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ΨΖΦΗΚΑ ΓΗΑΚΑΡΣΤΡΗΑ 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΩΛ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

ΘΙΑΓΟΤ / ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΤ (ΞΔ 12.05/17.03/17.07, ΡΔ 01.06 & ΓΔ 01.01) 

Πηηο 11.03.2016 δεκνζηνπνηήζεθε 7ζέιηδν θείκελν πξνηάζεσλ γηα ζπδήηεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκό κε ζθέςεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Θαηάξηηζεο - Δ.Δ.Θ., ηεο πνεπηηξνπήο γηα ηελ Ρερληθή Δθπαίδεπζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαιόγνπ γηα ηελ Ξαηδεία θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Ξνιηηηθήο – Η.Δ.Ξ. 

γηα ηελ Δ.Δ.Θ. όπσο ππνγξάθεηαη, 

(βι. http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/11_03_16_texhn_ekpaid.pdf). 

Από ηηο παξαπάλσ Δπηηξνπέο, ε κελ πνεπηηξνπή γηα ηελ Ρερληθή Δθπαίδεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γηαιόγνπ γηα ηελ Ξαηδεία είλαη, ζ’ εκάο ηνπιάρηζηνλ, αγλώζηνπ ζπλζέζεσο, ε δε Δπηηξνπή 

ηνπ Η.Δ.Ξ. γηα ηελ Ρερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε - Ρ.Δ.Δ., πνπ ζπγθξνηήζεθε θαη’ 

αξρήλ από ηνλ Ξξόεδξν θαη δεθαηξία (13) κέιε (αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν αξ. πξση. 989/17-2-

2016 – ΑΓΑ: 6ΞΓ8ΝΜΙΓ-ΒΔ7) ελώ ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε θαη 14ν κέινο (αλάξηεζε ζην 

δηαδίθηπν αξ. πξση. 1675/21-3-2016 – ΑΓΑ: 7ΑΘ5ΝΜΙΓ-ΓΩΟ), έρεη ζηε ζύλζεζή ηεο δύν (2) 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ ΞΔ 17.03 εηδηθόηεηαο ειεθηξνιόγσλ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 

Πύκθσλα κε ην θείκελν, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Αξρηθή 

Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε, από ην 2015-16 θαη ζην δηάζηεκα ηεο επόκελεο πεληαεηίαο 

πξνηείλνληαη θαη ζα επηρεηξεζνύλ νη αθόινπζεο κεηαξξπζκίζεηο: «Πην πιαίζην ηεο ζηαδηαθήο 

θαζηέξσζεο ηεο 14ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ζα ιεηηνπξγνύλ δύν ηύπνη Ιπθείνπ, ην Γεληθό θαη ην Δπαγγεικαηηθό. Νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο 

ζηε δνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηνλ νξακαηηθό 

ζηόρν ηεο ελνπνίεζεο ησλ δνκώλ γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε έλα 

εληαίν Ιύθεην ζεσξίαο θαη πξάμεο, πνπ ζα αμηνπνηεί ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από 

ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο παιαηόηεξα ηνπ Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνύ Ιπθείνπ (ΔΞΙ)». 

Πηε ζπλέρεηα, ην Η.Δ.Ξ., ζαλ επηηειηθόο επηζηεκνληθόο Φνξέαο πνπ ππνζηεξίδεη ην πνπξγείν 

Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Ξ.Ξ.Δ.Θ. παξέρνληαο δηαξθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πξνζθάιεζε εγγξάθσο, 16.03.2016 

(βι.http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/PROSKL%CE%99S%CE%99_2%CE%B9%CE%B5%CF%80.pdf), ηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Νκνζπνλδίεο, ηηο Δπηζηεκνληθέο Δλώζεηο Δθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ ηεο Δ.Δ.Θ. 

