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Η εξέλιξη των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ)  στο  πλαίσιο της  Δ.Τ.Ε.Ε.  

 

   Λαγουδάκος Μιχάλης          Αρώνης Βαγγέλης                    Σταμούλος Κώστας 

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12-05      Δντής ΕΠΑΣ Αμαρουσίου       Προιστάμενος Εκπ/σης ΟΑΕΔ 

 

Εισαγωγή 

       Η ΔΤΕΕ στη χώρα μας , παρά τις καλές προθέσεις, τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, 

παραμένει ένας χώρος με μεγάλα προβλήματα. Επιβάλλεται ειδικά σήμερα να γίνουν αλλαγές με στόχο 

την καλύτερη οργάνωσή της, την αναβάθμισή της, με στόχο  την προσέλκυση μαθητών, με προγράμματα 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και της αγοράς εργασίας.                                   

Το  Τεχνικό  σχολείο      θα    πρέπει    να   ‘’ απολογείται  στη  αγορά  εργασίας   και  στη  κοινωνία  ‘’για  

τους  στόχους  του  την  λειτουργία  του  και  τα  αποτελέσματα  του .   Πιστεύoυμε  ότι  χρέος  της  ΔΤΕΕ  

θα  πρέπει  να   είναι  η   παροχή     καθολικής  και  ποιοτικής  εκπαίδευσης  ,δεξιότητες  τέτοιες  ώστε  οι  

σημερινοί  μαθητές,  αυριανοί  επαγγελματίες  να  είναι  αποδοτικοί  χρήσιμοι  και  απασχολήσιμοι  .  Για  

αυτό  το  Τεχνικό  σχολείο  θα  πρέπει  να  εφοδιάζει  τους  μαθητές  με  στέρεη  γενική  παιδεία  και  ευέ-

λικτη  εξειδίκευση ,  φαντασία , δημιουργικότητα . 

  Είναι  κοινό  μυστικό στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία «νέα μεταρρύθμιση» 

της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της χώρας μας. Στην οικονομική κρίση, όμως, που βιώνουμε ήλθε ο και-

ρός αυτή να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και όχι με βά-

ση τα «πιστεύω» και τις εμμονές μίας μικρής και κλειστής ομάδας  που πέραν των άλλων έχει άγνοια της 

πραγματικότητας και των αναγκών της αγοράς εργασίας.  Δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα 

και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η αναβάθμιση της ΤΕΕ εξακολουθεί να είναι απλώς πρόθεση, γιατί 

τρία  χρόνια το σχετικό προσχέδιο πηγαίνει από γραφείο σε γραφείο , οι ΕΠΑΣ , οι σχολές του ΟΑΕΔ  συνε-

χώς αλλάζουν δομή και βρίσκονται όλα σε εκκρεμότητα. Φθάσαμε στη φετεινή χρονιά που πολλά τεχνικά 

σχολεία υπολειτουργούν λόγω έλλειψης καθηγητών, και  εργαστηριακών υλικών. Η ΔΤΕΕ είναι κομάτι της 

εκπαίδευσης και πολλά από τα προβλήματά της μεταφέρονται ουσιαστικά από τις προηγούμενες βαθμί-

δες , για να αναδειχθούν και να αποτελέσουν τροχοπέδη κάθε προσπάθειας αναβάθμισης, δεν μπορεί να 

γίνει αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης χωρίς συνολική αναβάθμιση της γενικής εκπαίδευσης. 

1. Η σημερινή κατάσταση στις ΕΠΑΣ - Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 

   Οι  Επαγγελματικές  Σχολές  με βάση την εμπειρία μας αλλά και τις σχετικές μελέτες του Π.Ι.   δεν  φαίνε-
ται  σήμερα  να  εκπληρώνουν  το  σκοπό  για  τον  οποίο  σχεδιάστηκαν. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑ.Σ.,  όπου   η 
απουσία μαθημάτων γενικής παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους τους, της προοπτικής συνέ-
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χισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκάλεσε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμι-
κού τους και συνέβαλε στη φθίνουσα πορεία της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Οι Ειδικότητες μεταξύ ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ διαχωρίστηκαν ανορθολογικά. Στην 
ουσία οι ΕΠΑΣ συγκέντρωσαν τις ειδικότητες που περίσσευσαν από τα ΕΠΑΛ. 
Οι ΕΠΑΣ διαδέχθηκαν τα απογευματινά ΤΕΕ στα οποία λειτουργούσαν 
περισσότερες και πιο ελκυστικές ειδικότητες. 
Δεν παρέχουν οι ΕΠΑΣ Απολυτήριο ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ούτε 
άμεση πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Η  έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης  της κοινής  γνώμης 
για τις δυνατότητες  που προσφέρει η τεχνική – επαγγελματική  εκπαίδευση  είναι μερικοί  από τους πα-
ράγοντες που ευθύνονται  για τη σταδιακή απαξίωση της, στη χώρα μας, με αρνητικές συνέπειες στον το-
μέα της ανάπτυξης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.   
.Από  την  ίδρυση  των  ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ  μέχρι  σήμερα  έχουν  γίνει  πολλές    διορθωτικές  παρεμβάσεις    
στα  αναλυτικά  προγράμματα  των  ΕΠΑΛ  (project   διαθεματικές  δραστηριότητες, οδηγίες  διδασκαλίας, 
εργαστηριακοί  οδηγοί,  κλπ)    καμία  παρέμβαση  η  αλλαγή   δομή  τις  ΕΠΑΣ  από  το  2007  μέχρι  σήμε-
ρα  σαν  να   είναι  η  ιδανική  επαγγελματική  σχολή.  ΕΙΝΑΙ  ΟΜΩΣ;  
 
ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ … 
 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
    Από  τους  μαθητές  που  επιλέγουν  την  ΤΕΕ  το 17 %  επιλέγουν  τις  ΕΠΑΣ.    
Από  το  2010  υπάρχει  εισήγηση  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου με την οποία   δύνανται  απόφοιτοι  
μιας  ειδικότητας  να  εγγραφούν    στη  Β΄  τάξη της ΕΠΑΣ  συναφούς  ειδικότητας.    Δυο  χρόνια  εκκρε-
μεί  η  υπουργική  απόφαση. 

 Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2012 – 2013)  λόγο  της  δύσκολης  οικονομικής  κατάστασης   εγγράφτηκαν  
στις  ΕΠΑΣ  αρκετοί   μαθητές  απόφοιτοι  Γενικού  Λυκείου  οι  οποίοι  είτε  δεν  πέτυχαν  στη  σχολή  που  
επιθυμούσαν  η  οικονομικά  δεν    μπορούσαν  να  σπουδάσουν  στην  επαρχία.  Υπάρχει  δηλαδή  αυξη-
μένη    προσέλευση  Αποφοίτων  Γενικών  Λυκείων που  μετά  την  απόκτηση  του  απολυτηρίου  εγγράφη-
καν  στις  ΕΠΑΣ  για  την  απόκτηση  ενός  πτυχίου.   Και  από  ότι  προβλέπεται  αυτό  θα  συνεχιστεί  και  
του  χρόνου. 
Από αυτό φαίνεται ότι διαμορφώνεται η ανάγκη για απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτή-
των σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να «περνούν» από εκπαιδευτικά στάδια που 
έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. 
   

 ΒΙΒΛΙΑ 
   Δεν  υπάρχουν  βιβλία  για  όλες  τις  ειδικότητες  και όλα τα  μαθήματα της ΕΠΑΣ, ενώ τα βιβλία που δι-
ανέμονται σε όλες τις ειδικότητές της έχουν συγγραφεί για τα αναλυτικά προγράμματα των ΤΕΕ που είναι 
διαφορετικά σε μεγάλο βαθμό από τα αντίστοιχα των ΕΠΑΣ.   
Σε κάθε μάθημα η  περιεχόμενη ύλη τους καλύπτει το 60 – 70% της διδακτέας ύλης με αποτέλεσμα οι εκ-
παιδευτικοί να «αναγκάζονται» είτε να αναζητούν πρόσθετες πηγές, είτε να γράφουν σημειώσεις για τα 
διδακτικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται. 
 
Ενδεικτικά: 
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- Στην  ειδικότητα  του  Φυσικού  Αερίου  δεν  υπάρχει  κανένα  βιβλίο  σε  σύνολο  6  μαθημάτων  τόσο  
στη   Α΄  όσο  και  στη  Β΄ τάξη (Συσκευές  Αερίων  Καυσίμων,  Λέβητες  και  Βιομηχανικοί  Καυστήρες,    
Όργανα  μέτρησης  Αυτοματισμού  και  Έλεγχου). 
 
- Στην  ειδικότητα   Θερμικών  και  υδραυλικών  εγκαταστάσεων,   τα  βιβλία  είναι  των  ΤΕΕ,  και η προ-
βλεπόμενη διδακτέα ύλη στα  μαθήματα  Στοιχεία  Σχεδιασμού  Κεντρικών  Θερμάνσεων,  Κατασκευή  και  
Λειτουργία  Κεντρικής  Θέρμανσης,  Συντήρηση  και  Επισκευές    Κεντρικής  Θέρμανσης  αληλλοκαλύπτο-
νται  σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% .  
 
- Στην  ειδικότητα  Βοηθών  Φαρμακείου   δεν  υπάρχουν  βιβλία   στην  Α΄  τάξη για τα μαθήματα   Φαρ-
μακευτική  Χημεία,  Φαρμακευτική  Τεχνολογία και  Συνταγολογία -  Νομοθεσία. Σύμφωνα με τους  συνα-
δέλφους που διδάσκουν τα μαθήματα  της  ειδικότητας, οι  μαθητές  της  ΕΠΑΣ  αδυνατούν να  το  παρα-
κολουθήσουν το  μάθημα   «Φαρμακευτική  Χημεία»     λόγο  ελλιπών    γνώσεων    χημείας. Χαρακτηρι-
στικό μάλιστα του επιπέδου της προβλεπόμενης διδακτές ύλης, στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήμα-
τος, είναι ότι μέρος  της   διδάσκεται  στο  6ο  εξάμηνο  της  Φαρμακευτικής  στο  Πανεπιστήμιο.     

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
   Είναι γνωστό ότι τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται σε όλες τις ειδικότητες 
των ΕΠΑΣ είναι αποτέλεσμα «κοπτοραπτικής» αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων των ΤΕΕ. Μία 
απλή συγκριτική μελέτη μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων μπορεί να πείσει και τον πλέον αμφισβητία. 
Η  δομή  των  αναλυτικών  προγραμμάτων των διδασκόμενων μαθημάτων  δεν  έχει  σχεδιαστεί  με  βάση 
το «προφίλ» γνώσεων και δεξιοτήτων  που  ζητά  η  αγορά  εργασίας  ώστε  να  προετοιμαστεί  ο  μαθητής   
κατάλληλα  για  να  ανταπεξέλθει  σε  αυτό  το  δύσκολο  και  ανταγωνιστικό  περιβάλλον, αλλά ουσιαστι-
κά  και καθ’ υπερβολή ζητείται από την αγορά εργασίας να προσαρμοστεί στην ποιότητα του «παραγόμε-
νου» δυναμικού από την επαγγελματική εκπαίδευση. 
Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη κατά 40% τουλάχιστον της προ-
βλεπόμενης, από τα αναλυτικά προγράμματα, διδακτέας ύλης μεταξύ των τεχνολογικών μαθημάτων κάθε 
ειδικότητας, γεγονός που προκαλεί σύγχυση και «κόπωση» στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και 
ταυτόχρονα «σπατάλη «εκπαιδευτικού χρόνου». 
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμόζεται το μοντέλο «πρώτα γράφεται το βιβλίο και με βάση την 
ύλη του ορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος» όπως συνέβη με τα ΤΕΕ. 
   

