
Αναδρομή στην Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση



Η 10η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί  ως  Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί  αυτή την  ημέρα το 1948

υπογράφηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Παγκόσμια 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Η Πρωτόγονη μαθητεία ήταν ο μόνος τρόπος μετάδοσης 
γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων από γονείς στα παιδιά…
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Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση  
(Τ.Ε.Ε.)

Η Τ.Ε.Ε., η δομή και το περιεχόμενό της, δεν μπορεί να είναι 
στατική, αλλά δυναμικά εξελισσόμενη.

Υπάρχει, το λοιπόν, ανάγκη συνεργασίας όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου η Τ.Ε.Ε. να αποκτήσει τη 
δυναμική που χρειάζεται, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
χώρας.

Οι πρώτες απόπειρες για την ανάπτυξη της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα χρονολογούνται από την 
εποχή της συγκρότησής της ως ελεύθερου έθνους.



 Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται να ληφθούν 
άμεσα μέτρα ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα 
τόσο για την Τ.Ε.Ε., όσο και για τους εκπαιδευτικούς
της. 

 Οι νέες δυναμικές που δημιουργούνται από τη 
διεθνοποίηση της οικονομίας αξιώνουν επιτακτικά 
από την πλευρά της πολιτείας μία θεμελιακή 
ανάλυση της Τ.Ε.Ε.



Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις 
σύγχρονες κοινωνίες καλείται να διαδραματίσει έναν 
πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. 

Να προετοιμάσει με κατάλληλο τρόπο ένα μεγάλο τμήμα 
της νέας γενιάς για την άσκηση συγκεκριμένου 
επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
μορφωτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την 
αποτελεσματική συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα.



Τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ΤΕΕ δεν της 
επιτρέπουν να επιτελέσει το ρόλο της και να 
ικανοποιήσει τις προσδοκίες των νέων που την 
επιλέγουν.



1828 : ο Καποδίστριας αντελήφθη την ανάγκη τεχνικών 
επαγγελμάτων και ιδρύει το πρώτο Τεχνικό Σχολείο στην Αίγινα, 
ειδικότητας Δομικών, στο Εθνικό Οικοτροφείο της Αίγινας, για τα 
ορφανά του πολέμου.

1829: Ιδρύονται το πρώτο Γεωργικό Σχολείο στην Τύρινθα
Αργολίδας (νυν φυλακές) και η Μέση Στρατιωτική Τεχνική Σχολή.

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 
Σύντομη Ιστορική αναδρομή στο ελληνικό σύστημα



1836 : Επί Όθωνος, έχουμε την ίδρυση της Μηχανοθήκης του 
Τσέντνερ με εποπτικά οικοδομικά μοντέλα, που μετετράπηκε τον 

ίδιο χρόνο σε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (31-12-1836). 

Μέχρι το 1840 λειτουργούσε σαν κατώτερο τεχνικό σχολείο τις Κυριακές και 
αργίες, κατόπιν εξελίχθηκε σταδιακά σε μέσης και ανώτερης στάθμης και το 
1914 έγινε Ανωτάτη Σχολή με ειδικότητες Αρχιτεκτονική, Μηχανουργών, και 

Καλών Τεχνών.

1882 : Ιδρύονται Ναυτικές Σχολές



Το 1903 δημιουργείται η Μέση Εμπορική Σχολή Αθηνών και 
το 1904 η Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Από το 1915 έως το 1926 λειτούργησε στην Αθήνα Τριτάξιο
Διδασκαλείο Τεχνικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό προσωπικό 

των Τεχνικών Σχολών (Ν.572/31-12-1914).

Μετά την καταστροφή της Σμύρνης και την εισροή προσφύγων και 
τα βήματα εκβιομηχάνησης που παρουσιάζει η χώρα, ενισχύθηκε η 
ανάγκη για εργατικό δυναμικό με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. 



Το 1925 ο Βενιζέλος ιδρύει την Δημόσια Ναυτική Σχολή 
Πειραιώς και το 1926 τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων.

Ν. 4397/1929: Μεταρρύθμιση κυβέρνησης Βενιζέλου (σύσταση 
Γεωργικών Γυμνασίων, κατώτερων επαγγελματικών σχολών 

και 6χρονου επαγγελματικού Λυκείου)



1931 : Νόμος 5187, οργανώθηκαν τα Μέσης Εκπαίδευσης 
Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Γεωργικά και Οικοκυρικά Σχολεία, όπως η 

Χαροκόπειος Σχολή που έγινε Ανώτερη Σχολή Οικιακής 
Οικονομίας το 1934 και Ανώτατη το 1951.

1950 : Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη λήξη του εμφυλίου 
υπάρχει η ανάγκη για ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας και 
οικονομίας. Ίδρυση Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ και Δασικών 

Σχολών.

