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Α. Γενική παρουσίαση της πρότασης νόµου
1. Η υφιστάµενη κατάσταση στην τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση και η αναγκαιότητα της µεταρρύθµισης
1.1. Η επαγγελµατική εκπαίδευση στη χώρα µας παρέχεται σήµερα από τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
και τις Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), που θεσµοθετήθηκαν µε τον ν. 3475/2006. Τα βασικά χαρακτηριστικά
των οποίων είναι τα εξής:
Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής µε εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα διδασκαλίας 35 ωρών. Στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου.
Το πρόγραµµα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαµβάνει
κοινά για όλους τους µαθητές µαθήµατα γενικής παιδείας και 3 κύκλους µαθηµάτων συναφών επαγγελµατικών
τοµέων. Η Β’ τάξη χωρίζεται σε 12 επαγγελµατικούς τοµείς. Το πρόγραµµα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαµβάνει κοινά για όλους τους µαθητές µαθήµατα γενικής
παιδείας και µαθήµατα των επαγγελµατικών τοµέων,
που διδάσκονται 18 ώρες την εβδοµάδα. Οι µαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά µαθήµατα και
όλα τα µαθήµατα ενός τοµέα που επιλέγουν. Η Γ’ τάξη
χωρίζεται σε 19 ειδικότητες, που αντιστοιχούν στους τοµείς της Β’ τάξης. Το πρόγραµµα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας και µαθήµατα ειδικοτήτων, που διδάσκονται 23 ώρες την εβδοµάδα.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. αποκτούν απολυτήριο επαγγελµατικού λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 που προβλέπεται στη περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 2009/1992, έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για
τους αποφοίτους γενικών λυκείων ενώ επίσης έχουν το
δικαίωµα συµµετοχής σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις
για πρόσβαση σε τµήµατα των Τ.Ε.Ι. γνωστικών αντικειµένων αντίστοιχων ή συναφών µε τα γνωστικά αντικείµενα των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και σε ειδικό ποσοστό
θέσεων.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαµβάνει
τις τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες είναι οργανωµένες σε ειδι-

κότητες. Στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται όσοι µαθητές προάγονται από την Α’ τάξη επαγγελµατικού ή γενικού λυκείου. Στις ΕΠΑ.Σ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού λειτουργούν 33 ειδικότητες, διαφορετικές από αυτές των ΕΠΑ.Λ.. Στις ΕΠΑ.Σ. δεν διδάσκονται µαθήµατα
γενικής παιδείας. Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας
στις ΕΠΑ.Σ. είναι 25. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. αποκτούν
πτυχίο επιπέδου 3 της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 και δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
1.2. Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποδεικνύουν σοβαρή µείωση του σχολικού πληθυσµού στη
δευτεροβάθµια τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση. Οι
µαθητές σε ποσοστό 75% επιλέγουν το γενικό λύκειο
και σε ποσοστό 25% επιλέγουν τις δοµές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ενώ από όσους µαθητές επιλέγουν τις σχολικές µονάδες δευτεροβάθµια τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘΠΑ µόνο το 17%
προτιµά τις ΕΠΑ.Σ.. Οι ΕΠΑ.Σ. ως εκπαιδευτικές µονάδες
δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης ενταγµένες στο τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης ήταν αναµενόµενο
να απαξιωθούν λόγω των αντιφάσεων τις οποίες ενέχουν ως θεσµός καθότι, αφ’ ενός, δεν παρέχουν απολυτήριο λυκείου, αφού στο πρόγραµµα διδασκαλίας δεν
περιλαµβάνονται µαθήµατα γενικής παιδείας, και, αφ’ ετέρου και συναφώς, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των
αποφοίτων τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως επίσης και εξαιτίας του ανορθολογικού διαχωρισµού των
ειδικοτήτων µεταξύ ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ..
Οι αναποτελεσµατικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν
τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της δευτεροβάθµιας
τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης, οι συχνές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις και η έλλειψη επαρκούς ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για τις δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση είναι
µερικοί από τους παράγοντες που ευθύνονται για τη
σταδιακή απαξίωση της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη χώρα µας, µε αρνητικές συνέπειες στον
τοµέα της ανάπτυξης, αλλά και στην αντιµετώπιση της
ανεργίας των νέων. Άµεσο αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η µείωση του µαθητικού δυναµικού στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ..
1.3. Πρόσφατη έρευνα µε τίτλο «Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.» αναδεικνύει ανάγλυφα τα κύρια αίτια της παθογένειας της δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπως εφαρµόζεται σήµερα, τα οποία είναι τα εξής:
α) Ο διαχωρισµός της δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. προκάλεσε σύγχυση σε γονείς και µαθητές. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑ.Σ., η απουσία µαθηµάτων γενικής παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους τους, της προοπτικής συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προκάλεσε συρρίκνωση του µαθητικού δυναµικού
τους και συνέβαλε στη φθίνουσα πορεία της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
β) Ο καθορισµός επαγγελµατικών δικαιωµάτων για όλες τις ειδικότητες και κυρίως η ύπαρξη νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων εκτιµάται ότι αποτελούν
παράγοντες που θα αυξήσουν το κύρος της δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
γ) Οι µαθητές σε ποσοστό 41% επιλέγουν την ειδικότητά τους και κατ’ επέκταση τα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., µε
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γνώµονα τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, ενώ σε
ποσοστό 37% οι µαθητές – συνήθως µεγαλύτερης ηλικίας – επιλέγουν την ειδικότητά τους βάσει των δυνατοτήτων επαγγελµατικής αποκατάστασης που τους προσφέρει. Συνεπώς, το νέο τεχνολογικό λύκειο πέρα από
τον πρωταρχικό στόχο του να εκπαιδεύει µελλοντικούς
επαγγελµατίες καλείται παράλληλα να αποτελέσει και
µια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδροµή του δεύτερου
κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για όσους µαθητές επιθυµούν ένα διαφορετικό τύπο σχολείου, στο οποίο θα µπορούν να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις
και δεξιότητές τους.
δ) Η απόκτηση επαρκών τεχνικών - επαγγελµατικών
γνώσεων και δεξιοτήτων θεωρείται πολύ σηµαντική από
τους µαθητές, παράλληλα όµως καταγράφεται και η επιθυµία ισότιµης πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για όσους µαθητές επιθυµούν επαγγελµατική ανέλιξη µέσω σπουδών στα Πανεπιστήµια και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) καθώς στα άλλα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανωτάτης εκπαίδευσης.
ε) Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς επισηµαίνουν ότι
η σύνδεση της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης
µε την αγορά εργασίας έχει καθοριστική σηµασία για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας αλλά και
για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
στ) Από την πλευρά των καθηγητών προβάλλεται ως
καθολικό αίτηµα, η ανάγκη εφαρµογής προγραµµάτων επιµόρφωσης, κυρίως στους τοµείς των ειδικοτήτων
τους, όπου οι τεχνολογικές και επαγγελµατικές γνώσεις
αυξάνονται ή µεταβάλλονται συνεχώς.
ζ) Καταγράφεται επίσης η ανάγκη αναµόρφωσης των
προγραµµάτων σπουδών και η περιοδική επικαιροποίηση
των περιεχοµένων τους, ώστε να είναι συµβατά µε τις
τρέχουσες εξελίξεις.
η) Η σηµασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα κρίσιµη στις παρούσες συνθήκες, εν µέσω µιας
πρωτοφανούς κρίσης η οποία έχει εκτινάξει τα ποσοστά
ανεργίας των νέων σε δυσθεώρητα ύψη, η αναµόρφωση
της τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί να
αποτελέσει έναν άξονα αντιµετώπισης του προβλήµατος της ανεργίας. Το επιχείρηµα αυτό επιβεβαιώνει και η
συγκριτική εµπειρία καθώς παρατηρείται ότι στις χώρες
που η τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση είναι ευρύτερα διαδεδοµένη, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι
χαµηλότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Ελβετία, η Αυστρία, η Τσεχία κ.α.
θ) Την παραπάνω προοπτική επιβεβαιώνουν και οι προβλέψεις για την απασχόληση. Συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του CEDEFOP (02/2011 Skills supply
and demand in Greece) για τις εξελίξεις στον τοµέα της
απασχόλησης στην Ελλάδα, το ποσοστό των προσφερόµενων θέσεων απασχόλησης που αφορούν σε εργαζόµενους µε τυπικά προσόντα µεσαίου επιπέδου παρουσιάζει αυξητική τάση, ενώ περιορίζονται οι θέσεις εργασίας χαµηλού επιπέδου προσόντων. Επιπλέον, οι µεγαλύτερες προβλεπόµενες αυξήσεις των θέσεων απασχόλησης µεσαίου επιπέδου προσόντων εκτιµάται ότι θα αφορούν σε επαγγελµατίες, τεχνολόγους – τεχνικούς
βοηθούς, υπαλλήλους γραφείων και απασχολούµενους
στην παροχή υπηρεσιών, ειδικότητες δηλαδή που θα
πρέπει να προετοιµαστούν µέσω της τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
2. Οι βασικοί στόχοι της πρότασης νόµου – Ο νέος θε-

σµός του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευσης
2.1. Η παρούσα πρόταση νόµου µε τίτλο «Τεχνολογικό
λύκειο» αποτελεί σηµαντική παρέµβαση εξορθολογισµού και αναβάθµισης της τεχνικής – επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στη χώρα µας. Ρυθµίζει θέµατα διάρθρωσης και περιεχοµένου της δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Το τεχνολογικό λύκειο καθίσταται ο φορέας παροχής
δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τα τµήµατα εξειδίκευσης τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης οι µονάδες παροχής µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης, είναι η καταξίωση του τεχνολογικού λυκείου ως σχολείο πρώτης επιλογής, το οποίο διασφαλίζει στον απόφοιτό του µια ευρύτερη µόρφωση και γενική παιδεία, καθώς και βασικές κοινωνικές
ικανότητες {οι οποίες σύµφωνα µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18.12.2006 /962/ΕΚ) αφορούν
στην επικοινωνία στη µητρική γλώσσα (όπως επίσηµα ορίζεται από το κράτος µέλος της ΕΕ) και σε ξένες γλώσσες, στη µαθηµατική ικανότητα και βασικές ικανότητες
στην επιστήµη και στην τεχνολογία, στην ψηφιακή ικανότητα, στην ικανότητα στη µεθοδολογία της µάθησης,
στις κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη, στην πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα, στην πολιτισµική συνείδηση και έκφραση}, ενώ παράλληλα ενισχύει τις προοπτικές κοινωνικής καταξίωσης, σταθερής απασχόλησης και επαγγελµατικής ανέλιξής του.
Συνεπώς η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται από το τεχνολογικό λύκειο και τα
τµήµατα εξειδίκευσης, εκτός των γενικότερων εκπαιδευτικών στόχων, υπηρετεί και διασφαλίζει στους αποφοίτους της:
α) την επιτυχή άσκηση ενός επαγγέλµατος,
β) τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τεχνολογικές
και εργασιακές εξελίξεις αλλά και προγράµµατα δια βίου
µάθησης, για την περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελµατική τους πρόοδο και
γ) τη δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης µέσω της
συνέχισης της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πορείας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
2.2. Ταυτόχρονα η παρούσα πρόταση νόµου σηµατοδοτεί µια νέα θεώρηση για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της νέας θεώρησης η δευτεροβάθµια τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση είναι τουλάχιστον ισότιµη µε τη δευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση. Παρέχει
στέρεες γενικές γνώσεις σε όλους τους µαθητές και παράλληλα ολοκληρωµένες και σύγχρονες επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες. Στη νέα αυτή θεµελιακή
προσέγγιση ο µαθητής αντιµετωπίζεται ως ο κεντρικός
δρών στη µαθησιακή διαδικασία και έχει δυνατότητα επιλογής, κινητικότητας και πειραµατισµού, που θα του επιτρέψει να καταλήξει στις ορθότερες για τον ίδιο και το
µέλλον του επιλογές.
Η νέα αυτή θεώρηση για τη δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση αφήνει πίσω τον κατακερµατισµό, και τις ανισότητες του παρελθόντος. Αναδιαρθρώνει τη δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση ορθολογικά µε ξεκάθαρη οπτική, σε αρµονία µε το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υ-
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ποχρεώσεις και δεσµεύσεις της χώρας µας. Πρωτίστως
όµως, η τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση εξορθολογίζεται κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να παρέχει
στους µαθητές ουσιαστικές γνώσεις γενικής παιδείας, υψηλού ποιοτικού επιπέδου, τεχνολογική εκπαίδευση και
εξειδίκευση, καθώς και να διασφαλίζει τη δυνατότητα,
τόσο µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες, όσο και µε το απολυτήριο και το πτυχίο που αποκτούν, να συµµετέχουν
ισότιµα στην αγορά εργασίας και το ευρωπαϊκό επαγγελµατικό γίγνεσθαι. Παράλληλα θα τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη, αφού υπάρξει εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό στον πρωτογενή, δευτερογενή αλλά και τον τριτογενή τοµέα της παραγωγής. Στην κατεύθυνση αυτή η τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση ενισχύεται έτι περαιτέρω µε την καινοτόµο εισαγωγή ενός έτους µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης, δυνητικής παρακολούθησης.
3. Οι βασικές τοµές της νέας πρότασης νόµου στη
δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση
3.1. Η νέα δοµή της δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης που προωθείται µέσω της παρούσας πρότασης νόµου διαµορφώθηκε µε βάση τις οµόφωνες προτάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που οριστικοποιήθηκαν τον Νοέµβριο του 2009, την εκτεταµένη δηµόσια
διαβούλευση, την ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία, τα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα και σε αρµονία µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Βασικές τοµές της νέας δοµής της δευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης είναι:
α) Η δηµιουργία του τεχνολογικού λυκείου ως µονάδας δευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση - επιπέδου
3 κατά ISCED, και επιπέδου 2 κατά την οδηγία 36/2005
του ΕΚ) µε την ενσωµάτωση των δύο εκπαιδευτικών µονάδων που λειτουργούν σήµερα (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.).
β) Η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών µε βάση τα µαθησιακά αποτελέσµατα και σε αρµονία µε τα εθνικά πρότυπα «επαγγελµατικών περιγραµµάτων», στα
οποία αναλύεται το επάγγελµα ή η ειδικότητα και αποτυπώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που
απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος ή της ειδικότητας.
γ) Η προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών στο
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET),
διασφαλίζοντας την αναγνώριση και κατοχύρωση των
µαθησιακών αποτελεσµάτων και ενισχύοντας τη δυνατότητα κινητικότητας των αποφοίτων του τεχνολογικού
λυκείου και πέραν των εθνικών συνόρων.
δ) Η λειτουργία µεταδευτεροβάθµιων τµηµάτων εξειδίκευσης τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εντός
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, διάρκειας ενός
σχολικού έτους µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων
επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους του τεχνολογικού λυκείου, προσφέροντας ανώτερο τίτλο αποφοίτησης (επιπέδου 4 κατά ISCED και επιπέδου 3 κατά την οδηγία 36/2005 ΕΚ).
ε) Η διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη δυνατότητα επιλογής επαγγελµατικών στόχων και στην επίτευξή τους µέσω εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδροµών και την κατάργηση όλων των φραγµών στις µετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από έναν τύπο σχολείου σε άλλο ή στην εσω-