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
   Παρότι όλοι οι νόμοι που καθόριζαν τις διαδικασίες μετάβασης από τον παλιό τύπο σχολείου στο νέο 
(π.χ. ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ)  όριζαν ρητά ότι ο νέος τύπος ήταν/είναι ισοδύναμος και ισότιμος με τον προη-
γούμενο, ουδέποτε ίσχυσε και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.  
Αποτέλεσμα  σήμερα από  τις  50  ειδικότητες  των  ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ  μόνο  24  να έχουν  αναγνωρισμένα  
επαγγελματικά  δικαιώματα,  δηλαδή  29  ειδικότητες  είναι ακόμη στον «αέρα».   
Ειδικότερα στις  ΕΠΑΣ    από  τις  33  ειδικότητες  μόνο  για 12  οι απόφοιτοι τους έχουν  θεσμοθετημένα 
επαγγελματικά   δικαιώματα .  
 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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      Οι  τεχνολογίες  της  πληροφορικής  μπορούν να αποτελέσουν βασικό  επαγγελματικό  εφόδιο  των  
αποφοίτων των ΕΠΑΣ ικανό  να  τους  δώσει συγκριτικό  πλεονέκτημα  στην  αγορά  εργασίας αλλά  και  
να  προωθήσει  ουσιαστικά  την  ατομική  επαγγελματική  τους  εξέλιξη.  
Συνήθως  οι  υποψήφιοι  εργοδότες  και  πελάτες  εκτιμούν  αυξημένες  ικανότητες  χρήσης  των  ΤΠΕ  σε  
θέματα  επικοινωνίας  και  παρουσίασης  στο  πεδίο    εργασίας.   
 
Δυστυχώς  από  τις  30  ειδικότητες      της  ΕΠΑΣ  δεν  υπάρχει  μάθημα Πληροφορικής  παρά  μόνο σε  9   
(Σχεδιαστές  Εξωτερικών  Χώρων, Υδραυλικοί, Επιπλοποιοί, Κεραμικής - Πηλοπλαστικής,  Ψηφιδογραφίας  
-  Υαλογραφίας,  Επιχειρήσεων  Αγροτουρισμού  και  Αγροβιομηχανίας,   κλπ.).     
 
Η έλλειψη  σχετικών  ικανοτήτων  πληροφορικής  μπορεί  να  αποτελέσει  στοιχείο  επαγγελματικού  απο-
κλεισμού  για  αυτούς  τους  αποφοίτους  όπου  η   μονή  διέξοδος  είναι  η  αγορά   εργασίας.   Πιστεύω  
ότι  σε  όλες  τις  ειδικότητες  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  μαθήματα  πληροφορικής  που  να  εφοδιάζουν  
τους  αποφοίτους  με  δεξιότητες  προσανατολισμένες  τόσο  σε  γενικής  φύσης   δραστηριότητες  όσο  και  
σε  εξειδικευμένες στην  ειδικότητας   τους. 
  

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΣ 
   Η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι ότι οι  ΕΠΑΣ  «κληρονομούν»  αδύνατους μαθητές  από  την  υπο-
χρεωτική  εκπαίδευση.  Βασικό κριτήριό τους, λόγο  των  μαθησιακών  δυσκολιών που  όμως δεν  έχουν  
σχέση  με  την  ευφυΐα   τους, το  λιγότερο  απαιτητικό  περιεχόμενο  της  διδακτέας  ύλης.  Αυτό, όμως, 
δυσχεραίνει  την  όποια  προσπάθεια  μαθησιακής  η  παιδαγωγικής  παρέμβασης που γίνεται  σε εκπαι-
δευτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των μαθησιακών διαδικασιών.  
 Όλα  αυτά  καθορίζουν  ένα   άτυπο  κριτήριο  για  την  περιρρέουσα    κοινωνική και  εκπαιδευτική  
αντίληψη  για  την  ΤΕΕ  και  ειδικά  τις  ΕΠΑΣ.    
Ο  αυστηρά  τεχνοκρατικός  προσανατολισμός  των  ΕΠΑΣ  δημιουργεί  μονομέρεια  διότι  δεν  υπάρχουν  
μαθήματα  ανθρωπιστικών, κοινωνικών  και  θετικών  σπουδών.   
Ο  μαθητής  απαξιώνει  θεωρητικά  και  γνωστικά  αντικείμενα  γι’ αυτό  εθίζεται  στο  ωφελισμό,    τη  
χρησιμοθηρία  και  την  επιδερμικότατα.  
Είναι πολύ  δύσκολο    ένας  μαθητής  με  αυτές  τις  ελλείψεις  να  κατανοήσει  τις  έννοιες  της  θερμο-
δυναμικής   της  Μηχανικής  -  Αντοχή  Υλικών    ή  να  εκπονήσει   Ομαδικές    Συνθετικές  -    Δημιουργικές    
Εργασίες    που  αναφέρονται  στο  άρθρο  6  του  Προεδρικού  Διατάγματος  που  διέπουν  την  λειτουργία  
της    ΕΠΑΣ. 
ΟΙ   απόφοιτοι   της  Επαγγελματικής  Σχολής   θα   αναζητήσουν  εργασία στον  ιδιωτικό  τομέα  ή  θα  επι-
διώξουν να   αναπτύξουν  ατομική  επαγγελματική  δραστηριότητα με βασικές ελλείψεις γνώσεων απα-
ραίτητων για το σύγχρονο και υπερβολικά απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.     

 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
   Από  τις  33  ειδικότητες  τις  ΕΠΑΣ  μόνο η  ειδικότητα  τις  κομμωτικής  διδάσκεται  γαλλικά. 
Τελικά η υπάρχουσα δομή της ΕΠΑΣ αντί να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου 
των μαθητών έχει μετατραπεί στην πράξη σε σχολείο «αναξιοπαθούντων» που έχουν ως μοναδικό στόχο  
την «απόκτηση» του ΧΑΡΤΙΟΥ το οποίο πιστεύουν ότι θα τους «βάλει» στο κόσμο των «κατοχυρωμένων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων».  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

