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ΔΙΕΞΟΔΟΙ  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  

 

Οι  απόφοιτοι ΓΕ.Λ.  λαμβάνουν απολυτήριο επιπζδου 4. 

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν απολυτήριο επιπζδου 4 και πτυχίο επιπζδου 4. 

 

Τι μποροφν να κάνουν οι απόφοιτοι; 

 Συμμετοχή ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 2022 δίνοντασ όλα τα μαθήματα ή με τη 

διαδικαςία του 10% 

 Πρόςβαςη ςτην αγορά εργαςίασ ςε θζςεισ που απευθφνονται ςε κατόχουσ 

απολυτηρίου Λυκείου ή/και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. 
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Τι επιλογζσ υπάρχουν χωρίσ ςυμμετοχή ςτισ Πανελλαδικζσ; 

 

Σπουδζσ ςτο ΕΠΑΛ 

Εγγραφή ςτη Β τάξη ΕΠΑ.Λ. για επιλογή τομζα και ςυνζχιςη των ςπουδών ςτη Γ τάξη για 

επιλογή ειδικότητασ του τομζα. Διδάςκονται μόνο τα μαθήματα ειδικότητασ και οι διετείσ 

ςπουδζσ οδηγοφν ςε πτυχίο επιπζδου 4. 

Επιπλζον, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ.  μποροφν να εγγραφοφν ςτη Γ τάξη για απόκτηςη πτυχίου 

άλλησ ειδικότητασ του τομζα τουσ. Μονοετείσ ςπουδζσ που οδηγοφν ςε πτυχίο επιπζδου 4. 

υνζχιςη των ςπουδών ςτην τάξη μαθητείασ για απόκτηςη πτυχίου επιπζδου 5. 

Σπουδζσ ςτα Δημόςια ΙΕΚ 

υμπλήρωςη του παράλληλου μηχανογραφικοφ για ςπουδζσ ςτα ΔΙΕΚ διετοφσ φοίτηςησ  

που οδηγοφν ςε πτυχίο επιπζδου 5 μετά από πιςτοποίηςη. 

Οι ειδικότητεσ του παράλληλου μηχανογραφικοφ εδώ 

Επιπλζον, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. μποροφν να εγγραφοφν ςε ειδικότητα ςχετική με τον τομζα 

τουσ . Μονοετείσ ςπουδζσ που οδηγοφν ςε πτυχίο επιπζδου 5. Δυνατότητα ςυνζχιςησ των 

ςπουδών ςε ςυναφή ειδικότητα ςτο πανεπιςτήμιο με κατατακτήριεσ εξετάςεισ. 

Οι ειδικότητεσ και οι οδηγοί ςπουδών των ΙΕΚ εδώ 

Αριθμόσ θζςεων ειςαγομζνων  θα καλυφθεί με την παλιά διαδικαςία μζςω ηλεκτρονικήσ 

αίτηςησ το διάςτημα τζλουσ Αυγοφςτου με αρχζσ επτεμβρίου. 

Πληροφορίεσ θα αναρτηθοφν εδώ 

Για τα άλλα ΙΕΚ: 

ΙΕΚ Τπουργείου Τγείασ  

Ειδικότητεσ: Γενικήσ Νοςηλείασ, Σραυματολογίασ, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικζσ 

Παθήςεισ και Διαςώςτησ – Πλήρωμα Αςθενοφόρου 

ΙΕΚ Τπουργείου Σουριςμοφ 

Ειδικότητεσ: Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονάδων και Επιχειρήςεων Φιλοξενίασ (Τπηρεςία 

υποδοχήσ - Τπηρεςία ορόφων - Εμπορευματογνωςία),Σεχνικόσ Μαγειρικήσ Σζχνησ – 

Αρχιμάγειρασ (chef), Σεχνικόσ Αρτοποιόσ – Ζαχαροπλαςτικήσ, τζλεχοσ Διοίκηςησ και 

Οικονομίασ ςτον τομζα του Σουριςμοφ, τζλεχοσ Λουτροθεραπείασ/ Θαλαςςοθεραπείασ –

SPA. 

