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ΙΕΠ                                        Προς: 

1. Πρόεδρο ΙΕΠ κ. Γεράσιμο Κουζέλη  

2. Αντιπρόεδρο ΙΕΠ κ. Παύλο Χαραμή 

3. Επιτροπή Τεχνικής Εκπάιδευσης Ι.Ε.Π. 

 

Θέμα: Προτάσεις για την Γεωργική Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 

Ως Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών, σας καταθέτουμε τους προβληματισμούς μας για την Τεχνική 

και Επαγγελματική Εκπαίδευση και προτάσεις που αφορούν ειδικότερα τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 

και Περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενοι στην πρόταση του ΙΕΠ.  

Στην τρέχουσα πραγματικότητα που βιώνει η χώρα μας, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να δοθεί έμφαση σε 

εκείνες τις κατευθύνσεις της οικονομίας της, στις οποίες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και, οι οποίες 

μπορούν να αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς της οικονομικής της ανάπτυξης. Μια από αυτές, η 

σημαντικότερη ίσως, είναι η γεωργία. Ο τομέας της γεωργίας, εκτός της παραγωγής των αγροτικών 

προϊόντων, δίνει γένεση και μπορεί να συντελέσει, στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μεγάλου 

επιπλέον τμήματος της οικονομίας μας (αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία, βιομηχανία τροφίμων κλπ). 

Περαιτέρω απλά τονίζουμε τον στρατηγικό και πρωτεύοντα ρόλο που έχει για την κάθε χώρα (στην 

οικονομική αλλά και πολιτική της ισχύ) η θέση που κατέχει στον παγκόσμιο καταμερισμό παραγωγής 

τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, με προϋπόθεση την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της. 

Γι αυτό, πιστεύουμε ότι η παροχή γεωπονικής εκπαίδευσης είναι αναγκαία για την επιβίωση και την 

ανάπτυξη της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

εδράζεται και στους τρεις κύκλους της Οικονομίας (πρωτογενή – δευτερογενή – τριτογενή). Ασχολείται 

με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (πρωτογενής) και τη συντήρησή - μεταποίησή τους 

(δευτερογενής). Αντικείμενα του τομέα που σχετίζεται με τον τριτογενή τομέα είναι η εμπορία, η 

αγροβιοτεχνία και ο αγροτουρισμός, η διατήρηση του αγροτικού τοπίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς, 

η ανάπτυξη χώρων πρασίνου στο ανθρωπογενές περιβάλλον, η φροντίδα της βιώσιμης διαχείρισης των 

φυσικών πόρων. 

Για τους λόγους αυτούς, ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος πρέπει να συνεχίσει 

αυτόνομος και με αυτήν τη διατύπωση και στο νέο Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς οι τρεις όροι που τον 

αποτελούν εντάσσονται στην αυτή επιστημονική – οικονομική και επαγγελματική ενότητα υπό την ευρεία 

έννοια. Γεωργία, τρόφιμα και φυσικοί πόροι αποτελούν διεθνώς ενιαία και αδιάσπαστη ενότητα, ως 

AGRICULTURE, FOOD and NATURAL RESOURCES.  

 

Γενικότερα, οι απόψεις μας για τη μορφή και το περιεχόμενο του Επαγγελματικού Λυκείου, συνοψίζονται 

στα παρακάτω: 
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 Η Α’ τάξη θα πρέπει να είναι ουσιαστικά κοινή για όλους τους μαθητές. Πέραν των μαθημάτων 

Γενικής Παιδείας, θα υπάρχει μια ομάδα μαθημάτων με τον γενικό τίτλο «Μαθήματα 

Προσανατολισμού Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» που στο σύνολό τους θα 

αναπτύσσουν ισόρροπα και τους τρεις τομείς παραγωγής, πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγγελθείσα γενικού προεπαγγελματικού χαρακτήρα 

πρώτη τάξη των ΕΠΑΛ.  Αν θέλουμε τα εξαγγελθέντα στις γενικές προτάσεις του Ι.Ε.Π. να 

αντιστοιχούν με τα εφαρμοζόμενα δεν μπορεί να καλούνται οι μαθητές να επιλέξουν ουσιαστικά τομέα 

ίσως εμμέσως και ειδικότητα από την Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ ουσιαστικά μέσω από τα επιλεγόμενα 

μαθήματα.  Στην περίπτωση αυτή (π.χ. όπως λάβαμε γνώση πρότασης για επτά μαθήματα επιλογής 

με επιλεγόμενα τα τρία και εκ των οποίων επτά τα τρία από τα επιλεγόμενα να ανήκουν στον κλάδο 

ΠΕ17!!!) σκανδαλωδώς ευνοείται η υπάρχουσα δομή και μορφή μιας στρεβλής σημερινής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης για την οποία κατ’ ελάχιστον θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις 

