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 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 
 
 
Κζρκυρα,   22 / 10 / 2021 
 
Αρικμ. Πρωτ.: 5061 

 
 
Θζμα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ «ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ - ΣΑΞΗ 
ΜΑΘΗΣΕΙΑ» ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2021-2022» 
 

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» (Αϋ 24), όπωσ ιςχφει, 

2. των άρκρων του κεφαλαίου Σ’, του ν.4763/2020 «Εθνικό Σφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ, 

Κατάρτιςησ και Διά Βίου Μάθηςησ, ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/958 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 28ησ Ιουνίου 2018 ςχετικά με τον ζλεγχο 

αναλογικότητασ πριν από τη θζςπιςη νζασ νομοθετικήσ κατοχφρωςησ των επαγγελμάτων (EEL 173), 

κφρωςη τησ Συμφωνίασ μεταξφ τησ Κυβζρνηςησ τησ Ελληνικήσ Δημοκρατίασ και τησ Κυβζρνηςησ τησ 

Ομοςπονδιακήσ Δημοκρατίασ τησ Γερμανίασ για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίασ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α' 254) 

3. τθσ Τ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 του Υπουργοφ Ραιδείασ Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων με κζμα «Τοποθζτηςη Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευςησ», 

4. τθσ Κ.Τ.Α. με αρ. πρωτ. ΦΒ7/121875/Κ3/1-10-2021 (Β’ 4531) με κζμα «Επιδότηςη Μαθητευόμενων 

Μεταλυκειακοφ Ζτουσ – Τάξη Μαθητείασ», 

5. τθσ Τ.Α. με αρ. πρωτ. 119730/1-10-2021 (Βϋ 4531) τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα 

«Κανονιςμόσ λειτουργίασ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξησ Μαθητείασ», 

6. τθν πρόςκλθςθ με αρ. πρωτ. 92125/18-08-2021, με Κωδικό: ΕΔΒΜ176 και με ΑΔΑ: 61646ΜΤΛ-ΟΒ 

τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
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Μάκθςθ», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για τθν υποβολι 

προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ: 

 7 «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ»,  

 8 «ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ - ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΘΝ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και  

 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ- ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΘΝ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»», 

με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. (ζτη 2021-2022, 2022-2023)», 

7. τισ προςφερόμενεσ κζςεισ των φορζων του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν υποβλθκεί ςτο 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ «Τάξθ Μακθτείασ» 

 

ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ιονίων Νιςων 

 

καλεί για υποβολι αιτιςεων ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάςθ) 

με βάςθ τισ ειδικότθτεσ και τα ΕΠΑ.Λ. τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων του Πίνακα 1 (που είναι ςυνημμζνοσ 

ςτο τζλοσ τησ παροφςασ πρόςκληςησ), τουσ/τισ παρακάτω υποψθφίουσ/εσ, οι οποίοι/εσ πρζπει να πλθροφν 

ακροιςτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν Τ.Α. με αρ. πρωτ. 119730/1-10-2021 (Βϋ 4531) 

τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - 

Τάξησ Μαθητείασ», όπωσ ιςχφει: 

 

α) να είναι κάτοχοι: 

α1) απολυτθρίου και πτυχίου ΕΡΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κακϊσ και κάτοχοι ιςότιμων προσ αυτοφσ τίτλων 

ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ ι 

α2) οι κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΡΑ.Λ. ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ. 

β) να βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (ΕΑΕΚ) 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 Ρράξεων του Ι.Ε.Ρ. ι 
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γ3) όπωσ περιλαμβάνονται ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν για το «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ 

Μακθτείασ». 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΑ.Λ. με ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ «ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟΤ ΕΣΟΤ – ΣΑΞΗ 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ» 

α/α ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016 

Ειδικότθτα 
«Μεταλυκειακοφ Ζτουσ -
Σάξθσ Μακθτείασ» βάςει 

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

1 
Υπαλλιλων Διοίκθςθσ και 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Υπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Υπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Υπάλλθλοσ Διοίκθςθσ και 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