τερική µετακίνηση, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες τυπικές εκπαιδευτικές προϋποθέσεις, τα λεγόµενα «εκπαιδευτικά ελάχιστα».
στ) Η αύξηση των ευκαιριών και η διεύρυνση των επιλογών και των δυνατοτήτων των µαθητών σε προγράµµατα και εκπαιδευτικές διαδροµές και η ενίσχυση της δυνατότητας οριζόντιας µετακίνησης των µαθητών ανάλογα µε τους στόχους τους.
η) Η θέσπιση ευνοϊκότερης πρόσβασης στα Τ.Ε.Ι. για
τους αποφοίτους των φορέων παροχής δευτεροβάθµιας
και µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης και παράλληλης ενίσχυσης της δυνατότητας
ουσιαστικής προετοιµασίας για την συµµετοχή στις γενικές πανελλαδικές εξετάσεις σε όσους επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήµια.
3.2. Επισηµαίνεται ότι µε την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων, δυνάµει των νέων εξουσιοδοτήσεων, αλλά και την ενεργοποίηση των ρυθµίσεων που ήδη
ισχύουν σχεδιάζεται και συγκεκριµενοποιείται η νέα θεωρητική προσέγγιση της δοµής και λειτουργίας του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευσης. Ειδικότερα θεσπίζεται η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων
διδασκαλίας, η ενίσχυση της αυτενέργειας των µαθητών, η ισορροπηµένη διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας
και µαθηµάτων γενικής παιδείας, η ενίσχυση των µορφών πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης και η
πραγµατοποίηση της συστηµατικής ειδικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της τεχνικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, προκειµένου να επιτευχθεί µια ποιοτική τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση που στηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, παράλληλα µε την ικανοποίηση της ανάγκης για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
4. Η βασική δοµή της πρότασης νόµου
4.1. Η πρόταση νόµου διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια
τα οποία περιέχουν τις κύριες διατάξεις για το τεχνολογικό λύκειο και τα τµήµατα εξειδίκευσης (Κεφάλαιο Α’)
και τις εξουσιοδοτικές, µεταβατικές, λοιπές και καταργούµενες διατάξεις (Κεφάλαιο Β’).
4.2. Στο Κεφάλαιο Α’ µε το άρθρο 1 τα τεχνολογικά
λύκεια εντάσσονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ενώ
παράλληλα θεσπίζονται τα τµήµατα εξειδίκευσης τα οποία εντάσσονται στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι σκοποί των νέων µορφών
τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στο άρθρο 3
προβλέπεται η βασική διάρθρωση και το πρόγραµµα
σπουδών του τεχνολογικού λυκείου ενώ στο άρθρο 4
ρυθµίζονται τα δοµικά ζητήµατα των τµηµάτων εξειδίκευσης. Στο άρθρο 5 ορίζεται το ελάχιστο βασικό περιεχόµενο και οι αναγκαίοι συντελεστές για την διαµόρφωση των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων των
νέων µορφών της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 ρυθµίζονται τα θέµατα των
εγγραφών και της κινητικότητας των µαθητών, της αξιολόγησής τους, των δυνατοτήτων χορήγησης υποτροφιών, των τίτλων σπουδών και των δυνατοτήτων των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων
εξειδίκευσης. Στο άρθρο 10 θεσπίζεται η δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων και συµβάσεων συνεργασίας για την αναβάθµιση της δευτεροβάθµιας και
µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ορίζεται το αντικείµενο και το ελάχιστο περιεχόµενό τους. Στο άρθρο 11 ρυθµίζονται ειδικά θέµατα
που αφορούν την πρακτική άσκηση των µαθητών και στο
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άρθρο 12 ρυθµίζονται τα ζητήµατα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών τεχνολογικών λυκείων. Τέλος στο άρθρο
13 ρυθµίζεται το ειδικό καθεστώς εισαγωγής των αποφοίτων των νέων µορφών τεχνικής – επαγγελµατικής
εκπαίδευσης στα ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα της
ανωτάτης εκπαίδευσης καθώς και σε άλλες ανώτερες
σχολές.
4.3. Στο Κεφάλαιο Β’ µε το άρθρο 14 εξουσιοδοτούνται τα όργανα της Διοίκησης να ρυθµίσουν όλα τα ειδικότερα, τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα που άπτονται
της λειτουργίας των τεχνολογικών λυκείων και των τµηµάτων εξειδίκευσης. Στο άρθρο 15 περιέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την πρόσβαση των αποφοίτων
των νέων µορφών τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα της ανωτάτης εκπαίδευσης καθώς και σε άλλες ανώτερες σχολές.
Το άρθρο 16 περιέχει τις µεταβατικές διατάξεις. Το άρθρο 17 περιέχει διατάξεις µε τις οποίες τροποποιούνται
υφιστάµενες διατάξεις που είναι σχετικές µε τα θέµατα
της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Τέλος, στο
άρθρο 18 αναφέρονται οι καταργούµενες διατάξεις και
στο τελευταίο άρθρο 19 ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος των
διατάξεων του παρόντος.
Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Α’
1. Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται η βαθµίδα της τυπικής εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται το τεχνολογικό
λύκειο καθώς και τα τµήµατα τεχνικής – επαγγελµατικής
εξειδίκευσης που λειτουργούν σ’ αυτό.
2. Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι σκοποί του τεχνολογικού λυκείου. Το άρθρο 2 έχει κανονιστικό περιεχόµενο
και επιβάλλει τη νοµική αντιµετώπιση των νέων µορφών
της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης ως θεσµικό
οικοδόµηµα. Κάθε µεταγενέστερη ρύθµιση θα πρέπει να
ελέγχεται ως προς την τήρηση όλων των σκοπών και αν
τείνει να το αποδοµεί να ερµηνεύεται κατά τρόπο που να
διατηρείται το επιδιωκόµενο από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νόµου θεσµικό κεκτηµένο.
3. Στο άρθρο 3 θεσπίζεται η βασική διάρθρωση και δοµή του προγράµµατος σπουδών του τεχνολογικού λυκείου. Ειδικότερα:
3.1. Στην παράγραφο 1 καθορίζεται η διάρκεια φοίτησης στα ηµερήσια και εσπερινά τεχνολογικά λύκεια και
οι αντίστοιχες τάξεις. Στα εσπερινά λύκεια φοιτούν κυρίως οι εργαζόµενοι µαθητές. Προβλέπεται ωστόσο να
µπορούν να φοιτούν στα εσπερινά λύκεια και άλλες κατηγορίες µαθητών για τους οποίους είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράµµατος των ηµερήσιων τεχνολογικών λυκείων.
3.2. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι της καθεµιάς από τις τάξεις του τεχνολογικού λυκείου.
3.3. Στην παράγραφο 3 καθορίζεται η βασική δοµή του
προγράµµατος σπουδών της Α’ τάξης του τεχνολογικού
λυκείου. Στην τάξη αυτή διδάσκονται µαθήµατα γενικής
παιδείας αντίστοιχα µε αυτά της Α’ τάξης του γενικού
λυκείου. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η σχετική πρόβλεψη
δεν αποκλείει τη δυνατότητα να υπάρχει διαφοροποίηση
στον αριθµό των διδακτικών ωρών, καθώς επίσης και στο
επίπεδο εµβάθυνσης, σε σχέση µε τα αντίστοιχα µαθήµατα γενικής παιδείας της Α’ τάξης του γενικού λυκείου.
Εισάγεται για πρώτη φορά οµάδα µαθηµάτων που σχετίζονται µε βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες
για την κοινωνικοποίηση των µαθητών και συγκεκριµένα

την ψηφιακή ικανότητα, την οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα, την ιδιότητα του πολίτη και την ικανότητα
στη µεθοδολογία της µάθησης. Οι αναφερόµενες στην
παρούσα παράγραφο βασικές ικανότητες αποτελούν βασικές κοινωνικές ικανότητες σύµφωνα µε τη σύσταση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18.12.2006 /962/ΕΚ). Η
συσχέτιση των µαθηµάτων της κατηγορίας αυτής µε την
θεραπεία συγκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων
δεσµεύει την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση κατά τον
προσδιορισµό του ελάχιστου περιεχοµένου των αναλυτικών προγραµµάτων των µαθηµάτων αυτών. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι οι τίτλοι των µαθηµάτων της εν λόγω κατηγορίας θα µπορούσε να είναι: α) Εφαρµογές πληροφορικής, β) Αρχές οικονοµίας και επιχειρηµατικότητα, γ)
Πολιτειακή παιδεία ή Πολιτική παιδεία και νοµικός πολιτισµός και δ) Ερευνητική εργασία.
Οι µαθητές ολοκληρώνοντας την Α’ τάξη του τεχνολογικού λυκείου έχουν ήδη κατακτήσει έναν βαθµό αυτογνωσίας µέσω και των εµπειριών τους στη διάρκεια της
µέχρι τώρα εκπαιδευτικής τους διαδροµής (Δικτυακή
Διαδραστική Πύλη Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού για Εφήβους), δεδοµένου ότι έχουν
και τη δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων, ώστε να αποσαφηνίσουν τα ενδιαφέροντά τους και να οδηγηθούν στην
επιτυχή επιλογή επαγγελµατικού τοµέα στη Β’ τάξη. Τα
µαθήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης παρέχουν αυτοτελείς γνώσεις και δεξιότητες και έχουν ως σκοπό την
ένταξη των µαθητών στα βασικά γνωστικά πεδία του αντίστοιχου επαγγελµατικού τοµέα, εφόσον αυτό δεν επιτυγχάνεται από τα µαθήµατα γενικής παιδείας ή βασικών ικανοτήτων. Η επιλογή µαθήµατος επαγγελµατικής
κατεύθυνσης δεν αποτελεί προϋπόθεση επιλογής αντίστοιχου τοµέα στη Β’ τάξη.
Είναι επιστηµονικά αποδεκτό ότι κοινωνικοί, οικογενειακοί, οικονοµικοί και άλλοι λόγοι επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των µαθητών. Παράλληλα, διάφορα µαθησιακά προβλήµατα που δεν σχετίζονται µε την ευφυΐα
των µαθητών δυσχεραίνουν την όποια προσπάθεια µαθησιακής και παιδαγωγικής παρέµβασης. Οι συσσωρευµένες µαθησιακές ελλείψεις από προηγούµενες βαθµίδες
ή τάξεις αποτελούν σηµαντικό παράγοντα σχολικής αποτυχίας, δηµιουργώντας στους µαθητές αισθήµατα κατωτερότητας και ηττοπάθειας και περιορίζοντας την αυτοεκτίµησή τους. Η χαµηλή σχολική επίδοση περιθωριοποιεί τους µαθητές και σε κάποιες περιπτώσεις τους οδηγεί στην παραίτηση και στην εγκατάλειψη του σχολείου, εντείνοντας το φαινόµενο της µαθητικής διαρροής.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές µία επιπλέον καινοτοµία του τεχνολογικού λυκείου είναι η ένταξη στο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας και µαθηµάτων υποστήριξης στη ελληνική γλώσσα και στα µαθηµατικά, για όσους
µαθητές διαπιστώνεται η ανάγκη αυτή. Η υποστήριξη
στα δύο αυτά µαθήµατα κρίθηκε απαραίτητη διότι η καλή
γνώση τους αφ’ ενός µεν είναι αναγκαία για κάθε πολίτη, αφ’ ετέρου δε αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
κατανόηση και όλων των υπολοίπων µαθηµάτων που διδάσκονται στο τεχνολογικό λύκειο.
3.4. Στην παράγραφο 4 ορίζονται τα θεµατικά πεδία
των ερευνητικών εργασιών. Ενθαρρύνεται η εκπόνηση
διαθεµατικών εργασιών για να αποκτήσουν οι µαθητές
ολιστική αντίληψη και βασική γνώση σε κοινωνικά, τεχνολογικά και επιστηµονικά πεδία.
3.5. Στην παράγραφο 5 καθορίζεται η βασική δοµή του
προγράµµατος σπουδών της Β’ τάξης του τεχνολογικού
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λυκείου. Στην τάξη αυτή διδάσκονται µαθήµατα γενικής
παιδείας και µαθήµατα επαγγελµατικών τοµέων, στην απαιτούµενη αναλογία ωρών, καθώς επίσης και µαθήµατα
υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και στα µαθηµατικά.
3.6. Στην παράγραφο 6 καθορίζεται η βασική δοµή του
προγράµµατος σπουδών της Γ’ τάξης του τεχνολογικού
λυκείου, για όσους µαθητές επιλέγουν τµήµατα ειδικότητας. Στην τάξη αυτή διδάσκονται µαθήµατα γενικής
παιδείας και επαγγελµατικών ειδικοτήτων, αντίστοιχων
ή συναφών µε τους τοµείς της Β’ τάξης, στην απαιτούµενη αναλογία ωρών. Στα µαθήµατα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης περιλαµβάνεται οπωσδήποτε µάθηµα που
καλλιεργεί και ενδυναµώνει την ικανότητα των µαθητών
να δηµιουργούν και λειτουργούν επιχείρηση µε αντικείµενο που σχετίζεται µε την ειδικότητά τους. Το περιεχόµενο αυτού του µαθήµατος διαφοροποιείται ανάλογα µε
την ειδικότητα, µπορεί να περιλαµβάνει και βιωµατικά
στοιχεία, και προετοιµάζει τους µαθητές για την άσκηση
του οικείου επαγγέλµατος, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες που είναι σχετικές, ιδίως, µε το επαγγελµατικό
περιβάλλον, τους τοµείς εφαρµογής του, την επαγγελµατική δεοντολογία καθώς και τις νοµικές, οικονοµικές
και τις διοικητικές και οργανωτικές προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο οικείο επάγγελµα.
3.7. Στην παράγραφο 7 εισάγεται µια ακόµη σηµαντική
καινοτοµία του τεχνολογικού λυκείου. Στη Γ’ τάξη του
τεχνολογικού λυκείου µπορούν να λειτουργούν τµήµατα
γενικής παιδείας, τα οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα γενικής παιδείας, µε σκοπό την προετοιµασία των µαθητών
αυτού του τµήµατος για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής στα Πανεπιστήµια και στα Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί εισαγωγής
των µαθητών λυκείων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το
τµήµα γενικής παιδείας αποτελεί µια ακόµη εναλλακτική
εκπαιδευτική διαδροµή που αυξάνει τις δυνατότητες επιλογής και κινητικότητας των µαθητών των τεχνολογικών
λυκείων παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το τµήµα γενικής παιδείας ωστόσο µπορεί να λειτουργεί εφόσον συγκεντρώνεται ελάχιστος αριθµός 18 µαθητών σε µια σχολική µονάδα ή
ανά οµάδα σχολικών µονάδων. Σε δυσπρόσιτες περιοχές
προβλέπεται να µπορεί να λειτουργεί τµήµα γενικής παιδείας µε δέκα, τουλάχιστον, µαθητές.
3.8. Στην παράγραφο 8 καθιερώνεται δίωρη ειδική θεµατική δραστηριότητα (αντί της ερευνητικής εργασίας)
ως µάθηµα του ωρολογίου προγράµµατος της Β’ και Γ’
τάξης του τεχνολογικού λυκείου, η θεµατολογία της οποίας αντλείται από διδακτικά αντικείµενα του τοµέα ή
της ειδικότητας αντίστοιχα και µπορεί να περιλαµβάνει
και κατασκευή έργου σε µικρή κλίµακα.
Η ειδική θεµατική δραστηριότητα είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που
βασικό σκοπό έχει την ανάπτυξη ικανότητας στη µεθοδολογία της µάθησης. Οι µαθητές µέσω των µελετών, ερευνητικών εργασιών, κατασκευής έργων ή άλλων δραστηριοτήτων και µε την καθοδήγηση των καθηγητών
τους, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν µόνοι τους τη
γνώση και να εφεύρουν τρόπους για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκύπτουν. Επίσης µέσω της ειδικής θεµατικής δραστηριότητας επιδιώκεται η ενίσχυση
της αυτενέργειας των µαθητών και η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εξοικείωση µε το οµαδικό πνεύµα, την ενεργό
συµµετοχή και την επίτευξη στόχων µε τη συνεργασία, η

ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας και της ικανότητας
παρουσίασης εργασιών – µελετών σε ακροατήριο, η ανάπτυξη των ικανοτήτων αναζήτησης πληροφοριών, επεξεργασίας και αξιολόγησης στοιχείων, σύνθεσης απόψεων και λήψεως αποφάσεων και η ενίσχυση της ικανότητας συνδυασµού γνώσεων από όλο το φάσµα των διδακτικών αντικειµένων του τεχνολογικού λυκείου.
Στο πλαίσιο της ειδικής θεµατικής δραστηριότητας είναι δυνατόν να αναπτύσσονται και εκπαιδευτικά προγράµµατα επιχειρηµατικότητας σε θεµατικά πεδία του
τοµέα ή της ειδικότητας.
3.9. Στην παράγραφο 9 ορίζονται τα µαθήµατα που περιλαµβάνουν στο πρόγραµµα σπουδών τους εργαστηριακό µέρος ή πρακτική άσκηση. Προβλέπεται ότι τα µαθήµατα βασικών ικανοτήτων µπορεί να περιλαµβάνουν
και εργαστηριακό µέρος. Η αναφορά αυτή αφορά κυρίως
στα µαθήµατα που σχετίζονται µε την ψηφιακή ικανότητα και την ικανότητα στη µεθοδολογία της µάθησης.
Επίσης τα µαθήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση. Η διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών µπορεί να γίνεται εξ’ ολοκλήρου στα εργαστήρια, ώστε οι µαθητές να βρίσκονται όσο γίνεται πιο
κοντά σε ένα περιβάλλον που προσοµοιάζει στο περιβάλλον εργασίας τους.
Τα µαθήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης περιλαµβάνουν εξ ορισµού και πρακτική άσκηση η οποία πραγµατοποιείται στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) ή στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.). Στη Γ’ τάξη του τµήµατος ειδικότητας και στα τµήµατα εξειδίκευσης η πρακτική άσκηση µπορεί να πραγµατοποιείται και σε χώρους
εργασίας, ενώ για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης µπορεί να εφαρµόζεται και το σύστηµα µαθητείας. Η πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας προϋποθέτει ή προγραµµατική σύµβαση ή
σύµβαση εργασίας ή σύµβαση µαθητείας.
3.10. Στην παράγραφο 10 καθορίζεται η διάρκεια των
µαθηµάτων υποστήριξης που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δύο ώρες την εβδοµάδα ανά µάθηµα. Καθιερώνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση των υποστηρικτικών µαθηµάτων για όσους µαθητές έχουν µαθησιακές
ελλείψεις, διότι αυτό θα έχει ευεργετική επίδραση και
στην παρακολούθηση των υπολοίπων µαθηµάτων. Καθιερώνεται ενδοσχολική διαγνωστική εξέταση, η οποία διεξάγεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, για τους µαθητές της Α’ και Β’ τάξης, προκειµένου να διαπιστωθεί η
ανάγκη για διδακτική υποστήριξη. Οι µαθητές µε επάρκεια γνώσεων στην ελληνική γλώσσα και στα µαθηµατικά έχουν µειωµένο εβδοµαδιαίο ωράριο, αντίστοιχων ωρών µε τα µαθήµατα υποστήριξης. Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως κίνητρο για τους µαθητές της Α’ και Β’ τάξης,
αλλά και ως επιβράβευση για όσους προσπαθούν και αντιµετωπίζουν τα µαθησιακά τους κενά από προηγούµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες ή τάξεις. Η βαθµολογία τετραµήνου στα µαθήµατα υποστήριξης συνυπολογίζεται
στη βαθµολογία τετραµήνου των αντίστοιχων κύριων
µαθηµάτων. Τα µαθήµατα υποστήριξης δεν εξετάζονται
στις τελικές γραπτές προαγωγικές εξετάσεις.
3.11. Στην παράγραφο 11 καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του τεχνολογικού λυκείου που δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος από τριανταπέντε (35), ώστε οι µαθητές να
έχουν τον απαιτούµενο ελεύθερο χρόνο για τις υπόλοιπες ατοµικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες. Αποσαφηνίζεται επίσης ότι τα µαθήµατα υποστήριξης είναι
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ενταγµένα στο ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθητών των
Α’ και Β’ τάξεων του τεχνολογικού λυκείου και συµπεριλαµβάνονται στο ανώτατο όριο των τριανταπέντε (35) ωρών.
3.12. Στην παράγραφο 12 προβλέπεται ότι οι τοµείς
και οι ειδικότητες του τεχνολογικού λυκείου επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιµο, επανακαθορίζονται το αργότερο κάθε έξι έτη.
4. Το άρθρο 4 ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν τη µορφή της µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής
εκπαίδευσης που θεσπίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1. Το τµήµα εξειδίκευσης τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντική καινοτοµία του τεχνολογικού λυκείου µε την οποία επιχειρείται να αντιµετωπιστούν τα µεγάλα ελλείµµατα των αποφοίτων του ισχύοντος συστήµατος σε γνώσεις και δεξιότητες της ειδικότητάς τους, που αποτέλεσαν έναν από τους παράγοντες απαξίωσης της δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα:
4.1. Στην παράγραφο 1 τα τµήµατα εξειδίκευσης τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης εντάσσονται στο
πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Η σύσταση τµηµάτων εξειδίκευσης σε κάθε τεχνολογικό λύκειο είναι δυνητική και εξαρτάται από τις ανάγκες και τις
υφιστάµενες υποδοµές. Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή
σε αυτά προϋποθέτει την κατοχή απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Τα τµήµατα εξειδίκευσης αποσκοπούν:
α) Στην παροχή προχωρηµένων θεωρητικών γνώσεων
και δεξιοτήτων που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση σε
µία επαγγελµατική ειδικότητα. Με την προσθήκη προαιρετικού τέταρτου (4ου) έτους σπουδών τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης αυξάνονται οι συνολικές ώρες
διδασκαλίας µαθηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων.
β) Στη µετάβαση σε ανώτερο επίπεδο επαγγελµατικών
προσόντων, µε τα ανάλογα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Επιπλέον, τα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων εξειδίκευσης εξασφαλίζουν ακριβώς τα µαθησιακά αποτελέσµατα για το αντίστοιχο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων που προβλέπονται στο π.δ.
38/2010, µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο
η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, για όσους από τους αποφοίτους του επιλέξουν να εργαστούν σε
Κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.2. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η φοίτηση στο
τµήµα εξειδίκευσης διαρκεί ένα έτος. Το πρόγραµµα
σπουδών των τµηµάτων εξειδίκευσης περιλαµβάνει µαθήµατα εξειδίκευσης και δύο µαθήµατα ευρύτερου περιεχοµένου, τα οποία µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την εξειδίκευση και καθορίζονται µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.). Ουσιαστικά, στο 4ο έτος διδάσκονται µαθήµατα εξειδίκευσης µε θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος στο πλαίσιο του οποίου πραγµατοποιείται κυρίως
πρακτική άσκηση. Για την πρακτική άσκηση που πραγµατοποιείται στο 4ο έτος σπουδών τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης ενδείκνυται η εφαρµογή του συστήµατος της µαθητείας. Το επιπλέον αυτό έτος εξασφαλίζει την απαιτούµενη επάρκεια επαγγελµατικών γνώσεων
και δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργα-

σίας και συνδράµει στην προετοιµασία ειδικευµένων
στελεχών µεσαίου επιπέδου προσόντων, απαραίτητων
για την ανάπτυξη της χώρας.
4.3. Στην παράγραφο 3 τα τµήµατα εξειδίκευσης εντάσσονται στη λειτουργική και διοικητική δοµή του τεχνολογικού λυκείου, χρησιµοποιούνται οι υλικοτεχνικές
υποδοµές και το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
του, ενώ η εργαστηριακή εκπαίδευση παρέχεται στα
Σ.Ε.Κ. ή στα Σ.Ε. Με τον τρόπο αυτό το κόστος λειτουργίας του τµήµατος εξειδίκευσης δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό, στο βαθµό που δεν απαιτεί πρόσθετες υποδοµές ή προσωπικό. Τα τµήµατα εξειδίκευσης µπορεί να
λειτουργούν και µε απογεµατινό πρόγραµµα, έτσι αντιµετωπίζονται πιθανά χωροταξικά προβλήµατα και διευκολύνεται η εφαρµογή της πρακτικής.
5. Το άρθρο 5 ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευσης. Η ποιότητα, η σαφήνεια και η εγκυρότητα των προγραµµάτων σπουδών αποτελεί βασικό παράγοντα της αποτελεσµατικότητας του
τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευση. Ειδικότερα:
5.1. Στην παράγραφο 1 προβλέπονται οι βασικές κατευθύνσεις εκπόνησης των προγραµµάτων σπουδών τα
οποία πρέπει να στηρίζονται στα µαθησιακά αποτελέσµατα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά ενότητα και µάθηµα, καθώς επίσης και κατά
τοµέα, ειδικότητα και εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σύνδεση της διδακτέας ύλης µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος. Με την
παράγραφο 1 διασφαλίζεται το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών.
5.2. Στην παράγραφο 2 κατοχυρώνεται µια σηµαντική
καινοτοµία που αφορά στη εφαρµογή του ευρωπαϊκού
συστήµατος πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) στα προγράµµατα
σπουδών του τεχνολογικού λυκείου, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου που περιγράφονται στη Σύσταση της 18ης Ιουνίου
2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-2009). Πρόκειται για ένα
κοινό ευρωπαϊκό µεθοδολογικό πλαίσιο που διευκολύνει
τη συσσώρευση και τη µεταφορά ακαδηµαϊκών µονάδων
από ένα σύστηµα προσόντων σε άλλο. Στόχος του είναι
να προωθήσει τη διακρατική κινητικότητα και τη διά βίου
πρόσβαση στη γνώση. Ο µηχανισµός αυτός επιτυγχάνει
µεγαλύτερο βαθµό συγκρισιµότητας και συµβατότητας
µεταξύ των εθνικών συστηµάτων προσόντων. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να επιτυγχάνουν πιο εύκολα την αναγνώριση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, σε ένα άλλο κράτος µέλος, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό την άσκηση των
κοινοτικών ελευθεριών.
5.3. Στην παράγραφο 3 εισάγεται άλλη µια σηµαντική
καινοτοµία στην εκπόνηση των προγραµµάτων σπουδών
των επαγγελµατικών τοµέων, ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων τα οποία θα διαµορφώνονται λαµβάνοντας υπόψη
τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, στα οποία αποτυπώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Η παρέµβαση αυτή είναι σηµαντική για τον ορθολογικό σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών του τεχνολογικού λυκείου αλλά, πρωτίστως, για τη διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µαθητών και
τη δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασής τους στην αγο-
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ρά εργασίας. Επισηµαίνεται ότι ο σκοπός της διάταξης
είναι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαγγελµατικά
περιγράµµατα που έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) πριν τη διαµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων να συντάσσονται
σχέδια επαγγελµατικών περιγραµµάτων µε βάση τις
σχετικές επιστηµονικές µεθόδους. Δεδοµένης, µάλιστα,
της διαρκούς εξέλιξης των σχετικών επιστηµονικών µεθόδων, καθώς και της ανάπτυξης νέων, η διάταξη δεν επιβάλλει την υιοθέτηση ορισµένης επιστηµονικής µεθόδου, αλλά αντιθέτως επιτρέπει την χρήση όποιας µεθόδου κρίνεται περισσότερο κατάλληλη και ανταποκρινόµενη στους εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους.
5.4. Στην παράγραφο 4 διασφαλίζεται η ποιότητα και η
εγκυρότητα των προγραµµάτων σπουδών µε την τακτική
αναθεώρηση και επικαιροποίησή τους.
6. Στο άρθρο 6 ρυθµίζονται τα θέµατα εγγραφής και κινητικότητας των µαθητών ξεκινώντας από την εισαγωγή
στην Α’ τάξη του τεχνολογικού λυκείου και συνεχίζοντας µε όλες τις τάξεις, το τµήµα γενικής παιδείας του
τεχνολογικού λυκείου, καθώς και τα τµήµατα εξειδίκευσης. Στο εν λόγω άρθρο ρυθµίζεται το δικαίωµα εγγραφής ανά τάξη και τµήµα των αποφοίτων κάθε προηγούµενης µορφής σχολικής µονάδας που παρείχε τεχνική
ή/και επαγγελµατική εκπαίδευση. Το ρυθµιστικό περιεχόµενο του άρθρου 6 αναδεικνύει τον µαθητοκεντρικό χαρακτήρα του τεχνολογικού λυκείου και καθιστά σαφείς
τις επιλογές και δυνατότητες κινητικότητας που διαθέτουν οι µαθητές.
7. Το άρθρο 7 αποσκοπεί στην κατοχύρωση των ενιαίων αρχών για την αξιολόγηση των µαθητών του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευσης και της
δυνατότητας χορήγησης υποτροφιών και βραβείων. Ειδικότερα:
7.1. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ο γενικός στόχος
της αξιολόγησης των µαθητών βάσει του βαθµού επίτευξης των προσδοκώµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων,
όπως αυτά καθορίζονται από τα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών του κάθε µαθήµατος. Οι βασικές αρχές για την
οργάνωση της αξιολόγησης είναι η έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειµενική και αδιάβλητη αποτίµηση των γνώσεων, της
κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των
µαθητών µε τρόπο ώστε α) να συµβάλλει στην αυτογνωσία και την αντικειµενική πληροφόρησή των µαθητών για
το επίπεδο µάθησης και τις δεξιότητές τους, β) να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσµατα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη και γ)
να υπηρετεί την ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο
των µαθητών.
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των µαθητών του λυκείου είναι α) η συµµετοχή τους στη µαθησιακή διαδικασία που πραγµατοποιείται στην τάξη, β) η επίδοση τους
στις γραπτές δοκιµασίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (ενδιάµεσες, οι και τελικές) και γ) οι ατοµικές
και οµαδικές ερευνητικές εργασίες ή συµµετοχή τους
στις ειδικές θεµατικές δραστηριότητες.
7.2. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης κρατικών υποτροφιών και βραβείων στους µαθητές του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευσης, µε κριτήρια εκπαιδευτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά. Αναφέρονται ενδεικτικώς κάποια κριτήρια όπως είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή κατάσταση,
το εισόδηµα και η σηµαντικότητα που έχουν για την ε-

