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Θζμα: «ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ-ΣΑΞΘ ΜΑΘΘΣΕΙΑ –
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2019-2020»
Ζχοντασ υπόψθ:
Α. 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» (Αϋ24), όπωσ ιςχφει,
2. των άρκρων 7, 9, 10, 12, 14 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
λοιπζσ διατάξεισ» (Α’193), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,
3. του άρκρου 12 του ν. 4452/2017 «Ρφκμιςθ κεμάτων του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ τθσ
Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 17),
4. τθσ υπ’ αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Τπουργικισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ Παιδείασ
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ»,
5. τθσ υπ’ αρικμ. Φ9/137984/ΓΓ4/6-09-2019 Τπουργικισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων με κζμα «Οργάνωςθ και λειτουργία τμθμάτων «Μεταλυκειακοφ ζτουσ - Σάξθσ
μακθτείασ» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (Βϋ3459), όπωσ ιςχφει,
6. τθσ υπ’ αρικμ. Φ7/155762/Δ4/19-9-18 (Β’4191) 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.», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει,
7. 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 Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ
και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020»», κακϊσ και το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο τθσ ανωτζρω Πράξθσ και
των Τποζργων αυτισ, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει,
8. τισ προςφερόμενεσ κζςεισ των φορζων του Δθμοςίου που ζχουν υποβλθκεί ςτο Σμιμα Μακθτείασ
ΕΠΑΛ και Μάκθςθσ ςτο Χϊρο Εργαςίασ
9. τισ βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν (που δεν καλφπτουν τουσ φορείσ του κατά το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Αϋ
101) δθμόςιου τομζα) 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
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Μακθτείασ, για ςπουδαςτζσ όλων των δομϊν Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΠΑ,
ΕΠΑΛ, ΙΕΚ),
10. του λοιποφ κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά ςε κζματα του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ και
ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
καλεί για υποβολι αιτιςεων ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ με βάςθ τισ ειδικότθτεσ και τα ΕΠΑ.Λ.
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ του Πίνακα, τουσ παρακάτω υποψθφίουσ, οι οποίοι πρζπει να πλθροφν
ακροιςτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με το ν. 4186/2013, όπωσ ιςχφει (Α’ 193):
α) να είναι κάτοχοι α1) απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν των ΕΠΑ.Λ. του
ν.4386/2016, του ν. 4186/2013 ι του ν. 3475/2006, κακϊσ και παλαιότερων ιςότιμων τίτλων ι α2)
απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016, του ν.
4186/2013 και του ν. 3475/2006, κακϊσ και παλαιότερων ιςότιμων τίτλων ι α3) απολυτθρίου και πτυχίου
του Ενιαίου Ειδικοφ Επαγγελματικοφ Γυμναςίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπωσ ιςχφει,
β) να 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 (Β’ 2298) ι άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ι όπωσ
περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα πουδϊν για το Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ.

α/α

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006

1

Τπαλλιλων Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

2

Τπαλλιλων Σουριςτικϊν
Επιχειριςεων

Τπάλλθλοσ Οικονομίασ και
Διοίκθςθσ ςτον Σουριςμό

Τπάλλθλοσ Σουριςτικϊν
Επιχειριςεων

Ειδικότθτα
Μεταλυκειακοφ ζτουσ τάξθσ Μακθτείασ βάςει
των Προγραμμάτων
πουδϊν (Πράξεισ Ι.Ε.Π.)
Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και
Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν
Τπάλλθλοσ Σουριςτικϊν
Επιχειριςεων

3

Θλεκτρολογικϊν
Εγκαταςτάςεων

Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων και
Δικτφων

Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων και
Δικτφων

Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων και
Δικτφων

4

Θλεκτρονικϊν
Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων και Δικτφων

 Σεχνικόσ Θλεκτρονικϊν
Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων
 Σεχνικόσ Δικτφων και
Σθλεπικοινωνιϊν

Σεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και
Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων, Δικτφων
και Σθλεπικοινωνιϊν

Σεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και
Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων, Δικτφων
και Σθλεπικοινωνιϊν

Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων
Ψφξθσ Αεριςμοφ και
Κλιματιςμοφ

Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων
Ψφξθσ, Αεριςμοφ και
Κλιματιςμοφ

Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων
Ψφξθσ, Αεριςμοφ και
Κλιματιςμοφ

Θλεκτρονικϊν
υςτθμάτων Επικοινωνιϊν
5

6

Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων
και
Κλιματιςμοφ
Μθχανικϊν και

ΕΠΑΛ Ν.4186/2013

ΕΠΑΛ Ν.4386/2016
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7
8

Θλεκτρολογικϊν
υςτθμάτων Αυτοκινιτου
Σεχνολογίασ και Ελζγχου
Σροφίμων
Τποςτιριξθσ υςτθμάτων,
Εφαρμογϊν και Δικτφων
Θ/Τ

9

χεδιαςτϊν Δομικϊν
Ζργων

10

φγχρονθσ
Επιχειρθματικισ Γεωργίασ
Βοθκϊν Νοςθλευτϊν
Βοθκϊν Ιατρικϊν και
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23

24
25
26

Βοθκϊν
Βρεφονθπιοκόμων
Γραφικϊν Σεχνϊν
Μθχανολογικϊν
Εγκαταςτάςεων και
Καταςκευϊν
Τποςτιριξθσ υςτθμάτων,
Εφαρμογϊν και Δικτφων
Θ/Τ
Ζργων Σοπίου και
Περιβάλλοντοσ
-

Σεχνολογίασ και Ελζγχου
Σροφίμων
-

Σεχνικόσ Οχθμάτων

Σεχνικόσ Οχθμάτων

Σεχνικόσ Οχθμάτων

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ
Σροφίμων και Ποτϊν
 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Πλθροφορικισ
 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Λογιςμικοφ
χεδιαςτισ Δομικϊν
Ζργων και
Γεωπλθροφορικισ
Σεχνικόσ Φυτικισ
Παραγωγισ
Βοθκόσ Νοςθλευτι
Βοθκόσ Ιατρικϊν –
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ
Σροφίμων και Ποτϊν
Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Πλθροφορικισ

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ
Σροφίμων και Ποτϊν
Σεχνικόσ Εφαρμογϊν
Πλθροφορικισ

Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων
και Γεωπλθροφορικισ

Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων
και Γεωπλθροφορικισ

Σεχνικόσ Φυτικισ
Παραγωγισ
Βοθκόσ Νοςθλευτι
Βοθκόσ Ιατρικϊν –
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων

Σεχνικόσ Φυτικισ
Παραγωγισ
Βοθκόσ Νοςθλευτι
Βοθκόσ Ιατρικϊν –
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων

Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι
Αιςκθτικισ Σζχνθσ
Γραφικϊν Σεχνϊν
υντιρθςθ Ζργων Σζχνθσ
– Αποκατάςταςθσ
Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν
Εγκαταςτάςεων και
Καταςκευϊν

Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι
Αιςκθτικισ Σζχνθσ
Γραφικϊν Σεχνϊν
υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ
– Αποκατάςταςθσ
Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν
Εγκαταςτάςεων και
Καταςκευϊν

Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι
Αιςκθτικισ Σζχνθσ
Γραφικϊν Σεχνϊν
υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ
– Αποκατάςταςθσ
Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν
Εγκαταςτάςεων και
Καταςκευϊν

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων
Θ/Τ
Βοθκόσ Φαρμακείου
Κομμωτικισ Σζχνθσ
Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου
Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και
υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων
Θ/Τ
Βοθκόσ Φαρμακείου
Κομμωτικισ Σζχνθσ
Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου
Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και
υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ

Αργυροχρυςοχοΐασ
Σεχνικόσ Σεχνολογίασ
Σροφίμων και Ποτϊν
χεδίαςθσ και Παραγωγισ
Ενδφματοσ

Αργυροχρυςοχοΐασ
Σεχνικόσ Σεχνολογίασ
Σροφίμων και Ποτϊν
χεδίαςθσ και Παραγωγισ
Ενδφματοσ

