
 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Υποβάθμιση Ειδικοτήτων Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. 

 

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Φ6/160716/Δ4/29.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 

καθορίστηκε ως εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Δίκτυα 

Υπολογιστών», των ειδικοτήτων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων 

Η/Υ και Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, ύλη διαφορετική από την αντίστοιχη διδακτέα ύλη που 

καλύπτει επιστημονικά και επαγγελματικά τους αποφοίτους των ειδικοτήτων. Η απόφαση αυτή 

αποτελεί μία πολύ αρνητική εξέλιξη για τις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.  

 

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. ήδη από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπου και ενημερώθηκε ότι η διδακτέα-

εξεταστέα ύλη του τετράωρου μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών» των ειδικοτήτων του Τομέα 

Πληροφορικής, η οποία κατατέθηκε από τους Συμβούλους του Ι.Ε.Π. προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., θα 

παραμείνει ως διδακτέα ύλη και μόνο ένα τμήμα της θα αποτελέσει την εξεταστέα του μαθήματος. 

Η αιτιολόγηση που δόθηκε ήταν ότι επρόκειτο η εξεταστέα ύλη να είναι ίδια με αυτή του 

Πανελλαδικώς εξεταζόμενου τρίωρου μαθήματος «Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών» των 

ειδικοτήτων Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Τεχνικός 

Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των  

ΕΠΑ.Λ. Το προεδρείο της Π.Ε.ΚΑ.Π. διαφώνησε με τις προωθούμενες αλλαγές και διατύπωσε 

τις πάγιες θέσεις του Κλάδου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (αυτόνομος Τομέας 

Πληροφορικής, διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής από εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 κ.α.).  

 

Παρά ταύτα το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αγνοώντας τόσο τις επισημάνσεις της Π.Ε.ΚΑ.Π. όσο και τις περί 

του αντιθέτου εισηγήσεις των Συμβούλων Πληροφορικής του Ι.Ε.Π., προχώρησε στην έκδοση 

της παραπάνω απόφασης με την οποία εξομοίωσε «προς τα κάτω» την εξεταστέα ύλη του 

μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών» με αυτή του μαθήματος «Τεχνολογία Δικτύων και 

Επικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Επιπρόσθετα με άλλη 

Υπουργική Απόφαση (Φ1/163883/Δ4/04-10-2016) ορίστηκε ως βιβλίο μαθητή του μαθήματος 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/EPAL-ILI.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjeg6mT1enPAhVEHxoKHRDVBCwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fdiavgeia.gov.gr%2Fdoc%2F%25CE%25A9%25CE%2593594653%25CE%25A0%25CE%25A3-10%25CE%25A4&usg=AFQjCNFmVBQfrS31PVYjI-sR0hY7-CW2cw&bvm=bv.


«Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών» το βιβλίο του Τομέα Πληροφορικής «Δίκτυα 

Υπολογιστών». 

 

Με τις αποφάσεις αυτές, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ουσιαστικά υποβαθμίζει τη διδασκαλία ενός από τα 

σημαντικότερα μαθήματα (Δίκτυα Υπολογιστών) του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ., με 

δεδομένο ότι στη σημερινή σχολική πραγματικότητα τελικώς διδάσκεται μόνο η εξεταστέα ύλη. Ο 

καθορισμός της νέας εξεταστέας ύλης δεν πήρε υπόψη κανένα επιστημονικό, διδακτικό ή 

παιδαγωγικό κριτήριο αλλά πρωτίστως εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Το Υπουργείο Παιδείας σε 

πρώτη φάση εξομοιώνει τεχνητά διαφορετικές ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. με συγκεκριμένα μέτρα, 

όπως είναι η αλλαγή βιβλίου μαθητή και η αλλαγή εξεταστέας ύλης, με προφανή σκοπό να ανοίξει 

ο δρόμος για τη μελλοντική κατάργηση της μίας εκ των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής με 

το πρόσχημα ότι επικαλύπτονται. Όλα τα παραπάνω γίνονται στο βωμό της εξοικονόμησης 

πόρων αλλά πάντα σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης Πληροφορικής Παιδείας.  

 

Η προσπάθεια υποβάθμισης των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., έρχεται σαν συνέχεια σε σειρά πρόσφατων εξοντωτικών μέτρων σε βάρος του Κλάδου 

των εκπαιδευτικών ΠΕ19/20. Η Π.Ε.ΚΑ.Π. διατρανώνει την αντίθεσή της στις νέες μεθοδεύσεις 

και προειδοποιεί τους ιθύνοντες ότι θα βρουν απέναντί τους σύσσωμο τον εκπαιδευτικό κόσμο της 

Πληροφορικής. Τέλος καλεί το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. να δημοσιεύσει την Πράξη 29/21-07-2016 με την 

οποία προτάθηκε η αλλαγή του διδακτικού βιβλίου του μαθήματος «Τεχνολογία Δικτύων και 

Επικοινωνιών», των ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της 

    τάξης Ημερήσιου και Δ   τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 