θαη ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο ηεο Δ.Δ.Θ. λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, 

κέρξη ηελ Ρξίηε 22 Καξηίνπ 2016, δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα όπσο ν ζρεδηαζκόο θαη ε 

νξγάλσζε ηεο Δ.Δ.Θ., ε δνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ - ΔΞΑ.Ι., νη ηνκείο θαη νη εηδηθόηεηεο, 

ηα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα θ.ν.θ., πξνθεηκέλνπ λα ηηο ιάβεη ππόςε ηνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ 

θαη Θνηλσληθνύ Γηαιόγνπ, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκό ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, δεδνκέλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ. 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/11_03_16_texhn_ekpaid.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/PROSKL%CE%99S%CE%99_2%CE%B9%CE%B5%CF%80.pdf
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Αθόκε, επηζηνιή ηνπ Η.Δ.Ξ., (βι. http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/19036-25-03-16-o-dialogos-gia-tin-

epaggelmatiki-ekpaidefsi-kai-katartisi-synexizetai) κε εκεξνκελία 23.03.2016 θαη ζέκα: «Ν δηάινγνο γηα ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Θαηάξηηζε ζπλερίδεηαη…», θαιεί ηηο επηζηεκνληθέο ελώζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Ρ.Δ.Δ., ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο ηεο Δ.Δ.Θ. αιιά 

θαη θάζε ελδηαθεξόκελν κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαβνύιεπζε 

κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηε δνκή θαη ην πξνζσξηλό πξόγξακκα ησλ ΔΞΑ.Ι., παξαθαιώληαο 

ζεξκά λα αληαπνθξηζνύλ ζην αίηεκα σο ηελ Ρεηάξηε 30.03.2016, ιόγσ ηνπ επείγνληνο 

ραξαθηήξα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. 

Πην πιαίζην ελόο κεηαβαηηθνύ ζηαδίνπ, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ δηαηππώζεθαλ γηα ηε λέα δνκή 

ηνπ ΔΞΑ.Ι., ελόςεη γεληθόηεξσλ αιιαγώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε πνπ ζα πξνθύςνπλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνύ θαη Θνηλσληθνύ Γηαιόγνπ, πξνηείλεηαη κε δύν ζπλνδεπηηθά 

ηεο πξόζθιεζεο αξρεία θεηκέλνπ - ρσξίο δηαθξηηηθά άιια ζηνηρεία, έλα πξόγξακκα πνπ ζα 

ηζρύζεη γηα ηελ Α΄ θαη ηε Β΄ ηάμε από ην επόκελν ζρνιηθό έηνο 2016-17, ελώ ε Γ΄ ηάμε ζα 

αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ εθέηνο θνηηνύλ ζηε Β΄ ηάμε λα νινθιεξώζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Πην πξόγξακκα Α΄ Ράμεο Ιπθείσλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, πέξαλ ησλ καζεκάησλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, πξνηείλνληαη 2 ώξεο «Έξεπλα ζηελ Ρερλνινγία», 3 ώξεο «Εώλε 

Γεκηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ» θαη έλα ζύλνιν 8 δίσξσλ καζεκάησλ γηα ηελ επηινγή ηξηώλ 

από απηά. Πύκθσλα κε απηή ηελ πξόηαζε δηαιόγνπ ζην λέν Ιύθεην Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη εληαία Α΄ ηάμε, Ρνκείο ζηε Β΄ ηάμε, Δηδηθόηεηεο ζηε Γ΄ ηάμε θαη κεηά 

ηελ απνθνίηεζε, «4ν» έηνο - πξναηξεηηθή Ράμε εηδίθεπζεο θαη καζεηείαο. Πηελ πξόηαζε 

δηάξζξσζεο ηνπ Ιπθείνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ελλέα 

(9) πιένλ Σνκείο, από ηνπο νπνίνπο ν Σνκέαο Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη 

Απηνκαηηζκνύ πεξηέρεη δύν (2) Δηδηθόηεηεο: 1. Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη 

Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ θαη 2. 

Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηύσλ. Γει, ζύκθσλα 

κε ηελ πξόηαζε, ζηνπο δύν πξόζθαηα (Λ. 4186/2013) ελνπνηεκέλνπο Ρνκείο Ζιεθηξνινγίαο θαη 

Ζιεθηξνληθήο θαηαξγείηαη ε Δηδηθόηεηα «Σερληθόο Απηνκαηηζκνύ» ελώ ζπγρσλεύνληαη 

νη Δηδηθόηεηεο «Σερληθόο Ζιεθηξνληθώλ θαη Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, 

Δγθαηαζηάζεσλ» θαη «Σερληθόο Γηθηύσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ» ! 

