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 ------- 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
------- 

Σαχ. Δ/νςθ : Κτιρια Μαρκεηίνθ, Αλυκζσ Ποταμοφ 
Σ.Κ. – Πόλθ : 49100 - ΚΕΡΚΤΡΑ 
Ιςτότοποσ : www.pdeionion.gr 
Email  : mail@ionion.pde.sch.gr 
Σθλζφωνο : 2661082195 

 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ – 11/12/2020 
(ωσ προσ τον ςυνθμμζνο πίνακα) 
 
 
 
 
 
Κζρκυρα,   10 / 12 / 2020 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 5944 

 
 
Θζμα:  «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ-ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ – 
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2020-2021»   
 
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. του ν.2986/2002 «Οργάνωςη των περιφερειακών υπηρεςιών τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ, αξιολόγηςη του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωςη των 

εκπαιδευτικών και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ24), όπωσ ιςχφει, 

2. των άρκρων 7, 9, 10, 12, 14 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωςη τησ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και 

λοιπζσ διατάξεισ» (Α’193), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, 

3. του άρκρου 12 του ν.4452/2017 «Ρφθμιςη θεμάτων του Κρατικοφ Πιςτοποιητικοφ Γλωςςομάθειασ τησ 

Εθνικήσ Βιβλιοθήκησ τησ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 17), 

4. τθσ Τ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 του Τπουργοφ Παιδείασ Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Σοποθζτηςη Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευςησ», 

5. τθσ Τ.Α. με αρ. πρωτ. Φ9/137984/ΓΓ4/6-09-2019 του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα 

«Οργάνωςη και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξησ Μαθητείασ» των αποφοίτων 

ΕΠΑ.Λ.» (Βϋ 3459), όπωσ ιςχφει, 

6. τθσ Κ.Τ.Α. με αρ. πρωτ. Φ7158947/ΓΓ4/10-10-2019 των Τπουργϊν Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

– Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ -  Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ - Τγείασ, με 

κζμα «Τλοποίηςη Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξη Μαθητείασ αρμοδιότητασ ΤΠΑΙΘ» (Β’ 3892), όπωσ 

τροποποιείται και ιςχφει, 

7. τθσ Απόφαςησ με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 και κζμα «Ζνταξησ τησ Πράξησ «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΚ και 

ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠ 5005892 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη 2014-2020»», κακϊσ και το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο τθσ ανωτζρω 

Πράξθσ και των Τποζργων αυτισ, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει, 

8. τθσ Κ.Τ.Α. με αρ. πρωτ. 47100/1176/16-11-2020 με κζμα «Καθοριςμόσ του αριθμοφ των μαθητευομζνων 

και ςπουδαςτών των δομών Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΠΑ, ΕΠΑ.Λ., Μεταλυκειακό 

Ζτοσ – Σάξη Μαθητείασ και ΙΕΚ) που δφνανται να πραγματοποιήςουν Μαθητεία ςε φορείσ του Δημοςίου 

Σομζα κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-21» (Β’ 5139) 

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», 

 

ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Ιονίων Νήςων 

 

καλεί για υποβολι αιτιςεων ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ» με βάςη τισ ειδικότητεσ και τα ΕΠΑ.Λ. 

τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων του Πίνακα 1 (που είναι ςυνημμζνοσ ςτο τζλοσ τησ παροφςασ πρόςκληςησ), τουσ 

παρακάτω υποψθφίουσ, οι οποίοι πρζπει να πλθροφν ακροιςτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με το 

ν.4186/2013 (Α’ 193), όπωσ ιςχφει: 

 
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: 

γ1)  βάςει τθσ Τ.Α. με αρ. πρωτ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β’ 2298) ι 

γ2)  άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ι 

γ3)  όπωσ περιλαμβάνονται ςτα Προγράμματα πουδϊν για το «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ». 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΑΛ με ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ «ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟΤ ΕΣΟΤ – ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ» 

α/α ΕΠΑΛ Ν.3475/2006 ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 ΕΠΑΛ Ν.4386/2016 

Ειδικότητα 
«Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - 
Σάξησ Μαθητείασ» βάςει 

των Προγραμμάτων 
πουδϊν (Πράξεισ Ι.Ε.Π.) 

1 
Τπαλλιλων Διοίκθςθσ και 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

Τπάλλθλοσ 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 

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 

Θλεκτρονικϊν 
υςτθμάτων Επικοινωνιϊν 

5 
Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων 
και Κλιματιςμοφ 

Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξθσ Αεριςμοφ και 
Κλιματιςμοφ 

Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξθσ, Αεριςμοφ και 
Κλιματιςμοφ 

Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξθσ, Αεριςμοφ και 
Κλιματιςμοφ 
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α/α ΕΠΑΛ Ν.3475/2006 ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 ΕΠΑΛ Ν.4386/2016 

Ειδικότητα 
«Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - 
Σάξησ Μαθητείασ» βάςει 

των Προγραμμάτων 
πουδϊν (Πράξεισ Ι.Ε.Π.) 