        Eίναι φανερό από όσα αναφέρθηκαν ότι η ΕΠΑΣ καλείται να αλλάξει ριζικά για να μπορέσει να α-
νταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο της σύγχρονης  τεχνικής εργασίας, όσο και της κοινωνίας συνολικό-
τερα.  Η  Τεχνική  εκπαίδευση  που   παρέχεται  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  
τις  παραπάνω  αδυναμίες  της  ήδη  χρεοκοπημένης   διάκρισης μεταξύ  ΕΠΑΛ  και  ΕΠΑΣ  γιατί   μόνο  η 
αναβάθμιση  της  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης είναι ο  μοναδικός  δρόμος  «αποσυμφόρησης» 
των  μαθητών από  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  
Η  αλήθεια  είναι  οι  Υπουργοί  Παιδείας  διαχρονικά περιφρόνησαν  τον  επαγγελματικό  προσανατολι-
σμό  και  τις  επαγγελματικές  σχολές,  από  άγνοια,  από  αδράνεια  από  έλλειψη  κριτηρίων  και  βούλη-
σης.  Άλλο  είναι να τάζεις  πανεπιστήμιο  σε  κάθε  κωμόπολη  και  άλλο  να  ιδρύεις   Τεχνικό  Σχολείο, το 
ένα  εξασφαλίζει  εισόδημα  στη  τοπική  κοινωνία   και  ψήφους  και  το  άλλο  απαιτεί  οργάνωση,  εργα-
σία,  υποδομή, σύνδεση  με  την  αγορά  εργασίας,  εξασφαλίζει όμως  μακροπρόθεσμα  αειφόρο  ανά-
πτυξη.  
 
 

2. Η σημερινή κατάσταση στις  ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. 

Ο Θεσμός της Μαθητείας  

Αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Τε-
χνικής Εκπαίδευσης που συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και τον κόσμο των επιχειρήσε-
ων. Στη συνείδηση των πολιτών το σύστημα έχει συνδεθεί με την εκπαίδευση νέων οι οποίοι ως απόφοι-
τοι, διεκδικούν με μεγαλύτερη επιτυχία θέσεις εργασίας. 

Θετικά χαρακτηριστικά 

• Συνδέει την εκπαίδευση με τον κόσμο της εργασίας. Καλλιεργεί και αναπτύσσει δεξιότητες πάνω 
στο γνωστικό αντικείμενο και κυρίως δεξιότητες προσωπικές και κοινωνικές. 

• Απευθύνεται σε οικογένειες χαμηλών οικονομικών εισοδημάτων. 
• Καλύπτει ένα σημαντικό κενό που αφορά τις επιλογές νέων και των οικογενειών τους, οι οποίοι 

έχουν άλλες προτεραιότητες στη ζωή τους σχετικά με την εκπαίδευση και δεν ενδιαφέρονται άμε-
σα να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. Ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας 
μέσα από τη γνώση επαγγελμάτων και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

• Καλύπτει ανάγκες επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό με εμπειρία Μαθητείας. Δίνει προ-
οπτικές στην οικογενειακή επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέροντας την ευθύνη από τους γο-
νείς στα παιδιά τους. Ακόμη ανοίγει δρόμους σε νέους με φιλοδοξίες να κάνουν επιχειρήσεις ατο-
μικές. 

• To σύστημα Μαθητείας οδηγεί το εκπαιδευτικό προσωπικό να συνδέεται πιο ενεργά και άμεσα με 
τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα. Μόνο έτσι μπορεί να σταθεί παρέχοντας εκπαίδευση στις 
Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., μεταφέροντας γνώσεις και δίνοντας απαντήσεις στις ανησυχίες και απορίες 
των μαθητών, που μεταφέρουν στο σχολείο από την επαφή τους με την πρακτική άσκηση. 

• Οι Σχολές Μαθητείας λειτουργούν υπό την εποπτεία του Ο.Α.Ε.Δ. To γεγονός αυτό δίνει τη δυνα-
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τότητα αξιοποίησης των Υπηρεσιών του Οργανισμού (παράδοση, σχέση με την αγορά, καταβολή 
επιδομάτων σίτισης-στέγασης, ημερομισθίου).Η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών δράσεων γίνε-
ται κύρια από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο συνεισφέρουν οι κοινωνικοί εταίροι.  

  Προτάσεις για την αναβάθμιση των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ' 

α. Οι μαθητές των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. πρέττει να διαθέτουν επαγγελματική ευελιξία 
που σημαίνει στέρεη γενική παιδεία και βασικές ικανότητες, δεξιότητες που διαπερνούν όλα τα επαγγέλ-
ματα. 

β. Οι Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να είναι ενταγμένες στο τυπικό σύστημα Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης παρέχοντας πτυχία ισότιμα της Λυκειακής βαθμίδας (ΕΠΑΛ). Η φοίτηση να είναι 
3ετής ή 4ετής (δύο σενάρια –τύποι) με μαθητεία από το 2° ή το 3° έτος ενταγμένη πλήρως στην εκτταιδευ-
τική διαδικασία. 

γ. Νέες καινοτόμες ειδικότητες στους τομείς της αιολικής, ηλιακής ενέργειες, της βιώσιμης ανά-
πτυξης, της οικολογίας, στον αγροτουριστικό τομέα, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ειδικό πρόγραμμα 
υποστήριξης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης για τα παραδοσιακά επαγγέλμα-
τα που ο Ο.Α.Ε.Δ. είχε και φθίνουν μέχρι εξαφάνισης (Αργυροχρυσοχοϊα, Επιπλοποιϊα-Ξυλογλυπτική, 
Καλλιτεχνική επεξεργασία Μαρμάρου, Κεραμική). 

δ.  Πάγια θέση του Ο.Α.Ε.Δ. ήταν η θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον 
προγραμματισμό λειτουργίας των ειδικοτήτων στα σχολεία. Ήδη ο Ο.Α.Ε.Δ. προωθεί την διαδικασία αυτή 
με την συνεργασία των Κοινωνικών Εταίρων με τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

ε. Ανάπτυξη επιχειρηματικής συνείδησης πιλοτικά σε σχολεία της επαρχίας με τη δημιουργία α-
στικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και συμμετοχή των μαθητών για τη διάθεση των προϊόντων τους. 

Η Μαθητεία ως θεσμός πρέπει να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο ως εναλλακτικό σύστημα τεχνικής εκπαί-
δευσης. Να υποστηριχθούν νέοι που επιθυμούν την ένταξή τους στην ενεργό ζωή και να εξοπλιστούν με 
γνώσεις και ικανότητες, για να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα στην εργασιακή 
τους ζωή. 

