτικήσ και Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ που παρζχονται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ηρακλείου για όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ,  δωρεάν. 

 

1. Επιλογζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μετά τθν  αποφοίτθςθ 

από το ΓΕ.Λ. ι το ΕΠΑ.Λ.  

 

ΓΕ.Λ. (επ. 4) 
Απολυτιριο

ΕΠΑ.. Ο.Α.Ε.Δ
Πτυχίο (ωσ το 2022) 
μετά Β.Ε.Κ./ (επιπ.3)

Πιςτοποίθςθ

ΕΠΑ.Λ. (επ.4)
(Απολυτιριο)

+ Πτυχίο    

Μακθτεία  (+ 1 ζτοσ)
Πιςτοποίθςθ /Δίπλωμα 
Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (επ.5) 
ΚΑΣΑΣΑΚΣΘΡΙΕ ΓΙΑ Α.Ε.Ι.

•Α.Ε.Κ. (επ.6)
•Α..ΠΑΚ.Σ.Ε.
•Παν/μια Κφπρου
•τρατιωτικζσ ςχολζσ,
Λιμενικό, Αςτυνομία, 
Πυροςβεςτικι
•Α.Ε.Ν.

ΔΚ.Ε.Κ. , Κ.Ε.Κ. Τπ. Σουριςμοφ,
Κ.Ε.Κ.  Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Ε.Κ. Τπ. Αγρ. Αν.,
Κ.Ε.Κ. Βενιηελείου Νοςοκομείου
(Β.Ε.Κ.-Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ 
/Πιςτοποίθςθ-επ.5) ΚΑΣΑΣΑΚΣΘΡΙΕ ΓΙΑ Α.Ε.Ι.

•χολι ξεναγϊν (2 ζτθ) (Δίπλωμα, 
χωρίσ επίπεδο )
•Ωδεία, ςχολζσ υποκριτικισ, χοροφ 

Νζα Εξζταςθ το 
2023

ι χωρίσ εξζταςθ 
(10%) για 2 χρόνια

Άλλεσ ςχολζσ 
κατάρτιςθσ  ΕΠΑ.. 

Ε.Α.Π.
από 23 
ετϊν…

 

 

ΓΕ.Λ.= Γενικό Λφκειο 
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ΕΠΑ.Λ.= Επαγγελματικό Λφκειο  

ΕΠΑ..= Επαγγελματικι χολι Ο.Α.Ε.Δ. 

Ε.Α.Π. = Ελλθνικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο 

τον παραπάνω πίνακα διευκρινίηεται ότι:  

*Η  πρόςβαςθ από τα ΕΠΑ.Λ. ςτισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ και τα ςϊματα αςφαλείασ αφορά 

ςτισ ςχολζσ Τπαξιωματικϊν. Τπάρχουν τμιματα μθ προςβάςιμα από τα ΕΠΑ.Λ. ςτα Α.Ε.Κ. 

και επίςθσ περιοριςμζνο ποςοςτό ςτον αρικμό των ειςακτζων ςε ςχζςθ με τα ΓΕ.Λ. όςων 

ςυμμετζχουν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ.  

** Αναφζρονται μόνο τα Δ.Κ.Ε.Κ. ςτθν περιοχι του Ηρακλείου. Τπάρχει όμωσ δυνατότθτα 

φοίτθςθσ και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

***Ο αρικμόσ που αναγράφεται ςτα παραπάνω πλαίςια αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο κατάταξθσ 

του τίτλου που χορθγείται από το κάκε ςχολείο ι εκπαιδευτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουκεί: 

ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΟΝΣΩΝ

ΕΠΚΠΕΔΟ      ΣΚΣΛΟ
1 Απολυτιριο ΔΗΜΟΣΚΚΟΤ
2 Απολυτιριο ΓΤΜΝΑΚΟΤ
3 Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΧΟΛΘ (ΕΠΑ..)
4 Απολυτιριο ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
4 Απολυτιριο Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
4 Πτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ – ΕΠΑ.Λ.
5 Πτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ, Εκπαίδευςθσ και  

Κατάρτιςθσ, Επιπζδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Σάξθ Μακθτείασ)
5 Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΘ, ΕΠΙΠΕΔΟΤ 5 – Ι.Ε.Κ.
5 Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΣΕΡΩΝ ΧΟΛΩΝ
6 Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
8 Διδακτορικό Δίπλωμα

 

Σα διαφορετικά επίπεδα ςπουδϊν ςθμαίνουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιϊματα 

και διαφορετικι άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. 

 

2. Θ πιο ςφντομθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

α. Απόφοιτοι/εσ ΓΕ.Λ.  

Εκτόσ από τουσ/τισ αποφοίτουσ που κα ειςαχκοφν ςε Α.Ε.Κ., τρατιωτικζσ χολζσ, ϊματα 

Αςφαλείασ, Α.Ε.Ν., Α..Σ.Ε. μετά από Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, ι όςουσ/εσ επιλζξουν τθ 
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φοίτθςθ ςε Κ.Ε.Κ.  και άλλεσ ςχολζσ  και κα  ςυνεχίηουν τισ ςπουδζσ τουσ, για τουσ/τισ  

υπόλοιπουσ/εσ απόφοιτουσ/εσ θ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι πιο ςφντομθ. 

-Δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ΕΠΑ.Λ. για δφο χρόνια, για τθν απόκτθςθ Πτυχίου (επίπεδο 4). 

Παρακολοφκθςθ μόνο μακθμάτων του τομζα ςτθ Β’ τάξθ και τθσ ειδικότθτασ ςτθ Γ’. 

-τθ ςυνζχεια, ςυμμετοχι ςτθ Μακθτεία για άλλο ζνα χρόνο μετά τθν αποφοίτθςθ από το 

ΕΠΑ.Λ. και αναβάκμιςθ του πτυχίου ςε επίπεδο 5 μετά από εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε Α.Ε.Κ. μζςω Κατατακτθρίων Εξετάςεων 

(εξετάςεισ ςε μακιματα που ορίηει θ ςχολι/το τμιμα). 

-Πρόςβαςθ ςτα Κ.Ε.Κ., ςτο 3ο εξάμθνο  αν πρόκειται για τθν ίδια ειδικότθτα ι ςτο 1ο 

εξάμθνο  για νζα ειδικότθτα μετά τθν αποφοίτθςθ από το ΕΠΑ.Λ.. Σο πτυχίο, μετά από 

εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  είναι επίπεδου 5). Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε Α.Ε.Κ. 