2 
Υπαλλιλων Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων 

Υπάλλθλοσ Οικονομίασ και 
Διοίκθςθσ ςτον Τουριςμό 

Υπάλλθλοσ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων 

Υπάλλθλοσ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων 

3 
Θλεκτρολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων 

Τεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν 
Συςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων και 
Δικτφων 

Τεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν 
Συςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων και 
Δικτφων 

Τεχνικόσ Θλεκτρολογικϊν 
Συςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων και 
Δικτφων 

4 

Θλεκτρονικϊν 
Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων 
και Δικτφων 

 Τεχνικόσ Θλεκτρονικϊν 
Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων  

 Τεχνικόσ Δικτφων και 
Τθλεπικοινωνιϊν 

Τεχνικόσ Θλεκτρονικϊν 
και Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων, Δικτφων 
και Τθλεπικοινωνιϊν 

Τεχνικόσ Θλεκτρονικϊν και 
Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων, 
Εγκαταςτάςεων, Δικτφων 
και Τθλεπικοινωνιϊν 

Θλεκτρονικϊν Συςτθμάτων 
Επικοινωνιϊν 

5 
Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων 
και Κλιματιςμοφ 

Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξθσ Αεριςμοφ και 
Κλιματιςμοφ 

Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξθσ, Αεριςμοφ και 
Κλιματιςμοφ 

Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξθσ, Αεριςμοφ και 
Κλιματιςμοφ 

6 
Μθχανικϊν και 
Θλεκτρολογικϊν 
Συςτθμάτων Αυτοκινιτου 

Τεχνικόσ Οχθμάτων Τεχνικόσ Οχθμάτων Τεχνικόσ Οχθμάτων 

7 
Τεχνολογίασ και Ελζγχου 
Τροφίμων 

Τεχνικόσ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων και Ροτϊν 

Τεχνικόσ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων και Ροτϊν 

Τεχνικόσ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων και Ροτϊν 

8 
Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων, 
Εφαρμογϊν και Δικτφων 
Θ/Υ  

 Τεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Ρλθροφορικισ 

 Τεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Λογιςμικοφ 

Τεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Ρλθροφορικισ 

Τεχνικόσ Εφαρμογϊν 
Ρλθροφορικισ 

9 Σχεδιαςτϊν Δομικϊν Ζργων  
Σχεδιαςτισ Δομικϊν Ζργων 
και Γεωπλθροφορικισ 

Τεχνικόσ Δομικϊν Ζργων 
και Γεωπλθροφορικισ 

Τεχνικόσ Δομικϊν Ζργων 
και Γεωπλθροφορικισ  

10 
Σφγχρονθσ Επιχειρθματικισ 
Γεωργίασ 

Τεχνικόσ Φυτικισ 
Ραραγωγισ 

Τεχνικόσ Φυτικισ 
Ραραγωγισ 

Τεχνικόσ Φυτικισ 
Ραραγωγισ 

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 Τζχνθσ Αιςκθτικισ Τζχνθσ Αιςκθτικισ Τζχνθσ 

16 Γραφικϊν Τεχνϊν Γραφικϊν Τεχνϊν Γραφικϊν Τεχνϊν Γραφικϊν Τεχνϊν 

17 - 
Συντιρθςθ Ζργων Τζχνθσ – 
Αποκατάςταςθσ 

Συντιρθςθσ Ζργων 
Τζχνθσ – Αποκατάςταςθσ 

Συντιρθςθσ Ζργων Τζχνθσ 
– Αποκατάςταςθσ 
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α/α ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013 ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016 

Ειδικότθτα 
«Μεταλυκειακοφ Ζτουσ -
Σάξθσ Μακθτείασ» βάςει 

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

18 
Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

Τεχνικόσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

Τεχνικόσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

Τεχνικόσ Μθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Καταςκευϊν 

19 
Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων, 
Εφαρμογϊν και Δικτφων 
Θ/Υ 