    Η επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος στις εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ., έχει αξιολογηθεί δια-
χρονικά, ως προς την ένταξη των αποφοίτων μαθητών στην αγορά εργασίας, από επιστημονικούς φορείς, 
όπως τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Πειραιά από τη ΜΟΔ, αλλά και από εξωτερική αξιολόγηση που 
ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012. 

Οι κοινωνικοί εταίροι που συνδιοικούν τον Ο.Α.Ε.Δ., στηρίζουν και προτείνουν τη χρηματοδότηση 
του συστήματος Μαθητείας, ως μια από τις ενεργητικότερες πολιτικές αττασχόλησης των νέων. Στη βάση 
αυτή και με δεδομένη την τεράστια εμπειρία, αλλά και την αποτελεσματικότητα που το σύστημα Μαθη-
τείας και οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν αττοκτήσει, προτείνεται η αναβάθμιση του συστήματος 
Μαθητείας και η ένταξή του στην νέα νομοθετική ρύθμιση που το Υπουργείο Παιδείας & Διά βίου Μάθη-
σης προωθεί για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση και παίρνοντας υπόψη την αναγκαιότητα εθνικού σχεδια-
σμού, συγκροτημένης, σχεδιασμένης και ελεγχόμενης υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το Υ-
πουργείο Παιδείας, στην νομοθετική ρύθμιση, είναι δυνατόν αυτά να περιγραφούν, χωρίς ανούσιες πα-
ρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στη διάλυση του επιτυχημένου αυτού συστήματος. 
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Η περιγραφή αυτή μπορεί να προβλέπει: 

- Έλεγχος των δράσεων με αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων στις εκπαιδευτικές διαδικα-
σίες των Σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. 

- Αντιστοιχία αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 
- Κινητικότητα εκπαιδευτικών από και προς τις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. για συμπλήρωση εκπαιδευτι-

κού ωραρίου. 
- Ενιαίο σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομισθίων. 
- Ενιαίος    προγραμματισμός  με διαβούλευση  για καθορισμό ειδικοτήτων. 

 

 

3. Η Μετεξέλιξη της ΕΠΑΣ 

ΕΠΑΛ  -  Νέα Δομή Μαθημάτων                                                                                                   

 (Γενική παιδεία, Βασικές τεχνικές γνώσεις, Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις)   

    Ο τεχνικός  σήμερα, ειδικά σε επιχειρήσεις αιχμής, πρέπει να διαθέτει διευρυμένη γενική παιδεία, που 

θα του δίνει τη δυνατότητα να έχει σφαιρική αντίληψη της εργασίας του, ευελιξία που απαιτούν οι συχνές 

αλλαγές ,γενικές κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, ικανότητες επικοινωνίας και  δυνατότητα αυ-

τομόρφωσης) . Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη  γενική παιδεία, η οποία πρέπει να συνδεθεί οργανικά με 

την ειδική τεχνική γνώση, ώστε ο μαθητής να αντιληφθεί τη χρησιμότητά της( Γλώσσα, εφαρμοσμένα μα-

θηματικά, εφαρμοσμένη φυσική , χημεία). Επιπλέον  απαιτείται να είναι εξειδικευμένος, μέσα σε ένα 

πλαίσιο  συνεχών αλλαγών , αυτό επιτυγχάνεται με ταχύρρυθμες  εκπαιδεύσεις –καταρτίσεις  που του δί-

νουν κάθε φορά τη δυνατότητα να  εξειδικευτεί σε έναν άλλο τομέα της ειδικότητάς του.  Αυτό απαιτεί, 

εκτός των παραπάνω, μια καλή και σε βάθος κατάκτηση των βασικών τεχνικών γνώσεων της ειδικότητάς 

του.   

        Για παράδειγμα στον ηλεκτρολογικό τομέα όλες οι εξειδικεύσεις βασίζονται στις γνώσεις του μαθή-

ματος της Ηλεκτροτεχνίας, των βασικών στοιχείων ΕΗΕ & Σχεδίου , οι οποίες δεν απαξιώνονται με τη πά-

ροδο του χρόνου, όπως συμβαίνει με τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις όπως Αυτοματισμοί, PLC, τε-

χνολογία EHB κ.α.                                                                                                                   

        Οι βασικές τεχνικές γνώσεις μαζί με τη διευρυμένη γενική παιδεία, τη βάση που θα επιτρέψει στον 

εργαζόμενο να παρακολουθήσει τις ταχύτατες εξελίξεις του επαγγελματικού του τομέα, γι΄αυτό πρέπει να 

ενισχυθεί η διδασκαλία τους σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.  

Στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης σημαίνει γνώση και τεχνογνωσία καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελμα-

τικού βίου.  Η μεταλυκειακή κατάρτιση-εξειδίκευση  είναι απαραίτητη μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε ει-
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δικά εκπαιδευτικά κέντρα που διαθέτουν εξειδικευμένο, σύγχρονο εξοπλισμό και  κατάλληλους επιμορ-

φωτές συνήθως μέσα από την αγορά με μεγάλη εμπειρική γνώση.  

        Συμπερασματικά σε μια πορεία αναβάθμισης της  ΤΕΕ, πρέπει να ενισχύεται η γενική παιδεία και οι 

βασικές τεχνικές γνώσεις, ώστε ο μαθητής να αποκτά μια σοβαρή μορφωτική υποδομή αλλά και επαγ-

γελματικά εφόδια, για να είναι ικανός εφόσον το επιθυμεί, είτε να συνεχίσει τις σπουδές στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση είτε να συνεχίσει σε μεταλυκειακή εξειδίκευση για την απόκτηση αντίστοιχων επαγγελ-

ματικών δικαιωμάτων.    Η τεχνική γνώση πρέπει να έχει πλάτος  και όχι βάθος , για να μπορεί να προ-

σαρμόζεται στις ταχύτατες, συνεχείς μεταβολές. Σε μια ανάλυση για τον βαθμό εξειδίκευσης που έχουν οι 

απόφοιτοι ΤΕΕ και μαθητείας στην Αγγλία, βρήκαν ότι η Επαγγελματική εκπαίδευση και η μαθητεία ευνοεί 

κυρίως αυτούς που εισέρχονται με αυξημένο επίπεδο βασικών γενικών γνώσεων. 