θνική οικονοµία οι τοµείς, οι ειδικότητες και οι εξειδικεύσεις τις οποίες παρακολουθούν οι µαθητές.
8. Το άρθρο 8 αποσκοπεί στον καθορισµό των τίτλων
σπουδών των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου και
των τµηµάτων εξειδίκευσης. Ειδικότερα:
8.1. Στην παράγραφο 1 καθορίζονται οι δύο τίτλοι
σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους των τµηµάτων ειδικότητας του τεχνολογικού λυκείου. Οι απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας λαµβάνουν απολυτήριο λυκείου που τεκµηριώνει την ολοκλήρωση του δεύτερου
κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και
πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3 που προβλέπεται στην
περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
2009/1992 (Α’ 18). Απόφοιτος τεχνολογικού λυκείου
τµήµατος ειδικότητας θεωρείται όποιος κατέχει και τους
δύο προαναφερόµενους τίτλους σπουδών.
8.2. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι σε όσους αποφοιτούν από τα τµήµατα γενικής παιδείας του τεχνολογικού λυκείου χορηγείται απολυτήριο λυκείου. Σε όσους
είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ανταποκριθεί
µε επιτυχία στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
8.3. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η ισοτιµία των απολυτηρίων λυκείου. Τα απολυτήρια που χορηγούνται
στους αποφοίτους των τµηµάτων ειδικότητας και γενικής παιδείας είναι ισότιµα µε τα απολυτήρια που χορηγούνται στους αποφοίτους γενικού λυκείου και οι κάτοχοί τους έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα.
8.4. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι στους αποφοίτους των τµηµάτων εξειδίκευσης, εφόσον έχουν ανταποκριθεί µε επιτυχία στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων εξειδίκευσης έχουν τη δυνατότητα
συµµετοχής σε διαδικασίες πιστοποίησης για την απόκτηση διπλώµατος εξειδίκευσης που προβλέπεται στην
περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
2009/1992. Για τη χορήγηση του ανωτέρω διπλώµατος
στους αποφοίτους των τµηµάτων εξειδίκευσης, ως αποκλειστικός κρατικός φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που θα είναι και ο φορέας εφαρµογής του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση διπλώµατος πραγµατοποιούνται
µε ενιαία διαδικασία, περιλαµβάνουν θεωρητικό και πρακτικό µέρος και τα θέµατα εξετάσεων αντλούνται από
τράπεζα θεµάτων. Η διαδικασία αυτή συµβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση ποιότητας στο στάδιο αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων.
9. Το άρθρο 9 έχει ως στόχο να καταστήσει σαφείς τις
δυνατότητες σχολικής κινητικότητας και εκπαιδευτικής
ανέλιξης των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου και
των τµηµάτων εξειδίκευσης. Οι εν λόγω απόφοιτοι έχοντας αποκτήσει όλα τα αναγκαία εφόδια για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία µπορούν άµεσα να αναζητήσουν εργασία στο επάγγελµα που έχουν σπουδάσει.
Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα επιλογών σε προγράµµατα και εκπαιδευτικές διαδροµές, για την ολοκλήρωση των επαγγελµατικών τους στόχων, χωρίς φραγµούς και µονόδροµους. Ειδικότερα:
9.1. Στην παράγραφο 1 προβλέπονται οι δυνατότητες
των αποφοίτων τµηµάτων ειδικότητας του τεχνολογικού
λυκείου. Ειδικότερα οι απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας
εκτός από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος
που έχουν σπουδάσει µε βάση τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα, µπορούν επίσης :
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α) να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε τµήµα εξειδίκευσης αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας µε αυτή της
αποφοίτησής τους από το τεχνολογικό λύκειο, ώστε να
λάβουν προχωρηµένες επαγγελµατικές γνώσεις, να εµπλουτίσουν τις δεξιότητές τους, καθώς και να αποκτήσουν ανώτερο επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων, µε
τα ανάλογα επαγγελµατικά δικαιώµατα ή να συνεχίσουν
τις σπουδές τους σε τµήµα γενικής παιδείας, όπου αφ’ ενός έχουν τη δυνατότητα εµπλουτισµού των γενικών
τους γνώσεων και αφ’ ετέρου αποκτούν τη δυνατότητα
συµµετοχής στο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν κάθε φορά για τους αποφοίτους του γενικού λυκείου,
β) να παρακολουθήσουν προγράµµατα φορέων µεταλυκειακής, µη τυπικής εκπαίδευσης για των εµπλουτισµό
των επαγγελµατικών τους γνώσεων και
γ) να συµµετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις
για εισαγωγή αποκλειστικά και µόνο σε προγράµµατα
σπουδών ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι αντίστοιχα ή συναφή µε
την ειδικότητα αποφοίτησής τους.
9.2. Στην παράγραφο 2 προβλέπονται οι δυνατότητες
των αποφοίτων τµήµατος γενικής παιδείας του τεχνολογικού λυκείου. Οι απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας µπορούν :
α) να εγγραφούν σε τµήµα ειδικότητας του τεχνολογικού λυκείου, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας µε τον
επαγγελµατικό τοµέα που παρακολούθησαν στη Β’ λυκείου, ώστε να ολοκληρώσουν τις επαγγελµατικές τους
σπουδές και να αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας,
β) να παρακολουθήσουν προγράµµατα φορέων µεταλυκειακής, µη τυπικής εκπαίδευσης για τον εµπλουτισµό
των επαγγελµατικών τους γνώσεων και
γ) να συµµετέχουν στο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά για τους αποφοίτους του
γενικού λυκείου.
9.3. Στην παράγραφο 3 προβλέπονται οι δυνατότητες
των αποφοίτων των τµηµάτων εξειδίκευσης, οι οποίοι εκτός από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος
που έχουν σπουδάσει µε βάση τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αναλογούν στο επίπεδο επαγγελµατικών τους
προσόντων, µπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε προγράµµατα σπουδών σχολών του τεχνολογικού τοµέα της ανωτάτης εκπαίδευσης που είναι αντίστοιχα ή συναφή µε την εξειδίκευσή τους.
9.4. Στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά στο Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων στα επίπεδα του οποίου θα κατατάσσονται τα µαθησιακά αποτελέσµατα των απόφοιτων
του τεχνολογικού λυκείου και των τµηµάτων εξειδίκευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του ν.
3879/2010. Η επιλογή αυτή διασφαλίζει άλλη µία παράµετρο συµβατότητας µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα που ενισχύει τη δυνατότητα επαγγελµατικής κινητικότητας
των αποφοίτων.
9.5. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η διαδικασία για
τον ορισµό επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των τεχνολογικών λυκείων και των τµηµάτων εξειδίκευσης αντίστοιχα. Ειδικότερα προβλέπεται η έκδοση
προεδρικών διαταγµάτων κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του
ν. 3879/2010, για τις νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις.

10. Το άρθρο 10 αποσκοπεί στη διαµόρφωση ενός
πλαισίου που θα επιτρέπει τη σύνδεση του τεχνολογικού
λυκείου µε τις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελµατίες
και τις επιχειρήσεις, µε αποκλειστικό σκοπό την πληρέστερη παροχή τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και τον εµπλουτισµό των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των µαθητών των τεχνολογικών λυκείων και των τµηµάτων εξειδίκευσης. Ειδικότερα:
10.1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 θεσπίζεται η
δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε
Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ελέγχονται και
χρηµατοδοτούνται, κυρίως, από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.
και τους Ο.Τ.Α., στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν,
ως τρίτοι συµβαλλόµενοι, και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς επίσης και συµβάσεων συνεργασίας µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού
τοµέα
10.2. Στην παράγραφο 2 προβλέπονται περιοριστικά
τα αντικείµενα των συµβάσεων του παρόντος άρθρου.
Τα αντικείµενα των εν λόγω συµβάσεων είναι: α) η πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των µαθητών σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων, β) η πραγµατοποίηση, µε
τη συµµετοχή των µαθητών, µικρής κλίµακας προγραµµάτων τεχνολογικών εφαρµογών, γ) η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, σε θέµατα του
γνωστικού αντικειµένου του κλάδου τους και δ) η συµπαραγωγή προϊόντων ή την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, σε µικρή κλίµακα, µε τη συµµετοχή των µαθητών. Ο όρος «µικρή κλίµακα» τίθεται για να αποτρέπεται
η καταστρατήγηση του αποκλειστικού σκοπού του νέου
θεσµού των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων συνεργασίας που είναι η πληρέστερη παροχή τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των µαθητών.
10.3. Με την παράγραφο 3 τίθενται πρόσθετοι περιορισµοί στο περιεχόµενο των συµβάσεων µε σκοπό την
προστασία των µαθητών και τη αποτροπή καταστρατήγησης του εκπαιδευτικού σκοπού των εν λόγω συµβάσεων.
10.4. Στις παραγράφους 4 και 5 τίθενται οι αναγκαίοι
όροι των εν λόγω συµβάσεων και προβλέπεται η διάθεση
των οικονοµικών εσόδων, κατά προτεραιότητα, για την
κάλυψη των αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισµό του
τεχνολογικού λυκείου ή του Σ.Ε.Κ. του οποίου οι µαθητές συµµετείχαν στην εκτέλεση της σύµβασης.
11. Στο άρθρο 11 προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν
έκδοσης των πιστοποιητικών υγείας και των ιατρικών
πράξεων που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση των
µαθητών σε χώρους εργασίας, από δηµόσια νοσοκοµεία
ή από γιατρούς συµβεβληµένους µε το Ελληνικό Δηµόσιο ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στην κάλυψη των δαπανών από το
Δηµόσιο, της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης των µαθητών που έπαθαν ατύχηµα, κατά την
πραγµατοποίηση της πρακτικής τους άσκησης κατά το
µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άµεση
ή έµµεση ασφάλιση.
12. Το άρθρο 12 ρυθµίζει τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών τεχνολογικών λυκείων και τµηµάτων εξειδίκευσης
βάσει των διατάξεων του ν. 682/1977. Ειδικότερα:
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12.1. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µπορούν να ιδρύουν και
να λειτουργούν ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια, τα οποία
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς
και τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως ισχύει,
και τα οποία είναι ισότιµα προς τα δηµόσια τεχνολογικά
λύκεια.
12.2. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΥΠΑΙΘΠΑ και εποπτεύονται από τις περιφερειακές του υπηρεσίες. Με το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι εφόσον τηρείται η βασική διάρθρωση και το περιεχόµενο
σπουδών του δηµόσιου τεχνολογικού λυκείου και των
τµηµάτων εξειδίκευσης το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας καθώς και το ωράριο λειτουργίας
των ιδιωτικών τεχνολογικών λυκείων µπορεί να διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα των δηµόσιων. Με τη
ρύθµιση του δεύτερου εδαφίου διευκολύνεται ο εµπλουτισµός των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών των ιδιωτικών τεχνολογικών λυκείων
12.3. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι τίτλοι
σπουδών που χορηγούνται από τα ιδιωτικά τεχνολογικά
λύκεια είναι ισότιµοι µε τους αντίστοιχους τίτλους των
δηµόσιων τεχνολογικών λυκείων.
12.4. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι για την προσθήκη τοµέων και ειδικοτήτων, καθώς και τµηµάτων εξειδίκευσης, στα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του οποίου
προσδιορίζεται µε απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ.
12.5. Στις παραγράφους 5 και 6 προβλέπεται η σύνθεση της επιτροπής καταλληλότητας διδακτηρίων των ιδιωτικών τεχνολογικών λυκείων, που προβλέπεται στο
άρθρο 40 του ν. 682/1977, το αρµόδιο για τη συγκρότησή
της διοικητικό όργανο και οι αρµοδιότητές της.
13. Το άρθρο 13 ρυθµίζει το ειδικό καθεστώς εισαγωγής των αποφοίτων των νέων µορφών τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα της ανωτάτης εκπαίδευσης καθώς και σε άλλες ανώτερες σχολές. Ειδικότερα:
13.1. Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι
των τµηµάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων
µπορούν, ύστερα από τη συµµετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, να εισάγονται:
α) σε σχολές των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα
της ανώτατης εκπαίδευσης, για σπουδές σε γνωστικά αντικείµενα αντίστοιχα ή συναφή µε τα γνωστικά αντικείµενα των τοµέων ή ειδικοτήτων του τεχνολογικού λυκείου και
β) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης,
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στη
Σχολή Αστυφυλάκων και στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.
Επισηµαίνεται ότι απόφοιτοι τµήµατος ειδικότητας θεωρούνται όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή άλλου ισότιµου τίτλου και πτυχίου ειδικότητας επιπέδου 3.
13.2. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η εισαγωγή των
αποφοίτων των τµηµάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων στις σχολές της παραγράφου 1 γίνεται σε
συγκεκριµένο ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθµού εισακτέων για κάθε µία από τις σχολές αυτές.
13.3. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι
για την εισαγωγή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εξετάζονται σε τρία µαθήµατα της Γ’ τάξης, από τα οποία τα
δύο είναι γενικής παιδείας, µε συντελεστή βαρύτητας έ-

