INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.22 13:15:44
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ7ΜΝ4653ΠΣ-Κ9Ψ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ
Θράκλειο, 22/11/2017
Αρικμ. Πρωτ.: 12871

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ
Σαχ. Δ/νςθ
Σ.Κ. – Πόλθ
Ιςτοςελίδα
Email
Σθλζφωνο
FAX

:
:
:
:
:
:

Λ.Κνωςοφ 6
71306 – Θράκλειο Κριτθσ
http://kritis.pde.sch.gr
mail@kritis.pde.sch.gr
2810 302455, 2810 302440
2810302444

Θζμα: «ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ
ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ-ΣΑΞΘ ΜΑΘΘΣΕΙΑ – Βϋ ΦΑΘ»
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:
1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των
εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 24Αϋ/2002),
όπωσ ςιμερα ιςχφει,
2. των άρκρων 7, 9, 10, 12, 14 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Αϋ/2013) «Αναδιάρκρωςθ τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,
3. του άρκρου 12 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17Αϋ/2017) «Ρφκμιςθ κεμάτων του Κρατικοφ
Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ
διατάξεισ»,
4. τθσ υπ’ αρικμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9.4.2015 Τπουργικισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ
Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Διοριςμόσ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν
Εκπαίδευςθσ – Παφςθ των μζχρι ςιμερα υπθρετοφντων»,
5. τθσ υπ’ αρικμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (ΦΕΚ 3529Βϋ/2016) Τπουργικισ Απόφαςθσ του
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Οργάνωςθ και λειτουργία
τμθμάτων «Μεταλυκειακοφ ζτουσ - τάξθσ μακθτείασ» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπωσ
ιςχφει,
6. τθσ υπ’ αρικμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Βϋ/2017) Κοινισ Τπουργικισ
Απόφαςθσ των Τπουργϊν Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων – Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ - Τγείασ, με κζμα
«Τλοποίθςθ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθ Μακθτείασ αρμοδιότθτασ ΤΠ.Π.Ε.Θ.»,
7. τθσ με αρικμ. 4254/20-02-2017 Πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Π. του
Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Σομεακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου με κζμα «Μακθτεία ΕΠΑ.Λ., ΦΕΚ και ΙΕΚ»,
8. τθσ με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 Απόφαςθσ «Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Μακθτεία ΕΠΑΛ, ΕΚ
και ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠ 5005892 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου
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Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020»», κακϊσ και το εγκεκριμζνο
Σεχνικό Δελτίο τθσ ανωτζρω Πράξθσ και των Τποζργων αυτισ.
9. τθσ υπ’ αρικμ. 45299/751/2-10-2017 απόφαςθσ των Τπουργϊν Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςχετικά
με τον Κακοριςμό αρικμοφ μακθτϊν τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ
(ΕΠΑ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό ζτοσ - τάξθ Μακθτείασ, ΙΕΚ και ΕΚ), οι οποίοι κα
πραγματοποιιςουν Μακθτεία -Πρακτικι Άςκθςθ ςτο Δθμόςιο Σομζα, κατά το ςχολικό
ζτοσ 2017-2018 και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ φορζων που ζχουν ςταλεί ςτο Τπουργείο
Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και ςτον ΟΑΕΔ.
10.του λοιποφ κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά ςε κζματα του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ
Μακθτείασ και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia)
11.τισ βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτισ κατά τόπουσ εκπαιδευτικζσ δομζσ
ι/και ζχουν καταχωρθκεί ςτθ νζα εφαρμογι ςτο portal του Ο.Α.Ε.Δ. για τθν αναγγελία
από εργοδότεσ κζςεων Μακθτείασ, για ςπουδαςτζσ όλων των δομϊν Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΠΑ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ).

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ
καλεί για υποβολι αιτιςεων ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ με βάςθ τισ
ειδικότθτεσ και τα ΕΠΑ.Λ. τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ του Πίνακα 1, τουσ παρακάτω
υποψθφίουσ, οι οποίοι πρζπει να πλθροφν ακροιςτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςφμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):
α) κάτοχοι α1)απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ.
του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κακϊσ και παλαιότερων ιςότιμων τίτλων, ι
α2)απολυτθρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του
Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κακϊσ και παλαιότερων ιςότιμων τίτλων και
β) βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ και
γ) να ζχουν αποφοιτιςει από τισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ όπωσ αντιςτοιχίηονται βάςει τθσ υπ’
αρικμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ι όπωσ
περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα πουδϊν για το Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ
Μακθτείασ.
α/α