1951 οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 

1954 τα Ναυτικά Γυμνάσια.



Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου : 1035/20-12-1958. 
Ίδρυση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τεχνικών σχολών 

προσαρτημένων στο ΕΜΠ

Ν. 3971/1959 : Με την εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, 
οργανώθηκε η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε 

Κατώτερη, Μέση (τις γνωστές εργοδηγών) και σε 
Ανώτερη (Υπομηχανικών), ενώ ιδρύθηκε το Ζάννειο

Πειραματικό Τεχνικό Γυμνάσιο και η Σχολή Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 

(ΣΕΛΕΤΕ).

Η τελευταία μετονομάσθηκε σε ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) το 2002, και 

παραμένει ακόμα η μόνη παιδαγωγική σχολή 
εκπαιδευτικών. 



Ν. 4397/1964: Χωρισμός της Δ/θμιας σε 3ετή Γυμνάσια και 
Λύκεια. Νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε.

Ν. 580/1970 : Ίδρυση τρίχρονων Κατώτερων Τεχνικών 
Σχολών και των Σχολών Εργοδηγών. Ιδρύονται τα ΚΑΤΕΕ



Ν.576/1977 : Καταργούνται οι Σχολές Εργοδηγών και 
οι Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, δημιουργείται το Τεχνικό 
και το Επαγγελµατικό Λύκειο, η Τεχνική –
Επαγγελµατική Σχολή και το Κέντρο Επαγγελµατικής
και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.).

Η χώρα διαιρείται σε 18 Εκπαιδευτικές Περιφέρειες 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με 
προϊσταμένους Γενικούς Επιθεωρητές.



Ν. 1566/1985 : Ίδρυση των Τεχνικών Λυκείων (ΤΕΛ), των
Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) και του 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ)

Ν.2525/1997 & Ν.2640/1998 : Ίδρυση Ενιαίου Λυκείου. Ίδρυση των 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε. Α΄ με 2 έτη και 
Β΄ κύκλου με 1 έτος). Μετατροπή των ΤΕΣ σε ΤΕΕ Α΄ κύκλου.



Ν.3475/2006 : Μετασχηματισμός του Τ.Ε.Ε σε Επαγγελματικό 
Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικές  Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Τα ΕΠΑΛ 
παρέχουν Πτυχίο και Απολυτήριο και διέξοδο σε ΑΤΕΙ και ΑΕΙ. Σε 
επίπεδο διοίκησης (άρθρο 16), τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, μετονομάζονται σε Γραφεία Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης.

Ν.4186/2013 : ΝΕΟ ΕΠΑΛ & ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
α. «Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών» και 
β. «Μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών», η «Τάξη Μαθητείας».   
γ. Αντικατάσταση των ΕΠΑ.Σ. από τις Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης* (Σ.Ε.Κ.), με Πτυχίο επιπέδου 3.

(Προβλέπεται, τέλος, η μετατροπή καταργούμενων ΣΕΚ σε Δημόσια ΙΕΚ για 
ειδικές ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων).



Η Δευτεροβάθμια 
Επαγγελματική Εκπαίδευση 
παρέχεται αποκλειστικά στα 

Ημερήσια/Εσπερινά
Επαγγελματικά Λύκεια 

(Δημόσια ή Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ.). 

Κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται η 
λειτουργία των  51 

Επαγγελματικών Σχολών 
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

Ο.Α.Ε.Δ. έως το σχολικό έτος 
2020-21.

Ν. 4186/2013 



Ν. 4327/15 επαναλειτούργησαν στα ΕΠΑΛ από το τρέχον 
σχολικό έτος οι κατηργημένες ειδικότητες των 
μαθητών/-τριών (στους τομείς υγείας-πρόνοιας, 
αισθητικής-κομμωτικής και εφαρμοσμένων τεχνών) από 
τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ με το Ν. 4186/13.



• Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών 
(όπου η φοίτηση στα Ημερήσια 
ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και 
περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ', 
ενώ στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι 
τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις 
Α', Β', Γ' και Δ')     και

• Το Μεταλυκειακό έτος - τάξη 
μαθητείας

Το 
Επαγγελματικό 

Λύκειο 
προσφέρει δύο 

κύκλους 
σπουδών:



Προγράμματα διδασκαλίας ΕΠΑ.Λ.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α' 
τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους 

τους μαθητές, μαθήματα γενικής 
παιδείας, μαθήματα 

προσανατολισμού και μαθήματα 
επιλογής. 

6 ομάδες προσανατολισμού (με 22 
ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 
13 ώρες μαθήματα ειδικότητας ανά 

ομάδα προσαν/σμού)



Η Β' τάξη διαχωρίζεται σε 9 τομείς σπουδών : 

(πληροφορική, μηχανολογία, ηλεκτρολογία/

ηλεκτρονική/αυτοματισμός, δομικά έργα, περιβάλλον 
και φυσικοί πόροι, διοίκηση και οικονομία, γεωπονία-
τεχνολογία τροφίμων και διατροφής, πλοιάρχων και 

τέλος μηχανικών εμπορικού ναυτικού).

