
Εισήγηση  Μηχανολογικού Τομέα  

Εισαγωγικά  

Κύρια άποψη και αδιαμφισβήτητη είναι ότι στα ΕΠΑΛ παρέχουμε αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 
απεμπολήσουμε ότι θετικό έχουμε κατακτήσει έως τώρα για τους αποφοίτους μας –  
απολυτήριο, πτυχίο επιπέδου 4 και 5 κατόπιν μαθητείας, πρόσβαση στη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και εσωτερική κινητικότητα στους τομείς δηλαδή με ένα επιπλέον έτος 
παρακολούθησης στη Γ’ τάξη να αποκτά ένας απόφοιτος 2ο ή και 3ο πτυχίο. 

Με γνώμονα βέβαια την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα διαρκώς 
εξελισσόμενα επαγγέλματα της αγοράς εργασίας και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης 
ειδικοτήτων στις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΣΚ –  ΙΕΚ),  αν και όπως είπαμε 
αφορούν κατάρτιση και όχι εκπαίδευση, προτείνονται τα εξής: 

Για την Β΄ τάξη 

Στο υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα που φαίνεται παρακάτω προτείνεται μία αλλαγή 
μαθήματος που συμπαρασύρει και ένα ακόμη.  Η αλλαγή αφορά στο εργαστηριακό 
μάθημα του Μηχανολογικού σχεδίου το οποίο προτείνεται να υλοποιείται συνδυαστικά το 
Α΄ τετράμηνο με συμβατικά υλικά και το Β΄ τετράμηνο σε Η/Υ. 

Β΄ ΤΑΞΗ - ΤΟΜΕΑΣ  Β΄ ΤΑΞΗ - ΤΟΜΕΑΣ 
     ΠΡΟΤΑΣΗ  

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 

1. 
 Στοιχεία Τεχνικής 
Θερμοδυναμικής - 
Εφαρμογές 

3Θ+3Ε 
 

1. 
 Στοιχεία Τεχνικής 
Θερμοδυναμικής - 
Εφαρμογές 

2Θ+3Ε 

2.  Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2Θ 
 

2.  Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2Θ 

3.  Σχεδιασμός και Περιγραφή 
Στοιχείων Μηχανών 3E 

 
3. 

 Σχεδιασμός και 
μοντελοποίηση Στοιχείων 
Μηχανών - Χρήση Η/Υ 

4E 

4.  Τεχνολογία Μηχανολογικών 
Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε 

 
4.  Τεχνολογία Μηχανολογικών 

Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε 

5.  Βασική Ηλεκτρολογία και 
Εφαρμογές 2Θ+2Ε 

 
5.  Βασική Ηλεκτρολογία και 

Εφαρμογές 2Θ+2Ε 

6.  Αγγλικά Τομέα 1Θ 
 

6.  Αγγλικά Τομέα 1Θ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 
ΩΡΕΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 
ΩΡΕΣ 

 

 

 

  



Για τη Γ΄ τάξη ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας 

Ο κύριος κορμός των 5 ειδικοτήτων παραμένει ως έχει με εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό 
σε επιμέρους μαθήματα.  

· Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών 
Παραμένει ως έχει  
 

· Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου 
και φυσικού αερίου 

Παραμένει ως έχει με εμπλουτισμό μαθημάτων που αφορούν σε καυστήρες εναλλακτικών 
καυσίμων που ήδη κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στην αγορά και εξοικονόμησης ενέργειας. 

· Τεχνικός οχημάτων 

Παραμένει ως ειδικότητα αλλά εμπλουτίζεται στο ωρολόγιο με μαθήματα θερμικών και 
ηλεκτρικών κινητήρων σε επιφανειακό δυστυχώς στάδιο αφού οι ώρες εκμάθησης δεν 
επαρκούν. Περεταίρω εμβάθυνση – εξειδίκευση μπορεί να γίνει στη τάξη μαθητείας. 

· Τεχνικός ψύξης αερισμού και κλιματισμού 

Εμπλουτίζεται η ύλη των μαθημάτων με στοιχεία που αφορούν σε σύγχρονα συστήματα 
ψύξης και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας. 

· Τεχνικός μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών 

Παραμένει ως έχει η ειδικότητα με εμβάθυνση και εδώ στα εναλλακτικά καύσιμα. 

 

Για τις παραπάνω ειδικότητες απαιτείται νέο σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα 
προσαρμοσμένο στο υπάρχον ωράριο λειτουργίας της Γ’ τάξης και βεβαίως νέα εργαστήρια 
με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Βιβλία 

Κοινή διαπίστωση όλων είναι η ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των βιβλίων όλων 
των μαθημάτων,  καθώς και η προσθήκη νέων για τις ειδικότητες και τα μαθήματα που 
προτείνονται.  

Εργαστήρια - Εξοπλισμός 

Αναφορικά με τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του τομέα κοινή διαπίστωση όλων είναι η 
παλαιότητα αλλά και ή έλλειψη σύγχρονου πάγιου υλικού όλων των εργαστηρίων των 
ειδικοτήτων, ο οποίος ακόμα και στις περιπτώσεις ανανέωσής του αδυνατεί να καλύψει τις 
ανάγκες όλων των παρακολουθούντων μαθητών. 

Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις δεν πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις που 
προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα, ενώ ο βαθμός επικινδυνότητας σε κάποιες 
άλλες λόγω απουσίας συστημάτων ασφάλειας και σε κάποιες περιπτώσεις και προσωπικού 
καθυστερεί (σε σπάνιες περιπτώσεις δε γίνεται καν η τοποθέτηση 2ου καθηγητή στο 
εργαστήριο λόγο έλλειψης) όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 



Δημιουργία νέου αυτόνομου εργαστηρίου συστημάτων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας) με εξοπλισμό που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, πάνελ 
γεωθερμίας, ηλιοθερμικά, βιομάζα, μονάδα υδρογόνου, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας 
κ.α.  για την κάλυψη της ειδικότητας «Τεχνικός ενεργειακών συστημάτων ΑΠΕ»  που 
λειτουργεί σε ΙΕΚ των οποίων τα εργαστήρια υπάγονται σε ΕΚ.  (σε όσα τουλάχιστο 
συγκροτήματα (ΕΚ-ΙΕΚ) μπορεί να λειτουργήσει. Το συγκεκριμένο εργαστήριο μπορεί να 
αξιοποιηθεί και από μαθήματα άλλων ειδικοτήτων τόσο μηχανολογικών όσο και 
ηλεκτρολογικών. 

Για τις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης προτείνεται η προσθήκη κατάλληλου σύγχρονου 
εξοπλισμού στο ήδη υπάρχον εργαστήριο Οχημάτων του τομέα Μηχανολογίας (κωδ 0104) 
ή του αντίστοιχου εργαστηρίου Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτων του τομέα 
Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής (κωδ 0207). 

Έτος Μαθητείας 

Η λειτουργία του θεσμού της τάξης μαθητείας (4ο έτος) έως τώρα κρίνεται απολύτως θετική 
παρόλες τις δυσκολίες και τη γραφειοκρατία που προκύπτει.  

Προβλήματα όπως η έλλειψη πληροφόρησης της αγοράς εργασίας για το θεσμό και η 
αυξημένη γραφειοκρατία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εκπαιδευτικούς  θα 
πρέπει και μπορούν να αντιμετωπιστούν.  

Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων μαθητείας θα πρέπει να είναι περισσότερο 
εξειδικευμένοι και στοχευμένοι σε συνάρτηση με τους αποφοίτους ΙΕΚ ώστε να υπάρχει και 
η αντιστοιχία του επιπέδου 5. 

 

        