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006

ΕΠΑΛ Ν.4186/2013

1

Τπαλλιλων Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

2

Θλεκτρολογικϊν
Εγκαταςτάςεων

3

Μθχανικϊν και

Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων και Δικτφων
Σεχνικόσ Οχθμάτων

2

Ειδικότθτα
Μεταλυκειακοφ ζτουσ τάξθσ Μακθτείασ βάςει
των Προγραμμάτων
πουδϊν (Πράξεισ Ι.Ε.Π.)
Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν
Θλεκτρολογικϊν
Εγκαταςτάςεων
Σεχνικόσ Οχθμάτων
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5
6

7

Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων Αυτοκινιτου
Τποςτιριξθσ
υςτθμάτων, Εφαρμογϊν
και Δικτφων Θ/Τ
χεδιαςτϊν Δομικϊν
Ζργων
φγχρονθσ
Επιχειρθματικισ
Γεωργίασ
Βοθκϊν Νοςθλευτϊν

 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Πλθροφορικισ
 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Λογιςμικοφ
χεδιαςτισ Δομικϊν Ζργων
και Γεωπλθροφορικισ
Σεχνικόσ Φυτικισ
Παραγωγισ

Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Πλθροφορικισ

Βοθκόσ Νοςθλευτι

Βοθκόσ Νοςθλευτι

χεδιαςτισ Δομικϊν Ζργων
και Γεωπλθροφορικισ
Σεχνικόσ Φυτικισ
Παραγωγισ

το «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ» κα εφαρμοςτεί το δυικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ
(μακθτεία) με ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ εννζα (9) μινεσ και κα περιλαμβάνει: α)
μακθτεία με εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εργαςίασ και β) μακιματα Ειδικότθτασ ςτθ ςχολικι
μονάδα. Σθν ευκφνθ υλοποίθςθσ του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθσ Μακθτείασ», ζχουν τα
κατά τόπουσ ΕΠΑ.Λ., ςτα οποία και εγγράφονται οι μακθτευόμενοι, ςε ςυνεργαςία με τα
αντίςτοιχα Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.), ςτα οποία κα γίνεται το εργαςτθριακό μάκθμα
ειδικότθτασ (7 ϊρεσ). Οι μακθτευόμενοι κα ςυνάψουν φμβαςθ Μακθτείασ με τον εργοδότθ
τουσ και κα ζχουν όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν με αρικμό
Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Βϋ/2017) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ.
Με τθν ολοκλιρωςθ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθσ Μακθτείασ και πριν τθ ςυμμετοχι ςε
εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ, κάκε μακθτευόμενοσ δφναται να παρακολουκιςει
Προπαραςκευαςτικά Μακιματα Πιςτοποίθςθσ, που οργανϊνονται με τθν ευκφνθ του
ΤΠΠΕΘ. Οι απόφοιτοι τθσ «Σάξθσ Μακθτείασ» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότθτασ,
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 5, μετά τθν ολοκλιρωςθ των
διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ των προςόντων τουσ από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Αναλυτικότερα κατά τθ διάρκεια του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ» κα
πραγματοποιθκοφν:
Α. «Πρόγραμμα εργαςτθριακϊν μακθμάτων τθσ ειδικότθτασ» ςυνολικισ διάρκειασ
διακοςίων τριϊν (203) ωρϊν. Σο πρόγραμμα αυτό διδάςκεται μία (1) θμζρα τθν εβδομάδα
για επτά (7) διδακτικζσ ϊρεσ από εκπαιδευτικό προςωπικό του Τπουργείου Παιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ςτα κατά τόπουσ Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.).
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ», διάρκειασ είκοςι οκτϊ (28) ωρϊν
εβδομαδιαίωσ, επιμεριςμζνο ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ για 9 μινεσ.
Σο ποςοςτό αποηθμίωςθσ των μακθτευομζνων ορίηεται ςτο εβδομιντα πζντε τοισ εκατό
(75%) επί του νόμιμου, νομοκετθμζνου, κατϊτατου ορίου του θμερομιςκίου του
ανειδίκευτου εργάτθ όπου για τουσ κάτω των 25 ετϊν ανζρχεται ςε 22,83€, ιτοι 17,12€ και
για τουσ άνω των 25 ετϊν 26,18 ιτοι 19,64. Θ επιδότθςθ για τουσ κάτω των 25 ετϊν είναι
11€ ανά θμζρα εργαςίασ και για τουσ άνω των 25 ετϊν 14€ ανά θμζρα εργαςίασ αντίςτοιχα.
Σα ποςά των επιδοτιςεων προζρχονται από πόρουσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ-Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» του ΕΠΑ 2014-2020,
ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και το ελλθνικό δθμόςιο και
καταβάλλονται από τθν Επιτελικι Δομι ΕΠΑ, Σομζα Παιδείασ / Ειδικόσ Λογαριαςμόσ του
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ΤΠΠΕΘ ςτουσ μακθτευόμενουσ. Σο υπολειπόμενο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, καταβάλλεται μθνιαίωσ
από τον εργοδότθ, ςτον οποίο πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτον χϊρο
εργαςίασ και ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςτο ποςό των 9,35€ ανά θμζρα εργαςίασ.
Οι μακθτευόμενοι κατά το διάςτθμα τθσ «Εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ − Μακθτείασ ςτον
εργαςιακό χϊρο», υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ, τόςο του κλάδου παροχϊν αςκζνειασ ςε είδοσ,
όςο και του κλάδου παροχϊν αςκζνειασ ςε χριμα, ο δε χρόνοσ αςφάλιςισ τουσ είναι
ςυντάξιμοσ, διότι καταβάλλονται ειςφορζσ για τουσ αντίςτοιχουσ κλάδουσ κφριασ και
επικουρικισ ςφνταξθσ.
Θ διαδικαςία επιλογισ των υποψιφιων μακθτευόμενων είναι θ ακόλουκθ:
Προθεςμία Υποβολήσ αιτήςεων
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αιτιςεισ από τθν Πζμπτθ 23 Νοεμβρίου 2017