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων
Θ/Τ
Βοθκόσ Φαρμακείου
Κομμωτικισ Σζχνθσ
Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου
Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και
υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ
(logistics)
Αργυροχρυςοχοΐασ
Σεχνικόσ ηυκοποιίασ
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το «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ» κα εφαρμοςτεί το δυικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ (μακθτεία) που
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 Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (Βϋ4191) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, όπωσ
τροποποιείται και ιςχφει.
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 Τ.ΠΑΙ.Θ.. 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 και Θρθςκευμάτων, ςτα κατά τόπουσ Εργαςτθριακά
Κζντρα (Ε.Κ.) ι ςτα ςχολικά εργαςτιρια.
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ», διάρκειασ είκοςι οκτϊ (28) ωρϊν εβδομαδιαίωσ,
επιμεριςμζνο ιςομερϊσ ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ 156 θμερϊν ςτο χϊρο εργαςίασ
ςυμπεριλαμβανομζνων των 12 θμερϊν κανονικισ άδειασ.
Σο «Μεταλυκειακό Ζτοσ-Σάξθ Μακθτείασ» ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και
το ελλθνικό δθμόςιο, ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΠΑ 2014-2020. Σο ποςοςτό αποηθμίωςθσ
των μακθτευόμενων του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ» ορίηεται ςτο εβδομιντα πζντε τοισ εκατό
(75%) επί του νόμιμου, νομοκετθμζνου, κατϊτατου ορίου του θμερομιςκίου του ανειδίκευτου εργάτθ, ιτοι
21,78€ ι όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από το αρμόδιο Τπουργείο. Μζροσ τθσ αποηθμίωςθσ επιδοτείται από το
Τ.ΠΑΙ.Θ. μζςω τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριαςμό ςτουσ
μακθτευόμενουσ. Σο ποςό τθσ επιδότθςθσ του Τ.ΠΑI.Θ. ορίηεται ςτα 16,54€ για κάκε θμζρα του
«Προγράμματοσ Μακθτείασ ςτο χϊρο εργαςίασ», ι όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από το αρμόδιο Τπουργείο. Σο
υπολειπόμενο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν,
καταβάλλεται μθνιαίωσ από τον εργοδότθ, ςτον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ςτο
χϊρο εργαςίασ – Μακθτεία ςε εργαςιακό χϊρο» τθσ εφαρμογισ του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ
Μακθτείασ».
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. Σα κζματα αςφάλιςθσ και αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν ρυκμίηονται από τθν Εγκφκλιο υπ’ αρικμ. 19/18-04-2018, του ΕΦΚΑ με κζμα: «Τπαγωγι ςτθν
αςφάλιςθ του Ε.Φ.Κ.Α. των μακθτευόμενων ςπουδαςτϊν των δθμόςιων και ιδιωτικϊν Ινςτιτοφτων
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) και χολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (.Ε.Κ.) & των μακθτευόμενων ςτο
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Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ» ςε Ε.Π.Α.Λ.», από τθν Εγκφκλιο υπ’ αρικμ. 20/18-04-2019
με κζμα «Σροποποίθςθ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ των μακθτευόμενων ςτο πρόγραμμα Μεταλυκειακό ζτοσ –
Σάξθ Μακθτείασ ςε ΕΠΑ.Λ, ι όπωσ εκάςτοτε διαμορφϊνονται από το αρμόδιο Τπουργείο.
Θ διαδικαςία επιλογισ των υποψιφιων μακθτευόμενων είναι θ ακόλουκθ:
Προθεςμία Υποβολήσ αιτήςεων
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν θλεκτρονικά τισ αιτιςεισ από τθν Κυριακι 29 επτεμβρίου, ϊρα
12.00 ζωσ και τθν Δευτζρα 7 Οκτωβρίου και ϊρα 23:59.
ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων, οι
υποψιφιοι μποροφν να υποβάλλουν χειρόγραφθ αίτθςθ (ςυνθμμζνο ζντυπο αίτθςθσ) ςτο ΕΠΑ.Λ. επιλογισ
τουσ τθν Σρίτθ 8 Οκτωβρίου 2019 και ζωσ 14.00, και τα ΕΠΑ.Λ να προχωριςουν ςτθν καταχϊριςθ των
αιτιςεων αυτϊν ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα.
Διαδικαςία Υποβολήσ αιτήςεων
Θ αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθ διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr τθ
ςυνζχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπϊνουν τθν αίτθςθ και κατακζτουν το φάκελο με τθν εκτυπωμζνθ και
υπογεγραμμζνθ αίτθςθ μαηί με τα παρακάτω ςυνοδευτικά ζγγραφα-δικαιολογθτικά ςτισ διευκφνςεισ των
ΕΠΑ.Λ του επιςυναπτόμενου Πίνακα μζχρι και τθν Σρίτθ 8 Οκτωβρίου και ϊρα 14:00.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ ι τεχνικοφ προβλιματοσ, οι υποψιφιοι παρακαλοφνται να
επικοινωνοφν με τα ΕΠΑ.Λ. ςτα οποία επικυμοφν να υποβάλλουν τθν αίτθςθ. Εάν δεν εξυπθρετθκοφν
μποροφν να αποςτζλλουν e-mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ e-mathiteia@sch.gr.
Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται και για όςουσ υποψιφιουσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ υποβολισ αίτθςθσ και
ζχουν αναηθτιςει και λάβει βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi2/mathiteia/odigos-efarmogis). Σονίηεται ότι ο εργοδότθσ δεν δφναται να ζχει α’ βακμοφ ςυγγζνεια με τον
μακθτευόμενο.
Επιςθμαίνεται ότι θ όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. κακϊσ και θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για
ςυμμετοχι ςτο «Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ μακθτείασ» δεν αντικακιςτά τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων.
θμειϊνεται ότι κάκε υποψιφιοσ ςτθν Δϋ φάςθ υλοποίθςθσ του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθ Μακθτείασ ζχει
δικαίωμα υποβολισ μόνο μίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και μόνο ςε ζνα ΕΠΑ.Λ. τθσ επιλογισ του.
Συνοδευτικά ζγγραφα – δικαιολογητικά
Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι τα ακόλουκα:
A)
Φωτοαντίγραφο :
1. απολυτθρίου ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑΛ ι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.
2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.
3. ταυτότθτασ
4. αποδεικτικοφ ΑΜΚΑ
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B)