μζςω Κατατακτθρίων Εξετάςεων (εξετάςεισ ςε μακιματα που ορίηει θ ςχολι/το τμιμα). 

β. Απόφοιτοι/εσ ΕΠΑ.Λ.  

Εκτόσ από τουσ/τισ αποφοίτουσ που κα ειςαχκοφν ςε Α.Ε.Κ., τρατιωτικζσ χολζσ, ϊματα 

Αςφαλείασ, Α.Ε.Ν., Α..Σ.Ε. μετά από Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, ι όςουσ/εσ επιλζξουν τθ 

φοίτθςθ ςε Κ.Ε.Κ.  και άλλεσ ςχολζσ  και κα  ςυνεχίηουν τισ ςπουδζσ τουσ, για τουσ/τισ  

υπόλοιπουσ/εσ απόφοιτουσ/εσ θ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ είναι άμεςθ με το πτυχίο του 

ΕΠΑ.Λ. 

ε περίπτωςθ ενδιαφζροντοσ για δεφτερθ ειδικότθτα του ίδιου τομζα απαιτείται εκ νζου 

φοίτθςθ ςτο ΕΠΑ.Λ. για ζνα χρόνο  με παρακολοφκθςθ μόνο μακθμάτων του τθσ νζασ 

ειδικότθτασ ςτθ Γ’τάξθ. ε περίπτωςθ αλλαγισ τομζα απαιτείται θ παρακολοφκθςθ μόνο 

μακθμάτων του τομζα ςτθ Β’ τάξθ και τθσ ειδικότθτασ ςτθ Γ’. 

-υμμετοχι ςτθ Μακθτεία για άλλο ζνα χρόνο μετά τθν αποφοίτθςθ από το ΕΠΑ.Λ. και 

αναβάκμιςθ του πτυχίου ςε επίπεδο 5 μετά από εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε Α.Ε.Κ. μζςω Κατατακτθρίων Εξετάςεων (εξετάςεισ ςε μακιματα 

που ορίηει θ ςυγκεκριμζνθ ςχολι/το τμιμα). 

-Πρόςβαςθ ςτα Κ.Ε.Κ. , ςτο 3ο εξάμθνο  αν πρόκειται για τθν ίδια ειδικότθτα ι ςτο 1ο 

εξάμθνο  για νζα ειδικότθτα. Σο πτυχίο, μετά από εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  

είναι πτυχίου ςε επίπεδο 5). Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε Α.Ε.Κ. μζςω Κατατακτθρίων 

Εξετάςεων (εξετάςεισ ςε μακιματα που ορίηει θ ςυγκεκριμζνθ ςχολι/το τμιμα). 
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ΤΟΜΕΙΣ

Ηλεκηπολογίαρ,

Ηλεκηπονικήρ

και Αςηομαηιζμού

Μησανολογίαρ

Δομικών Έπγων,

Δομημένος 

Πεπιβάλλονηορ

και Απσιηεκηονικού 

Σσεδιαζμού

Διοίκηζηρ και

Οικονομίαρ

Γεωπονίαρ,  

Τποθίμων

και 

Πεπιβάλλονηορ

Εθαπμοζμένων

Τεσνών

Υγείαρ, - Ππόνοιαρ-

Εςεξίαρ

Ναςηιλιακών 

Επαγγελμάηων

Πληποθοπικήρ

Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

 

*Αναηθτείςτε τισ ειδικότθτεσ ςτισ ιςτοςελίδεσ των ΕΠΑ.Λ. Η λειτουργία μιασ Ειδικότθτασ ςτθ 

Γ’ τάξθ πολλζσ φορζσ εξαρτάται από το ενδιαφζρον επαρκοφσ αρικμοφ  μακθτϊν/τριϊν. 

3. Σάξθ Μακθτείασ 

Πτυχίο  επιπ. 5 
μετά από 

πιςτοποίθςθ

υντάξιμοσ χρόνοσ

Αςφάλεια ζναντι 
ατυχιματοσ και 

αςκζνειασ

Αμοιβι 75% του 
κατϊτατου 

θμερομιςκίου

Σάξθ Μακθτείασ

μετά τθν αποφοίτθςθ

Φοίτθςθ- Σίτλοι πουδϊν

• ΕΠΑ.Λ. & Επιχείρθςθ 
• Εργαςτιρια ςτο ςχολείο

Με τθν ολοκλιρωςθ: Βεβαίωςθ, μετά τθν 
πιςτοποίθςθ: Πτυχίο επιπζδου 5

Πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
μζςω ΚΑΣΑΣΑΚΣΘΡΙΩΝ εξεταςεων

υμμετοχι και ςε ευρωπαϊκά 
προγράμματα

 

 

  τθν περίπτωςθ που ο/θ μακθτισ/τρια ςυνεχίηει ςτθν τάξθ τθσ Μακθτείασ,  για 4 θμζρεσ 

τθν εβδομάδα εργάηεται ςε επιχείρθςθ και τθν 5θ θμζρα παρακολουκεί ςτο ΕΠΑ.Λ. 

εργαςτθριακά μακιματα.  

Κατατακτιριεσ Εξετάςεισ για τα  Α.Ε.Ι.: Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε κατατακτιριεσ 

εξετάςεισ για φοίτθςθ ςτα Α.Ε.Ι. μετά αποφοίτθςθ ςασ από τθ Μακθτεία  με εξετάςεισ ςε 

3 μακιματα (και φλθ) που ορίηει θ ςχολι/τμιμα που ςασ ενδιαφζρει (ποςοςτό 1%-5%). 
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4. Σα Δ.Ι.Ε.Κ. (Δθμόςια  Ινςτιτοφτα  Επαγγελματικισ  Κατάρτιςθσ) 

Πρόςβαςθ ςτα Δ.Ι.Ε.Κ. (2 φάςεισ)
ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 

με Παράλλθλο Μθχανογραφικό 

ι/και με Αίτθςθ

ΕΠΑ.Λ.

Δυνατότθτα εγγραφισ ςτα Κ.Ε.Κ. με φοίτθςθ μόνο 3 εξαμινων  (εγγραφι ςτο 3ο

εξάμθνο) ςτθν ίδια Ειδικότθτα ι 5 εξαμινων για τθν απόκτθςθ νζασ Ειδικότθτασ

Πιςτοποίθςθ/επίπ. 5.