ζωσ τθν Δευτζρα 27 Νοεμβρίου 2017, ϊρα 14:00.
Διαδικαςία Υποβολήσ αιτήςεων
Θ αίτθςθ (ςυνθμμζνο 1) και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά υποβάλλονται:
α) θλεκτρονικά ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των ΕΠΑ.Λ. του επιςυναπτόμενου Πίνακα 1 ι
β) με fax ςτα τθλζφωνα των ΕΠΑ.Λ. του επιςυναπτόμενου Πίνακα 1 ι
γ) αυτοπροςϊπωσ ςτισ διευκφνςεισ των ΕΠΑ.Λ. του επιςυναπτόμενου Πίνακα 1.
θμειϊνεται ότι κάκε υποψιφιοσ ςτθν βϋ φάςθ υλοποίθςθσ του Μεταλυκειακοφ ζτουσΣάξθ Μακθτείασ ζχει δικαίωμα υποβολισ μόνο μίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και μόνο ςε ζνα
ΕΠΑ.Λ. τθσ επιλογισ του.
Συνοδευτικά ζγγραφα – δικαιολογητικά
Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (ςυνθμμζνο 1) είναι τα ακόλουκα:
A)
Φωτοαντίγραφα των:
1. απολυτθρίου ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ και
2. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. ταυτότθτασ
4. αποδεικτικοφ ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικοφ ΑΦΜ
B)
Τπεφκυνθ διλωςθ (ςυνθμμζνο 2)
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Ανακοίνωςη προςωρινοφ πίνακα κατάταξησ
Κατόπιν επεξεργαςίασ των αιτιςεων κα ανακοινωκεί προςωρινόσ πίνακασ κατάταξθσ των
υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα του κάκε ΕΠΑΛ, τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε. κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ οικείασ ΠΔΕ τθν Σρίτθ 28 Νοεμβρίου 2017 ζωσ τισ 10.00 π.μ.
Οι υποψιφιοι που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ (α και β) κατατάςςονται κατ’ ζτοσ
αποφοίτθςθσ και προθγοφνται οι υποψιφιοι που ζχουν αποφοιτιςει κατά το πιο πρόςφατο
ςχολικό ζτοσ ζναντι εκείνων των παλαιότερων ςχολικϊν ετϊν. τθ ςυνζχεια, με βάςθ τθν
παραπάνω κατάταξθ για κάκε ζτοσ αποφοίτθςθσ προτάςςονται οι υποψιφιοι ανάλογα με
τθν κατθγορία που ανικουν με βάςθ τθν ακόλουκθ ςειρά:
1. Κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του
Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετϊν.
2. Κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ.
του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετϊν.
3. Κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του
Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 κακϊσ και παλαιότερων ιςότιμων τίτλων, και κάτοχοι
απολυτθρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του Ν.
4186/2013 και του Ν. 3475/2006 κακϊσ και παλαιότερων ιςότιμων τίτλων, άνω των 25
ετϊν και ςε ποςοςτό κζςεων ακροιςτικά όχι μεγαλφτερο του 10%. ε περίπτωςθ που
μετά τθν κατάταξθ όλων των υποψθφίων ςε ζνα ΕΠΑ.Λ. προκφψουν κενζσ κζςεισ
μακθτείασ το ποςοςτό τθσ περίπτωςθσ 3 τθσ παροφςασ δφναται να φτάςει το 15%.
Μεταξφ των υποψθφίων που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία προθγοφνται εκείνοι που ζχουν
υψθλότερο βακμό Πτυχίου Ειδικότθτασ.
θμειϊνεται ότι υποψιφιοι που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και ζχουν αναηθτιςει
και λάβει βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ οι ίδιοι, δικαιοφνται κζςθ ςτο Μεταλυκειακό ζτοστάξθ μακθτείασ ςτθν ειδικότθτά τουσ, εφόςον θ Σάξθ Μακθτείασ λαμβάνει ζγκριςθ
λειτουργίασ από τον Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
Προθεςμία υποβολήσ ενςτάςεων
Επί του προςωρινοφ πίνακα είναι δυνατι θ υποβολι ενςτάςεων ςτο εκάςτοτε ΕΠΑ.Λ.
υποβολισ τθσ αίτθςθσ (γίνονται δεκτζσ μόνο πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ ενςτάςεισ) από τθν

