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ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
• Ίδρυση κατόπιν ενέργειας του τότε Δ/ντή του Ζαννείου 

Ορφανοτροφείου (1956).  

 

• Ως παράρτημα του Γ’ Γυμνασίου Αρρένων Πειραιώς. 

 

• Πρώτο τμήμα, η Α’ τάξη με 33 μαθητές(01-10-1956). 
Όλοι ήταν παιδιά από το Ζ. Ορφανοτροφείο. 

 

• Αρχικά ως τριτάξιο προεφηβικό γυμνάσιο με όνομα  

« ΖΑΝΝΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ 
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΙΟΝ». 

 



ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

• Ίδια μαθήματα με τα άλλα γυμνάσια, με αυξημένες 

όμως τις ώρες των μαθηματικών και της φυσικής. 

 

• Πρόσθετα μαθήματα ήταν: Βιομηχανικές τέχνες, 

Λογιστικά, Σχέδιο, Ασφάλεια στην εργασία, εφαρμογές  

στο Ξυλουργείο και το Μηχανουργείο, Ηλεκτροτεχνία, 

Κοινωνική αγωγή και Εργατική αγωγή. 

 

• Δημιουργία πρώτων εργαστηρίων. 



ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  
 

 

• Ο συνδυασμός της γενικής και της τεχνικής παιδείας 

στη Μέση Εκπαίδευση. 

 

 

• Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση των 

παιδιών του Ορφανοτροφείου. 

 



ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ  

• Μετονομασία σε Ζάννειο Τεχνικό Γυμνάσιο (1959). 
 

• Αποδοχή εξωτερικών μαθητών και σταδιακή 
αύξηση των εξωτερικών από τους εσωτερικούς 
μαθητές. 
 

• Ισότιμη αναγνώριση των δικαιωμάτων των 
αποφοίτων του Ζαννείου σε σχέση με των απλών 
μαθητών στην Ανώτατη εκπαίδευση. 
 
 



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  

• Λειτουργία έξι τάξεων (1961-1962). 

 

• Χωρισμός σε δύο τμήματα ηλεκτρολόγων και 

μηχανολόγων στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄. 

 

• Νέα διδασκόμενα μαθήματα: 

 Αντοχή υλικών, Μηχανολογικό και 

Ηλεκτρολογικό σχέδιο. 



ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΟΤΑΞΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 
• Ίδρυση της Δημόσιας Μονοτάξιας Σχολής Τεχνικών 

Βοηθών Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων- Μηχανικών (1962-

1963). 

 

• Αρίστη κατάρτιση των αποφοίτων της στον 

επαγγελματικό και βιομηχανικό κόσμο. 

 

• Αξιοποίηση του Ζαννείου Τεχνικού Γυμνασίου και της 

Μονοτάξιας Σχολής για πειραματικές διδασκαλίες της 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

Επαγγελματικής & Τεχνικής  

Εκπαίδευσης). 



ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΑΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

• Το σχολείο χωρίστηκε σε Γυμνάσιο και Λύκειο(1964) 

χωρίς τον τίτλο «Τεχνικό». 

 

• Το 1966-67 επανήλθε η ονομασία  

«Ζάννειο Πειραματικό Τεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο». 

 

Άλλες αλλαγές που συνέβησαν : 

• Το 1967 καταργήθηκε ο διαχωρισμός σε Γυμνάσια-

Λύκεια. 

• Μεταφορά του Ζ.Ο. στην Εκάλη. 

 

 



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

• Το Ζ.Π.Τ.Γ. έπαψε να έχει μαθητές τροφίμους του 

Ζαννείου Ορφανοτροφείου. 

 

 

• Εισαγωγή στο σχολείο με εξετάσεις. 

 

 

• Εισαγωγή μαθητών στο Γυμνάσιο με κλήρωση(1982-83). 

 

 

 



ΑΛΛΑΓΗ «ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• 1979-80: Κατάργηση Μονοτάξιας Σχολής 
Τεχνικών βοηθών εργοδηγών. 

 

• 1982-83:  

Κατάργηση διδασκαλίας τεχνολογικών 
μαθημάτων. 

Μετατροπή σχολείου σε Γενικής κατεύθυνσης 
(ΓΕΛ). 

Διαχωρισμός Γυμνασίου-Λυκείου ως 
Πειραματικό. 

 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1960-2019 

• Παραμονή εργαστηρίου 
αριστερά της εισόδου. 

 

• Χωρισμός δεξιού εργαστηρίου 
σε δύο αίθουσες διδασκαλίας, 
δύο εργαστήρια, τρείς 
αποθήκες και έναν χώρο στον 
οποίον βρίσκεται η δεξαμενή 
πετρελαίου. 

 

• Δημιουργία κυλικείου δεξιά 
της σκάλας . 

 

• Δημιουργία ανελκυστήρα 
δεξιά της σκάλας. 

 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ Α’ΟΡΟΦΟΥ 1960-2019 

 

 

• Χωρισμός εργαστηρίων σε 
αίθουσες διδασκαλίας. 

 

• Χωρισμός των μεγάλων 
εργαστηρίων στα δύο και 
δημιουργία νέων μικρότερων 
εργαστηρίων. 

 

• Δημιουργία αιθουσών με Η/Υ 
και προτζέκτορες. 

 

 

 

 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ Β’ΟΡΟΦΟΥ 1960-2019 

 

 

• Τα εργαστήρια που 
υπήρχαν έγιναν τάξεις 
μαθητών ή γραφεία 
καθηγητών. 

 

 

• Δεν υπάρχουν πλέον 
εργαστήρια. 

 

 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ Γ’ΟΡΟΦΟΥ 1960-2019 

 

• Το σχεδιαστήριο χωρίστηκε 
στη μέση και έγινε δύο 
αίθουσες διδασκαλίας. 

 

• Οι υπόλοιπες αίθουσες 
χωρίστηκαν στην μέση κι 
έγιναν περισσότερες, 
μικρότερες αίθουσες μαθητών. 

 

• Δεν υπάρχουν γραφεία 
καθηγητών, μόνο η διεύθυνση 
του ΕΠΑΛ.  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 

ΠΗΓΕΣ:  

 

-Αρχείο του σχολείου. 

 

-Το βιβλίο του κυρίου κ. 

Μπέλση «ΖΑΝΝΕΙΟ. Ένα 

ιστορικό σχολείο του Πειραιά 

αποκαλύπτεται» 