 
Η Μετεξέλιξη της ΕΠΑΣ: Κύρια  χαρακτηριστικά  της  πρότασης   
 

     Για να καλυφθεί η νέα δομή μαθημάτων που περιγράφτηκε, οι ΕΠΑΣ  πρέπει να  ενταχθούν  στη δομή 

του νέου ΕΠΑΛ . Οι ΕΠΑΣ που λειτουργούν υπό την ευθύνη  άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. θα μετατρα-

πούν σε ΕΠΑΛ και θα λειτουργούν υπό την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, θα ακολουθούν το 

ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό πλαίσιο, το ίδιο Α.Π. και  το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσλαμβάνε-

ται από τους πίνακες διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας. 

Τα εσπερινά ΕΠΑΛ θα ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών αυξημένο κατά ένα έτος. Πρέπει να εξε-

τασθεί η ένταξή τους σε πρόγραμμα μαθητείας που θα συνδυάζει την εκπαίδευση στην τάξη  και την α-

μειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ώστε  να αποκτήσει ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά εργα-

σας. 

 

 

Νέα Δομή ΕΠΑΛ                                                                                                  

Α΄  ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ 

Στην Α’ τάξη θα  διδάσκονται 19 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας αντίστοιχα με αυτά της Α’ τάξης του  

ΓΕΛ.  Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η οριζόντια μετακίνηση μεταξύ των μαθητών των δύο τύπων λυ-

κείου, που τελειώνουν την πρώτη τάξη. Οι  υπόλοιπες 6 ώρες  θα  είναι  μαθήματα επιλογής  

/προσανατολισμού  που σχετίζονται με τους Τομείς της Β’ τάξης  ώστε  οι  μαθητές  να  επιλέγουν  με  σω-

στά  κριτήρια  την  Τομέα-  ειδικότητα  που  ταιριάζει  στις  κλήσεις  τους . Σημαντικό  θα  πρέπει  να  διδά-

σκονται  και  μαθήματα  που  έχουν  σχέση  με  αειφόρο  και  πράσινη ανάπτυξη. 

Β΄  ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ 
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Στη  Β  τάξη  οι  μαθητές/τριες   επιλέγουν τομέα. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει 15 ώρες κοινά 

μαθήματα γενικής παιδείας και 20 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Τομέα. Οι μαθητές πα-

ρακολουθούν  υποχρεωτικά τα  κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και όλα τα μαθήματα του Τομέα που 

έχουν επιλέξει  έκτος από  τους  μαθητές  που  έχουν  απολυτήριο  Γενικού  Λυκείου  και  έχουν  εγγραφεί  

στο  Επαγγελματικό  Λύκειο.  

Γ΄  ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ 

Στη Γ΄ τάξη ο μαθητής έχει δύο επιλογές : 

Α. Τμήμα «Ειδικότητας 1 (Γ΄1)» με ειδικότητες αντίστοιχες των Τομέων που λειτουργούν στη Β΄ τάξη. Οι 

μαθητές /μαθήτριες επιλέγουν Ειδικότητα αντίστοιχη του Τομέα που είχαν επιλέξει στη Β’ τάξη. Το τμήμα 

«Ειδικότητας 1» περιλαμβάνει 8 ώρες μαθήματα εφαρμοσμένης γενικής παιδείας και 27 ώρες μαθήματα 

ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά.  

Β. Τμήμα «Ειδικότητας 2 (Γ΄2) » με ειδικότητες αντίστοιχες των Τομέων που λειτουργούν στη Β΄ τάξη. Οι 

μαθητές επιλέγουν Ειδικότητα αντίστοιχη του Τομέα που είχαν επιλέξει στη Β’ τάξη. Το τμήμα «Ειδικότη-

τας 2» περιλαμβάνει 8 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας  Πανελληνίων εξετάσεων, για πρόσβαση στα ΑΤΕΙ 

και 27 ώρες μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά όπως η προηγούμενη ειδικότητα 1.  

Δηλαδή  οι  μαθητές   στη  Γ  τάξη  έχουν  2  επιλογές : 

1η επιλογή: ΄Οσοι  επιθυμούν την απόκτηση  μόνο  πτυχίου  (απόφοιτοι   ΓΕΛ , μαθητές που  σήμερα  προ-

τιμούν  τις  ΕΠΑΣ),  διδάσκονται    27  ώρες  μαθήματα  ειδικότητας και  8  ώρες  μαθήματα  εφαρμοσμένης 

γενικής  παιδείας,  προσαρμοσμένα  στις   ανάγκες  τις  ειδικότητας   ( π.χ.  Ελληνική Γλώσσα και Γραμμα-

τεία ,Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά ,  Τεχνική ορολογία  ξένης  γλώσσας  , Στοιχεία Οικονομίας, Στοιχεία Δι-

καίου,  Ιστορία της Τεχνολογίας, Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στο επάγγελμα, Επιχειρηματικότητα, Εργα-

σιακό περιβάλλον κ.α.). Οι  μαθητές  αποκτούν  πτυχίο   επιπέδου  ΙΙ  σύμφωνα  με  την  οδηγία  36/2005  

κ.λ.π  

 2η επιλογή: όσοι  επιθυμούν  την  εισαγωγή  σε  ΑΤΕΙ  αντίστοιχης  ειδικότητας  παρακολουθούν       τα  

παραπάνω  μαθήματα  και  μετά  από  εξετάσεις   αποκτούν  Απολυτήριο  και  Πτυχίο  επιπέδου  ΙΙ  σύμ-

φωνα  με  την  οδηγία 36  /2005  ΕΕ  (  ΠΔ  38/2010 ) . 