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  ΑΠΟΦΟΚΣΩΝ Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΑ ΚΑΚ ΣΗΝ ΠΚΣΟΠΟΚΗΗ ΣΟΤ 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Ε ΚΑΣΑΣΑΚΣΘΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Α.Ε.Ι.

 

 

ΔΘΜΟΙΑ Ι.Ε.Κ. -ΠΑΡΑΛΛΘΛΟ ΜΘΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ (Π.Μ.Δ.)

Οι υποψιφιοι ςτθν ίδια αποκλειςτικι προκεςμία (πζρυςι ιταν  19-7 ζωσ  28-7-2021) 
με τον ίδιο προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), μποροφν να υποβάλουν το 
Παράλλθλο Μθχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα Δθμόςια Κ.Ε.Κ., για εγγραφι ςε 
δθμόςιο Κ.Ε.Κ.
Δικαιοφχοι υποβολισ του Παράλλθλου Μθχανογραφικοφ Δελτίου για ειςαγωγι ςτα 
Δθμόςια Κ.Ε.Κ. είναι: 
1.Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ και ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ θμερθςίων ι εςπερινϊν ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. 
2.Οι τελειόφοιτοι των θμερθςίων ι εςπερινϊν ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. του τρζχοντοσ ςχολικοφ 
ζτουσ που δεν ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. του 2021. Η 
δθμιουργία του προςωπικοφ κωδικοφ αςφαλείασ (password) από αυτοφσ τουσ 
υποψθφίουσ για υποβολι Παράλλθλου Μθχανογραφικοφ Δελτίου, γίνεται ςτο 
ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. που φοιτοφςαν.
Σο κριτιριο ειςαγωγισ ςτα Κ.Ε.Κ.
κα είναι ο βακμόσ απολυτθρίου.
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2θ Φάςθ: Οι τελειόφοιτοι και 
υποψιφιοι οι οποίοι δεν 
κατόρκωςαν να καταλάβουν 
κάποια από τισ κζςεισ 
καταρτιηόμενων ςε δθμόςιο Κ.Ε.Κ., 
οι οποίεσ διατίκενται προσ κάλυψθ 
με τθν υποβολι Παράλλθλου 
Μθχανογραφικοφ Δελτίου, μποροφν 
να υποβάλουν αίτθςθ για κάλυψθ 
κζςθσ καταρτιηόμενο

Οι κζςεισ καταρτιηόμενων οι οποίεσ 
παραμζνουν κενζσ, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
υποβολισ του Παράλλθλου 
Μθχανογραφικοφ, διατίκενται 
προσ κάλυψθ με αίτθςθ (5 
επιλογζσ) και λαμβάνονται υπόψθ  
& κοινωνικά   κριτιρια 

Ι.Ε.Κ. ΜΕ ΑΙΣΘΘ 

άρκ. 25, ν. 4763/2020 , τ. Αϋ254 και Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Κ.Ε.Κ.

 

Ι.Ε.Κ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΣΟΤ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 

1Ο ΔΚ.Ε.Κ.  (Ηράκλειο) 

 ΒΟΗΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΚΟΚΟΜΩΝ  

 ΣΕΛΕΧΟ ΔΚΑΣΡΟΦΗ ΚΑΚ ΔΚΑΚΣΟΛΟΓΚΑ  

   ΣΕΛΕΧΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΚΣΗΡΚΟΤ – ΦΟΡΟΣΕΧΝΚΚΟΤ ΓΡΑΦΕΚΟΤ  

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΜΑΓΕΚΡΚΚΗ ΣΕΧΝΗ, ΑΡΧΚΜΑΓΕΚΡΑ (CHEF)   

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ  

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΑΚΙΗΣΚΚΗ ΣΕΧΝΗ ΚΑΚ ΜΑΚΚΓΚΑΖ   

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΚΗ (ΠΟΛΤΜΕΑ /WEB DESIGNER- 

DEVELOPER/ VIDEO GAMES)-  1ο  Ε.Κ.  

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΣΟΤΡΚΣΚΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΚ ΕΠΚΧΕΚΡΗΕΩΝ ΦΚΛΟΞΕΝΚΑ (ΤΠΗΡΕΚΑ 

ΤΠΟΔΟΧΗ, ΤΠΗΡΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΓΝΩΚΑ )  

 ΔΚΑΩΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΙΕΝΟΦΟΡΟΤ  

2Ο ΔΚ.Ε.Κ.  (Ηράκλειο) 

 ΒΟΗΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΚΚΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΚΔΚΚΕ ΠΑΙΗΕΚ  

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΑΚΙΗΣΚΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΚΑ –ΚΑΛΛΩΠΚΜΟΤ ΝΤΧΚΩΝ ΚΑΚ 

ΟΝΤΧΟΠΛΑΣΚΚΗ 

  ΣΕΛΕΧΟ ΑΦΑΛΕΚΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΚ ΤΠΟΔΟΜΩΝ  

  ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΕΚΩΝ ΚΑΚ ΑΡΧΑΚΟΛΟΓΚΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΣΟΤΡΚΣΚΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΚ ΕΠΚΧΕΚΡΗΕΩΝ ΦΚΛΟΞΕΝΚΑ 

  ΒΟΗΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΚΟΤ 
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Κ.Ε.Κ. Τπ. Σουριςμοφ (Κοκκίνι Χάνι) 

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΣΟΤΡΚΣΚΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΚ ΕΠΚΧΕΚΡΗΕΩΝ ΦΚΛΟΞΕΝΚΑ (ΤΠΗΡΕΚΑ 

ΤΠΟΔΟΧΗ - ΤΠΗΡΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΓΝΩΚΑ) 

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΜΑΓΕΚΡΚΚΗ ΣΕΧΝΗ – ΑΡΧΚΜΑΓΕΚΡΑ (CHEF) 

  ΣΕΧΝΚΚΟ ΑΡΣΟΠΟΚΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΚΚΗ 

  Κ.Ε.Κ.  Ο.Α.Ε.Δ. (Τπουργείο Εργαςίασ) 

 ΒΟΗΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΚΟΚΟΜΩΝ 

 ΣΕΛΕΧΟ ΔΚΟΚΚΗΗ ΚΑΚ ΟΚΚΟΝΟΜΚΑ 

 ΣΕΛΕΧΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΤ ΛΟΓΚΣΗΡΚΟΤ-ΦΟΡΟΣΕΧΝΚΚΟΤ ΓΡΑΦΕΚΟΤ 

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΜΗΧΑΝΚΚΟ ΙΕΡΜΚΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΚ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΚΟΤ ΚΑΚ ΦΤΚΚΟΤ ΑΕΡΚΟΤ 

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΡΟΝΚΚΗ  

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΣΟΤΡΚΣΚΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΚ ΕΠΚΧΕΚΡΗΕΩΝ  ΦΚΛΟΞΕΝΚΑ (ΤΠΗΡΕΚΑ 

ΤΠΟΔΟΧΗ, ΤΠΗΡΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΓΝΩΚΑ )  

 ΣΕΧΝΚΚΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΚΚΩΝ ΚΑΚ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΚΟΝΣΩΝ 

Κ.Ε.Κ. Τπ. Αγρ. Ανάπτυξθσ (Αμπελοφηοσ)  

ΣΕΧΝΚΚΟ ΙΕΡΜΟΚΗΠΚΩΝ ΚΑΚ  ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΩΝ ΤΠΟ ΚΑΛΤΨΗ 

Κ.Ε.Κ. Βενιηελείου Νοςοκομ. (Τπουργ. Τγείασ )  

ΒΟΗΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΚΚΗ ΓΕΝΚΚΗ ΝΟΗΛΕΚΑ 

Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. (Τπουργ. Τγείασ) 

ΔΚΑΩΣΗ -ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΙΕΝΟΦΟΡΟΤ 

 

*Κάποιεσ από τισ παραπάνω ειδικότθτεσ  λειτουργοφν ςε πιο προχωρθμζνα εξάμθνα από το 

1ο που οι φετινοί/ζσ απόφοιτοι/εσ κα εγγραφοφν. Αναηθτείςτε  τισ ειδικότθτεσ ςτισ 

ιςτοςελίδεσ των Δ.Κ.Ε.Κ. και επίςθσ για τισ  άλλεσ περιοχζσ τθσ Κριτθσ και τθσ υπόλοιπθσ 

Ελλάδασ,  εάν ςασ ενδιαφζρει. Σο Παράλλθλο Μθχανογραφικό μπορεί να ςυμπλθρωκεί 

από όλουσ και όλεσ αςχζτωσ αν ςυμμετείχαν ι όχι  ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ. 

  Κατατακτιριεσ Εξετάςεισ για τα  Α.Ε.Ι.: Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε κατατακτιριεσ 

εξετάςεισ για φοίτθςθ ςτα Α.Ε.Ι. μετά αποφοίτθςθ ςασ από τα Ι.Ε.Κ. με εξετάςεισ ςε 3 

μακιματα (και φλθ) που ορίηει θ ςχολι/τμιμα που ςασ ενδιαφζρει (ποςοςτό 1%-5%). 
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5. Θ ΕΠΑ.. του Ο.Α.Ε.Δ. 

Αν κάποιοσ μακθτισ ι μακιτρια ενδιαφζρεται να ενταχκεί ςτθν αγορά εργαςίασ  μετά τθν 

αποφοίτθςθ μπορεί να επιλζξει και τθ φοίτθςθ ςε Επαγγελματικι χολι (ΕΠΑ..) του 

Ο.Α.Ε.Δ. Προςοχι!! Σο επίπεδο του πτυχίου μετά από Πιςτοποίθςθ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  είναι 

κατϊτερο από του ΕΠΑ.Λ. και των Κ.Ε.Κ. (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι  πτυχίο  επιπζδου 3.  

ΕΠΑ.. Ο.Α.Ε.Δ. -Θράκλειο

•Διετισ φοίτθςθ
•Ειςαγωγι: 15-23 ετϊν, με μοριοδότθςθ (βακμόσ 
τίτλου, κοινωνικά & οικονομικά κριτιρια)
•Πρακτικι άςκθςθ παράλλθλα με τθν εκπαίδευςθ
•Μακθτεία με αμοιβι και αςφάλιςθ
•Αμοιβι 75% ανειδίκευτου εργάτθ
•Μζχρι το 2022 Πτυχίο, μετά Βεβαίωςθ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. Εξετάςεισ 
Πιςτοποίθςθσ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (επίπ.3). 

 

Οι  τρζχουςεσ ειδικότθτεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

ΕΠΑ..  Ο.Α.Ε.Δ. Ηρακλείου

•Βοθκϊν Γενικισ Βρεφοκομίασ
•Κομμωτικισ τζχνθσ
•Μαγειρικισ τζχνθσ
•Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων
•Σεχνιτϊν θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν
•Σεχνιτϊν κερμικϊν και υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων
•Σεχνιτϊν μθχανϊν & ςυςτθμάτων αυτοκινιτου
•Σεχνιτϊν υποςτιριξθσ ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν
•Τπαλλιλων οικονομικϊν κακθκόντων

 

 *Χρειάηεται ςυνεχισ ενθμζρωςθ για τθν προςκικθ ι αφαίρεςθ ειδικοτιτων από τθ μία 

χρονιά ςτθν άλλθ. 
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6. χολζσ για εναςχόλθςθ με γεωργοκτθνοτροφικά επαγγζλματα 

εκτόσ Κριτθσ. 

χολι Επαγγελμάτων 
Κρζατοσ
Σρίμθνθ διάρκεια

Θεωρθτικι διδαςκαλία και 
πρακτικι άςκθςθ

Πρωινζσ και απογευματινζσ 

Δθμόςιεσ : Θεςςαλονίκθ, Ακινα, 
Λάριςα
Βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ ικανότθτασ 
κρεοπϊλθ ι  εκδοροςφαγζα 

Απαραίτθτο προκειμζνου να μποροφν να απαςχολθκοφν ςε 
κρεοπωλείο, εργαςτιριο κρεάτων ι ςφαγείο.

29

 

 

*Θ Γαλακτοκομικι  ΕΠΑ.. ςτα Γιάννενα  κα λειτουργιςει ςτο εξισ ωσ ειδικότθτα των 

ΔΙ.Ε.Κ. 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΘ ΕΠΑ.. (Δ.Ι.Ε.Κ.) 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΣΘ 
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΤΡΟΚΟΜΙΑ

Ιεωρθτικά μακιματα που 
καλφπτουν όλο το φάςμα του κλάδου τθσ 
γαλακτοκομίασ (και γενικότερα του 
κλάδου των τροφίμων), διενζργεια όλων 
των απαραίτθτων χθμικϊν και 
μικροβιολογικϊν ελζγχων ςτο γάλα και 
τα παράγωγά του.