6 
Μθχανικϊν και 
Θλεκτρολογικϊν 
υςτθμάτων Αυτοκινιτου 

Σεχνικόσ Οχθμάτων Σεχνικόσ Οχθμάτων Σεχνικόσ Οχθμάτων 

7 
Σεχνολογίασ και Ελζγχου 
Σροφίμων 

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ 
Σροφίμων και Ποτϊν 

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ 
Σροφίμων και Ποτϊν 

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ 
Σροφίμων και Ποτϊν 

8 
Τποςτιριξθσ υςτθμάτων, 
Εφαρμογϊν και Δικτφων 
Θ/Τ  

 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Πλθροφορικισ 

 Σεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Λογιςμικοφ 

Σεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Πλθροφορικισ 

Σεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Πλθροφορικισ 

9 
χεδιαςτϊν Δομικϊν 
Ζργων  

χεδιαςτισ Δομικϊν 
Ζργων και 
Γεωπλθροφορικισ 

Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων 
και Γεωπλθροφορικισ 

Σεχνικόσ Δομικϊν Ζργων 
και Γεωπλθροφορικισ  

10 
φγχρονθσ 
Επιχειρθματικισ Γεωργίασ 

Σεχνικόσ Φυτικισ 
Παραγωγισ 

Σεχνικόσ Φυτικισ 
Παραγωγισ 

Σεχνικόσ Φυτικισ 
Παραγωγισ 

11 Βοθκϊν Νοςθλευτϊν Βοθκόσ Νοςθλευτι Βοθκόσ Νοςθλευτι Βοθκόσ Νοςθλευτι 

12 
Βοθκϊν Ιατρικϊν και 
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων 

Βοθκόσ Ιατρικϊν –
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων 

Βοθκόσ Ιατρικϊν –
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων 

Βοθκόσ Ιατρικϊν –
Βιολογικϊν Εργαςτθρίων  

13 
Βοθκϊν 
Βρεφονθπιοκόμων 

Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων 

14 - Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι Βοθκόσ Φυςικοκεραπευτι 

15 - Αιςκθτικισ Σζχνθσ Αιςκθτικισ Σζχνθσ Αιςκθτικισ Σζχνθσ 

16 Γραφικϊν Σεχνϊν Γραφικϊν Σεχνϊν Γραφικϊν Σεχνϊν Γραφικϊν Σεχνϊν 

17 - 
υντιρθςθ Ζργων Σζχνθσ 
– Αποκατάςταςθσ 

υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ 
– Αποκατάςταςθσ 

υντιρθςθσ Ζργων Σζχνθσ 
– Αποκατάςταςθσ 

18 
Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

Σεχνικόσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

19 
Τποςτιριξθσ υςτθμάτων, 
Εφαρμογϊν και Δικτφων 
Θ/Τ 

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων 
Θ/Τ 

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων 
Θ/Τ 

Σεχνικόσ Θ/Τ και Δικτφων 
Θ/Τ 

20 - Βοθκόσ Φαρμακείου Βοθκόσ Φαρμακείου Βοθκόσ Φαρμακείου 

21 - Κομμωτικισ Σζχνθσ Κομμωτικισ Σζχνθσ Κομμωτικισ Σζχνθσ 

22 
Ζργων Σοπίου και 
Περιβάλλοντοσ 

Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου 

Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου 

Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου 

23 - 
Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και 
υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ 

Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και 
υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ 

Τπάλλθλοσ Αποκικθσ και 
υςτθμάτων Εφοδιαςμοφ 
(logistics) 

24 - Αργυροχρυςοχοΐασ Αργυροχρυςοχοΐασ Αργυροχρυςοχοΐασ 

25 
Σεχνολογίασ και Ελζγχου 
Σροφίμων 

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ 
Σροφίμων και Ποτϊν 

Σεχνικόσ Σεχνολογίασ 
Σροφίμων και Ποτϊν 

Σεχνικόσ ηυκοποιίασ 

26 - 
χεδίαςθσ και Παραγωγισ 
Ενδφματοσ 

χεδίαςθσ και Παραγωγισ 
Ενδφματοσ 

χεδίαςθσ και Παραγωγισ 
Ενδφματοσ 

27 - Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ 

28 - 
Σεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ 
Αεροςκαφϊν 

Σεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ 
Αεροςκαφϊν 

Σεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ 
Αεροςκαφϊν 

 
το «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ» κα εφαρμοςτεί το δυικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ (μακθτεία) που 

περιλαμβάνει:  
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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. 