12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες 
μαθήματα ειδικότητας.



Η Γ' τάξη διαχωρίζεται σε 36 ειδικότητες.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι ειδικότητες πρέπει να 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εθνικές και 

περιφερειακές ανάγκες της οικονομίας, τις προτάσεις 
των περιφερειών, υπουργείων και κοινωνικών εταίρων.

12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες 
μαθήματα ειδικότητας.



Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 
(ΦΕΚ 3529/1-11-2016)

Η τάξη μαθητείας, που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα 
εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ, περιλαμβάνει 

μάθηση στο χώρο εργασίας, μάθημα ειδικότητας και 
προπαρασκευαστικά μαθήματα πιστοποίησης στη 

σχολική μονάδα αντίστοιχα.

Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της 
τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων 

καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑΛ και ο 
ΟΑΕΔ.



Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε 
εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ 
του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας 
σχολικής μονάδας.



• Ανώτερος αριθμός μαθητών στα τμήματα μαθητείας : 25

• Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) 
συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του 
ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή 
του Ε.Κ. για ένα (1) διδακτικό έτος και

• «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε 
εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, 
επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό 
έτος.



Δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική 
εκπαίδευση (ΦΕΚ 3011/20-9-2016)

Οι δομές της είναι οι κάτωθι:

α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα 
οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου 
γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση 
περιλαμβάνει πέντε (5) τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά 
εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της 
εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.



β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία
εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου
και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα
λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις (4) τάξεις
κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.
Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτη−
ρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα 
επιπέδου 3.



Λοιπές δομές δευτεροβάθμιας τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

O Ο.Α.Ε.Δ. δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με τη λειτουργία 51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) 
Μαθητείας, 25 Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και 29
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), μεταλυκειακού επιπέδου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ν. 4186/2013, συνεχίζουν τη λειτουργία τους 
στον Ο.Α.Ε.Δ. δύο (2) Π.Σ.Ε.Κ. (Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης) τριετούς φοίτησης, στις υπάρχουσες υποδομές των ΕΠΑ.Σ 
Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης στον τομέα του τουρισμού.

Αριθμός ειδικοτήτων ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ : 35



 Αποκωδικοποίηση σχετικής νομοθεσίας για την άσκηση 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων πτυχιούχων 
Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.

(Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 ΦΕΚ 513 τ.Β’ 29.02.2016)

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8F2h0Gb4q_jZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS7iXTJjN-aiTx0xTcjDh9JZrbm1F5X01OJCOgBGpF22
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8F2h0Gb4q_jZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS7iXTJjN-aiTx0xTcjDh9JZrbm1F5X01OJCOgBGpF22


Αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε.

• την αντιστροφή του κλίματος
απαξίωσης του Επαγγελματικού
Λυκείου

• την ανάδειξη της Τ.Ε.Ε. σε συνειδητή
και όχι «αναγκαστική» επιλογή

• την ενδυνάμωση και την έμπνευση
των μαθητών να σταθούν
επαγγελματικά «στα πόδια τους»

• την προσέλκυση και ενσωμάτωση
των μαθητών που προέρχονται από
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μείωση
σχολικής διαρροής).

Η αναβάθμιση
της Τ.Ε.Ε. περνά 

από :



Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Αναβάθμιση των Τομέων και Ειδικοτήτων της, μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα ωρολόγια προγράμματα, σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα

Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις σύγχρονες
εξελίξεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
επιστήμης

Συμμετοχή και συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας στις 
σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Ενδυνάμωση των μαθητών, μέσω της παράλληλης ανάδειξης του 
κοινωνικού ρόλου της Τ.Ε.Ε.

Δημιουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Λ. και σύνδεσή τους με τα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ.



Ενίσχυση και διεύρυνση των προσφερομένων επιλογών
(συνέχισης των σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας).

Επιτυχής εφαρμογή του θεσμού της «Μαθητείας», ως μέσου
ενίσχυσης της επαγγελματικής επάρκειας των μαθητών.

Μεθοδικά σχεδιασμένη επικοινωνία προς τις κοινότητες
μαθητών, γονέων και επαγγελματικών φορέων, αναφορικά με τη 
σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.



Ημέρες καριέρας στα σχολεία με τη συμμετοχή 
μαθητών, γονέων κλπ

Εκδηλώσεις ενημέρωσης για μαθητές, γονείς, 
κοινωνικούς φορείς κλπ

Δράσεις Σχολικού Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Σ.Ε.Π.)

Πολιτιστικές δράσεις
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