
Μετά το Γυμνάσιο, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν σπουδές ή  στο Γενικό Λύκειο ΓΕ.Λ ή στο 

Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑ.Λ ή στις Επαγγελματικές Σχολές ΕΠΑ.Σ. της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Η πρώτη τάξη Λυκείου είναι κοινή για το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα αλλαγής 

τύπου Λυκείου στη Β Λυκείου. 

Συνοπτικά τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Τα ΓΕΛ διακρίνονται σε Ημερήσια κι Εσπερινά. Επίσης υπάρχουν: το Μουσικό, το 

Εκκλησιαστικό και το Καλλιτεχνικό.

Στη Β ΤΑΞΗ οι μαθητές επιλέγουν ομάδα προσανατολισμού θεωρητική ή θετική,  όπου 

διδάσκονται  αντίστοιχα μαθήματα. 

Στη Γ ΤΑΞΗ οι μαθητές επιλέγουν 4 μαθήματα που τους οδηγούν μέσω Πανελλαδικών 

Εξετάσεων σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 4 πεδίων: 

        Ανθρωπιστικών. Θετικών, Υγείας και Οικονομικών/Πληροφορικκής. 

Συνοπτικά τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Η φοίτηση τόσο στο Ημερήσιο όσο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια. 

        Οι μαθητές στη Β ΤΑΞΗ επιλέγουν τομέα. Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:

● Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

● Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 

● Διοίκησης και Οικονομίας 

● Μηχανολογίας 

● Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

● Ναυτικών επαγγελμάτων 

● Πληροφορικής 

● Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

● Εφαρμοσμένων Τεχνών 

  Στη Γ τάξη οι μαθητές επιλέγουν ειδικότητα. Επιπλέον, με 4 μαθήματα, 2 γενικής παιδείας, 

μαθηματικά και γλώσσα και 2 μαθήματα αντίστοιχα του τομέα τους  δίνουν Πανελλαδικές 

εξετάσεις για σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

          Αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο  αποκτούν Απολυτήριο Επαγγελματικού   

Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας  το οποίο εξασφαλίζει το 

δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε 

ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της Μαθητείας για τους αποφοίτους των 

Επαγγελματικών Λυκείων, με στόχο την απόκτηση επιπλέον απαραίτητων επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. 



Συνοπτικά τι χρειάζεται να γνωρίζω για τις ΕΠΑ. Σ.

Οι ΕΠΑΣ είναι σχολές 2 έτους φοίτησης. Δέχονται σπουδαστές από 15 ετών ως 29 ετών. 

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή 

δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα 

παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.
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