να, και το ένα ειδικότητας, µε συντελεστή βαρύτητας
δύο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται, επιπλέον, στα ειδικά µαθήµατα που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την εισαγωγή στα ιδρύµατα και τις σχολές που αναφέρονται
στην παράγραφο 1. Για τις εξετάσεις στα ειδικά µαθήµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι απόφοιτοι γενικού
λυκείου.
13.4. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι απόφοιτοι των
τµηµάτων γενικής παιδείας της Γ’ τάξης των τεχνολογικών λυκείων εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ύστερα από επιτυχή συµµετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής που ισχύουν κάθε φορά για τους αποφοίτους των
γενικών λυκείων και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
13.5. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι οι απόφοιτοι
των τµηµάτων εξειδίκευσης των τεχνολογικών λυκείων
που είναι κάτοχοι του διπλώµατος που προβλέπεται που
προβλέπεται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του ν. 2009/1992 εισάγονται, χωρίς εξετάσεις,
στις σχολές των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδηµίας
Εµπορικού Ναυτικού, για σπουδές σε γνωστικά αντικείµενα αντίστοιχα ή συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο
της εξειδίκευσής τους, σε ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθµού εισακτέων και µε τα ειδικότερα κριτήρια
και τη διαδικασία που καθορίζονται µε υπουργικές αποφάσεις.
13.6. Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι για όσα θέµατα
δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν
οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των γενικών λυκείων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
13.6. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι από το ακαδηµαϊκό έτος 2014 – 2015 και εφεξής, για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή
ναυτικών λυκείων, ισχύουν τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του παρόντος.
Γ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Β΄
14. Με το άρθρο 14 παρέχονται οι εξουσιοδοτήσεις
στα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας για την έκδοση
των σχετικών κανονιστικών πράξεων µε τις οποίες ολοκληρώνεται το ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τεχνολογικών λυκείων συµπεριλαµβανοµένων και των
τµηµάτων εξειδίκευσης. Ειδικότερα:
14.1. Με την παράγραφο 1 εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να εκδίδει, ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού τα σχετικά διατάγµατα µε τα οποία καθορίζονται:
α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης
των µαθητών των τεχνολογικών λυκείων, περιλαµβανοµένων και των µαθητών των τµηµάτων εξειδίκευσης,
β) τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές που επιβάλλονται στους µαθητές, καθώς και τα αρµόδια όργανα
και η διαδικασία για την επιβολή τους και
γ) τα αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια
για τη διασφάλιση της ποιότητας στο τεχνολογικό λύκειο και στα τµήµατα τεχνικής – επαγγελµατικής εξειδίκευσης λαµβανοµένης υπόψη της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-2009) για τη δηµιουργία
ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της
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ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
14.2. Με την παράγραφο 2 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Υγείας, να εκδίδουν κοινές
αποφάσεις µε τις οποίες ρυθµίζονται ο τρόπος κάλυψης
των δαπανών, οι προϋποθέσεις και τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων που ρυθµίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 11, αφ’ ενός τη δυνατότητα δωρεάν
έκδοσης των πιστοποιητικών υγείας και των ιατρικών
πράξεων που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση των
µαθητών σε χώρους εργασίας και αφ’ ετέρου την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη των µαθητών που έπαθαν ατύχηµα, κατά την πραγµατοποίηση της
πρακτικής τους άσκησης κατά το µέρος που οι σχετικές
δαπάνες δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.
14.3. Με την παράγραφο 3 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από απλή γνώµη του Συµβουλίου Δια Βίου
Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν 3879/2010
(Α’ 163), να ορίζει µε απόφασή του τους τοµείς και τις ειδικότητες του τεχνολογικού λυκείου, καθώς και τις εξειδικεύσεις των τµηµάτων εξειδίκευσης. Πρόκειται για τη
δηµιουργία του λεγόµενου «καλαθιού» τοµέων, ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.
14.4. Με την παράγραφο 4 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού να εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες:
α) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε τεχνολογικό λύκειο,
β) οργανώνονται τµήµατα εξειδίκευσης σε τεχνολογικά λύκεια,
γ) οργανώνονται τµήµατα γενικής παιδείας σε τεχνολογικά λύκεια,
δ) καθορίζονται τα διδασκόµενα µαθήµατα και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για κάθε τάξη του τεχνολογικού λυκείου, καθώς και για τα τµήµατα
εξειδίκευσης,
ε) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την πραγµατοποίηση της ειδικής θεµατικής δραστηριότητας, της πρακτικής άσκησης και της µαθητείας,
στ) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διαγνωστική εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 3,
ζ) ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού
και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,
η) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα
που αποφασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων και τον
τρόπο αναπλήρωσής τους ή/και τη συµπλήρωσή τους µε
παράταση του διδακτικού έτους,
θ) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση
της µαθητικής ζωής καθώς και τη διεξαγωγή των σχολικών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων,
µετακινήσεων και εκδροµών στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
ι) καθορίζονται οι κατηγορίες µαθητών για τους οποίους είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράµµατος των ηµερήσιων τεχνολογικών λυκείων και ο
τρόπος διαπίστωσης της υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές, καθώς και ο τρόπος διαπίστωσης της ιδιότητας του

εργαζοµένου για τη φοίτηση σε εσπερινό τεχνολογικό
λύκειο,
ια) µετατρέπονται τεχνολογικά λύκεια από ηµερήσια
σε εσπερινά και αντίστροφα,
ιβ) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την εγγραφή ή
τη µετεγγραφή των µαθητών, καθώς και κάθε θέµα που
αφορά τη φοίτησή τους,
ιγ) καθορίζονται ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τάξη ή τµήµα τάξης ή άλλη ενότητα,
ιδ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο του απολυτηρίου και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους,
ιε) ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύπτουν από την
κατάργηση ή συγχώνευση τοµέων και ειδικοτήτων, ιδίως
σε ότι αφορά την εξακολούθηση της φοίτησης των µαθητών,
ιστ) προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την προσθήκη τοµέων, ειδικοτήτων και τµηµάτων εξειδίκευσης στα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια και
ιζ) ρυθµίζονται τα λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των
τεχνολογικών λυκείων.
14.5. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι για τα θέµατα καθορισµού των τοµέων και των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε τεχνολογικό λύκειο καθώς και την οργάνωση των τµηµάτων εξειδίκευσης σε κάθε συγκεκριµένο τεχνολογικό λύκειο, απαιτείται η απλή γνώµη του
οικείου περιφερειακού συµβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της περιφερειακής επιτροπής επαγγελµατικής κατάρτισης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010. Στο δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι για τη σύνταξη της οικείας εισήγησης η περιφερειακή επιτροπή επαγγελµατικής κατάρτισης συνεκτιµά τις ανάγκες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης που µπορούν να προσφέρουν τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα της οικείας Περιφέρειας. Με τη πρόβλεψη του δεύτερου εδαφίου τίθεται ως πρόσθετος ουσιώδης τύπος για την έκδοση των σχετικών πράξεων η ύπαρξη αιτιολογίας, η οποία θα προκύπτει από τα στοιχεία
του οικείου διοικητικού φακέλου, για τα κριτήρια: α) των
αναγκών της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και
β) των ευκαιριών και προοπτικών απασχόλησης που µπορούν να προσφέρουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
της οικείας Περιφέρειας.
14.6. Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η δυνατότητα
µετατροπής ιδρυθέντων τεχνολογικών λυκείων σε «µονοθεµατικά» στα οποία λειτουργεί µόνο ένας τοµέας καθώς και οι συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Η µετατροπή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου περιφερειακού
συµβουλίου, που στηρίζεται σε τεκµηριωµένη µελέτη
βιωσιµότητας της περιφερειακής επιτροπής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και αφορά µόνο του
τοµείς Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Με τη πρόβλεψη κατάρτισης τεκµηριωµένης µελέτης
βιωσιµότητας τίθεται ως πρόσθετος ουσιώδης τύπος για
την έκδοση των σχετικών πράξεων η ύπαρξη αιτιολογίας, η οποία θα προκύπτει από τα στοιχεία του οικείου
διοικητικού φακέλου, για το κριτήριο της βιωσιµότητας.
14.7. Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ως ουσιώδης
τύπος για τον καθορισµό των µαθηµάτων ευρύτερου πε-
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ριεχοµένου που περιέχονται, υποχρεωτικά σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 4, στο πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων εξειδίκευσης καθώς και για τον καθορισµό των ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων
των µαθηµάτων αυτών η απλή γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.).
14.8. Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι µε απόφαση του
οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από απλή γνώµη
του συλλόγου των διδασκόντων του τεχνολογικού λυκείου και, αναφορικά µε τη δυνατότητα εργαστηριακής
υποστήριξης, του διευθυντή του οικείου Σ.Ε.Κ., τα τµήµατα εξειδίκευσης µπορεί να λειτουργούν µε απογευµατινό ωράριο λειτουργίας.
15. Με το άρθρο 15 παρέχονται οι εξουσιοδοτήσεις
στα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας για την έκδοση
των σχετικών κανονιστικών πράξεων µε τις οποίες ολοκληρώνεται το ρυθµιστικό πλαίσιο της πρόσβασης των αποφοίτων των τεχνολογικών λυκείων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Ειδικότερα:
15.1. Με την παράγραφο 1 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού να εκδίδει, ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Τ.Ε., κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες καθορίζονται: α) τα προγράµµατα σπουδών των σχολών των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης τα γνωστικά αντικείµενα των οποίων είναι αντίστοιχα ή συναφή
µε τα γνωστικά αντικείµενα των τοµέων ή ειδικοτήτων
του τεχνολογικού λυκείου, β) τα µαθήµατα ειδικότητας
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13, γ)
το κατά τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 13 ποσοστό θέσεων εισακτέων στις σχολές των ιδρυµάτων του
τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και δ)
τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την κατά την
παράγραφο 5 του άρθρου 13 εισαγωγή των αποφοίτων
των τµηµάτων εξειδίκευσης στις σχολές των ιδρυµάτων
του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
15.2. Με την παράγραφο 2 εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός να εκδίδουν κοινές αποφάσεις µε τις οποίες ρυθµίζονται τα θέµατα που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο,
προκειµένου για την εισαγωγή των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις Σχολές
της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.
15.3. Με την παράγραφο 3 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού να ρυθµίζει µε κανονιστικές αποφάσεις τα λοιπά
θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την
οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13.
16. Στο άρθρο 16 περιλαµβάνονται οι µεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα:
16.1. Με τις παραγράφους 1 και 2, ρυθµίζεται το ζήτηµα της µετατροπής των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε τεχνολογικά λύκεια και η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των τάξεων του τεχνολογικού λυκείου καθώς και των τµηµάτων
εξειδίκευσης.
16.2. Με την παράγραφο 3, ρυθµίζεται το ζήτηµα του
προσωπικού και των στελεχών διοίκησης που υπηρετούν
κατά το χρόνο της µετατροπής των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