Ζ δηαθαηλόκελε, ησλ δύν ρσξίο ηαπηόηεηα αξρείσλ θεηκέλνπ, ζπληάθηξηα Δπηηξνπή ηνπ 

Η.Δ.Ξ. γηα ηελ Ρ.Δ.Δ., επεμεξγάζηεθε θαη δηακόξθσζε έλα αξρηθά πξνηεηλόκελν ζρέδην, κε βάζε 

ηηο πξώηεο ζθέςεηο γηα ηε δνκή θαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ ΔΞΑ.Ι. θαη αθνύ έιαβε ππόςε 

ηεο ηηο πξνηάζεηο θαη απόςεηο ησλ Πρνιηθώλ Ππκβνύισλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ 

δηαηππώζεθαλ ζηελ αλνηρηή ζπδήηεζε ηεο 17.03.2016. 

Κεηά ηα παξαπάλσ θαη επεηδή, παξά ηηο δηαθεξπρζείζεο, από όιεο ηηο πιεπξέο, πξνζέζεηο γηα 

αλαβάζκηζε ηεο Ρ.Δ.Δ. ή θαηά ην λεώηεξν θαη ¨κνληέξλν¨ - ζην πλεύκα ηεο ¨ζύγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο¨ Δ.Δ.Θ.: 

Ξξνγξακκαηίδεηαη ε Κεηαιπθεηαθή Ρ.Δ.Δ. καδί κε ηελ Θαηάξηηζε, ε ήδε θεξόκελε ζαλ Δ.Δ.Θ. 

Ξξνβιέπεηαη ην 4ν έηνο καζεηείαο κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά μέλα πξνο ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα 

http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/19036-25-03-16-o-dialogos-gia-tin-epaggelmatiki-ekpaidefsi-kai-katartisi-synexizetai
http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/19036-25-03-16-o-dialogos-gia-tin-epaggelmatiki-ekpaidefsi-kai-katartisi-synexizetai
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Ππγρσλεύνληαη ή θαηαξγνύληαη Ρνκείο 

Ππγρσλεύνληαη ή θαηαξγνύληαη Δηδηθόηεηεο 

Ζ πξόζεζε θαη’ αξρήλ ζπξξίθλσζεο θαη ελ ζπλερεία θαηάξγεζεο ηεο Ρ.Δ.Δ. από ηελ Αλώηεξε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη πέξαλ πάζεο ακθηζβήηεζεο, κε ρεηξηζκνύο από Δπηηξνπέο 

αγλώζηνπ ή ακθηζβεηήζηκεο ζύλζεζεο αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα ζπγθξόηεζεο αιιά θαη ηε 

δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηόζν ζνβαξώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζεκάησλ, ζε ρξόλνπο απειπηζηηθά 

ζύληνκνπο θαη απαγνξεπηηθνύο γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα δηαβνύιεπζεο – 

δηαιόγνπ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο πέληε (5) κελώλ, θαηαγξάθνληαο αλεμήγεηε ζπνπδή πνπ 

δεκηνπξγεί απνξίεο θαη πξνθαιεί εξσηεκαηηθά κε ηελ επηρείξεζε - επηδίσμε εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

θαζεζηώηνο από ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 θαη γηα ηε Β΄ ηάμε ησλ ΔΞΑ.Ι. ελώ ε 

κεηαξξύζκηζε πξναλαγγέιιεηαη πεληαεηνύο δηάξθεηαο. Δίλαη θπζηθά θαη ηερληθά αδύλαην ζηνλ 

ειάρηζην ρξόλν πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο λα ζπληάζζνπλ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο, ν 

επείγνλ ραξαθηήξαο ηεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη εθαξκνγήο δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηόο. Ν 

Δζληθόο θαη Θνηλσληθόο δηάινγνο γηα λα είλαη πεξηεθηηθόο θαη απνδνηηθόο πξέπεη λα έρεη 

πξόγξακκα, ζηόρεπζε, λα είλαη νξγαλσκέλνο, ζπγθξνηεκέλνο, λα πεξηέρεη όιεο ηηο 

ηεθκεξησκέλεο εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά πξνηάζεηο πνπ ζα αλαιπζνύλ θαη ζα ζπληεζνύλ ζε 