Παράλλθλα, οι ςπουδαςτζσ 
εκπαιδεφονται ςτθν παραςκευι όλων 
των τφπων τυριϊν και λοιπϊν 
γαλακτοκομικϊν προϊόντων (γιαοφρτι, 
παγωτό, βοφτυρο κ.λπ.).
Η χολι διακζτει οικοτροφείο.

Διετισ φοίτθςθ/ Εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ 
επιπ. 3

 

*Τπάρχουν οι ίδιεσ και άλλεσ ειδικότθτεσ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Σο παράδειγμα 

είναι ενδεικτικό. 
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7. Προςβαςιμότθτα αποφοίτων  ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, ςτρατιωτικζσ ςχολζσ,  ςϊματα αςφαλείασ κ.α. 

Ομάδεσ ςχολϊν/τμθμάτων ανάλογα με το επιςτθμονικό πεδίο, 

για αποφοίτουσ ΓΕ.Λ.

3 Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ  & 4 Πεδία

Ανκρωπιςτικϊν 
πουδϊν

Θετικϊν πουδϊν & 
Τγείασ με 

Μακθματικά 

Θετικϊν πουδϊν και 
Τγείασ με 

Βιολογία

πουδϊν Οικονομίασ 
& Πλθροφορικισ

1ο Επις.Πεδίο

Φιλολογίεσ (Ελλθνικι και 
Ξζνεσ), Νομικι, Φιλοςοφία, 

Πολιτικζσ Επιςτιμεσ, 
Ψυχολογία, Ιεολογία,  

Δθμόςια Διοίκθςθ, Διεκνείσ 
και Ευρωπαϊκζσ  πουδζσ , 

Μ.Μ.Ε., Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ, Σζχνεσ και 
Πολιτιςμόσ, ςπουδζσ 

διαφόρων γεωγραφικϊν  
περιοχϊν…

2ο Επιςτ. Πεδίο

Ιετικζσ Επιςτιμεσ , 
Πολυτεχνικζσ χολζσ,  
Βιολογία, Γεωγραφία, 
Αγροτικι ανάπτυξθ, 

Γεωπονία,  Δαςολογία, 
Σεχνολογία Σροφίμων-

Διατροφισ   τατιςτικι & 
Αςφαλιςτικι, Πλθροφορικι, 

Ψθφιακά υςτιματα, 
Επιςτιμεσ τθσ κάλαςςασ...

4ο Επις. Πεδίο

Αγροτικι ανάπτυξθ, 
Οικονομία, , Γεωγραφία 

Πλθροφορικι, 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων  

(και τουριςμοφ), 
Δθμόςια Διοίκθςθ, 

Διεκνείσ και 
Ευρωπαϊκζσ  πουδζσ, 

Μ.Μ.Ε.,  Κοινωνικζσ  
ςπουδζσ (1), Λογιςτικι, 

Πλθροφορικι, 
Παραγωγι και Διοίκθςθ 

τατιςτικι & 
Αςφαλιςτικι, Ψθφιακά 

υςτιματα  (+ τζχνθ)

3ο Επις. Πεδίο

Κατρικι, Φαρμακευτικι, 
Οδοντιατρικι, Κτθνιατρικι, 

Βιοιατρικζσ επιςτιμεσ, 
Νοςθλευτικι, 

Φυςικοκεραπεία, 
Εργοκεραπεία και επίςθσ 

Βιολογία, Αγροτικι 
ανάπτυξθ, Γεωπονία,  

Δαςολογία, 
Περιβαλλοντικζσ 

επιςτιμεσ, Διαιτολoγία-
Διατροφι, Σεχνολογία 

Σροφίμων   Πλθροφορικι 
(ςυγκεκριμ. εφαρμ.), 
Ψθφιακϊν τεχνϊν (1), 

Επιςτιμεσ τθσ κάλαςςασ...

 

*ε κάποιεσ ςχολζσ απαιτείται επιπλζον εξζταςθ/ςεισ ςε ειδικό/ά μάκθμα/τα  ι Πρακτικζσ 

Δοκιμαςίεσ  

**Τπάρχουν ςχολζσ ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο που μπορεί να επιλζξει κάποιοσ 

ανεξαρτιτωσ  Ομάδασ Προςανατολιςμοφ /Επιςτθμονικοφ πεδίου. 

 

Κοινά τμιματα ςε όλα τα Επιςτθμονικά Πεδία (ΓΕ.Λ.)
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ

Νθπιαγωγϊν ι Προςχολικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ
Παιδαγωγικό Ειδικισ Αγωγισ (όχι όμωσ το αντίςτοιχο τμιμα τθσ ςχολισ 

Εκπαιδευτικισ & Κοινωνικισ Πολιτικισ του ΠΑ.ΜΑΚ.)
Μουςικά τμιματα 

Ιεάτρου 
Κινθματογράφου

χολι Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ
Σεχνϊν Θχου και Εικόνασ

Παραςτατικϊν και Ψθφιακϊν Σεχνϊν
Ψθφιακϊν Σεχνϊν και Κινθματογράφου
Κςτορίασ & Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ 

Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ και Κοινωνικισ Εργαςίασ
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Ειδικότερθ αναφορά ςε κάποιεσ ςχολζσ για απόφοιτουσ  ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. που 

ςυμμετζχουν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, ακολουκεί: 

 

ΧΟΛΕ ΠΕΔΙΑ  ΓΕ.Λ ΣΟΜΕΙ  ΕΠΑ.Λ.

ΕΚΚΛΘΙΑΣΙΚΕ 

ΑΚΑΔΘΜΙΕ

1ο, 2ο

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 1ο, 2ο, 4ο Κοινι ομάδα

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 1ο,2ο, 3ο, 4ο Κοινι ομάδα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΘ 1ο,2ο, 3ο, 4ο Κοινι ομάδα

ΑΣΕ(Ρ/Κ) 1ο,  4ο Διοίκθςθσ και Οικονομίασ

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 2ο

Κ 2ο, 4ο

ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 2ο, 4ο Κοινι ομάδα

Α 1ο, 3ο, 4ο

ΑΝ 3ο

ΑΕΝ 2ο,  4ο Κοινι ομάδα

ΑΠΑΙΣΕ 2ο

 Μθχανολογίασ

 Ηλεκτρολογίασ, 

Ηλεκτρονικισ και  

Αυτοματιςμοφ

 Δομικϊν ζργων. 