5. αποδεικτικοφ ΑΦΜ*
6. γνωμοδότθςθ ΚΕΔΔΤ, για τουσ αποφοίτουσ του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.
7. απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν παλαιότερων ιςότιμων τίτλων με
ζγγραφο ιςοτιμίασ ι/και αντιςτοίχιςθσ, εφόςον το ζχουν λάβει από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
Τπεφκυνθ διλωςθ (ςυνθμμζνο 2)

* ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει τθν αίτθςθ και να προςκομίςει
αποδεικτικό ΑΦΜ κατά τθν εγγραφι του ςε τμιμα του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ Σάξθσ Μακθτείασ
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 Π.Δ.Ε. τθν Σετάρτθ 9
Οκτωβρίου 2019 ζωσ τισ 14.00.
Οι υποψιφιοι που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο «Μεταλυκειακό ζτοσ-τάξθ μακθτείασ» (βλζπε
ςελ. 2) και ζχουν κατακζςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο ΕΠΑ.Λ. κατατάςςονται κατ’ ζτοσ αποφοίτθςθσ
και προθγοφνται οι υποψιφιοι που ζχουν αποφοιτιςει , βάςει του χρόνου κτιςθσ του Πτυχίου τουσ, κατά το
πιο πρόςφατο ςχολικό ζτοσ ζναντι εκείνων των παλαιότερων ςχολικϊν ετϊν. τθ ςυνζχεια για κάκε ζτοσ οι
υποψιφιοι κατατάςςονται ανάλογα με τθν κατθγορία που ανικουν με βάςθ τθν ακόλουκθ ςειρά:
1. Κάτοχοι α) απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
ανεξαρτιτωσ θλικίασ και β) απολυτθρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικοφ Επαγγελματικοφ ΓυμναςίουΛυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπωσ ιςχφει.
2. Κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
ανεξαρτιτωσ θλικίασ, εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
3. Κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 και
του ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετϊν, εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
4. Κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
και του ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετϊν, εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
5. Κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 και
του ν. 3475/2006, άνω των 25 ετϊν , εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
6. Κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
και του ν. 3475/2006, άνω των 25 ετϊν , εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
7. Κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν παλαιότερων τφπων ςχολείων
Σεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ιςότιμων με το ΕΠΑ.Λ., εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ.
Μεταξφ των υποψθφίων που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία προθγοφνται εκείνοι που ζχουν υψθλότερο βακμό
Πτυχίου Ειδικότθτασ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται κλιρωςθ.
Οι κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του Ενιαίου Ειδικοφ
Επαγγελματικοφ Γυμναςίου-Λυκείου ςυμμετζχουν ςτα τμιματα «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Σάξθσ Μακθτείασ»
με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ:
1. με δεςμευμζνθ κζςθ Μακθτείασ.
2. ςε ποςοςτό προκθρυχκειςϊν κζςεων ακροιςτικά όχι μεγαλφτερο του 10% εάν ζχουν υποβλθκεί
αιτιςεισ αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ., ανεξαρτιτωσ θλικίασ.