έλα καθξνρξόλην θαη ζνβαξό πξνο πινπνίεζε ζρεδηαζκό. 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, 

Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Θιάδνπ / Δηδηθόηεηαο 

Ζιεθηξνιόγνπ (ΞΔ 12.05/17.03/17.07, ΡΔ 01.06 & ΓΔ 01.01) 

Γ Η Α Κ Α Ρ Σ Τ Ρ Ο Κ Α  Σ Δ 

γηα ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ δηελέξγεηαο ηνπ Δζληθνύ θαη 

Θνηλσληθνύ Γηαιόγνπ από ηηο επηιεγκέλεο θαη ζπγθξνηεκέλεο από ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. 

Δπηηξνπέο 

ελδεηθηηθά θαη όρη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Δηδηθόηεηαο ¨Σερληθόο 

Απηνκαηηζκνύ¨ ηνπ Σνκέα Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ θαη 

Ε Ζ Σ Ο Τ Κ Δ 

ηε δηελέξγεηα πξαγκαηηθνύ θαη νπζηαζηηθνύ, απξνζρεκάηηζηνπ θαη θαζαξνύ, 

ακεξόιεπηνπ, αληηθεηκεληθνύ δηαιόγνπ, ρσξίο πξναπαηηνύκελα θαη εηιεκκέλεο 

απνθάζεηο (ελδερνκέλσο ππό ην θαζ’ ύιε αξκόδην Δζληθό Ππκβνύιην Ξαηδείαο – Δ.Π.Ξ.) κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη έθθξαζε όισλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ησλ νξγαλώζεσλ εθπξνζώπεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ νπνίσλ ζα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγθαία κεηαξξύζκηζε. 

Ρν θείκελν δηακαξηπξίαο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ην 

πξνζππνγξάςνπλ αλαγξάθνληαο νλνκαηεπώλπκν, θιάδν θαη εηδηθόηεηα. 

πνγξάθνληεο: 
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Πηακαηηάδεο Πηακάηεο ΞΔ 12.05 

Κηραειίδνπ Αζελά - ΞΔ 12.05 

ΗΩΑΘΔΗΚ ΑΓΖΠΗΙΑΝΠ ΓΔ 01-01 

Γεκήηξεο Ρζίηνπξαο πε1703 Ζιεθηξνιόγνο 

Γεώξγηνο Οάπηεο - ΞΔ17.03/ειεθηξνιόγνο 

Σαξάιακπνο Ξαπαδαθεηξόπνπινο ΞΔ17.07 

Γεκήηξηνο Ρνπθεθνύιαο - ΞΔ1707 

ΑΛΡΩΛΗΝΠ ΣΑΙΗΘΝΞΝΙΝΠ ΞΔ17.043 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΘΩΠΡΖΠ ΞΔ17.07 

Ξαιαηνιόγνο Γνύξνο ΞΔ1703 

ΘΝΘΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΞΔ1707 

Nomikos Maillis 17.03 

Γεκήηξηνο Ρζνπθαιήο - ΞΔ17.07 Ζιεθηξνιόγνο  

ΚΑΟΗΑ ΘΑΚΑ ΞΔ17.07 

Παρπεθίδεο Αιέμαλδξνο ΞΔ 17.07 

ΖΙΗΑΓΖΠ ΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔ12-05 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

Ξαύινο Αγάζνο ΡΔ0106 

Νηθνλνκνπ Γεσξγηνο ΞΔ 17 03 

ΑΠΠΗΝΓΙΝ ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΔ 17.07 

ΙΗΝΞΑΠ ΘΩΚΑΠ - ΞΔ12.05 

Ησάλλεο Αγάζνο ΞΔ1707 

Αζ. Ξαπαθσλζηαληηλνπ ΞΔ12 05  

ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΔΟΝΣΟΖΠΡΝΠ ΞΔ12.05 

ΞΑΞΞΑΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΞΔ 17.07 

ΡΝΟΓΑΪΓΝ ΠΡΑΟΝΙΑ -ΞΔ.17.07 

ΚΞΑΙΑΛΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΞΔ 17.03 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ 

 


