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Τους Εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

ΘΕΜΑ : ¨Προσθήκες Ομάδων Προσανατολισμού Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.¨ 

 

  

Οι προσθήκες ομάδων Προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν 

σημαντική συνιστώσα στην διεύρυνση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών που θα 

πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Δήμο της χώρας. Ως εκ τούτου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν θα 

εγκλωβίζονται μόνον στις ίδιες επιλογές αλλά θα έχουν και την δυνατότητα επιλογής 

ειδικότητας η οποία, αν δεν υπάρχει, ειδικά στο Δήμο Χίου θα πρέπει αναγκαστικά το 

μαθητικό δυναμικό να μεταβεί σε άλλο Δήμο, εκτός νησιού. 

 Το Παράρτημα Βορείου Αιγαίου της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, παρακολούθησε 

και συνέβαλε τις προηγούμενες ημέρες στην όλη διαδικασία της πρότασης των θεσμικών 

οργάνων και πραγματοποίησε τις απαραίτητες επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα αριθμητικά, 

το οποίο και επετεύχθη. 

Αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων μας ήταν η δημοσίευση του σχετικού Φ.Ε.Κ. 1366/28-

5-2014/τ.Β΄ σύμφωνα με το οποίο οι τομείς και οι ειδικότητες που προστίθενται στο 1
ο 
ΕΠΑ.Λ. 

Χίου είναι: 

 

 

 
 

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(TECHNOLOGY TEACHERS' ASSOCIATION) 
Πτυχιούχοι  ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(NORTH AEGEAN  REGIONAL  DEPARTMENT) 
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1) ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας με ειδικότητα:  

 Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας 

πετρελαίου και φυσικού αερίου 

2) ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα: 

  Τεχνικός Αυτοματισμού 

3) ΤΟΜΕΑΣ Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα: 

  Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης 

4) Ο ΤΟΜΕΑΣ Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής με ειδικότητες: 

 Τεχνικός φυτικής παραγωγής 

 Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών 

  Δασοπονίας και φυσικού περιβάλλοντος 

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου και κυρίως τον Διευθυντή και τον 

Σύλλογο Καθηγητών του 1
ου

 ΕΠΑ.Λ. Χίου, την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χίου, τον Πρόεδρο και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Χίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

αλλά και τους παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Ευελπιστώντας σε μια άψογη συνεργασία μαζί σας. 

 

 

Με τιμή 

Ο Υπεύθυνος του Περιφερειακού Τμήματος Β.Α. της Ε.Τ.Ε. 

 

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης 
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 

Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX 

site: http://users.sch.gr/convichat 

e-mail: convichat@sch.gr 
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