σημερινές ανάγκες της οικονομίας αλλά και της ανάπτυξης του τόπου μας. Στην περίπτωση που 

έχουμε επιλεγόμενα μαθήματα είναι ευνόητο ότι το σημερινό καθηγητικό δυναμικό κάθε σχολικής 

μονάδας ουσιαστικά θα καθορίζει και ποια θα είναι τα επιλεγόμενα μαθήματα, μέσω του εύκολου 

επηρεασμού της γνώμης των μαθητών που στερούνται εμπειριών. Έτσι θα έχουμε ως αποτέλεσμα 

την κατεύθυνση των εκπαιδευομένων στα ίδια με σήμερα αδιέξοδα της Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης που συνεχώς φθίνει και υποβαθμίζεται.  Είμαστε σίγουροι, -ες ότι δεν είναι στους 

σκοπούς της σημερινής ηγεσίας της Παιδείας αυτό. 

 Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει σαν σύνολο αλλά και επιμέρους αντικείμενα να δίνουν γνώσεις και 

εμπειρίες σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές σχετικά με το σύνολο των τομέων που θα 

λειτουργήσουν στην Β΄Τάξη των ΕΠΑΛ.  Επίσης να καλύπτουν και να αναπτύσσουν ικανοποιητικά 

προς όφελος των δυνατοτήτων επαγγελματικής ευελιξίας αλλά και νοητικής εξέλιξης ΟΛΩΝ των 

μαθητών τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο οφείλει η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση να λάβει υπόψη της τα πλεονεκτήματα και 

τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας που ουσιαστικά βρίσκονται στην ανάπτυξη της Γεωργίας, του 

Τουρισμού και της Ναυτιλίας για να θεωρεί ότι πραγματώνει τον ουσιαστικό της ρόλο ως προς την 

κοινωνία, όπως και οι σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν. Επιπρόσθετα καταθέτουμε ότι οι 

κατευθύνσεις αυτές οφείλουν αντίστοιχα να αναπτύσσονται και στο Γενικό Λύκειο αλλά αυτό δεν 

είναι επί του παρόντος το θέμα της παρέμβασής μας.  

 Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε ένα πλέγμα επτά (7) δίωρων μαθημάτων ως εξής: 

1. Για τον Πρωτογενή Τομέα που θα καλύπτει και τον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος να διδάσκεται το δίωρο μάθημα για τους μαθητές της Α’ τάξης με τίτλο "Γεωπονία 

και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ με βάση σχετικό εκσυγχρονισμένο ΑΠΣ το οποίο είναι δημοσιευμένο στο 

ΦΕΚ 2528/τΒ΄/2012. 

2. Για τον Δευτερογενή Τομέα να υπάρχουν δύο μαθήματα δίωρα με αντικείμενα: Το ένα «Αρχές 

Μηχανολογίας» και το δεύτερο «Αρχές Ηλεκτρολογίας» που μπορούν να έχουν και στοιχεία 

Τεχνικού σχεδίου αντίστοιχα. 

3. Για τον Τριτογενή Τομέα να υπάρχουν δύο μαθήματα δίωρα με αντικείμενα: Το ένα  «Αγωγή 

Υγείας» και το δεύτερο «Οικονομία - Επιχειρηματικότητα, Τουρισμός και Ναυτιλία» 

4. Μάθημα τύπου ευέλικτης ζώνης δίωρο που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μιας περιοχής, 

νομού, περιφέρειας σε μορφή ερευνητικής εργασίας (project) που θα εμπεριέχει και βασικές 

κατευθύνσεις του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στην πραγματοποίησή του 
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5. Μάθημα Τεχνολογίας και Πληροφορικής δίωρο εργαστηριακό (χωρισμός Α΄και Β΄ομάδα με βάση 

την πρακτική των αντιστοίχων μαθημάτων του Γυμνασίου) εφαρμογής και επίλυσης προβλημάτων 

μέσω της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής της Ρομποτικής που θα αναπτύσσει με ευρύ τρόπο και 

τις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών. 

 

Στο δεύτερο έτος ακολουθεί η επιλογή του Τομέα. Η διάκριση των Τομέων και η καθιέρωσή τους 

πρέπει να στηριχθεί σε ουσιαστικά στοιχεία, όπως η κατανομή της απασχόλησης, η σημασία των 

παραγωγικών κλάδων καθώς και, οι στρατηγικές ανάπτυξης και προοπτικής της χώρας.  Οι τομείς 

θεωρούμε ότι πρέπει να είναι από 5 ως 7 ο μέγιστος αριθμός. 