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3. ςφμφωνα με τα κριτιρια κατάταξθσ αποφοίτων που αναφζρονται ανωτζρω, ςε περίπτωςθ που οι
αιτιςεισ των υποψθφίων είναι περιςςότερεσ από το 10% των προκυρθχκειςϊν κζςεων.
θμειϊνεται ότι υποψιφιοι που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και ζχουν αναηθτιςει και λάβει
βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ οι ίδιοι, δικαιοφνται κζςθ ςτο Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ μακθτείασ ςτθν
ειδικότθτά τουσ, εφόςον θ Σάξθ Μακθτείασ λαμβάνει ζγκριςθ λειτουργίασ από τον Περιφερειακό Διευκυντι
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι από το Τ.ΠΑΙ.Θ.
Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι πτυχίου δφο ι περιςςότερων ειδικοτιτων δφνανται να ςυμμετζχουν
ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Σάξθ Μακθτείασ» ςε μία ειδικότθτα τθσ επιλογισ τουσ.
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 Πζμπτθ 10 Οκτωβρίου ζωσ και τθν
Παραςκευι 11 Οκτωβρίου 2019 και ϊρα 12:00.
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 Δευτζρα 14 Οκτωβρίου
2019.
Εγγραφή
Οι υποψιφιοι που ςυγκαταλζγονται ςτον τελικό πίνακα κατάταξθσ ολοκλθρϊνουν τθν εγγραφι τουσ
ςυμπλθρϊνοντασ και υποβάλλοντασ ςτα ΕΠΑ.Λ. τθν αίτθςθ εγγραφισ (επιςυναπτόμενο πρότυπο). Οι εγγραφζσ
των μακθτευόμενων ςτα ΕΠΑ.Λ. που κα υλοποιιςουν το πρόγραμμα κα πραγματοποιθκοφν από τθ Σρίτθ 15
Οκτωβρίου 2019 μζχρι και τθν Σετάρτθ 16 Οκτωβρίου και ϊρα 13:00. ε περίπτωςθ που δεν προςζλκουν
προσ εγγραφι όλοι οι επιτυχόντεσ, καλοφνται οι επιλαχόντεσ προσ εγγραφι ζωσ τθν Πζμπτθ 17 Οκτωβρίου
και ϊρα 13.00. Σθν ίδια θμζρα Πζμπτθ 17/10/2019 ενθμερϊνονται οι μακθτευόμενοι που προχϊρθςαν ςε
εγγραφι ςε τμιματα που δεν κα λειτουργιςουν λόγω μειωμζνου αρικμοφ αιτιςεων για τθν δυνατότθτα
μετακίνθςισ τουσ ςε ΕΠΑΛ που κα λειτουργιςουν τα τμιματα ειδικότθτάσ τουσ.
τθ ςυνζχεια τθν Παραςκευι 18/10/2019 αποφαςίηεται θ λειτουργία των τμθμάτων του «Μεταλυκειακοφ
ζτουσ-τάξθσ μακθτείασ».
Σα τμιματα του «Μεταλυκειακοφ ζτουσ-τάξθσ μακθτείασ» περιόδου 2019-2020 ξεκινοφν ςτισ 29/10/2019 και
κατόπιν ενθμζρωςθσ των μακθτευομζνων από τα ΕΠΑ.Λ.
Οι ςυμβάςεισ των μακθτευομζνων με τουσ εργοδότεσ κα πρζπει να υπογραφοφν από τθν Σρίτθ 29
Οκτωβρίου 2019 μζχρι και τθν Παραςκευι 8 Νοεμβρίου 2019 μετά από ςυνεννόθςθ των μακθτευομζνων με
το ΕΠΑ.Λ. και τον εργοδότθ. Θ ζναρξθ ςφμβαςθσ μετά τθν 8/11/2019 απαγορεφεται.
Κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ των τμθμάτων οι μακθτευόμενοι κα ςυμπλθρϊςουν ερωτθματολόγιο (microdata)
βάςει προδιαγραφϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ Μακθτείασ.
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Για πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με τθν Π.Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ ςτο
τθλζφωνο 2461021161, τθ Δ.Δ.Ε. Γρεβενϊν ςτο τθλζφωνο 2462353160, τθ Δ.Δ.Ε. Καςτοριάσ ςτο τθλζφωνο
2467055236, τθ Δ.Δ.Ε. Κοηάνθσ ςτο τθλζφωνο 2461351316 και τθ Δ.Δ.Ε. Φλϊρινασ ςτο τθλζφωνο 2385054581
κακϊσ και ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ των κατά τόπουσ ΕΠΑ.Λ. του επιςυναπτόμενου Πίνακα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΟΔΩΡΘ ΜΑΡΔΙΡΘ

