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μετά το γυμνάσιο 

 

 

• 1. Γενικό Λύκειο 

• 2. Επαγγελματικό Λύκειο 

• 3. Εσπερινό Γενικό Λύκειο 

• 4.Εσπερινό  Επαγγελματικό Λύκειο 

Χανίων 

• 5.Εσπερινό  Επαγγελματικό Λύκειο 

Πλατανιά 

 



  





δεν έχει Αρχαία 

τελειώνοντας ο μαθητής παίρνει απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας 



1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ/(Κοραή 



2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΑΙΔΑΛΟΣ) 



ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 



ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου 

(Μουρνιές Χανίων) 



Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων 

(Μυλωνογιάννη 94 – Χανιά 



ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 



• . 



• . 



 





. 

• . 





. 

• . 
• . 

 

Περισσότερα: https://sep4u.gr/gel2122/



• . 

 

 

Α΄ Λυκείου:  

 
1 

• . 



B Λυκείου Β΄ Ημερησίου και Γ΄ 

Εσπερινού Λυκείου:  
 

 

  

• . 

• . 



Γ΄Τάξη 

• . 



μετά το λυκειο 

•  1. Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές 

Μαθητείας ΟΑΕΔ 
• ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις 

επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του 

ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του 

τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να 

υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης 

έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου 

Γυμνασίου και έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή 

γερμανικά). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω 

του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

• https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-

peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed 

 



μετά την Α΄τάξη 

 



 

 

Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) 

ΟΑΕΔ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZahvOoFY7As 

 

 
• Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη (4 εξάμηνα).  Καθ όλη τη διάρκεια 

φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του 

στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια 

επιχείρηση. 

Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε 

ελεύθερους επαγγελματίες, σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε 

ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις 

όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας και σε πολλές τεχνικές 

ειδικότητες, όπως Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής,  Κομμωτικής Τέχνης, 

Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων, Ξυλουργών-Επιπλοποιών, 

Υφάσματος-Ένδυσης, Υπαλλήλων Διοικητικών ή Οικονομικών 

Καθηκόντων, κ.α.  



μετά το λυκειο 

Μεταλυκειακά δημόσια  ΙΕΚ 

 
 

• ΙΕΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  

 

• Προφήτη Ηλία 7, Χανιά - Ακρωτήρι, 

73133, ΧΑΝΙΩΝ-  τηλ. 28210 20115 







. 

 



και κάποιες συμβουλές 

• 1  .https://www.eoppep.gr/teens/ 

 

• Εδώ θα βρείτε τα τεστ επαγγελματικού 

προσανατολισμού —δεν είναι τεστ γνώσεων  

• κοιτάξτε και τους θεματικούς καταλόγους 

• επίσης τον «πλοηγό» όπως το λέει κλπ 

 

• 2.www.eoppep.gr  

• μιλά για διάφορα:   επαγγελματικά 

δικαιώματα, σπουδές κλπ 

 

 

 

•   3. ΚΕΣΥΠ  

• (Κέντρο συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού) 

• Πλατεία Ελευθερίας 1              

• 73134,  Χανιά              

•                 

• 28213- 40208, 40106 

•        

• kesyp@dide.chan.sch.gr    

 

• http://dide.chan.sch.gr/kesyp 

• Εδώ μπορείτε να κλείσετε ραντεβού κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς( παίρνετε 

χαρτί που δικαιολογεί τις απουσίες ) να 

μιλήσετε για όλες τις επιλογές που έχετε, 

προβληματισμούς σας κλπ και για 

ενημέρωση και για τεστ προσανατολισμού 

 

 



και.... 

• 4. υπάρχουν επίσης διάφορα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο 

Ιντερνετ, προσοχή δεν δίνετε ποτέ τα στοιχεία σας, και προσέξτε να είναι 

δωρεάν  

• Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια 

στο πως σκέφτεσαι, πως νιώθεις και ενεργείς γενικότερα και πιθανόν με τη 

συμπλήρωσή του περισσότερες από μία φορές θα εξασφαλιστούν τα 

καλύτερα αποτελέσματα.  

• Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις υπολογίζουν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς σου διαφορετικά απ'ότι νομίζεις, οπότε προσπαθώντας να 

απαντάς  με τρόπο που πιστεύεις ότι θα ήταν ιδανικός, το μόνο που θα 

πετύχεις είναι τα αποτελέσματα να είναι λανθασμένα, άρα προσπάθησε 

απλά να είσαι ειλικρινής για να είναι και τα αποτελέσματα ακριβή 

 

 



• Σας εύχομαι ότι καλύτερο στις επιλογές σας. Και να θυμάστε ότι 

αποκτήσατε κάποια εφόδια στο σχολείο. Κάποια από αυτά θα τα 

χρησιμοποιήσετε άμεσα, κάποια άλλα απλά διαμορφώνουν αυτό 

που είστε. Έχετε στο νου σας πάντα το καλύτερο και το πως 

μπορείτε να το καταφέρετε και να προοδεύσετε και να είστε σίγουροι 

ότι δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα.  

• Τα μάτια σας ανοιχτά για να μην χάνετε ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στη ζωή σας.  

• Αλλά κι ότι δυσκολία σας παρουσιάζεται να θυμάστε ότι είναι για να 

σας δυναμώνει. Με πίστη, θέληση και προσπάθεια μπορείτε να 

πετύχετε.  

• Καλή σταδιοδρομία σε ότι κι αν επιλέξετε!!! 

 

 