Τεχνικόσ Θ/Υ και Δικτφων 
Θ/Υ 

Τεχνικόσ Θ/Υ και Δικτφων 
Θ/Υ 

Τεχνικόσ Θ/Υ και Δικτφων 
Θ/Υ 

20 - Βοθκόσ Φαρμακείου Βοθκόσ Φαρμακείου Βοθκόσ Φαρμακείου 

21 - Κομμωτικισ Τζχνθσ Κομμωτικισ Τζχνθσ Κομμωτικισ Τζχνθσ 

22 
Ζργων Τοπίου και 
Ρεριβάλλοντοσ 

Τεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Τοπίου 

Τεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Τοπίου 

Τεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Τοπίου 

23 - 
Υπάλλθλοσ Αποκικθσ και 
Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ 

Υπάλλθλοσ Αποκικθσ και 
Συςτθμάτων 
Εφοδιαςμοφ 

Υπάλλθλοσ Αποκικθσ και 
Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ 
(logistics) 

24 - Αργυροχρυςοχοΐασ Αργυροχρυςοχοΐασ Αργυροχρυςοχοΐασ 

25 
Τεχνολογίασ και Ελζγχου 
Τροφίμων 

Τεχνικόσ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων και Ροτϊν 

Τεχνικόσ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων και Ροτϊν 

Τεχνικόσ ηυκοποιίασ 

26 - 
Σχεδίαςθσ και Ραραγωγισ 
Ενδφματοσ 

Σχεδίαςθσ και 
Ραραγωγισ Ενδφματοσ 

Σχεδίαςθσ και Ραραγωγισ 
Ενδφματοσ 

27 - Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ Βοθκόσ Οδοντοτεχνίτθ 

28 - 
Τεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ 
Αεροςκαφϊν 

Τεχνικόσ 
Μθχανοςυνκζτθσ 
Αεροςκαφϊν 

Τεχνικόσ Μθχανοςυνκζτθσ 
Αεροςκαφϊν 

 

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

περιλαμβάνει:  

α) πρόγραμμα μάκθςθσ ςε εργαςιακό χϊρο και  

β) εργαςτθριακό μάκθμα ειδικότθτασ ςτθ ςχολικι μονάδα.  

Τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθσ Μακθτείασ», ζχουν τα κατά τόπουσ ΕΡΑ.Λ., ςτα 

οποία και εγγράφονται οι μακθτευόμενοι/εσ, ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.), 

ςτα οποία κα γίνεται το εργαςτθριακό μάκθμα ειδικότθτασ. 

Οι μακθτευόμενοι/εσ κα ςυνάψουν Σφμβαςθ Μακθτείασ με τον/τθν εργοδότθ τουσ και κα ζχουν όλα τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτα αρκ. 10 και 11 τθσ Τ.Α. με αρ. πρωτ. 119730/1-10-

2021 (Βϋ 4531) και με κζμα: «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξησ Μαθητείασ» όπωσ 

ιςχφει. 

 

Το «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» ςυγχρθματοδοτείται:  

 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και  

 από το ελλθνικό δθμόςιο, ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΣΡΑ 2014-2020.  
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Το ποςοςτό αποηθμίωςθσ των μακθτευόμενων του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθ Μακθτείασ» ορίηεται ςτο 

ενενιντα πζντε τοισ εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοκετθμζνου, κατϊτατου ορίου του θμερομιςκίου του 

ανειδίκευτου εργάτθ, ιτοι 27,59 € για τουσ/τισ μακθτευόμενουσ/εσ ι, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από το 

αρμόδιο Υπουργείο. 

Θ αποηθμίωςθ επιδοτείται από το Υ.ΡΑΙ.Θ. μζςω τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ και καταβάλλεται από τον 

Ειδικό Λογαριαςμό ςτουσ/ςτισ μακθτευόμενουσ/εσ ενϊ οι νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ καταβάλλονται 

μθνιαίωσ από τον/τθν εργοδότθ, ςτον οποίο πραγματοποιείται το «Ρρόγραμμα μάκθςθσ ςε εργαςιακό 

χϊρο» του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθ Μακθτείασ». 