Οι μακθτευόμενοι κα ςυνάψουν φμβαςθ Μακθτείασ με τον εργοδότθ τουσ και κα ζχουν όλα τα δικαιϊματα και 

τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν Κ.Τ.Α. με αρ. πρωτ. Φ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019 (Βϋ 3892), όπωσ 

τροποποιείται και ιςχφει. 

Σο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ» ςυγχρθματοδοτείται:  

 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) και  

 από το ελλθνικό δθμόςιο, ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΠΑ 2014-2020.  

Μζροσ τθσ αποηθμίωςθσ επιδοτείται από το Τ.ΠΑΙ.Θ. μζςω τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ και καταβάλλεται από τον 

Ειδικό Λογαριαςμό ςτουσ μακθτευόμενουσ. 

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 − Μακθτεία 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 ςχετικζσ  εγκυκλίουσ του ΕΦΚΑ  

 

Θ διαδικαςία επιλογισ των υποψιφιων μακθτευόμενων είναι θ ακόλουκθ: 

 

Προθεςμία Υποβολήσ αιτήςεων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν ηλεκτρονικά τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ 

Μακθτείασ»  από την Πζμπτη 10 Δεκεμβρίου, ϊρα 18.00 ζωσ και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ϊρα 23:59.  

 

 

 

 

Διαδικαςία Υποβολήσ αιτήςεων 

 

Θ αίτθςθ κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτον 

ιςτότοπο του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Διαχείριςθσ «Σάξθ Μακθτείασ» (εν ςυντομία Π Μακθτείασ) ςτθ 

διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα αναρτθκοφν ςτον παραπάνω ιςτότοπο. 

 

Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται και για όςουσ υποψιφιουσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ υποβολισ αίτθςθσ και 
ζχουν αναηθτιςει και λάβει βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ. Σονίηεται ότι ο εργοδότθσ δεν δφναται να ζχει α’ 
βαθμοφ ςυγγζνεια με τον μαθητευόμενο.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IhofRqrFbnVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrfDDGPsEd5w1RlZ7JeWqmWPEnRgLS4WWNsRdCfiIX8
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%A3_%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%95_%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.docx
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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. 

 

ημειϊνεται ότι κάθε υποψήφιοσ ςτην Εϋ φάςη υλοποίηςησ του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξη Μαθητείασ» 

ζχει δικαίωμα υποβολήσ μόνο μίασ αίτηςησ ςυμμετοχήσ και μόνο ςε ζνα ΕΠΑ.Λ. τησ επιλογήσ 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 

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 

B)  Τπεφκυνθ διλωςθ 
 
θμειϊνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν ηλεκτρονικά μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα αναρτθκοφν ςτο Π Μακθτείασ (e-mathiteia.minedu.gov.gr). 

 
* 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 ςτον 

ιςτότοπο: 

 του κάκε ΕΠΑΛ, 

 τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε. κακϊσ και  

 τθσ οικείασ Π.Δ.Ε. 

τθν Δευτζρα 21 Δεκεμβρίου 2020 ζωσ τισ 14.00. 

 

Οι υποψιφιοι που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ» και ζχουν 

αναρτιςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο Π Μακθτείασ (e-mathiteia.minedu.gov.gr) κατατάςςονται κατ’ 

ζτοσ αποφοίτθςθσ. 

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: 

 

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
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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 Γυμναςίου-Λυκείου (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 θζςεισ. 

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 θζςεισ. 

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 θζςεισ. 

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 θζςεισ. 

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 θζςεισ. 

7. Κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν  παλαιότερων τφπων ςχολείων 

Σεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ιςότιμων με το ΕΠΑ.Λ., εφόςον υπάρχουν κενζσ θζςεισ. 

 

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 (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.) 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, 

3. ςφμφωνα με τα κριτιρια κατάταξθσ αποφοίτων που αναφζρονται ανωτζρω, ςε περίπτωςθ που οι 

αιτιςεισ των υποψθφίων είναι περιςςότερεσ από το 10% των προκθρυχκειςϊν 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 

 

ΑΔΑ: ΩΓΜ446ΜΤΛΗ-317
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Επί του προςωρινοφ πίνακα είναι δυνατι θ υποβολι ενςτάςεων ςτο εκάςτοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολισ τθσ αίτθςθσ μζςω 

θλεκτρονικοφ μθνφματοσ (γίνονται δεκτζσ μόνο πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ ενςτάςεισ) από την Δευτζρα 21 

Δεκεμβρίου ζωσ και την Σρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 12:00. 