ΙΕΚ ΟΑΕΔ 

Ειδικότητεσ: εδώ 

https://vlachodi.wordpress.com/2021/06/07/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9/
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/odigos-eidikotiton
http://www.gsae.edu.gr/el/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/epaggelmaties-ygeias/noshleytes-maies-kai-episkeptes-ygeias/8947-leitoyrgia-diek-armodiothtas-ypoyrgeioy-ygeias-ekpaideytikhs-periodoy-2021-2022
http://www.mintour.edu.gr/index.php/iek
https://www.oaed.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi
https://www.oaed.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi?tab=eidikotites-iek-oaed&tab2=&tab3=
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ΙΕΚ ΕΚΑΒ 

Ειδικότητα: Διαςώςτησ – Πλήρωμα Αςθενοφόρου 

Σπουδζσ ςτισ Σχολζσ Ξεναγών 

πουδζσ ςτισ χολζσ Ξεναγών του Τπουργείου Σουριςμοφ ςε Αθήνα, Θεςςαλονίκη, 

Κζρκυρα, Ρζθυμνο, Ρόδο – μεταδευτεροβάθμιεσ ςχολζσ διετοφσ φοίτηςησ που οδηγοφν 

ςτην άςκηςη του επαγγζλματοσ ξεναγοφ. 

Σζλοσ καλοκαιριοφ με αρχζσ επτεμβρίου, πληροφορίεσ : http://www.mintour.edu.gr/ 

Σπουδζσ ςτισ Σχολζσ Καλών Τεχνών 

Με ειςιτήριεσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κάθε επτζμβριο 

Πληροφορίεσ: 

Ανώτατη χολή Καλών Σεχνών (Αθήνα) 

Σμήμα Εικαςτικών και Εφαρμοςμζνων Σεχνών (Φλώρινα) 

Σμήμα Εικαςτικών και Εφαρμοςμζνων Σεχνών (Θεςςαλονίκη) 

Σμήμα Εικαςτικών Σεχνών & Επιςτημών τησ Σζχνησ (Γιάννενα)  

Σπουδζσ ςτισ Ανώτερεσ Σχολζσ Δραματικήσ Τζχνησ 

Εθνικοφ Θεάτρου   

 Κρατικοφ Θεάτρου Β. Ελλάδοσ   

Ιδιωτικζσ εποπτευόμενεσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ 

Σπουδζσ ςτισ Ανώτερεσ Σχολζσ Χοροφ 

Κρατική χολή Ορχηςτικήσ Σζχνησ    

 Ιδιωτικζσ  χολζσ Χοροφ εποπτευόμενεσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ                                

Σπουδζσ ςτο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο 

Σπουδζσ ςτο Εξωτερικό 

Σπουδζσ ςε Ιδιωτικά κολλζγια 

Σπουδζσ ςε Ιδιωτικά ΙΕΚ 

https://www.ekab.gr/ekpedefsi/iek-ekav/
http://www.mintour.edu.gr/
http://www.announcements.asfa.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/2020-06-09-21-33-02-5/2020-06-09-21-33-02-7/5165-prokiryksi-eisagogikon-eksetaseon-akadimaikou-etous-2021-2022-1?fbclid=IwAR1AlrHeQgZa9_VFVRru6jPNNaj0Tt9637nioCoddf4C3UK7vHuksVQ8qQw
https://eetf.uowm.gr/isitiries-exetasis-akadimaikou-etous-2021-22/?fbclid=IwAR1Mn8_Xsi2pCGEc2H3YFbEuqHn0cJalYVv3nKe0jEeDERjU1cgF96D6GL8
https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis/grammateia/genika/prokiryksi-eisitirion-eksetaseon-gia-tin-eisagogi-spoudaston-sto-tmima-eikastikon-kai-efarmosmenon-texnon?fbclid=IwAR23U9w71xnsYgpLu6M0w_EeUTBpFtFuu39daZLCuu2f2TSo3hzz0EHrsLc
https://www.uoi.gr/prokiryxi-eisitirion-exetaseon-toy-tmimatos-eikastikon-technon-kai-epistimon-tis-technis-tis-scholis-kalon-technon-toy-panepistimioy-ioanninon-akadimaikoy-etoys-2021-2022/?fbclid=IwAR1JWlFxfepw_9SKyAU5r0JRK7ePU88v7HjQ6GL-rTfPNWEi6qOe-EBegxU
https://www.n-t.gr/el/educ/dramaschool
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=8
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2619
https://ksot.gr/
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2601