Το ποςό τθσ επιδότθςθσ του Υ.ΡΑΙ.Θ. ορίηεται ςτα 27,14 € για κάκε θμζρα του «Ρρογράμματοσ μάκθςθσ ςε 

εργαςιακό χϊρο» ι, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Κανονικζσ και αναρρωτικζσ άδειεσ, και οι νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ καταβάλλονται από τον/τθν 

εργοδότθ, ςτον οποίο πραγματοποιείται το «Ρρόγραμμα μάκθςθσ ςε εργαςιακό χϊρο». 

 

Οι μακθτευόμενοι/εσ κατά το διάςτθμα του «Ρρογράμματοσ μάκθςθσ ςε 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. Τα 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/εσ κα υποβάλουν θλεκτρονικά τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ – Τάξθ 

Μακθτείασ» από τθν Παραςκευι 22 Οκτωβρίου 2021, ϊρα 11.00’ ζωσ και το άββατο 30 Οκτωβρίου 2021 

και ϊρα 19:00’. 

 

Διαδικαςία Υποβολήσ αιτήςεων 

 

Θ αίτθςθ κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ/τισ 

ενδιαφερόμενουσ/εσ ςτον ιςτότοπο του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ «Τάξθ Μακθτείασ» (εν 

ςυντομία Π Μακθτείασ) ςτθ διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 

αναρτϊνται ςτον παραπάνω ιςτότοπο. 

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
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Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται και για τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ υποβολισ 

αίτθςθσ και ζχουν αναηθτιςει και λάβει βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ. Τονίηεται ότι ο/θ εργοδότθσ δεν 

δφναται να ζχει α’ βακμοφ ςυγγζνεια με τον/τθν υποψιφιο/α.  

 

Επιςθμαίνεται ότι θ όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΡΑ.Λ. κακϊσ και θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για 

ςυμμετοχι ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» δεν αντικακιςτά τθ διαδικαςία υποβολισ 

αιτιςεων. 

 

θμειϊνεται ότι κάκε υποψιφιοσ/α για το «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Σάξθ Μακθτείασ», περιόδου 2021-

2022, ζχει δικαίωμα υποβολισ μόνο μίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε μία ειδικότθτα και μόνο ςε ζνα ΕΠΑ.Λ. 

τθσ επιλογισ του/τθσ. 

 

Συνοδευτικά ζγγραφα – δικαιολογητικά 

 

Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι τα ακόλουκα: 

 Φωτοαντίγραφο :  

1. απολυτθρίου ΓΕ.Λ. ι ΕΡΑ.Λ. ι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

2. πτυχίου ΕΡΑ.Λ. ι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

3. ταυτότθτασ 

4. αποδεικτικοφ ΑΜΚΑ 

5. αποδεικτικοφ ΑΦΜ* 

6. γνωμοδότθςθ ΚΕΔΑΣΥ (πρϊθν ΚΕΔΔΥ), για τουσ αποφοίτουσ του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-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  

 

θμειϊνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μαηί με τθν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναρτϊνται ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ «Σάξθ 

Μακθτείασ» (εν ςυντομία Π Μακθτείασ) ςτθ διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr. 

 

* Σε περίπτωςθ που ο/θ υποψιφιοσ/α δεν ζχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει τθν αίτθςθ και να προςκομίςει 

αποδεικτικό ΑΦΜ κατά τθν εγγραφι του/τθσ ςε τμιμα του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθσ Μακθτείασ». 

 

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
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
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Ανακοίνωςη προςωρινοφ πίνακα κατάταξησ 

 

Κατόπιν επεξεργαςίασ των αιτιςεων κα ανακοινωκεί προςωρινόσ πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων ςτον 

ιςτότοπο: 

 του κάκε ΕΡΑ.Λ., 

 τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και  

 τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

τθ Δευτζρα 1θ Νοεμβρίου 2021 ζωσ τισ 14.00’. 