Δομθμζνου 

Περιβάλλοντοσ και 

Αρχιτεκτονικοφ 

χεδιαςμοφ

 Ναυτιλιακϊν 

Επαγγελμάτων

 

 

Α..Σ.Ε.= Ανϊτερθ χολι Σουριςτικισ  Εκπαίδευςθσ 

 .Κ.= χολι Κκάρων 

..Α..= τρατιωτικι χολι Αξιωματικϊν ωμάτων 

.Α.Ν.= χολι Αξιωματικϊν Νοςθλευτικισ 

Α.Ε.Ν.= χολι Αξιωματικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ 

Α..ΠΑΚ.Σ.Ε.= Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 

 

Ομάδεσ ςχολϊν/τμθμάτων  ανάλογα με τον τομζα φοίτθςθσ, για 

αποφοίτουσ ΕΠΑ.Λ. 

 
Ακολουκεί παράδειγμα για τουσ απόφοιτουσ/τεσ του τομζα Μθχανολογίασ και 

πίνακασ για τισ κοινζσ ςχολζσ ανεξαρτιτωσ τομζα φοίτθςθσ ςτο ΕΠΑ.Λ.. 
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ΣΟΜΕΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑ –ΧΟΛΕ/ΣΜΘΜΑΣΑ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΘ ΟΜΑΔΑ ΧΟΛΩΝ/ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΩ ΣΟΜΕΑ ΕΠΑ.Λ.
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Φιλολογίασ
Θεολογίασ

Μακθματικό
Ψυχολογίασ

Χθμείασ
Χθμικϊν Μθχανικϊν

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ

Σμιματα μθ προςβάςιμα από το ΕΠΑ.Λ.

Ξενόγλωςςεσ Φιλολογίεσ
Νομικι

Παιδαγωγικό Ειδικισ 
Αγωγισ

Αξιωματικϊν τρατοφ
Αςτυνομίασ
Λιμενικοφ 

Πυροςβεςτικισ

40

 

 

Τπενκυμίηεται ότι:                                      

Η πρόςβαςθ ςτο πανεπιςτιμιο γίνεται ςε ςχολζσ και τμιματα που ςχετίηονται με τον 

Σομζα φοίτθςθσ ςτο ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτιτωσ Ειδικότθτασ που επιλζχκθκε ςτθ Γ’ Λυκείου.  

Επιςθμαίνεται ότι: 

*Η πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπ/ςθ και ςτισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ και ςϊματα 

αςφάλειασ κ.α. (μόνο Τπαξιωματικϊν για μακθτζσ ΕΠΑ.Λ.) γίνεται μόνο μζςω  

Πανελλαδικϊν εξετάςεων.  

** Τπάρχουν ςχολζσ ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο που μπορεί να επιλζξει κάποιοσ 

ανεξαρτιτωσ του τομζα και τθσ ειδικότθτασ που φοίτθςε (κοινζσ ςχολζσ) . 

***ε κάποιεσ ςχολζσ απαιτείται επιπλζον εξζταςθ/ςεισ ςε ειδικό/ά μάκθμα/τα  ι 

Πρακτικζσ Δοκιμαςίεσ  
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8. Πανεπιςτιμιο Κφπρου 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ &
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ 
ΚΤΠΡΟΤ

•Αίτθςθ μετά τθν ανακοίνωςθ των βακμϊν Πανελλαδικϊν (Ιοφλιοσ)

•Διαδικτυακι υποβολι

•Βεβαίωςθ βακμϊν Πανελλαδικϊν  χωρίσ ςυντελεςτζσ

•Ειςαγωγι με το ςφνολο των μορίων ςε ςχολζσ του ίδιου πεδίου

•ε κενζσ κζςεισ γίνεται δεφτερθ επιλογι.  Ιςχφει θ κατθγορία του 10 % 
για τα δφο επόμενα χρόνια.

 

 

9. Ε.Α.Π. /Ελλθνικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο

ΦΕΣΟ θ υποβολι των αιτιςεων κα γίνει αποκλειςτικά μζςω 
διαδικτφου, από τθν 29θ Μαρτίου 2022 και ϊρα 11:59 π.μ., 
ζωσ τθν 31θ Μαΐου 2022 και ϊρα 11:59 π.μ.

Για τθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριϊν κα τθρθκεί ςειρά 
προτεραιότθτασ βαςιηόμενθ ςτον χρόνο υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ.

Ε.Α.Π.
Ελλθνικό 
Ανοιχτό 

Πανεπιςτιμιο

Δίδακτρα 
23+  ετϊν
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10. Πριν τθ ςυμπλιρωςθ Μθχανογραφικοφ Δελτίου 

Επιλογι χολισ/Σμιματοσ 

Πριν  τθ ςυμπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου όςων  ςυμμετζχουν ςτισ 

Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2022 κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

Ειδικότερα αναηθτείςτε: 

•Ζτθ ςπουδϊν
•Κατευκφνςεισ/τομείσ

•Επαγγελματικά Δικαιϊματα

Τπάρχουν ςχολζσ που φαίνονται ίδιεσ αλλά 
δεν ζχουν προςδιοριςμζνα με ΝΟΜΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ

ΑΝΑΗΘΣΕΙΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΣΙ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΣΩΝ 
ΧΟΛΩΝ/ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΠΡΙΝ ΣΟ ΜΘΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

υγκεκριμζνα, θ διάρκεια φοίτθςθσ μπορεί να διαφζρει από ςχολι ςε ςχολι ι από τμιμα 

ςε τμιμα, ακόμθ και ςε αυτά που φαίνεται ότι μοιάηουν ι ζχουν το ίδιο αντικείμενο 

ςπουδϊν. Η διάρκεια μπορεί να είναι 8 ι 10 εξάμθνα. Πολλζσ, αλλά όχι όλεσ,  ςχολζσ ι 

τμιματα διάρκειασ 10 εξαμινων χορθγοφν Ενιαίο και αδιάςπαςτο τίτλο ςπουδϊν 

μεταπτυχιακοφ επιπζδου( Integrated Master). Αναηθτείςτε προςεκτικά αυτι τθν 

πλθροφορία (Φ.Ε.Κ. 114 τα. Α’/04-08-2017) 

 

Ενδεικτικι αναφορά: 

 Μουςικϊν πουδϊν Ε.Κ.Π.Α. 

Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Σεχνολογιϊν (Παν/μιο Κωαννίνων) 

Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Παν/μιο Αιγαίου) 

Επιςτιμθσ Σροφίμων & Διατροφισ του Ανκρϊπου (Γεωπονικό Παν/μιο Ακινασ) 

Εικαςτικϊν τεχνϊν (Α..Κ.Σ.)….. 

Πολιτικϊν Μθχανικϊν (Δθμοκρίτειο, Ε.Μ.Π., Πατρϊν, Ιεςςαλίασ). 

 

 



17 
 

Επίςθσ πολλζσ ςχολζσ ι τμιματα ζχουν κατευκφνςεισ ι τομείσ περιςςότερουσ από άλλα 

που φαίνεται ότι μοιάηουν ι ζχουν το ίδιο αντικείμενο ςπουδϊν. Αναηθτείςτε τα πριν τθ 

ςυμπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου γιατί μπορεί να ςασ δϊςουν μια εξειδίκευςθ 

που δεν φαίνεται με τθν πρϊτθ ματιά αλλά ίςωσ ςασ ενδιαφζρει περιςςότερο. 

11. Επαγγελματικά Δικαιϊματα (αφορά όλουσ τουσ απόφοιτουσ) 

Για όςουσ και όςεσ  ςυμμετζχουν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ, για  όςουσ/εσ κα 

ςυμπλθρϊςουν Παράλλθλο Μθχανογραφικό Δελτίο για φοίτθςθ ςτα Δ.Ι.Ε.Κ. αλλα και για 

τα παιδιά που  κα ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ ςε κάποιο ίδρυμα ι φορζα,  κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

θμαντικι είναι θ ενθμζρωςι ςασ για τα επαγγελματικά δικαιϊματα πριν επιλζξετε μια 

ςχολι/ τμιμα, ειδικότθτα. Σο δικαίωμα εγγραφισ ςε Επαγγελματικοφσ υλλόγουσ (π.χ. 

φλλογοσ Ελλινων Ψυχολόγων) και Επιμελθτιρια, όπωσ το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

(Σ.Ε.Ε.), το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΓΕΩ.Σ.Ε.), το Οικονομικό Επιμελθτιριο 

Ελλάδασ κ.α. κακορίηει  τθν επαγγελματικι ςασ  δραςτθριότθτα. τθν αντίκετθ  περίπτωςθ, 

που θ ςχολι, το τμιμα, θ ειδικότθτα δεν εξαςφαλίηει αυτό το δικαίωμα με αντίςτοιχο νόμο,  

απαιτοφνται ειδικζσ προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ που ενδεχομζνωσ να ςασ 

ταλαιπωριςουν κατά τθν ζνταξι ςασ ςτθν αγορά εργαςίασ. Η Παιδαγωγικι και Διδακτικι 

Επάρκεια επίςθσ είναι ςθμαντικό να αναηθτείται ςτθ νομοκεςία που αφορά τθ ςχολι ι  

τμιμα επιλογισ ςασ,  αφοφ θ διδαςκαλία μπορεί να αποτελζςει  ακόμθ μια επαγγελματικι 

ςασ διζξοδο.  

 Προςοχι!!ε κάποιεσ ςχολζσ ι τμιματα των Α.Ε.Ι. απαιτείται να επιλζξετε από το 

πρόγραμμα ςπουδϊν ςυγκεκριμζνα μακιματα για να αποκτιςετε τθν Παιδαγωγικι 

Επάρκεια.  

 

Ακολουκοφν δφο παραδείγματα: 
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Παράδειγμα από το 1ο Πεδίο
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) -ΠΑ.ΜΑΚ.

Η επιλογι μεταξφ των κφριων γλωςςϊν (Ρϊςικα, Σουρκικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, ερβικά) κακορίηει και τθν 

επιλογι μίασ εκ των 3 κατευκφνςεων, Βαλκανικι, λαβικι, Ανατολικι. Χοριγθςθ επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ 
γλϊςςασ όχι όμωσ παιδαγωγικι επάρκεια (μόνο με ςχετικό μεταπτυχιακό).

ΓΛΩΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΣΘΝΘ)- Δ.Π.Θ.
Σρεισ τομείσ , επάρκεια διδαςκαλίασ  ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ  (Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Ρϊςικα,  Σουρκικά). Για 

παιδαγωγικι επάρκεια πρζπει να επιλεγοφν ςυγκεκριμζνα μακιματα.

ΓΛΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΒΟΛΟ) -ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ

Τποχρεωτικά 2 ξζνεσ γλϊςςεσ ( Κινεηικά , Αραβικά,  Κςπανικά,  Καπωνικά) δεν δίνεται επάρκεια διδαςκαλίασ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΘ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ)-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ επάρκεια διδαςκαλίασ 
Αγγλικά. Γαλλικά , Γερμανικά  και Κταλικά, Σουρκικά

ΡΩΙΚΘ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ) -ΡΩΙΚΘ

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ- Ε.Κ.Π.Α. (Ρϊςικα, ζρβικα/Κροάτικα, Πολωνικά, Βουλγάρικα), επάρκεια 
διδαςκαλίασ , για παιδαγωγικι επάρκεια πρζπει να επιλεγοφν ςυγκεκριμζνα μακιματα. 

ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ) Ε.Κ.Π.Α., (Σουρκικά) επάρκεια 
διδαςκαλίασ  και παιδαγωγικι επάρκεια (πρζπει να επιλεγοφν ςυγκεκριμζνα μακιματα). 

Παράδειγμα από το 2ο ΠΕΔΙΟ

*Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Ακινα- Ε.Μ.Π.) : 6 τομείσ  (π.χ. πυρθνικι τεχνολογία) & 
Σ.Ε.Ε.
Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Αιγάλεω - Παν. Δυτ. Αττικισ) : 2 τομείσ - χωρίσ δικαίωμα 
εγγραφισ ςτο Σ.Ε.Ε.

*Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Βόλοσ-Παν Θεςςαλίασ) :3 τομείσ  & Σ.Ε.Ε. 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Θράκλειο-ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.): 3 κατ. (π.χ. ρομποτικι)-

*Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Θεςςαλονίκθ-Α.Π.Θ.) : 3 τομείσ & Σ.Ε.Ε.

*Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Κοηάνθ- Παν. Δυτ. Μακεδ.): 3 κατευκ. & Σ.Ε.Ε.

*Μθχανολόγων Μθχανικϊν (Πάτρα-Παν. Πατρϊν): 3 τομείσ (π.χ. ενζργειασ αεροναυτικισ)
& Σ.Ε.Ε.
Μθχανολόγων Μθχανικϊν (ζρρεσ- ΔΙ.ΠΑ.Ε.) : 2 τομείσ - χωρίσ δικαίωμα εγγραφισ ςτο 

Σ.Ε.Ε. 

Φοίτθςθ 5 ζτθ/ * = ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΑ 

ΠΕ 82 
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ςτθ Δ.Ε.

χωρίσ 
δικαίωμα 
εγγραφισ ςτο 
Σ.Ε.Ε.

 

 

ΠΡΟΟΧΘ: Σα επαγγελματικά δικαιϊματα φοροφν και τουσ αποφοίτουσ ΕΠΑ.Λ. (που κα 

κατευκυνκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ), Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.. κ.α.  

Ακολουκεί παράδειγμα: 
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Σα Επαγγελματικά Περιγράμματα και οι Επαγγελματικζσ Μονογραφίεσ αποτελοφν επίςθσ 

ςθμαντικι πλθροφόρθςθ πριν τθν επιλογι ςπουδϊν και επαγγζλματοσ 

Θ ιςτοςελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr ) μπορεί να παράςχει χριςιμζσ 

πλθροφορίεσ:   

1. https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/professional-rights 

ΓΙΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  

2. https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-

certification/workings/katalogos-ep  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

3. https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-

careers-adult/information-manual   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕ  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eoppep.gr/
https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/professional-rights
https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/katalogos-ep
https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/katalogos-ep
https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/information-manual
https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/information-manual
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12. Σεςτ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 

 

Σεςτ Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ

διαδικτυακά: eoppep.gr/teens
www.e-stadiodromia.eoppep.gr

 

Εκτόσ από τθν παραπάνω πλθροφόρθςθ που είναι αναγκαία για τθν επιλογι ςπουδϊν και 

επαγγζλματοσ ι τθν άμεςθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςθμαντικό ρόλο ςτον 

επαγγελματικό προςανατολιςμό κάκε ατόμου παίηει και θ αυτογνωςία  για τθ λιψθ 

αποφάςεων εκπαιδευτικοφ-επαγγελματικοφ χαρακτιρα.  

Σα τεςτ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, που εκπονικθκαν μετά από ζρευνα του 

Παιδαγωγικοφ Κνςτιτοφτου ςτο παρελκόν, βαςίηονται ςτθ κεωρία του Holland  για ηον 

ηπόπο επιλογήρ ηηρ ζηαδιοδπομίαρ.  

Δημιοςπγώνηαρ λογαπιαζμό ζηην παπαπάνω ηλεκηπονική διεύθςνζη μποπείηε δωπεάν να 

ζςμπληπώζεηε ηα διαθέζιμα ηεζη. Επιζημαίνεηαι όηι η σπήζη ηοςρ είναι μόνο βοηθηηική,  

αποηελεί ερέθιζμα για καλύηερη γνώζη ηου εαυηού ηου αηόμου και ενιζχυηική ηου 

διαλόγου για ηην αυηογνωζία. Σε  καμία πεπίπηωζη δεν ππέπει να πεπιμένεηε από ηη 

ζςμπλήπωζή κάποιων  επωηήζεων να ζαρ ςποδείξοςν  ηη ζηαδιοδπομία πος θα 

ακολοςθήζεηε.  
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13. Νζα Εξζταςθ ςτισ Πανελλαδικζσ  ι Νζα υποβολι 

Μθχανογραφικοφ χωρίσ εξετάςεισ για το 10% των προςφερόμενων 

κζςεων (Πανελλαδικζσ 2023). 

 

Νζα Δεδομζνα 

Μθχανογραφικό Δελτίο 
1θ φάςθσ: οι υποψιφιοι 
δθλϊνουν 10% των 
τμθμάτων του 
Επιςτθμονικοφ τουσ 
πεδίου με τθν 
προχπόκεςθ να ζχουν  
τθν Ε.Β.Ε

Μθχανογραφικό 1θσ φάςθσ Μθχανογραφικό 2θσ φάςθσ

Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν 
ειςαχκεί ςε καμία από τισ          
δθλωκείςεσ επιλογζσ τουσ        
μποροφν να ςυμπλθρϊςουν 
εκ νζου μθχανογραφικό,

--Για όςα τμιματα 
ζχουν     περιςςζψουν 
κζςεισ.
--Αρκεί να πλθροφν τισ     
προχποκζςεισ τθσ 
Ε.Β.Ε
--Χωρίσ  αρικμθτικό  
περιοριςμό

Από το ςχολικό ζτοσ 2022-23

 

 

 

Τέλορ,  όζοι/ερ παίπνοςν ή πήπαν ζηο παπελθόν μέπορ ζηιρ Πανελλαδικέρ Εξεηάζειρ αλλά 

ηο αποηέλεζμα δεν ηοςρ ικανοποιεί,  διαηηπούν ηη δςναηόηηηα εκ νέος ζςμμεηοσήρ ζε 

αςηέρ. Ενημεπωθείηε για ηιρ αλλαγέρ πος έσοςν εξαγγελθεί για ηην επόμενη σπονιά. 
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Αγαπθτά παιδιά,  

Κλείνοντασ αυτό τον οδθγό κα κζλαμε να ςασ ευχθκοφμε καλι αποφοίτθςθ από το Λφκειο,   

καλά αποτελζςματα ςε όςεσ και όςουσ ςυμμετζχουν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ι ςτθ 

επιλογι για φοίτθςθ ςτα Δ.Κ.Ε.Κ. και επίςθσ καλι ςταδιοδρομία ςε όςεσ και όςουσ 

κατευκυνκοφν προσ τθν αγορά εργαςίασ. Με τθν ευχι θ κάκε ςασ επιλογι να ςασ δϊςει 

επαγγελματικι και προςωπικι ικανοποίθςθ, καλό καλοκαίρι. 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε ςυνεργαςία. 

ασ ευχαριςτϊ 

Κωνςταντίνα Μπατάλα 

 