 

Ανακοίνωςη οριςτικοφ πίνακα κατάταξησ 

 

Μετά από τθν εξζταςθ των ενςτάςεων κα ανακοινωκεί οριςτικόσ πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων ςτον 

ιςτότοπο: 

 του κάκε ΕΠΑ.Λ., 

 τθσ οικείασ Δ.Δ.Ε. κακϊσ και 

 τθσ οικείασ Π.Δ.Ε.  

τθν Σετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020. 

 
Εγγραφή 

 

Οι υποψιφιοι που ςυγκαταλζγονται ςτον οριςτικό πίνακα κατάταξθσ κα πρζπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική 

αίτθςθ εγγραφισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα αναρτθκοφν ςτο Π Μακθτείασ (e-mathiteia.minedu.gov.gr) 

από τθν Σρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μζχρι και την Παραςκευή 08 Ιανουαρίου και ϊρα 13:00. 

 

ε περίπτωςθ που δεν υποβάλλουν θλεκτρονικι αίτθςθ εγγραφισ όλοι οι επιτυχόντεσ που ςυγκαταλζγονται ςτον 

οριςτικό πίνακα κατάταξθσ, τα ΕΠΑΛ καλοφν με ςειρά κατάταξθσ τουσ επιλαχόντεσ προσ εγγραφι ζωσ τθν 

Δευτζρα 11 Ιανουαρίου και ϊρα 13.00. 

 

Ζναρξη Ε’ Φάςησ 

 

Σα τμιματα του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθσ Μακθτείασ» τθσ περιόδου 2020-2021 κα ξεκινιςουν τθν Πζμπτη 

14 Ιανουαρίου 2021 και κατόπιν ενθμζρωςθσ των μακθτευομζνων από τα ΕΠΑ.Λ. 

 

Οι ςυμβάςεισ των μαθητευομζνων με τουσ εργοδότεσ θα πρζπει να υπογραφοφν από την Πζμπτη 14 

Ιανουαρίου 2021 μζχρι και την Παραςκευή 29 Ιανουαρίου 2021 μετά από ςυνεννόθςθ των μακθτευομζνων με 

το ΕΠΑ.Λ. και τον εργοδότθ. 

 

Θ ζναρξθ ςφμβαςθσ μετά τθν 29 Ιανουαρίου 2021 απαγορεφεται. 

 

Κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ των τμθμάτων οι μακθτευόμενοι θα καταθζςουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και 

εγγραφισ τουσ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο ΕΠΑ.Λ. ςτο οποίο κα παρακολουκιςουν το 

«Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ». Επίςθσ κα ςυμπλθρϊςουν 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 Ιονίων 

Νιςων μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με τθν Π.Δ.Ε. Ιονίων Νιςων ςτο τθλζφωνο 

2661082194, τθ Δ.Δ.Ε. Κζρκυρασ ςτο τθλζφωνο 2661036974, τθ Δ.Δ.Ε. Λευκάδασ ςτο τθλζφωνο 2645362215, τθ 

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
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Δ.Δ.Ε. Κεφαλονιάσ ςτο τθλζφωνο 2671027022, τθ Δ.Δ.Ε. Ηακφνκου ςτο τθλζφωνο 2695044981 κακϊσ και ςτα 

τθλζφωνα επικοινωνίασ των κατά τόπουσ ΕΠΑ.Λ. του επιςυναπτόμενου Πίνακα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
υνημμζνα  
Πίνακασ 1 (ΕΠΑΛ & κζςεισ μακθτείασ) 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 
 
 

Πζτροσ Δ. Αγγελόπουλοσ 
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Παρατηρήςεισ 
 
*( θ λειτουργία 
του τμιματοσ 
εξαρτάται από 
τθν ικανοποίθςθ 
απαραίτθτων 
προχποκζςεων 
όπωσ 
ςυμπλιρωςθ με 
δεςμευμζνεσ 
κζςεισ , 
ςυμπλθρωματικζσ 
κζςεισ δθμοςίου , 
πρόςλθψθ 
αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν 
και άλλεσ) 

ΚΕΡΚΤΡΑ Γ ΕΠΑΛ 
244004
0 

Θμεριςιο 
2

ο
 ΕΠΑ.Λ. 

ΚΕΡΚΤΡΑ 

26610-
26633 

26610-
26080 

mail@2epal-
kerkyr.ker.sch.gr  

ΠΑΓΚΡΑΣΕΪΚΑ 49100 3 * 
  

ΗΑΚΤΝΘΟΤ Γ ΕΠΑΛ 
144003
0 

Θμεριςιο 
ΕΠΑ.Λ. 
ΗΑΚΤΝΘΟΤ 

26950-
61000 

26950-
61000 

mail@1epal-
zakynth.zak.sch.g
r 

ΑΓΙΟ ΚΘΡΤΚΟ 29100 
 

3* 
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