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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
(Ωσ προσ τθν τροποποίθςθ 
του πίνακα1-αφαίρεςθ των 
τμθμάτων ςτθ ΔΔΕ 
Λακωνίασ) 
24/10/2019 
 
 
 
 
           ΣΡΙΠΟΛΗ, 22/10/2019 
 

Αρικμ. Πρωτ.:11119 
 

 
 
 
 
 
 
 
Θζμα:  «ΑΠΟΦΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΟ ΕΣΟ-ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ 
–ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2019-2020 ΣΗΝ Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ» 
 
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/ΓΓ4/6-09-2019Τπουργικισ Απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων με κζμα«Οργάνωςθ και λειτουργία τμθμάτων «Μεταλυκειακοφ ζτουσ 

- Σάξθσ μακθτείασ» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (Βϋ3459),όπωσ ιςχφει, 

6. τθσ υπ’αρικμΦ7/158947/ΓΓ4/10-10-2019Κοινισ 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, 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

------ 
             Διεφκυνςθ:ΣΑΟΤ ΕΧΙΩΣΗ 38-40 
             Σθλζφωνο:2710-230119 
             Fax:2710-230118 
             Hλ. Διεφκυνςθ: mail@pdepelop.gr. 
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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 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 (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-

plaisio-mathitias) κακϊσ και 

Β. τθν υπϋ αρικμ.9964/02-10-2019 (2θ Ορκι Επανάλθψθ) Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων για 

ςυμμετοχι ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ- Σάξθ Μακθτείασ – Περιόδου 2019-2020, του 

Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου. 

Γ. τουσ οριςτικοφσ Πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων μακθτευομζνων ςτα ΕΠΑ.Λ. τθσ 

Περιφζρειασ  Πελοποννιςου, όπωσ αναρτικθκαν ςτα κατά τόπουσ ΕΠΑ.Λ. υποδοχισ 

αιτιςεων, 

Δ.τισ αιτιςεισ των υποψθφίων που πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ υποβολισ αίτθςθσ και 

ζχουν αναηθτιςει και λάβει βεβαίωςθ δζςμευςθσ εργοδότθ οι ίδιοι,  

Ε. τθ γνϊμθ των Διευκυντϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Π.Δ.Ε .Πελοποννιςου και τθσ 

ειςιγθςθσ του ςυλλόγου διδαςκόντων  των ΕΠΑ.Λ. ςτα οποία είχαν κλθκεί οι υποψιφιοι 

μακθτευόμενοι να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ και 

Σ. τθν ανάγκθ κάλυψθσ όςο το δυνατόν περιςςότερων αιτιςεων υποψθφίων με τθ 

μεταφορά επιλαχόντων υποψθφίων κατόπιν ςυναίνεςισ τουσ  ςε ΕΠΑ.Λ. ςτα οποία είχαν 

προκθρυχκεί οι ίδιεσ ειδικότθτεσ αλλά δεν υπιρχε κάλυψθ των προςφερομζνων κζςεων 

μακθτείασ, 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ  

Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου 

 

Αποφαςίηει τθ λειτουργία των τμθμάτων ειδικότθτασ «Μεταλυκειακοφ Ζτουσ - Σάξθσ 

μακθτείασ»  ςτα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1 τθσ περιφζρειασ Πελοποννιςου κακϊσ α) υπθρετοφν 

ςτισ ςχολικζσ αυτζσ μονάδεσ εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που διδάςκουν τα εργαςτθριακά 

μακιματα τθσ ειδικότθτασ ςε Α' ανάκεςθ, β) υπάρχει θ απαιτοφμενθ εργαςτθριακι υποδομι, 

γ) ζχουν εξαςφαλιςτεί κζςεισ μακθτείασ και δ) ζχει υποβλθκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ 

αιτιςεων εγγραφισ ςτο «Μεταλυκειακό ζτοσ-Σάξθ μακθτείασ» με βάςθ τθν κατθγορία 

μοριοδότθςθσ των ΕΠΑ.Λ.  

 

Για τμιματα με μικρότερο αρικμό μακθτευόμενων που ενδεχομζνωσ να εγκρικοφν από το 
Τ.ΠΑΙ.Θ. μπορείτε να ενθμερώνεςτε από τθν ιςτοςελίδα του ΤΠΑΙΘ. 
(http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias)  ζωσ 
τθν Σετάρτθ 23/10/2019. 
 

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias
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Σα τμιματα του «Μεταλυκειακοφ ζτουσ-Σάξθσ μακθτείασ» περιόδου 2019-2020 ξεκινοφν 

για το εργαςτθριακό μάκθμα ειδικότθτασ από τθν Παραςκευι 25/10/2019  και ζωσ 

31/10/2019 κατόπιν ενθμζρωςθσ των μακθτευομζνων από τα ΕΠΑ.Λ. 

 

Οι ςυμβάςεισ των μακθτευομζνων με τουσ εργοδότεσ κα πρζπει να υπογραφοφν από τθν 

Σρίτθ29 Οκτωβρίου 2019 μζχρι και τθν Παραςκευι 8 Νοεμβρίου 2019μετά από ςυνεννόθςθ 

των μακθτευομζνων με το ΕΠΑ.Λ. και τον εργοδότθ. 

 

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. 

 

Για πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ-Σάξθσ Μακθτείασ ςτθν 

Περιφζρεια Πελοποννιςου μπορείτε να επικοινωνείτε τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με τθν 

Π.Δ.Ε. Πελοποννιςου. ςτο τθλζφωνο 2710-230237, τθ Δ.Δ.Ε. Αρκαδίασ ςτο τθλζφωνο 2710-

230801, τθ Δ.Δ.Ε. Αργολίδασ, ςτο τθλζφωνο 2752099214, τθ Δ.Δ.Ε Κορινκίασ ςτο τθλζφωνο 

27410-77015,κακϊσ και ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ των κατά τόπουσ ΕΠΑ.Λ. του 

επιςυναπτόμενου Πίνακα. 

 
 
 

 
                                                                                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

   ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
                                                                                              ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ 
                                                                                            ΔΑΚΑΛΟ 

 
 

 
                                                                                     
 
υνθμμζνα  
1. Πίνακασ 1(ΕΠΑΛ & κζςεισ μακθτευομζνων) 
 

 

ΑΔΑ: ΨΥ8Ψ4653ΠΣ-4ΥΜ



 
4 

 

 

ΑΔΑ: ΨΥ8Ψ4653ΠΣ-4ΥΜ


		2019-10-24T13:33:25+0300
	Athens




