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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μεγάλη επιτυχία για την εκπαίδευςη ςτο Δήμο μασ - εγκρίθηκε και ξεκινά η λειτουργία 
Εςπερινοφ ΕΠΑΛ ςτα Μζγαρα! 

 
 Σα Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑΛ) είναι ιςότιμα με τα Γενικά Λφκεια, αλλά προςφζρουν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, παράλλθλα με τθ γενικι παιδεία. Προςφζρουν τθν ευελιξία επιλογισ μεταξφ 
ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν ςε ΑΕΙ/ΣΕΙ ι άμεςθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, αφοφ μποροφν να δϊςουν 
πτυχίο κατθγορίασ 3 ι 4 που επιτρζπει τθν απόκτθςθ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. Λειτουργοφν ωσ 
θμεριςια ι ωσ εςπερινά. Ιδιαίτερα τα Εςπερινά, δίνουν τθ δυνατότθτα ςε εργαηόμενουσ να αποκτιςουν 
απολυτιριο ι πτυχίο, χωρίσ να διακόψουν τθν εργαςία τουσ. 
 Η λειτουργία των ΕΠΑΛ διζπεται από το Ν.3475/2006 και ςτουσ ςκοποφσ τουσ περιλαμβάνονται: 
- θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων, τθσ πρωτοβουλίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
- θ μετάδοςθ τεχνικϊν και επαγγελματικϊν γνϊςεων και θ ανάπτυξθ ςυναφϊν δεξιοτιτων 
- θ παροχι των απαραιτιτων εφοδίων για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςτθν επόμενθ εκπαιδευτικι βακμίδα 
 Σο Εςπερινό ΕΠΑΛ ιταν μια ανάγκθ για το Διμο μασ και ζρχεται να καλφψει ζνα υπαρκτό 
εκπαιδευτικό κενό αφοφ, μετά από μινεσ προςπακειϊν, εγκρίκθκε τελικά θ λειτουργία Εςπερινοφ ΕΠΑΛ 
ςτα Μζγαρα, το οποίο κα ξεκινιςει με τθ νζα ςχολικι χρονιά. Επιπλζον, το Εςπερινό ΕΠΑΛ, κα δϊςει τθ 
δυνατότθτα ςε όςουσ φοιτοφν ςτο χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΔΕ) του Διμου μασ, να ςυνεχίςουν τθν 
προςπάκεια και να αποκτιςουν απολυτιριο Λυκείου και επαγγελματικζσ γνϊςεισ αλλά και, εφόςον το 
επικυμοφν, να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 
 
 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, δεν ζκρυψε τον ενκουςιαςμό του, δθλϊνοντασ: 
«Η δθμιουργία ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΛ ςτα Μζγαρα είναι πλζον γεγονόσ. Εγκρίκθκε θ λειτουργία του και κα 
ξεκινιςει με τθ νζα ςχολικι χρονιά. Σο γεγονόσ αυτό αποτελεί μια μεγάλθ επιτυχία για τον Διμο μασ, αφοφ 
ζρχεται να προςτεκεί, ωσ ςυνζχεια, ςτο χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΔΕ), που ιδθ λειτουργεί με πολλι 
μεγάλθ επιτυχία εδώ και χρόνια και ζτςι κα ζχουν τθ δυνατότθτα, να ςυμπλθρώςουν τθν Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ (Γυμνάςιο - Λφκειο) και όλοι αυτοί, που είχαν  χάςει αυτι τθν δυνατότθτα. Είναι και τα δφο 
κζματα, που “ζτρεξε” με ιδιαίτερο ηιλο θ π. Αντιδιμαρχοσ κ. Ριγα Λζνα.  
Ευχαριςτοφμε πολφ τθν υφυπουργό κ. Ζζτα Μακρι για τθν ζγκριςθ και τον υφυπουργό κ. Κώτςθρα Γιώργο 
για τθν βοικειά του ςτθν όλθ διαδικαςία.» 
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