Σρίτθ 28 Νοεμβρίου 2017 (μετά τθν ανάρτθςθ του προςωρινοφ Πίνακα) ζωσ και τθν
Σετάρτθ 29 Νοεμβρίου 2017.
Ανακοίνωςη τελικοφ πίνακα κατάταξησ
Κατόπιν εξζταςθσ των ενςτάςεων κα ανακοινωκεί τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ των
υποψθφίων ςτθν ιςτοςελίδα του κάκε ΕΠΑΛ, τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε. κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ οικείασ ΠΔΕ τθν Σετάρτθ 29 Νοεμβρίου 2017, ϊρα 03:00 μ.μ.
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Εγγραφή
Οι εγγραφζσ των μακθτευομζνων ςτα ΕΠΑ.Λ. που κα υλοποιιςουν το πρόγραμμα κα
πραγματοποιθκοφν τθν Παραςκευι 1 Δεκεμβρίου 2017, θμερομθνία ζναρξθσ του
Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ περιόδου 2017-2018 για τα τμιματα με θμερομθνία
ζναρξθσ τον Δεκζμβριο του 2017.
Θ ζναρξθ υλοποίθςθσ μακθμάτων (203 ϊρεσ ςτα ΕΚ) – κα γίνει κατά τθν εβδομάδα
1-8 Δεκεμβρίου 2017 ανάλογα με το πρόγραμμα κάκε ςχολικισ μονάδασ.
Οι ςυμβάςεισ των μακθτευομζνων με τουσ εργοδότεσ (9 θμερολογιακοί μινεσ ςε εργοδότεσ)
- κα υπογραφοφν τθν περίοδο 1-12 Δεκεμβρίου 2017 και μετά από ςυνεννόθςθ των
μακθτευομζνων με το ΕΠΑ.Λ. και τουσ εργοδότεσ.
Κατά τθν εγγραφι οι μακθτευόμενοι κα ςυμπλθρϊνουν και ερωτθματολόγιο (microdata)
βάςει προδιαγραφϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ Μακθτείασ.
Για πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ ςτθν
Περιφζρεια Κριτθσ μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με τθ:
Π.Δ.Ε. Κριτθσ ςτα τθλζφωνα 2810302455 και 2810347291, Δ.Δ.Ε. Θρακλείου ςτο τθλζφωνο
2810333782, Δ.Δ.Ε. Ρεκφμνου ςτο τθλζφωνο 2831026398, Δ.Δ.Ε. Λαςικίου ςτο τθλζφωνο
2841340482 και Δ.Δ.Ε. Χανίων 2821047131 κακϊσ και ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ των κατά
τόπουσ ΕΠΑ.Λ. του επιςυναπτόμενου Πίνακα 1.
υνθμμζνα
1. Αίτθςθ & Πίνακασ Δικαιολογθτικϊν
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ
3. Πίνακασ 1(ΕΠΑΛ & κζςεισ μακθτείασ)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΗΑΚΘ
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ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ-ΣΑΞΘ ΜΑΘΘΣΕΙΑ
(ΑΦΟΡΑ ΚΑΣΟΧΟΤ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΣΤΧΙΟΤ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΘ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ)
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΜΘΣΡΩΝΤΜΟ
ΚΑΣΟΧΟ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ ΕΠΑΛ & ΠΣΤΧΙΟΤ ΕΠΑΛ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΚΑΣΟΧΟ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ ΓΕΛ & ΠΣΤΧΙΟΤ ΕΠΑΛ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΕΚΣΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Θ’ ΚΑΣΑΡΣΙΘ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΝΟΜΟ
ΠΟΛΘ
ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΘΛΕΦΩΝΟ 1
ΣΘΛΕΦΩΝΟ 2
e-mail
ΕΠΑΛ ΑΠΟΦΟΙΣΘΘ
ΣΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ
ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ
ΕΣΟ ΠΣΤΧΙΟΤ-ΑΠΟΦΟΙΣΘΘ

ΤΝΘΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:
ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΠΣΤΧΙΟΤ ΕΠΑΛ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΑΜΚΑ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΑΦΜ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ υποψιφιοσ για το Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ επικυμϊ τθν εγγραφι μου ςε
άλλο ΕΠΑ.Λ. τθσ ίδιασ Π.Δ.Ε. εφόςον το τμιμα ςτο οποίο υποβάλλω αίτθςθ δεν λειτουργιςει ι είμαι επιλαχϊν
και υπάρχει τμιμα με κενζσ κζςεισ ςτθν ίδια ειδικότθτα ςτθν οικεία Π.Δ.Ε. με ευκφνθ του Περιφερειακοφ
Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Θμερομθνία…………

Ο/Θ αιτϊν/αιτοφςα
(Ονοματεπϊνυμο και υπογραφι)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22

1.

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα είλαη αιεζή.

2.

Η αίηεζή κνπ ελέρεη θαη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο

3.

Είκαη εθηόο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρόιεζεο.

(4)
Ηκεξνκελία:

……………..
Ο/Η Δειώλ/νύζα

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη
10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.
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Δ.Δ.Ε.
Κατθγορία Μοριοδότθςθσ
Σφποσ χολείου
Κωδικόσ Τπουργείου
Ονομαςία

ΛΑΙΘΙΟΤ
Δ
ΘΜΕΡΘΙΟ
3240120
1ο ΘΜΕΡΘΙΟ ΕΠΑΛ
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ

ΧΑΝΙΩΝ
Α
ΘΜΕΡΘΙΟ
5040050
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ
Α
ΘΜΕΡΘΙΟ
5050060
2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ
Α
ΘΜΕΡΘΙΟ
5040080
ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ

ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
Α
ΘΜΕΡΘΙΟ
1740070
1ο ΕΠΑ.Λ. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ

Σαχ. Διεφκυνςθ
ΣΚ

ΕΜΜ.
ΛΑΜΠΡΑΚΘ 8
72200

mail@1epalchanion.chan.sch.gr
Κοραι 1
73100

mail@2epalchanion.chan.sch.gr
Μυλωνογιάν
νθ 94
73135

mail@epal-elvenizel.chan.sch.gr
Μουρνιζσ
Χανίων
73300
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mail@1epalirakl.ira.sch.gr
ΙΣΑΝΟΤ 40,
ΚΘΠΟΤΠΟΛΘ
71307

23

9
5

19

15

Βοθκόσ Νοςθλευτι

Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Πλθροφορικισ

Σεχνικόσ Οχθμάτων

Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων
και Δικτφων

Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων και
Γεωπλθροφορικισ

Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

. Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ

e-mail

2810237808

Fax

2821093155

2842028533

2821098997
2821043168

2821043146

mail@1epalierap.las.sch.gr

2821091554

2842028667

2821093140

Σθλζφωνο

2810324880
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ΠΙΝΑΚΑ 1

ΑΡΧΙΜΘΔΟΤ 1,
Ν. ΑΛΙΚ/Ο

71601
70300

mail@6epalirakl.ira.sch.gr

71307

2810234444

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

6ο ΕΠΑ.Λ. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ

mail@1epalarkal.ira.sch.gr

ΠΙΣΟΤΛΑΚΘ
24

2891022414

2810220039

1ο ΕΠΑ.Λ.
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ

mail@3epalirakl.ira.sch.gr

2891024228

ΘΜΕΡΘΙΟ

2810220433

2810212555

ΘΜΕΡΘΙΟ

Α

1740080

ΘΜΕΡΘΙΟ

ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ

Ε

3ο ΕΠΑ.Λ. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ

1740310

ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ

Α

ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
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