Δ΄  ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ 

Ιδρύονται και λειτουργούν ετήσια τμήματα ειδίκευσης  για απόφοιτους του ΕΠΑΛ με στόχο την ολοκλήρωση  της 

εκπαίδευσης  σε μία ειδικότητα . Στη Δ΄ τάξη ο μαθητής έχει δύο επιλογές: 
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Α. Τμήμα «Ειδίκευσης 1 (Δ΄1)»  θα διδάσκονται 29 ώρες μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά με 

πρακτική άσκηση/ή μαθητεία και δύο μαθήματα επιλογής γενικής παιδείας, διάρκειας  6 ωρών. Οι  μαθητές  απο-

κτούν  πτυχίο   επιπέδου  ΙΙΙ σύμφωνα  με  την  οδηγία  36/2005    

Β. Τμήμα «Ειδίκευσης 2 (Δ΄2)»  θα διδάσκονται 29  ώρες μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά και εργαστηριακά με 

πρακτική άσκηση/ή μαθητεία και δύο μαθήματα εφαρμοσμένης γενικής παιδείας, διάρκειας  6 ωρών. Ο απόφοι-

τος θα έχει πρόσβαση στα ΑΤΕΙ σε ποσοστό και με ειδική διαδικασία που θα καθορίσει το ΑΤΕΙ και   πτυχίο   επι-

πέδου ΙΙΙ σύμφωνα  με  την  οδηγία  36/2005  κλπ . 

Α΄ ΤΑΞΗ
Mαθήματα Γ.Π : 29

Μαθήματα Προσαν. Τομέων : 6

Β΄ ΤΑΞΗ  
Τομέας

Mαθήματα Γ.Π : 15
Μαθήματα Τομέων : 20

(Bασικές τεχνικές γνώσεις) 

Γ1΄ ΤΑΞΗ
Ειδικότητα (ΠΤ. ΕΠΙΠEΔOY ΙΙ )

Mαθήματα Εφ.  Γ.Π : 6 
Μαθήματα  Ειδικότητας : 29

(Ειδικές τεχνικές γνώσεις) 

Γ2΄ ΤΑΞΗ
Ειδικότητα (ΠΤ. ΕΠΙΠEΔOY ΙΙ )

Mαθήματα Γ.Π : 6 
Μαθήματα  Ειδικότητας :29
(Ειδικές τεχνικές γνώσεις )

Δ1΄ ΤΑΞΗ  :  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ   
ΠΤΥΧΙΟ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΙΙΙ

Mαθήμ. Εφ.  Γ.Π :6
Μαθήματα  Ειδικότητας /Πρακ: 29

ΑΤΕΙ

ΑΠΟ : Α ΄ΤΑΞΗ ΓΕΛ
& ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ

ΑΓΟΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ2΄ ΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΠΤΥΧΙΟ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΙΙΙ

Mαθήματα Γ.Π : 6 
Μαθήμ. Ειδικότητας/Πρακ: 29

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΜΑΘΗΤΩΝ . 

Η  αξιολόγηση  των  μαθητών  για  τις  τρεις  τάξεις  θα  είναι πολυμεθοδική με  τεστ  πολλαπλής  επιλογής  

ανοικτού  και  κλειστού  τύπου ,    με    γραπτή   εξέταση  στο  τέλος  κάθε  τετραμήνου   και  με  δυο  τεχνι-

κές  κατασκευές  ή  ατομικές  εργασίες   για  το  εργαστηριακό  μέρος  των διδασκομένων  μαθημάτων . 

Όλα  τα  παραπάνω  θα  συνυπολογίζονται  στη  συνολική  αξιολόγηση  των  μαθητών. 

Θέματα  εξετάσεων  Β΄  και  Γ΄ τάξης . 
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Στις   ενδοσχολικές  εξετάσεις τα  θέματα θα  αντλούνται   με  κλήρωση   από  τράπεζα  θεμάτων  που  θα  

δημιουργείται  από  επιτροπή  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  θα  καλύπτουν  το  σύνολο  της  διδακτέας  

ύλης .  Στη  τράπεζα  θεμάτων  θα  έχουν  πρόσβαση  οι  καθηγητές  και  οι  μαθητές.   Ο   Διευθυντής  θα  

συγκροτεί  τριμελή  επιτροπή  ενδοσχολικών  εξετάσεων  ανάλογα  με  την  ειδικότητα  και  με  κλήρωση  

θα  διαμορφώνει  τα  θέματα  και  θα  εποπτεύονται  από  τον Σχολικό  Σύμβουλο .  

Η  αξιολόγηση  των  μαθητών   στη  Γ  τάξη   όλων  των  ειδικοτήτων  θα  αποτελεί  κριτήριο  για  την  επι-

τυχή  αποφοίτηση  τους  και  την  απόκτηση  πτυχίου  επιπέδου  ΙΙ.   Η  ίδια  αξιολόγηση  θα  ισχύει   και  

για  τους  μαθητές/τριες   που  ακλουθούν  την  1Η  επιλογή  (  απολυτήριο  και  πτυχίο ), έκτος  από  τα    

πανελλαδικά  εξεταζόμενα  μαθήματα. 

 

Επίλογος 

      Πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο ΕΠΑΛ  πρέπει να καλύψει όλη την τεχνική εκπαίδευση, εντάσσοντας 
και της ΕΠΑΣ του υπουργείου παιδείας, του ΟΑΕΔ και των άλλων υπουργείων, υπό τον έλεγχο και το συ-
ντονισμό του υπουργείου παιδείας. Η προτεινόμενη δομή  μπορεί να εξασφαλίσει : 
α. Την ομαλή ένταξη των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλ-

λον . 
β. Την δυνατότητα στη διά βίου εκπαίδευσης, δηλαδή να παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης 

κατάρτισης για εξειδίκευσης ή και επανακατάρτισης σε παρεμφερή ειδικότητα. 
γ. Την άρση των αποκλισμών στην συνέχιση των σπουδών 
δ. Την κατάργηση τεχνικής εκπαίδευσης δύο ταχυτήτων 

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η επαγγελματική κατάρτιση-ειδίκευση, σε εξειδικευμένα κέντρα, ώ-
στε να συμπληρώνονται οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί στην Τ.Ε.Ε., με 
πιο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες απαιτεί η αγορά εργασίας, ώστε να ολοκληρωθεί 
έτσι η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευομένων και η σύνδεσή τους με τις νέες τεχνολογικές ανά-
γκες. 
Επομένως, η ΤΕΕ  θα μπορεί  να παρέχει στέρεη υποδομή με γενικές και επαγγελματικές γνώσεις στο ε-

πίπεδο των ειδικοτήτων και όχι των εξειδικεύσεων και η επαγγελματική κατάρτιση που θα ακολουθεί 

πρέπει να αποβλέπει στη συμπλήρωση, την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό, την εξειδίκευση των επαγ-

γελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Χρειάζονται λίγες ειδικότητες με μεγάλο πλάτος γνώσεων. 