 

Οι υποψιφιοι/εσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» 

και ζχουν αναρτιςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ «Τάξθ 

Μακθτείασ» (εν ςυντομία ΡΣ Μακθτείασ) ςτθ διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr μοριοδοτοφνται 

ςφμφωνα με το βακμό πτυχίου τουσ, τθν θλικία τουσ και το ζτοσ απόκτθςθσ πτυχίου ωσ εξισ: 

 

1. Ο βακμόσ πτυχίου ΕΡΑ.Λ., ςτρογγυλοποιθμζνοσ ςε τρία δεκαδικά ψθφία, πολλαπλαςιάηεται επί χίλια 

(1000) και προςφζρει ιςοδφναμο αρικμό μορίων. 

2. Θ θλικία του/τθσ υποψθφίου/ασ υπολογίηεται αφαιρϊντασ το ζτοσ γζννθςθσ του/τθσ υποψθφίου/ασ 

από το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, και μοριοδοτείται επιπλζον ωσ ακολοφκωσ: 

i. Ζωσ και 20 ζτθ με 4000 μόρια 

ii. Μεγαλφτερθ από 20 και ζωσ και 28 ζτθ με 3000 μόρια 

iii. Μεγαλφτερθ από 28 και ζωσ και 40 ζτθ με 2000 μόρια 

iv. Μεγαλφτερθ από 40 ζτθ με 1000 μόρια. 

3. Θ εγγφτθτα τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ του/τθσ υποψθφίου/ασ από τθν θμερομθνία 

απόκτθςθσ του πτυχίου του, μοριοδοτείται επιπλζον ωσ ακολοφκωσ: 

i. Για διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ πτυχίου 3000 μόρια 

ii. Για διάςτθμα δφο ετϊν από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ πτυχίου 2000 μόρια 

iii. Για διάςτθμα άνω των δφο ετϊν από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ πτυχίου 1000 μόρια 

4. Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ προθγείται ο/θ μεγαλφτεροσ/θ ςε θλικία, ςφμφωνα με τθν θμερομθνία 

γζννθςθσ, υποψιφιοσ/α. Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ με τθν ίδια θμερομθνία γζννθςθσ, προθγείται ο/θ 

υποψιφιοσ/α με τον μεγαλφτερο βακμό πτυχίου, και αν υπάρχει ιςοβακμία και ςτον βακμό πτυχίου, 

προθγείται ο/θ υποψιφιοσ/α που ζχει τον μεγαλφτερο βακμό απολυτθρίου. 

5. Για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων λαμβάνονται ςυνδυαςτικά υπόψθ θ μοριοδότθςθ των 

υποψθφίων και θ παρακάτω ςειρά προτεραιότθτασ:  
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(Α) προθγοφνται κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου ΕΡΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., κακϊσ και οι κάτοχοι 

ιςότιμων προσ αυτοφσ τίτλων ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ και  

(Β) ζπονται οι κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΡΑ.Λ. ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ. 

6. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., οι οποίοι/εσ βρίςκονται εκτόσ 

απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (ΕΑΕΚ) ςυμμετζχουν ςτα τμιματα του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ 

- Τάξθ Μακθτείασ» ΕΡΑ.Λ. με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ: 

i. Με δεςμευμζνθ κζςθ Μακθτείασ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα μόρια κατάταξθσ τουσ προςαυξάνονται 

κατά χίλια (1000). 

ii. Σε ποςοςτό προκθρυχκειςϊν κζςεων 20% ανά ειδικότθτα και τμιμα, εάν ζχουν υποβλθκεί 

αιτιςεισ αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Ο αρικμόσ των κζςεων που προκφπτει 

από τθν ποςόςτωςθ, ςτρογγυλοποιείται ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό. 

iii. Σφμφωνα με τα παραπάνω κριτιρια κατάταξθσ αποφοίτων, ςε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ των 

υποψθφίων είναι περιςςότερεσ από το 20% των προκθρυχκειςϊν κζςεων. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ τα μόρια κατάταξισ τουσ από το βακμό του πτυχίου και τθν θλικία προςαυξάνονται 

κατά 10%. 