Στο τρίτο έτος συνεχίζουν όλοι οι Τομείς του δευτέρου έτους και ορίζονται Ειδικότητες για τον 

καθένα. Ειδικά για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος προτείνουμε ενδεικτικά 

τέσσερεις τομείς.  Η πράξη και οι προθέσεις της πολιτείας και των επιμέρους περιφερειών για 

ενίσχυση του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος μπορούν να καθορίσουν ΤΕΛΙΚΑ τον 

αριθμό των ειδικοτήτων της Γ΄Τάξης 

 

Ακολουθεί ενδεικτική πρόταση για Τομέα της Β΄ Τάξης και Ειδικότητες Γ΄Τάξης με προτεινόμενα 

μαθήματα, ωρολόγιο πρόγραμμα και σχολικά εγχειρίδια. 

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Β τάξη ΕΠΑΛ  (23 ώρες) 

ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ  

1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ        ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ        2Θ+3Ε 

2. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ           

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                                           2Θ 

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ   2Θ+3Ε 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                 2Θ+1Ε 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

& ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                                                                           

1. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

2, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ                                                             

                                                                              2Θ+2Ε 

6. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2Θ +2E 

 

Γ ταξη 

 

Φυτικής παραγωγής 

ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ  

1. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ 3Θ+2Ε 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2Θ+1Ε 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3Θ+1Ε 

4. ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ 

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & 

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ 1Θ+3Ε 

5. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                                                                     2Θ+2Ε 
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6. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2Θ+1Ε 

 

Ζωικής παραγωγής 

ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ  

1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3Θ+1Ε 

2. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι 3Θ+2Ε 

3. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 2Θ+1Ε 

4. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙI ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙI 3Θ+2Ε 

5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 2Θ+1Ε 

6. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2Θ+1Ε 

 

 

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου 

ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ  

1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3Θ+1Ε 

2. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 

1. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

2. ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 3Θ+2Ε 

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 

1.ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟΠΙΟΥ 3Θ +2E 

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 1Θ +3E  

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ                                                                              1Θ+2Ε 

6.  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2Θ+1Ε 

 

Τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 

ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ  

1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3Θ+1Ε 

2. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3Θ+2Ε 

3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2Θ+2Ε 

4. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2Θ+2Ε 

5.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 2Θ+2Ε 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1Θ+1Ε 

 

 

 



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σελίδα 5 από 5 

- Μετά το τρίτο έτος οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τέταρτο έτος εξειδίκευσης και 

πρακτικής άσκησης, με περαιτέρω επιλογή ειδίκευσης του Τομέα τους, υπό την εποπτεία υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού της ειδικότητάς τους. Οι Γεωπονικές ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στο τέταρτο 

έτος θα πρέπει να καθιερωθούν με επιστημονικά κριτήρια, θα λειτουργούν κατά περίπτωση σε κάθε 

περιοχή, με βάση τον χαρακτήρα της αγροτικής οικονομίας και το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της 

περιοχής.  

 

Σημαντικά σημεία που δεν πρέπει να διαφύγουν της προσοχής του σχεδιασμού του Επαγγελματικού 

Λυκείου, αποτελούν επίσης: 

1. Η καθιέρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και επαγγελματικών αδειών για όλες τις ειδικότητες. 

Κανένας επαγγελματίας δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς την απαιτούμενη επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη σχετική άδεια, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα, 

αξιοπιστία και υπευθυνότητα παροχής των υπηρεσιών του. 

2. Είναι αναγκαία η καθιέρωση και εφαρμογή διαρκούς και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του συστήματος της Επαγγελματικής Εκπ/σης. Οι αλλαγές και 

οι μεταρρυθμίσεις οφείλουν να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και στοιχεία και όχι να 

αντικατοπτρίζουν προσωπικές αντιλήψεις και συντεχνιακές προσδοκίες, όπως κατά κόρον 

συμβαίνει μέχρι σήμερα.  

3. Το Επαγγελματικό Λύκειο πρέπει είναι ισότιμο και ισοδύναμο του Γενικού Λυκείου. Να χορηγεί 

πτυχίο και απολυτήριο ταυτόχρονα και, να δίνει διέξοδο όχι μόνο στο επάγγελμα, αλλά και στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Οι όποιες αλλαγές επιχειρηθούν, πρέπει να ενισχύσουν τα κίνητρα των 

μαθητών για την Ανώτατη Εκπ/ση. Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα 

προϋποθέτει εξετάσεις σε μαθήματα γενικά και επαγγελματικά, με συντελεστές που θα βαρύνουν 

υπέρ των επαγγελματικών μαθημάτων.  

 

Ο σχεδιασμός και φυσικά η λειτουργία μιας σωστής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνδέεται με την 

ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας μας. Είμαστε πεισμένοι ότι, επιτέλους, θα τύχει της ανάλογης προσοχής 

από τη σημερινή ηγεσία.    

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΤΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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