σε τεχνολογικά λύκεια.
16.3. Με την παράγραφο 4, ρυθµίζεται το ζήτηµα της
µετατροπής των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια και η σταδιακή έναρξη λειτουργίας τους.
16.4. Με την παράγραφο 5, ορίζεται ότι οι απολυτήριοι
τίτλοι και τα πτυχία των ΕΠΑ.Λ. και οι ισότιµοι µε αυτά
τίτλοι σπουδών είναι ισότιµοι µε τους απολυτήριους τίτλους και τα πτυχία των τεχνολογικών λυκείων, αντίστοιχα και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού να εκδώσει κανονιστικές πράξεις µε τις οποίες α) αναγνωρίζεται η ισοτιµία µεταξύ των τίτλων σπουδών των λοιπών σχολικών
µονάδων δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής ή
επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεταξύ τους, καθώς και µε
τους τίτλους σπουδών του τεχνολογικού λυκείου και β)
καθορίζεται, ύστερα από σύγκριση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων, η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας τεχνικής –
επαγγελµατικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεταξύ
τους, καθώς και µε τις ειδικότητες των τεχνολογικών λυκείων. Επίσης ορίζεται ότι οι απόφοιτοι κάθε ειδικότητας
των τεχνολογικών λυκείων, πέραν των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων που καθορίζονται το πρώτον µε προεδρικό
διάταγµα, έχουν και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
αποφοίτων των αντίστοιχων ειδικοτήτων προηγούµενων
µορφών παροχής δευτεροβάθµιας τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
16.5. Με την παράγραφο 6, προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 που αφορούν τις εγγραφές των κατόχων απολυτηρίου τεχνολογικού λυκείου εφαρµόζονται
και για τους κατόχους ισότιµων τίτλων σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, άλλων σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας τεχνικής - επαγγελµατικής ή επαγγελµατικής
εκπαίδευσης.
16.6. Με το πρώτο εδάφιο της παράγραφο 7, προβλέπεται ότι έως την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων
και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, τα αντίστοιχα θέµατα
ρυθµίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εφόσον δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος. Με τη διάταξη αυτή διασφαλίζεται η υπαγωγή κάθε θέµατος που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των νέων µορφών παροχής δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης στη
ρυθµιστική ενέργεια του νόµου ακόµα και αν καθυστερεί
η έκδοση των νέων σχετικών κανονιστικών πράξεων. Με
το δεύτερο εδάφιο της παράγραφο 7, εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να ρυθµίσει µε διάταγµα, αναδροµικά, τα θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους εξετάσεις και την αξιολόγηση των µαθητών των ΕΠΑ.Λ. και
των ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος κατά το οποίο λειτούργησαν µεταβατικά προγράµµατα σπουδών στην Α’ τάξη.
16.7. Με την παράγραφο 8, το νέο σύστηµα πρόσβασης των αποφοίτων των τεχνολογικών λυκείων και των
τµηµάτων εξειδίκευσης στα ιδρύµατα του τεχνολογικού
τοµέα της ανωτάτης εναρµονίζεται µε τις µεταβατικές
διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
16.8. Με την παράγραφο 9, ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου για τον ορισµό των
τοµέων και των ειδικοτήτων του τεχνολογικού λυκείου
καθώς και των εξειδικεύσεων των τµηµάτων εξειδίκευσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
14, δεν απαιτείται η γνώµη του Συµβουλίου Δια Βίου Μά-
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θησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση. Επίσης προβλέπεται ότι οι τοµείς και οι ειδικότητες του τεχνολογικού λυκείου, καθώς και οι εξειδικεύσεις των τµηµάτων εξειδίκευσης επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιµο, επανακαθορίζονται το αργότερο µέσα σε έξι έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
17. Με το άρθρο 17 τροποποιούνται και συµπληρώνονται κείµενες διατάξεις ώστε να εναρµονίζονται µε τις
νέες ρυθµίσεις για το τεχνολογικό λύκειο και τα τµήµατα εξειδίκευσης. Ειδικότερα:
18.1. Με την παράγραφο 1, συµπληρώνεται η περίπτωση 3 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 µε διάταξη που αφορά την ένταξη των τµηµάτων µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εξειδίκευσης των τεχνολογικών
λυκείων στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
18.2. Με την παράγραφο 2, η Περιφερειακή Επιτροπή
Επαγγελµατικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.
3879/2010 µετονοµάζεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και µεταβάλλεται η σύνθεσή της µε την συµµετοχή και του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.
18.3. Με τις παραγράφους 3 και 4, συµπληρώνονται οι
διατάξεις που αφορούν σε ζητήµατα υποτροφιών των
µαθητών των τεχνολογικών λυκείων και των τµηµάτων
εξειδίκευσης.
18.4. Με την παράγραφο 5, συµπληρώνεται η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992
ώστε να καθίσταται σαφές το επίπεδο επαγγελµατικών
προσόντων το οποίο αποκτούν οι απόφοιτοι των τµηµάτων εξειδίκευσης της µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης που λειτουργούν στο τεχνολογικό
λύκειο.
18.5. Με την παράγραφο 6, ορίζεται ότι οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως και 16 εφαρµόζονται και για τις σχολικές µονάδες της Σιβιτανίδειου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων.
18. Το άρθρο 18, αναφέρει τις καταργούµενες διατάξεις.
19. Το άρθρο 19, ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος των
διατάξεων του παρόντος νόµου.
Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 2012
Οι προτείνοντες βουλευτές
Ευάγγελος Βενιζέλος
Ιωάννης Μανιάτης
Χρήστος Αηδόνης
Χρήστος Γκόκας
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Πύρρος Δήµας
Ιωάννης Δριβελέγκας
Βασίλειος Κεγκέρογλου
Συµεών Κεδίκογλου
Πάρις Κουκουλόπουλος
Δηµήτριος Κρεµαστινός
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Αθανάσιος Μωραΐτης
Γεώργιος Ντόλιος
Παναγιώτης Ρήγας
Δηµήτριος Σαλτούρος

Φίλιππος Σαχινίδης
Νικόλαος Σηφουνάκης
Θεοδώρα Τζάκρη
Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος
Αχµέτ Χατζηοσµάν
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Απόστολος Κακλαµάνης
Γεώργιος Παπανδρέου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Τεχνολογικό λύκειο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Άρθρο 1
Βαθµίδα εκπαίδευσης
1. Η δευτεροβάθµια τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται από το τεχνολογικό λύκειο, το οποίο εντάσσεται στο δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Στο τεχνολογικό λύκειο λειτουργούν και τµήµατα
τεχνικής - επαγγελµατικής εξειδίκευσης, τα οποία εντάσσονται στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του τεχνολογικού λυκείου είναι:
α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,
β) η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δηµιουργικότητας,
γ) η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων
που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,
δ) η παροχή ολοκληρωµένων επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
ε) η ενδυνάµωση της δυνατότητας παρακολούθησης
των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας
πρόσληψης και αφοµοίωσης των νέων τεχνολογικών και
επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης,
στ) η δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης µέσω
σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα και
ζ) η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 3
Διάρθρωση και πρόγραµµα σπουδών
1. Τα τεχνολογικά λύκεια διακρίνονται σε ηµερήσια και
εσπερινά. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα ηµερήσια
λύκεια είναι τριετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄
και Γ΄ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαµβάνει τις
τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Στα εσπερινά τεχνολογικά λύκεια φοιτούν εργαζόµενοι, καθώς και άλλες κατηγορίες
µαθητών για τους οποίους είναι ιδιαίτερα δυσχερής η
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παρακολούθηση του προγράµµατος των ηµερήσιων τεχνολογικών λυκείων.
2. Το πρόγραµµα σπουδών της Α΄ τάξης του τεχνολογικού λυκείου αποσκοπεί στην παροχή γενικής παιδείας
και αρχικού επαγγελµατικού προσανατολισµού. Το πρόγραµµα σπουδών της Β΄ τάξης αποσκοπεί στην παροχή,
κυρίως, βασικών επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ το πρόγραµµα σπουδών της Γ΄ τάξης αποσκοπεί στην παροχή, κυρίως, επαγγελµατικής ειδίκευσης.
3. Το πρόγραµµα σπουδών της Α΄ τάξης περιλαµβάνει
µαθήµατα:
α) γενικής παιδείας, τα οποία δεν µπορεί να είναι περισσότερα από επτά,
β) βασικών ικανοτήτων οι οποίες σχετίζονται µε την
ψηφιακή ικανότητα, την οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα, την ιδιότητα του πολίτη και την ικανότητα στη
µεθοδολογία της µάθησης,
γ) επαγγελµατικής κατεύθυνσης, τα οποία έχουν ως
στόχο τη διευκόλυνση των µαθητών στην επιλογή επαγγελµατικού τοµέα στη Β΄ τάξη, και
δ) υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και τα µαθηµατικά.
Οι µαθητές της Α΄ τάξης υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας και βασικών ικανοτήτων, καθώς και δύο, τουλάχιστον, µαθήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης, τα οποία επιλέγουν.
4. Στο πλαίσιο του µαθήµατος που σχετίζεται µε την ικανότητα στη µεθοδολογία της µάθησης εκπονούνται οι
ερευνητικές εργασίες. Τα θέµατα των ερευνητικών εργασιών επιλέγονται από τους µαθητές:
α) από τα γνωστικά πεδία που αντιστοιχούν στους επαγγελµατικούς τοµείς που προβλέπονται στην παράγραφο 5 ή
β) από τις θεµατικές ενότητες:
αα) ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες,
ββ) τέχνη και πολιτισµός,
γγ) µαθηµατικά, φυσικές επιστήµες και τεχνολογία
δδ) περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη και
εε) οικονοµία και επιχειρηµατικότητα ή
γ) από τον συνδυασµό των υποπεριπτώσεων της περίπτωσης β΄ ή
δ) από τον συνδυασµό των περιπτώσεων α΄ και β΄.
5. Στη Β΄ τάξη εφαρµόζονται προγράµµατα σπουδών
επαγγελµατικών τοµέων, τα οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα:
α) γενικής παιδείας, τα οποία είναι κοινά για όλους
τους τοµείς και τα οποία δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα
έξι,
β) επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τα οποία διαφοροποιούνται για κάθε τοµέα και τα οποία διδάσκονται κατ’ ελάχιστο είκοσι ώρες την εβδοµάδα, και
γ) υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και τα µαθηµατικά, τα οποία είναι κοινά για όλους τους τοµείς.
Οι µαθητές της Β΄ τάξης υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας και τα µαθήµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης του τοµέα τους.
6. Στη Γ΄ τάξη λειτουργούν τµήµατα ειδικότητας. Στα
τµήµατα ειδικότητας εφαρµόζονται προγράµµατα σπουδών που σχετίζονται µε τους τοµείς της Β΄ τάξης, τα οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα:
α) γενικής παιδείας, τα οποία είναι κοινά για όλες τις
ειδικότητες και τα οποία δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα
τέσσερα, και

β) επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τα οποία διαφοροποιούνται για κάθε ειδικότητα και τα οποία διδάσκονται κατ’
ελάχιστο είκοσι έξι ώρες την εβδοµάδα.
Στα µαθήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης περιλαµβάνεται οπωσδήποτε µάθηµα που καλλιεργεί και ενδυναµώνει την ικανότητα των µαθητών να δηµιουργούν και
λειτουργούν επιχείρηση µε αντικείµενο που σχετίζεται
µε την ειδικότητά τους.
Οι µαθητές των τµηµάτων ειδικότητας υποχρεούνται
να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα γενικής παιδείας
και τα µαθήµατα της ειδικότητάς τους.
7. Στη Γ΄ τάξη, εφόσον συγκεντρώνονται τουλάχιστον
δέκα οκτώ ενδιαφερόµενοι µαθητές, µπορεί να λειτουργεί και τµήµα γενικής παιδείας, το πρόγραµµα σπουδών
του οποίου περιλαµβάνει αποκλειστικά µαθήµατα που διδάσκονται στη Β΄ και Γ΄ τάξη του γενικού λυκείου. Τµήµα γενικής παιδείας µπορεί να λειτουργεί και ανά οµάδα
τεχνολογικών λυκείων, εφόσον τηρείται η προϋπόθεση
του προηγούµενου εδαφίου. Σε δυσπρόσιτες περιοχές
µπορεί να λειτουργεί τµήµα γενικής παιδείας µε δέκα,
τουλάχιστον, µαθητές. Οι µαθητές του τµήµατος γενικής
παιδείας υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα του τµήµατος.
8. Στη Β΄ τάξη και στα τµήµατα ειδικότητας της Γ΄ τάξης, οι µαθητές συµµετέχουν σε ειδική θεµατική δραστηριότητα. Τα θέµατα των ειδικών θεµατικών δραστηριοτήτων επιλέγονται από τους µαθητές από γνωστικά πεδία
που αντιστοιχούν στους επαγγελµατικούς τοµείς ή τις
ειδικότητες που παρακολουθούν. Στο πλαίσιο της ειδικής
θεµατικής δραστηριότητας οι µαθητές µπορούν, µεταξύ
άλλων, να εκπονούν µελέτες ή να αναλαµβάνουν την εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας, να µετέχουν σε εθελοντικές δράσεις και να διεξάγουν ερευνητικές εργασίες.
Η συµµετοχή στην ειδική θεµατική δραστηριότητα αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ανά τοµέα ή ειδικότητα στη Β΄ τάξη ή στο τµήµα ειδικότητας της Γ΄ τάξης, αντίστοιχα.
9. Τα µαθήµατα βασικών ικανοτήτων µπορεί να περιλαµβάνουν και εργαστηριακό µέρος. Τα µαθήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης περιλαµβάνουν θεωρία και πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται στα Σχολικά Εργαστήρια
(Σ.Ε.) ή στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.). Η
πρακτική άσκηση µπορεί να πραγµατοποιείται και σε χώρους εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
10. Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας ή µέρος της
µπορεί να πραγµατοποιείται και µε τη µορφή µαθητείας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
10. Τα µαθήµατα υποστήριξης διδάσκονται στην Α΄ και
Β΄ τάξη δύο ώρες την εβδοµάδα το καθένα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων υποστήριξης στην ελληνική
γλώσσα και τα µαθηµατικά είναι υποχρεωτική για τους
µαθητές των τάξεων αυτών για τους οποίους διαπιστώνεται η ανάγκη διδακτικής υποστήριξης, ύστερα από διαγνωστική εξέταση που διενεργείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους.
11. Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας σε κάθε τάξη
του τεχνολογικού λυκείου, περιλαµβανοµένων των ωρών διδασκαλίας των µαθηµάτων υποστήριξης, δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα πέντε ανά εβδοµάδα.
12. Οι τοµείς και οι ειδικότητες του τεχνολογικού λυκείου επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκό-
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πιµο, επανακαθορίζονται το αργότερο κάθε έξι έτη.
Άρθρο 4
Τµήµατα εξειδίκευσης
1. Στα τεχνολογικά λύκεια µπορεί να λειτουργούν, στο
πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, τµήµατα µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εξειδίκευσης ανά ειδικότητα. Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι:
α) η παροχή προηγµένων θεωρητικών γνώσεων και ο
εµπλουτισµός των δεξιοτήτων που ολοκληρώνουν την
εκπαίδευση σε µία επαγγελµατική ειδικότητα και
β) η µετάβαση των αποφοίτων σε ανώτερο επίπεδο επαγγελµατικών προσόντων.
2. Η διάρκεια σπουδών στα τµήµατα εξειδίκευσης είναι
ετήσια. Το πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων αυτών
περιλαµβάνει µαθήµατα εξειδίκευσης και δύο µαθήµατα
ευρύτερου περιεχοµένου. Τα µαθήµατα εξειδίκευσης περιλαµβάνουν θεωρητικό µέρος και πρακτική άσκηση, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 9 του άρθρου 3.
3. Τα τµήµατα εξειδίκευσης είναι ενταγµένα στη λειτουργική και διοικητική δοµή του τεχνολογικού λυκείου
και µπορεί να λειτουργούν και µε απογευµατινό πρόγραµµα. Για τη λειτουργία των τµηµάτων αυτών χρησιµοποιούνται οι υλικοτεχνικές υποδοµές και απασχολείται το κάθε είδους προσωπικό του τεχνολογικού λυκείου. Η παράγραφος 12 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται και για τα τµήµατα εξειδίκευσης.
Άρθρο 5
Αναλυτικά προγράµµατα σπουδών
1. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του τεχνολογικού λυκείου περιλαµβάνουν:
α) Σαφώς διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες, κατά µάθηµα και τοµέα, ειδικότητα και εξειδίκευση.
β) Διδακτέα ύλη διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος. Η
διδακτέα ύλη των µαθηµάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτηµα που περιγράφει τον απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό για την υλοποίησή
τους.
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένων και
των διδακτικών τεχνικών, των µεθόδων διδασκαλίας και
των ενδεδειγµένων εποπτικών µέσων.
2. Τα κατά την προηγούµενη παράγραφο αναλυτικά
προγράµµατα σπουδών διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών
µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET) που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009).
3. Για τη διαµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων
σπουδών κάθε τοµέα και ειδικότητας, καθώς και κάθε
τµήµατος εξειδίκευσης, λαµβάνονται υπόψη και τα σχετικά επαγγελµατικά περιγράµµατα που πιστοποιούνται
από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων

και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασµό µε την 11959/Η/
20.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β΄ 2351), εφόσον υπάρχουν.
4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των µαθηµάτων επαγγελµατικής κατεύθυνσης της
Α΄ τάξης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης της Β΄ και Γ΄
τάξης του τεχνολογικού λυκείου, καθώς και των τµηµάτων εξειδίκευσης επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν
κριθεί σκόπιµο, ανανεώνονται κάθε έξι τουλάχιστον, έτη.
Άρθρο 6
Εγγραφές και κινητικότητα των µαθητών
1. Στην Α΄ τάξη του τεχνολογικού λυκείου εγγράφονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου.
2. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από την
Α΄ τάξη του γενικού ή του τεχνολογικού λυκείου. Στη Β΄
τάξη εγγράφονται, επίσης, οι απόφοιτοι τεχνολογικού ή
γενικού ή άλλου ισότιµου προς αυτό λυκείου καθώς και
οι κάτοχοι πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
που προβλεπόταν στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του
ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ή Α΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) που προβλεπόταν στην
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) ή
Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. που προβλεπόταν στην παράγραφο 5
του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) που προβλεπόταν στην
233.Γ/8/Γ2/2248/86 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 379) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) που προβλεπόταν στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 376/1993 (Α΄ 159), για
την παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών διαφορετικού τοµέα από αυτό στον οποίο εντάσσεται η ειδικότητα
του πτυχίου τους. Με την εγγραφή τους οι µαθητές δηλώνουν τον επαγγελµατικό τοµέα που επιθυµούν να παρακολουθήσουν.
3. Στα τµήµατα ειδικότητας της Γ΄ τάξης εγγράφονται
οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη του τεχνολογικού λυκείου. Οι µαθητές εγγράφονται σε τµήµα ειδικότητας που
είναι αντίστοιχο ή συναφές µε τον επαγγελµατικό τοµέα
που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται, επίσης, οι απόφοιτοι τεχνολογικού λυκείου και
οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Α΄ ή Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή
Τ.Ε.Λ. ή Ε.Π.Λ. για την παρακολούθηση άλλης ειδικότητας του ίδιου τοµέα, καθώς και οι απόφοιτοι του τµήµατος γενικής παιδείας του τεχνολογικού λυκείου για την
παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών ειδικότητας
που εντάσσεται στον τοµέα που παρακολούθησαν στη
Β΄ τάξη.
4. Οι µαθητές των τµηµάτων ειδικότητας της Β΄ και Γ΄
τάξης που είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή άλλου ισότιµου τίτλου υποχρεούνται στην παρακολούθηση µόνο των µαθηµάτων επαγγελµατικής κατεύθυνσης.
5. Στο τµήµα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη του τεχνολογικού
λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι τµήµατος ειδικότητας
του τεχνολογικού λυκείου. Η ταυτόχρονη εγγραφή σε
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τµήµα ειδικότητας και σε τµήµα γενικής παιδείας δεν επιτρέπεται.
6. Στα τµήµατα εξειδίκευσης εγγράφονται οι απόφοιτοι των τµηµάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων. Στα τµήµατα εξειδίκευσης εγγράφονται, επίσης, οι
κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου
ή Τ.Ε.Λ. ή Ε.Π.Λ.. Οι απόφοιτοι και οι κάτοχοι των πτυχίων των προηγούµενων περιπτώσεων εγγράφονται σε
τµήµα εξειδίκευσης αντίστοιχης ή συναφούς µε την ειδικότητα του πτυχίου τους.
Άρθρο 7
Αξιολόγηση – υποτροφίες
1. Οι µαθητές των τεχνολογικών λυκείων αξιολογούνται µε βάση:
α) τη συµµετοχή τους στη µαθησιακή διαδικασία που
πραγµατοποιείται στην τάξη,
β) την επίδοσή τους στις γραπτές δοκιµασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες
διακρίνονται σε ενδιάµεσες και τελικές, και
γ) τις ερευνητικές εργασίες ή τη συµµετοχή στις ειδικές θεµατικές δραστηριότητες.
2. Στους µαθητές των τεχνολογικών λυκείων µπορεί
να χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία από το Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2158/1993 (Α΄109), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για
τη σύνταξη των σχετικών προγραµµάτων σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν. 2158/1993 λαµβάνονται υπόψη εκπαιδευτικά, κοινωνικά κριτήρια και αναπτυξιακά, όπως είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδηµα και οι επαγγελµατικοί τοµείς, ειδικότητες και εξειδικεύσεις που
χαρακτηρίζονται από το Συµβούλιο Δια Βίου Μάθησης
και Σύνδεσης µε την Απασχόληση που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) ως
ιδιαιτέρως σηµαντικοί για την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας.
Άρθρο 8
Τίτλοι σπουδών
1. Στους αποφοίτους των τµηµάτων ειδικότητας χορηγείται απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας το οποίο είναι ισότιµο µε το πτυχίο επιπέδου 3 που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18). Σε όσους είναι ήδη κάτοχοι
απολυτηρίου λυκείου ή άλλου ισότιµου τίτλου χορηγείται µόνο πτυχίο ειδικότητας.
2. Στους αποφοίτους του τµήµατος γενικής παιδείας
χορηγείται απολυτήριο λυκείου. Σε όσους είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του τµήµατος γενικής παιδείας.
3. Τα απολυτήρια λυκείου των παραγράφων 1 και 2 είναι ισότιµα µε το απολυτήριο γενικού λυκείου.
4. Στους αποφοίτους των τµηµάτων εξειδίκευσης χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων εξειδίκευσης µπορούν να αποκτήσουν το δίπλωµα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992. Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-

γελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποτελεί
τον αποκλειστικό φορέα που εφαρµόζει τις διαδικασίες
πιστοποίησης προσόντων για τη χορήγηση του ανωτέρω
διπλώµατος στους αποφοίτους των τµηµάτων εξειδίκευσης.
Άρθρο 9
Δυνατότητες αποφοίτων
1. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων ειδικότητας µπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους:
α) σε τµήµατα εξειδίκευσης του τεχνολογικού λυκείου
ή σε τµήµατα γενικής παιδείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 6, αντίστοιχα,
β) σε φορείς παροχής µεταλυκειακής, µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο, που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις β΄ και γ΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α΄ 222), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και τα Κολλέγια που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
ν. 3696/2008 (Α΄ 177), και
γ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13.
2. Οι απόφοιτοι του τµήµατος γενικής παιδείας µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους:
α) σε τµήµατα ειδικότητας του τεχνολογικού λυκείου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6,
β) σε φορείς µεταλυκειακής, µη τυπικής εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της προηγούµενης παραγράφου και
γ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από επιτυχή
συµµετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής που ισχύουν κάθε φορά για τους αποφοίτους των γενικών λυκείων και
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων εξειδίκευσης µπορούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 13.
4. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα των τµηµάτων ειδικότητας και των τµηµάτων εξειδίκευσης του τεχνολογικού
λυκείου κατατάσσονται σε επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16
του ν. 3879/2010.
5. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του
τεχνολογικού λυκείου, καθώς και των αποφοίτων των
τµηµάτων εξειδίκευσης, καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4
του ν. 3879/2010.
Άρθρο 10
Προγραµµατικές συµβάσεις
και συµβάσεις συνεργασίας
1. Το Δηµόσιο µπορεί, µε αποκλειστικό σκοπό την πληρέστερη παροχή τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τον εµπλουτισµό των θεωρητικών και πρακτικών
γνώσεων των µαθητών των τεχνολογικών λυκείων, περιλαµβανοµένων και των µαθητών των τµηµάτων εξειδί-
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κευσης, να συνάπτει:
α) προγραµµατικές συµβάσεις µε Νοµικά Πρόσωπα
Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηµατοδοτούνται, κυρίως, από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν, ως τρίτοι συµβαλλόµενοι, και φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα ή
β) συµβάσεις συνεργασίας µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα.
Αρµόδιος για την υπογραφή των ανωτέρω συµβάσεων
είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Οι συµβάσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
αντικείµενα:
α) την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των
µαθητών σε χώρους εργασίας,
β) την πραγµατοποίηση, µε τη συµµετοχή των µαθητών, µικρής κλίµακας προγραµµάτων τεχνολογικών εφαρµογών,
γ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, σε θέµατα του γνωστικού αντικειµένου του
κλάδου τους και
δ) τη συµπαραγωγή προϊόντων ή την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, σε µικρή κλίµακα, µε τη συµµετοχή των
µαθητών.
3. α) Κατά την εκτέλεση του αντικειµένου των συµβάσεων που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου, η πρακτική άσκηση των µαθητών
πραγµατοποιείται πάντοτε µε την επίβλεψη εκπαιδευτικών και δεν επιτρέπεται να αφορά δραστηριότητες ή έργα στα οποία απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
β) Τα αντικείµενα των συµβάσεων που προβλέπονται
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου σχετίζονται, υποχρεωτικά, µε το περιεχόµενο των
µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των τεχνολογικών λυκείων.
4. Στις προγραµµατικές συµβάσεις και τις συµβάσεις
συνεργασίας ορίζονται, αναγκαίως, τα ακόλουθα:
α) το αντικείµενο και ο ειδικότερος σκοπός της σύµβασης,
β) ο προϋπολογισµός της και οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις,
γ) τα αναγκαία µέτρα που οφείλουν να λαµβάνουν οι
αντισυµβαλλόµενοι του Δηµοσίου, για την εξασφάλιση
συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των µαθητών και των
εκπαιδευτικών, λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία των νέων και
των εργαζοµένων, κατά την εργασία,
δ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών και
ε) η διάρκεια της σύµβασης, οι λόγοι καταγγελίας της
και οι συνέπειές της.
5. Στις συµβάσεις µε αντικείµενο τη συµπαραγωγή
προϊόντων ή την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα οφέλη της σχολικής µονάδας που µετέχει στη σύµβαση. Τα έσοδα από την εκτέλεση της σύµβασης αποτελούν οικονοµικό πόρο της οικείας σχολικής επιτροπής, η οποία τα διαθέτει, κατά

προτεραιότητα, για την κάλυψη τυχόν αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισµό του τεχνολογικού λυκείου ή του
Σ.Ε.Κ. του οποίου οι µαθητές συµµετείχαν στην εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 11
Ειδικά θέµατα πρακτικής άσκησης
1. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές
πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση σε
χώρους εργασίας, εφόσον οι µαθητές δεν είναι άµεσα ή
έµµεσα ασφαλισµένοι, γίνονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από ιατρούς συµβεβληµένους µε το Δηµόσιο
ή µε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
2. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των µαθητών
που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των τεχνολογικών λυκείων, στα Σ.Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.
Άρθρο 12
Ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και τις διατάξεις του ν. 682/1977
(Α΄ 244), όπως ισχύει, και τα οποία είναι ισότιµα προς τα
δηµόσια τεχνολογικά λύκεια.
2. Τα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και εποπτεύονται από τις περιφερειακές του υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4 και 5, το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα
διδασκαλίας καθώς και το ωράριο λειτουργίας των ιδιωτικών τεχνολογικών λυκείων επιτρέπεται να διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα των δηµόσιων.
3. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από τα ιδιωτικά
τεχνολογικά λύκεια είναι ισότιµοι µε τους αντίστοιχους
τίτλους των δηµόσιων τεχνολογικών λυκείων.
4. Για την προσθήκη τοµέων και ειδικοτήτων, καθώς
και τµηµάτων εξειδίκευσης, στα ιδιωτικά τεχνολογικά
λύκεια καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, το
ύψος του οποίου προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14.
5. Η επιτροπή καταλληλότητας διδακτηρίων που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 682/1977, προκειµένου για
τα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια, συγκροτείται µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το ιδιωτικό τεχνολογικό λύκειο και αποτελείται από
τα ακόλουθα µέλη:
α) το διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το ιδιωτικό τεχνολογικό λύκειο, ως πρόεδρο,
β) τον προϊστάµενο του πολεοδοµικού γραφείου του
οικείου Δήµου ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν ιατρό που ορίζεται από την οικεία Περιφέρεια
και
δ) δύο εκπαιδευτικούς δηµόσιων τεχνολογικών λυκείων, µε αναθέσεις µαθηµάτων ίδιες ή σχετικές µε τις ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ιδιωτικό
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τεχνολογικό λύκειο.
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή
διοικητικός υπάλληλος.
6. Η επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο γνωµοδοτεί για την καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εργαστηριακού εξοπλισµού των διδακτηρίων που λειτουργούν στα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια.
Άρθρο 13
Πρόσβαση των αποφοίτων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων µπορούν, ύστερα από τη συµµετοχή
τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, να εισάγονται:
α) σε σχολές των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα
της ανώτατης εκπαίδευσης, για σπουδές σε γνωστικά αντικείµενα αντίστοιχα ή συναφή µε τα γνωστικά αντικείµενα των τοµέων ή ειδικοτήτων του τεχνολογικού λυκείου και
β) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης,
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στη
Σχολή Αστυφυλάκων και στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.
2. Η εισαγωγή των αποφοίτων των τµηµάτων ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων στις σχολές της παραγράφου 1 γίνεται σε συγκεκριµένο ποσοστό θέσεων επί
του συνολικού αριθµού εισακτέων για καθεµιά από τις
σχολές αυτές.
3. Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εξετάζονται σε τρία µαθήµατα της Γ΄ τάξης,
από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας, µε συντελεστή βαρύτητας ένα, και το ένα ειδικότητας, µε συντελεστή βαρύτητας δύο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται, επιπλέον, στα ειδικά µαθήµατα που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την εισαγωγή στα ιδρύµατα και τις σχολές που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τις εξετάσεις στα
ειδικά µαθήµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι απόφοιτοι γενικού λυκείου.
4. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων γενικής παιδείας της Γ΄
τάξης των τεχνολογικών λυκείων εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
5. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων εξειδίκευσης των τεχνολογικών λυκείων που είναι κάτοχοι του διπλώµατος
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
4 του άρθρου 8 εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, στις σχολές των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, για σπουδές σε γνωστικά αντικείµενα αντίστοιχα ή συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο της εξειδίκευσής τους, σε ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθµού εισακτέων και µε τα ειδικότερα κριτήρια και τη
διαδικασία που καθορίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου
15.
6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των γενικών λυκείων στην τρι-