7. Οι υποψιφιοι/εσ που είχαν υποβάλλει αίτθςθ εγγραφισ για τθν περίοδο 2020-2021 για μθ-

δεςμευμζνθ κζςθ μακθτείασ, κα μοριοδοτθκοφν ςφμφωνα με τα κριτιρια 1 και 3 ανωτζρω, αλλά 

προςκζτοντασ ζντεκα χιλιάδεσ (11000) μόρια ςτον τελικό αρικμό μορίων που ςυγκεντρϊνουν και με 

την προχπόθεςη ότι κα υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ για τθν ίδια ειδικότθτα, όπωσ και τθν περίοδο 

2020-2021, για τθν οποία δεν κατζςτθ δυνατι θ λειτουργία των ςχετικϊν τμθμάτων μακθτείασ λόγω 

τθσ πανδθμίασ. 

8. Πςοι/εσ τθν περίοδο 2020-2021 υπζβαλαν αίτθςθ εγγραφισ με δεςμευμζνθ κζςθ μακθτείασ, και 

υποβάλλουν κατά τθν τρζχουςα περίοδο αίτθςθ για μθ-δεςμευμζνθ κζςθ μοριοδοτοφνται ςφμφωνα 

με τα κριτιρια 1,2 και 3 ανωτζρω. Το ςφνολο των μορίων τουσ προςαυξάνεται κατά χίλια (1000) 

μόρια, μόνο ςτην περίπτωςη που θ αίτθςθ τουσ είναι για τθν ίδια ειδικότθτα, όπωσ και το 2020-2021. 

 

Ο προςωρινόσ πίνακασ κατάταξθσ καταρτίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων 

και το γεγονόσ ότι οι κάτοχοι Απολυτθρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ι Απολυτθρίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ. προθγοφνται 

των υπολοίπων υποψθφίων. 

 

Σθμειϊνεται ότι υποψιφιοι/εσ που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και ζχουν αναηθτιςει και λάβει 

βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ οι ίδιοι/εσ, δικαιοφνται κζςθ ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» 
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ςτθν ειδικότθτά τουσ, εφόςον θ Τάξθ Μακθτείασ λαμβάνει ζγκριςθ λειτουργίασ από τον Ρεριφερειακό 

Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι από το Υ.ΡΑΙ.Θ.. 

 

Οι απόφοιτοι ΕΡΑ.Λ. που είναι κάτοχοι πτυχίου δφο ι περιςςότερων ειδικοτιτων δφνανται να 

ςυμμετζχουν ςτο «Μεταλυκειακό Ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» ςε μία ειδικότθτα τθσ επιλογισ τουσ. 

 

Προθεςμία υποβολήσ ενςτάςεων 

 

Επί του προςωρινοφ πίνακα είναι δυνατι θ υποβολι ενςτάςεων ςτο εκάςτοτε ΕΡΑ.Λ. υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ «Τάξθ Μακθτείασ» (εν ςυντομία Π 

Μακθτείασ) ςτθ διεφκυνςθ e-mathiteia.minedu.gov.gr (γίνονται δεκτζσ μόνο πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ 

ενςτάςεισ) από τθ Δευτζρα 1 Νοεμβρίου 2021 ζωσ και τθν Σρίτθ 2 Νοεμβρίου 2021 και ϊρα 14:00’. 

 

Ανακοίνωςη οριςτικοφ πίνακα κατάταξησ 

 

Κατόπιν εξζταςθσ των ενςτάςεων κα ανακοινωκεί οριςτικόσ πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων ςτον 

ιςτότοπο: 

 του κάκε ΕΡΑ.Λ., 

 τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και  

 τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

τθν Σετάρτθ 3 Νοεμβρίου 2021. 

 

Αιτήςεισ εγγραφών 

 

Οι υποψιφιοι/εσ που ςυγκαταλζγονται ςτον τελικό πίνακα κατάταξθσ κα πρζπει να υποβάλλουν 

υπογεγραμμζνθ τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τα δικαιολογθτικά τουσ ςτα ΕΡΑ.Λ. όπου είναι 

επιτυχόντεσ/ουςεσ, για να γίνει θ καταχϊρθςθ τουσ ςτο ΡΣ Μακθτείασ. Θ υποβολι των αιτιςεων και των 

δικαιολογθτικϊν των υποψιφιων κα πραγματοποιθκεί από τθν Σετάρτθ 3 Νοεμβρίου 2021 μζχρι και τθν 

Παραςκευι 5 Νοεμβρίου 2021 και ϊρα 13:00’. 