υνθμμζνα
1. Πρότυπο αίτθςθσ ςυμμετοχισ (μόνο για χειρόγραφθ υποβολι λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ του Π.. τθσ
Μακθτείασ)
2. Πρότυπο αίτθςθσ εγγραφισ
3. Τπεφκυνθ Διλωςθ
4. Πίνακασ 1(ΕΠΑΛ & κζςεισ μακθτείασ)
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ-ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ
(ΑΦΟΡΑ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΣΤΥΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. ‘Η ΙΟΣΙΜΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΥΕΙ ΘΕΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΘΣΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ
ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΘΣΕΙΑ
ΠΣΤΧΙΟ & ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟ
ΕΠΑ.Λ. ΑΠΟΦΟΙΣΘΘ
ΣΤΠΟ ΠΣΤΧΙΟΤ

Ν.4386/2016 

Ν.4186/2013 

Ν.3475/2006 

Ενιαίου Ειδικοφ Επαγ. Γυμναςίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ) του Ν.4415/2016 
Παλαιότερων τφπων ςχολείων Σεχνικισ Επαγ. Εκπαίδευςθσ ιςότιμων με το ΕΠΑ.Λ. 
ΕΣΟ ΑΠΟΚΣΘΘ ΠΣΤΧΙΟΤ
ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΧΙΟΤ
ΣΤΠΟ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ

ΕΠΑ.Λ. 

ΓΕ.Λ. 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ (Ενιαίου Ειδικοφ Επαγ. Γυμν.-Λυκείου) 

ΕΣΟ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΜΘΣΡΩΝΤΜΟ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ
ΑΡ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΘ
ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΙΝΘΣΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ
ΣΑΘΕΡΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ
e-mail
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ΤΝΘΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΑΠΟΛΤΣΘΡΙΟΤ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΠΣΤΧΙΟΤ ΕΠΑ.Λ.

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ ΓΝΩΜΑΣΕΤΘ ΚΕΔΤ (μόνο για αποφοίτουσ ειδικϊν ςχολείων)

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΑΜΚΑ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΑΦΜ

ΒΕΒΑΙΩΘ ΔΕΜΕΤΜΕΝΘ ΘΕΘ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Ο κάηυθι ςπογεγπαμμένορ ςποτήθιορ για ηο Μεηαλςκειακό έηορ-Τάξη Μαθηηείαρ επιθςμώ ηην εγγπαθή μος ζε
άλλο ΕΠΑ.Λ. ηηρ ίδιαρ Π.Δ.Ε. εθόζον ηο ημήμα ζηο οποίο ςποβάλλυ αίηηζη δεν λειηοςπγήζει ή είμαι επιλασών
και ςπάπσει ημήμα με κενέρ θέζειρ ζηην ίδια ειδικόηηηα ζηην οικεία Π.Δ.Ε. με εςθύνη ηος Πεπιθεπειακού
Διεςθςνηή Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ. Επίζηρ, δηλώνω όηι είμαι εκηός Απαζτόληζης,
Εκπαίδεσζης ή καηάρηιζης.
Ημεπομηνία……………………

Ο/Η αιηών/αιηούζα
(Ονομαηεπώνςμο και ςπογπαθή)

Οδεγίεο:
1. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεηε δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ζπκπιεξώζηε ηνλ αξ. Δηαβαηεξίνπ
2. Τν ΑΦΜ κπνξεί λα κείλεη θελό, αιιά ππνρξενύζηε λα πξνζθνκίζεηε απνδεηθηηθό ΑΦΜ θαηά ηελ εγγξαθή ζαο.
3. Επηιέμηε πξνζεθηηθά ηνλ ηύπν πηπρίνπ ζαο (αλαγξάθεηαη πάλω ζην πηπρίν ζαο). Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ην
γλωξίδεηε ζπκβνπιεπηείηε ην ΕΠΑ.Λ. απνθνίηεζήο ζαο.
4. Σε πεξίπηωζε πνπ έρεηε πηπρίν παιαηόηεξωλ ηύπωλ ζρνιείωλ Τερληθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο ηζόηηκωλ
κε ην ΕΠΑ.Λ., ε ζπλάθεηα ηνπ πηπρίνπ ζαο κε ηελ επηιεγκέλε εηδηθόηεηα ζα ειεγρζεί από ην ΕΠΑ.Λ. Μαζεηείαο
θαηά ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ θαη ελδέρεηαη λα απνξξηθζεί.
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ΑΙΣΘΘ

ΕΓΓΡΑΦΘ

ΑΠΟ
ΑΠΟ

ΠΡΟ
ΕΠΑΛ ................................................

ΕΠΩΝΤΜΟ:……….…..…......................
ΟΝΟΜΑ:………………………...……….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:…………...…….……
ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ:………...……………

............................., ……/……/201...

ε ςυνζχεια τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ μου, παρακαλϊ για τθν
εγγραφι μου ςτο ΕΠΑ.Λ ….……………………………………….
ςτο «Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ μακθτείασ» τθσ ειδικότθτασ

Α.Δ.Σ.:…………..........………..………….

……………………………………………………………………………………..….
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι: α) ζλαβα γνϊςθ ότι θ λειτουργία του

ΘΜΕΡ.ΓΕΝΝΘΘ:……...……..………...
ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΘΘ:…………..…..….….
Δ/ΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:..……….....……..….

τμιματοσ μακθτείασ κα αποφαςιςτεί από τον Π.Δ.Ε. ι τον
Γενικό Γραμματζα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Κατάρτιςθσ
και Δια Βίου Μάκθςθσ εφόςον καλυφκεί ελάχιςτοσ αρικμόσ
εγγραφϊν, β) ςε περίπτωςθ λειτουργίασ του τμιματοσ
γνωρίηω τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα που απορρζουν

.……………………………………....…....
.…………………………………………....
ΣΘΛΕΦΩΝΟ/Α:………………………...

από το κεςμικό πλαίςιο http://www.minedu.gov.gr/texnikiekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias), και γ) με
τθν ζναρξθ λειτουργίασ του τμιματοσ οφείλω να ςυμπλθρϊςω
τα ερωτθματολόγια (απογραφικό ειςόδου και εξόδου microdata) βάςει προδιαγραφϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

…………………………………………...
Ο/Θ Αιτϊν(οφςα)

EMAIL :………....……………………...