τοβάθµια εκπαίδευση.
7. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2014 – 2015 και εφεξής,
για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή ναυτικών λυκείων, ισχύουν τα
προβλεπόµενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
για την οργάνωση και λειτουργία
των τεχνολογικών λυκείων
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, καθορίζονται:
α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης
των µαθητών των τεχνολογικών λυκείων, περιλαµβανοµένων και των µαθητών των τµηµάτων εξειδίκευσης,
β) τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές που επιβάλλονται στους µαθητές, καθώς και τα αρµόδια όργανα
και η διαδικασία για την επιβολή τους,
γ) τα αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια
για τη διασφάλιση της ποιότητας στο τεχνολογικό λύκειο και στα τµήµατα τεχνικής – επαγγελµατικής εξειδίκευσης λαµβανοµένης υπόψη της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009) για τη δηµιουργία
ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της
ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και
δ) οι διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη χορήγηση του διπλώµατος που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 στους αποφοίτους των τµηµάτων εξειδίκευσης του τεχνολογικού λυκείου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ο
τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις και τα
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 11.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Δια Βίου Μάθησης και
Σύνδεσης µε την Απασχόληση που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες του τεχνολογικού
λυκείου, καθώς και οι εξειδικεύσεις των τµηµάτων εξειδίκευσης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε τεχνολογικό λύκειο,
β) οργανώνονται τµήµατα εξειδίκευσης σε τεχνολογικά λύκεια,
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γ) οργανώνονται τµήµατα γενικής παιδείας σε τεχνολογικά λύκεια,
δ) καθορίζονται τα διδασκόµενα µαθήµατα και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών για κάθε τάξη του τεχνολογικού λυκείου, καθώς και για τα τµήµατα
εξειδίκευσης,
ε) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την πραγµατοποίηση της ειδικής θεµατικής δραστηριότητας, της πρακτικής άσκησης και της µαθητείας,
στ) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διαγνωστική εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 3,
ζ) ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού
και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,
η) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα
που αποφασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων και τον
τρόπο αναπλήρωσής τους ή/και τη συµπλήρωσή τους µε
παράταση του διδακτικού έτους,
θ) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση
της µαθητικής ζωής, καθώς και τη διεξαγωγή των σχολικών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων,
µετακινήσεων και εκδροµών στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
ι) καθορίζονται οι κατηγορίες µαθητών για τους οποίους είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράµµατος των ηµερήσιων τεχνολογικών λυκείων και ο
τρόπος διαπίστωσης της υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές, καθώς και ο τρόπος διαπίστωσης της ιδιότητας του
εργαζοµένου για τη φοίτηση σε εσπερινό τεχνολογικό
λύκειο,
ια) µετατρέπονται τεχνολογικά λύκεια από ηµερήσια
σε εσπερινά και αντίστροφα,
ιβ) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την εγγραφή ή
τη µετεγγραφή των µαθητών, καθώς και κάθε θέµα που
αφορά τη φοίτησή τους,
ιγ) καθορίζονται ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τάξη ή τµήµα τάξης ή άλλη ενότητα,
ιδ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο του απολυτηρίου και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους,
ιε) ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύπτουν από την
κατάργηση ή συγχώνευση τοµέων και ειδικοτήτων, ιδίως
σε ό,τι αφορά την εξακολούθηση της φοίτησης των µαθητών,
ιστ) προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την προσθήκη τοµέων, ειδικοτήτων και τµηµάτων εξειδίκευσης στα ιδιωτικά τεχνολογικά λύκεια και
ιζ) ρυθµίζονται τα λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των
τεχνολογικών λυκείων.
5. Για τα θέµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄της παραγράφου 4 απαιτείται γνώµη του οικείου περιφερειακού
συµβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
περιφερειακής επιτροπής επαγγελµατικής κατάρτισης
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του
ν. 3879/2010. Για τη σύνταξη της οικείας εισήγησης η περιφερειακή επιτροπή επαγγελµατικής κατάρτισης συνεκτιµά τις ανάγκες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης
που µπορούν να προσφέρουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της οικείας Περιφέρειας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύ-

στερα από γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου που στηρίζεται σε τεκµηριωµένη µελέτη βιωσιµότητας της περιφερειακής επιτροπής επαγγελµατικής κατάρτισης, τεχνολογικά λύκεια µπορεί να χαρακτηρίζονται αποκλειστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης για
τους τοµείς Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισµού. Στα τεχνολογικά λύκεια αποκλειστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης λειτουργεί µόνο ο αντίστοιχος τοµέας, καθώς και οι συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις.
7. Για τον καθορισµό των µαθηµάτων ευρύτερου περιεχοµένου που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και των ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων τους, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4, απαιτείται γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.).
8. Με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του συλλόγου των διδασκόντων του
τεχνολογικού λυκείου και, αναφορικά µε τη δυνατότητα
εργαστηριακής υποστήριξης, του διευθυντή του οικείου
Σ.Ε.Κ., τα τµήµατα εξειδίκευσης µπορεί να λειτουργούν
µε απογευµατινό ωράριο λειτουργίας.
Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
για την πρόσβαση των αποφοίτων
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Τ.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) τα προγράµµατα σπουδών των σχολών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, των οποίων τα γνωστικά αντικείµενα είναι αντίστοιχα ή συναφή µε τα γνωστικά αντικείµενα των τοµέων ή ειδικοτήτων του τεχνολογικού λυκείου,
β) τα µαθήµατα ειδικότητας που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 13,
γ) το κατά τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 13 ποσοστό θέσεων εισακτέων στις σχολές των ιδρυµάτων
του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
δ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την κατά
την παράγραφο 5 του άρθρου 13 εισαγωγή των αποφοίτων των τµηµάτων εξειδίκευσης στις σχολές των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
2. Τα θέµατα που προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο ρυθµίζονται, προκειµένου για την εισαγωγή
των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου στις σχολές
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 13, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα λοιπά
θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν την
οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των αποφοίτων του τεχνολογικού λυκείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13.
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Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα δηµόσια Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και οι
δηµόσιες Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, από τη λήξη
του διδακτικού έτους 2012 – 2013 µετατρέπονται αυτοδικαίως σε τεχνολογικά λύκεια. Η λειτουργία των τεχνολογικών λυκείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου αρχίζει:
α) για την Α΄ και Β΄ τάξη από το σχολικό έτος 2013 –
2014,
β) για τη Γ΄ τάξη και τα τµήµατα εξειδίκευσης από το
σχολικό έτος 2014 – 2015 και
γ) για τη Δ΄ τάξη των εσπερινών λυκείων από το σχολικό έτος 2015 – 2016.
2. Οι µαθητές που κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013
φοιτούν στην Α΄ τάξη των ηµερήσιων γενικών λυκείων
και των ΕΠΑ.Λ. και οι µαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη
των εσπερινών γενικών λυκείων, εφόσον προαχθούν,
µπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν στη Β΄ τάξη
των ηµερήσιων τεχνολογικών λυκείων και στη Γ΄ τάξη
των εσπερινών, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Οι µαθητές που κατά το ίδιο σχολικό έτος φοιτούν στις λοιπές τάξεις των ΕΠΑ.Λ. και
Ε.ΠΑΣ. συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους
στις σχολικές µονάδες που µετατρέπονται σε τεχνολογικά λύκεια, σύµφωνα µε τις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις.
3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δηµόσια
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., από τη µετατροπή τους σε τεχνολογικά λύκεια υπηρετούν στα λύκεια αυτά. Οι διευθυντές
και οι υποδιευθυντές που υπηρετούν µε θητεία στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., από τη µετατροπή τους σε τεχνολογικά λύκεια, καταλαµβάνουν, αυτοδικαίως, τις αντίστοιχες
θέσεις των τεχνολογικών λυκείων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τα ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ.
και οι ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. µετατρέπονται από τη λήξη του
διδακτικού έτους 2012 – 2013 σε ιδιωτικά τεχνολογικά
λύκεια, ύστερα από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη τους
που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. και
ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση
µετατροπής σε ιδιωτικό τεχνολογικό λύκειο εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς την εγγραφή νέων µαθητών,
για την ολοκλήρωση των σπουδών των µαθητών που
φοιτούν ήδη σε αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις. Ύστερα από
την αποφοίτηση των µαθητών αυτών και σε κάθε περίπτωση από τη λήξη του διδακτικού έτους 2014 – 2015
για τις ηµερήσιες σχολικές µονάδες και από τη λήξη του
διδακτικού έτους 2015 – 2016 για τις εσπερινές, οι µονάδες αυτές µπορούν να λειτουργούν ως φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι απολυτήριοι τίτλοι και τα πτυχία των ΕΠΑ.Λ. και
οι ισότιµοι µε αυτά τίτλοι σπουδών είναι ισότιµοι µε τους
απολυτήριους τίτλους και τα πτυχία των τεχνολογικών
λυκείων, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που

εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) αναγνωρίζεται η ισοτιµία µεταξύ των τίτλων σπουδών των λοιπών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεταξύ τους, καθώς και µε τους τίτλους σπουδών
του τεχνολογικού λυκείου και
β) καθορίζεται, ύστερα από σύγκριση των ωρολογίων
και αναλυτικών προγραµµάτων, η αντιστοιχία ή η συνάφεια των ειδικοτήτων των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής ή επαγγελµατικής
εκπαίδευσης µεταξύ τους, καθώς και µε τις ειδικότητες
των τεχνολογικών λυκείων. Οι απόφοιτοι κάθε ειδικότητας των τεχνολογικών λυκείων, πέραν των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7, έχουν και τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των αποφοίτων των κατά το προηγούµενο εδάφιο αντίστοιχων ή συναφών ειδικοτήτων.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 που αφορούν τις εγγραφές των κατόχων απολυτηρίου τεχνολογικού λυκείου εφαρµόζονται και για τους κατόχους ισότιµων τίτλων
σπουδών, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, άλλων
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
7. Έως την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τα αντίστοιχα θέµατα ρυθµίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Για το σχολικό έτος 2012 – 2013, τα
θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους εξετάσεις και την
αξιολόγηση των µαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.
µπορούν να ρυθµιστούν µε τα προεδρικά διατάγµατα
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3
του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) αναδροµικά από την έναρξη του σχολικού αυτού έτους.
8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται αναφορά σε σχολές των ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, έως τη συγκρότηση των
σχολών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄
195), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 7
του άρθρου 76 του νόµου αυτού, νοούνται τα τµήµατα
που προβλέπονται στο ν. 1404/1983 (Α΄ 173).
9. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου για
τον ορισµό των τοµέων και των ειδικοτήτων του τεχνολογικού λυκείου, καθώς και των εξειδικεύσεων των τµηµάτων εξειδίκευσης, που προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου 14, δεν απαιτείται η γνώµη του Συµβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση.
Οι τοµείς και οι ειδικότητες του τεχνολογικού λυκείου,
καθώς και οι εξειδικεύσεις των τµηµάτων εξειδίκευσης
επανεκτιµώνται, αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιµο, επανακαθορίζονται το αργότερο µέσα σε έξι έτη από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 17
Λοιπές διατάξεις
1. Στο τέλος της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του
ν. 3879/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα ανήκουν και τα
τµήµατα µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εξειδίκευσης των τεχνολογικών λυκείων.»
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2. α) Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010 µετονοµάζεται
σε Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
β) Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010, ύστερα από τη
φράση «Στην Επιτροπή αυτή συµµετέχουν εκπρόσωποι
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζοµένων και
εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τοµείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής Ένωσης Δήµων» τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση «ο
οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης».
3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993, ύστερα από τη φράση «Στους
µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» προστίθεται
η φράση «και στους µαθητές των τµηµάτων µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής – επαγγελµατικής εξειδίκευσης των
τεχνολογικών λυκείων».
4. Η υποπερίπτωση viii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 321/1999 (Α΄ 306) αντικαθίσταται ως εξής:
«viii) µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
των τµηµάτων µεταδευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εξειδίκευσης των τεχνολογικών λυκείων.»
5. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 2009/1992 προστίθεται υποπερίπτωση δστ΄ ως εξής:
«δστ΄. Πτυχίο τµήµατος εξειδίκευσης τεχνολογικού
λυκείου.»
6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 16 εφαρµόζονται
και για τις σχολικές µονάδες της Σιβιτανίδειου Δηµόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων.
Άρθρο 18
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 έως και 6 και
8 έως και 19 του ν. 3475/2006 και 1 έως 12 του
ν. 3748/2009.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 2012
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