 

Σε περίπτωςθ που δεν προςζλκουν όλοι οι επιτυχόντεσ/οφςεσ υποψιφιοι/εσ, καλοφνται οι 

επιλαχόντεσ/οφςεσ ζωσ τθν Δευτζρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ϊρα 13.00’ για τθν προςκόμιςθ αιτιςεων και 

δικαιολογθτικϊν. 
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Τθν ίδια θμζρα Δευτζρα 8 Νοεμβρίου 2021 ενθμερϊνονται οι υποψιφιοι/εσ που κατζκεςαν αίτθςθ και 

δικαιολογθτικά ςε τμιματα με μειωμζνο αρικμό αιτιςεων για τθν δυνατότθτα μετακίνθςισ τουσ ςε 

ΕΡΑ.Λ. που κα λειτουργιςουν τα τμιματα ειδικότθτάσ τουσ. 

 

Στθ ςυνζχεια τθν Σετάρτθ 10 Νοεμβρίου 2021 αποφαςίηεται θ λειτουργία των τμθμάτων του 

«Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθσ Μακθτείασ». 

 

Ζναρξθ «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθσ Μακθτείασ» περιόδου 2021-2022   (Σ’ Φάςθσ) 

 

Λεπτομζρειεσ για τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ των τμθμάτων του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθσ 

Μακθτείασ» περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάςθσ) κα ανακοινωκοφν μετά τθν Σετάρτθ 10 Νοεμβρίου 2021. 

 

Για πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι του «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Τάξθσ Μακθτείασ» ςτθν Ρεριφζρεια 

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

τθλζφωνο 2661082194, τθ Δ.Δ.Ε. Κζρκυρασ ςτο τθλζφωνο 2661048877, τθ Δ.Δ.Ε. Λευκάδασ ςτο τθλζφωνο 

2645362215, τθ Δ.Δ.Ε. Κεφαλονιάσ ςτο τθλζφωνο 2671027022, τθ Δ.Δ.Ε. Ηακφνκου ςτο τθλζφωνο 

2695044981 κακϊσ και ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ των κατά τόπουσ ΕΡΑ.Λ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνθμμζνα: Ρίνακασ 1 (ΕΡΑ.Λ. & κζςεισ «Μακθτείασ») 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 
 
 
 

Πζτροσ Δ. Αγγελόπουλοσ 
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Πίνακας 1

Δ.Δ.Ε. Κατηγορία
Μοριοδότησης

Κωδικός
Υπουργείου Ονομασία Τηλέφωνο e-mail Ταχ. Διεύθυνση ΤΚ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ 1440030 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695061000 mail@1epal-

zakynth.zak.sch.gr ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 29100

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 2440030 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2661035211 mail@1epal-

kerkyr.ker.sch.gr
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 12 49100

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 2440040 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2661026633 mail@2epal-

kerkyr.ker.sch.gr ΠΑΓΚΡΑΤΕΪΚΑ 49100

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Δ.Δ.Ε. ΕΠΑΛ Θέσεις

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΕΠΑΛ Θέσεις
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ.Δ.Ε. ΕΠΑΛ Θέσεις

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.Δ.Ε. ΕΠΑΛ Θέσεις
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
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Σημειώνεται ότι
Α) Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας ενός
τμήματος μαθητείας
Β) Τα τμήματα με ελλιπή αριθμό θέσεων θα λειτουργήσουν 

1. 1) εάν συμπληρωθούν με δεσμευμένες θέσεις ή
2. 2) κατόπιν έκδοσης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. & Νεολαίας ως ολιγομελή τμήματα

Γ) Για τα τμήματα με την ένδειξη "0" θα υποβάλλονται αιτήσεις μόνο από κατόχους Βεβαίωσης δεσμευμένης
θέσης της συγκεκριμένης ειδικότητας.
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