………………………..
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Κωδικόσ Τπουργείου
Ονομαςία
Σθλζφωνο
Fax
e-mail
Σαχ. Διεφκυνςθ
ΣΚ

840030
1ο ΘΜΕΡΘΙΟ ΕΠΑ.Λ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2462022936
2462025044
mail@1epalgreven.gre.sch.gr
1 χιλ. ΕΘΝΙΚΘ
ΟΔΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΟΗΑΝΘ
51100

ΕΠΑΛ
2340030
ΘΜΕΡΘΙΟ ΕΠΑΛ
ΚΑΣΟΡΙΑ - ΕΠΑ.Λ
ΚΑΣΟΡΙΑ

2467028206
2467024592
mail@1epalkastor.kas.sch.gr
ΕΡΓΑΣΙΚΕ
ΚΑΣΟΙΚΙΕ
52100

1

13
6*

Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και υςτθμάτων
Εφοδιαςμοφ (logistics)

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων Θ/Τ

Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων και
Καταςκευϊν

Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων

Βοθκόσ Νοςθλευτι

Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων και
Γεωπλθροφορικισ

Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτϊν

Σεχνικόσ Οχθμάτων

Τπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν
Σεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν υςτθμάτων,
Εγκαταςτάςεων και Δικτφων
Σεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν
υςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων, Δικτφων και
Σθλεπικοινωνιϊν
Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ψφξθσ, Αεριςμοφ
και Κλιματιςμοφ

Σφποσ χολείου

ΕΠΑΛ

Β
ο

Κατθγορία Μοριοδότθςθσ

Α

Δ.Δ.Ε.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΣΟΡΙΑ
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Παρατθριςεισ *( τα τμιματα
προκθρφςςονται με επιφφλαξθ
λειτουργίασ εφόςον δεν καλυφτεί ο
ελάχιςτοσ αρικμόσ αιτιςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των
δεςμευμζνων κζςεων που δεν
ςυμπεριλαμβάνονται)

2740080
1ο ΘΜΕΡΘΙΟ
ΕΠΑΛ ΚΟΗΑΝΘ

2461031765
2461021082

ΕΠΑΛ
2740090
2ο ΘΜΕΡΘΙΟ ΕΠΑΛ
ΚΟΗΑΝΘ

2461026994
2461032588

Γ
ΕΠΑΛ
2740105
2ο ΘΜΕΡΘΙΟ
ΕΠΑΛ
ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ

2463025511
2463082234

Γ
4740050
1ο ΘΜΕΡΘΙΟ
ΕΠΑ.Λ.
ΦΛΩΡΙΝΑ

2385046137
2385044295

Η
4740051
1ο ΘΜΕΡΘΙΟ
ΕΠΑ.Λ.
ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ

2386022984
2386029983
2386022984

53200

53100

50200

50100

50100

mail@2epalmail@1epalmail@1epalmail@2epalmail@1epalptolem.koz.sch.g
amynt.flo.sch.gr florin.flo.sch.gr
kozan.koz.sch.gr kozan.koz.sch.gr
r
1ο ΘΜΕΡΘΙΟ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΤ
ΝΕΕ ΕΡΓΑΣΙΚΕ
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΘ
ΕΠΑ.Λ.
25θσ ΜΑΡΣΙΟΤ 6 ΤΝΟΙΚΙΜΟ
ΚΑΣΟΙΚΙΕ
26
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΠΑΛ

Α

ΕΠΑΛ

ΚΟΗΑΝΘ
Α

ΕΠΑΛ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΑΔΑ: ΨΙΑΜ4653ΠΣ-Ο7Ω

2
5
6
1*

13
9

3*

14

3

14
8

4
10

3
5
3*
1*

3

4

Σα τμιματα με αςτερίςκο είναι ολιγομελι και διευκρινίηεται πωσ για τθ λειτουργία τουσ κα ιςχφςουν τα παρακάτω:
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α) τα ολιγομελι τμιματα χωρίσ διακζςιμο εκπαιδευτικό κα λειτουργιςουν μόνο εάν ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ κζςεων με δεςμευμζνεσ
κζςεισ
β) τα ολιγομελι τμιματα με διακζςιμο εκπαιδευτικό κα λειτουργιςουν μόνο εάν ο αρικμόσ εγγραφϊν είναι ίςοσ με τον αρικμό των κζςεων που
ζχουν προκθρυχκεί ςτθν πρόςκλθςθ
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