             Η   ΤΕΕ   ζητά  απεγνωσμένα  σχέδιο , δομή  και  όραμα . Το Τεχνικό  Σχολείο είναι η τελευταία ευ-

καιρία μόρφωσης, κοινωνικής ένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης  για χιλιάδες  παιδιά. Ειδικά 

σήμερα σε  περίοδο  κρίσης  όχι  μόνο  πρέπει  να  στηριχτεί  αλλά  και  να  ενισχυθεί  ουσιαστικά και  πο-

λύπλευρα ώστε  να  βοηθήσει αποτελεσματικά   τους νέους στην  δύσκολη αγορά  εργασίας.   Ελπίζουμε  

ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και ημερίδες θα  πολλαπλασιασθούν  θα δώσουν ελπίδα ώστε  να αναστραφεί 

το κλίμα κατήφειας και ανασφάλειας που επικρατεί στην κοινωνία και να θέσουν σε κίνηση τις υγιείς δυ-

νάμεις της εκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ΔΟΜΗ ΕΠΑΛ 

 Α΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : 29                          Μαθήματα ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ- ΤΟΜΕΩΝ  :  6 

  ΣΥΝΟΛΟ 35 

Β΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :  15                           Μαθήματα ΤΟΜΕΩΝ  : 20 

  ΣΥΝΟΛΟ 35 

Γ1΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Μαθήματα ΕΦΑΡΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :   6              Μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   :    29 

ΣΥΝΟΛΟ 35  

Γ2΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :   6                               Μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   :       29 

ΣΥΝΟΛΟ 35  

Δ1΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Μαθήματα ΕΦΑΡΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :   6              Μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   :       27 

ΣΥΝΟΛΟ 35  

Δ2΄ τάξη ΕΠΑΛ 

Μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :   6                              Μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ   :       27 

ΣΥΝΟΛΟ 35  

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 
 
 Β΄ τάξη:  επιλέγεται τομέας θα πρέπει να διδάσκονται μαθήματα βασικών τεχνικών 
γνώσεων  του τομέα. Για τους   Ηλεκτρολόγους (Ηλεκτροτεχνία – Στοιχεία Εσωτερικών 
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Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
& Ηλεκτρολογικού Σχεδίου) 

), τα οποία είναι προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική ειδικότητα συνεχίσει 
τη φοίτησή του ο μαθητής. 
 
Γ΄ τάξη : επιλέγεται ειδικότητα. 
Για τους Ηλεκτρολόγους μπορούν να υπάρχουν οι επιλογές: 
Α. Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων 
Β. Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων  
 
Δ΄ τάξη:  επιλέγεται τμήμα ειδίκευσης. Για τους Ηλεκτρολόγους μπορούν να υπάρχουν 
οι επιλογές: 
1. Ηλεκτρολόγος Οικιακών Εγκαταστάσεων 
2. Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Αυτοματισμού και Ηλ. Μηχανών)  
3. Ηλεκτρολόγος Οικιακών  Συσκευών  
4. Τεχνικός Ανελκυστήρων 
5. Ηλεκτρολόγος Οχημάτων  
6. Τεχνικός Α.Π.Ε  (με μηχανολόγους) 
7. Τεχνικός καυστήρων (με μηχανολόγους) 
 

 

Γ΄ΔΟΜΗ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΤΕΕ 

 

                  Β’ ΕΠΑΛ - Α΄ΕΠΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΑΛ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΕΠΑΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ 

Ηλεκτροτεχνία  Ι 3Θ+3Ε 
   4Θ+4Ε 

 

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  2Θ+3Ε    3Θ+2 Ε  

 

Ηλεκτρικοί   Αυτοματισμοί 

& Στοιχεία  Ηλεκτρονικής 
2Θ+3Ε 

       3Θ 

Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

με Η/Υ 
2 Σ 

         - 

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων  

& Οικιακών Συσκευών 

- 
      6 Ε 
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Μηχανουργικές Εφαρμογές    -            3Ε 

ΣΥΝΟΛΟ 18         25 

Γ΄ ΕΠΑΛ - Β΄ΕΠΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ      ΕΠΑΛ  ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΕΠΑΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 

Ηλεκτροτεχνία  ΙΙ                 3Θ+3 Ε 
 3Θ+3Ε 

 

Ηλεκτρικές Μηχανές 3Θ 
   2Θ 

 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  3Θ+5 Ε 
3Θ+6Ε 

 

Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτό-

ματου Ελέγχου 
2Θ+4 Ε 

  2Θ+5Ε 

Επαγγελματικό Περιβαλλον του  

Ηλεκτρολόγου 
- 

      1 

ΣΥΝΟΛΟ                     23      25 

                       

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΣ 

Α ΤΑΞΗ     Β ΤΑΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ   ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

Ηλεκτροτεχνία Ι 

Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Ε-

γκαταστάσεων 

& Ηλεκτρολογικού Σχεδίου 

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων  

& Οικιακών Συσκευών 

Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και 

Στοιχεία 

Ηλεκτρονικής 

Μηχανουργικές Εφαρμογές 

4Θ+4Ε 

3Θ+2Ε 

 

 

 

6Ε 

  

3Θ 

  

3Ε 

 

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 

Ηλεκτρικές Μη-

χανές 

Ηλεκτρικές Εγκα-

ταστάσεις 

Συστήματα Αυτο-

ματισμών 

Επαγγελματικό 

Περιβαλλον του  

Ηλεκτρολόγου 

3Θ+3Ε 

2Θ 

 

3Θ+6Ε 

 

2Θ+5Ε 

 

1Θ 



 

___________________________________________________________________________________ 

                  

Διημερίδα προβληματισμού και προτάσεων για τη Δ.T.E.E.                                                      .                         

Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Ε / Π.Δ.Ε Αττικής ( 21-22/12/2012) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ -ΤΕΕ 

 

 

 
 


