
 

 

Κοηάνθ, 15-09-2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ  - 

Τάξθ Μακθτείασ περιόδου 2022 -2023»  

 

Σασ ενθμερώνουμε ότι τθ Δευτζρα, 19-09-2022 και ώρα 11:30 π.μ, φςτερα από 

πρόςκλθςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, ξεκινά θ 

διαδικαςία διλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο Μεταλυκειακό Ζτοσ  - Τάξθ 

Μακθτείασ  2022-2023. Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ οι ενδιαφερόμενοι/εσ 

καλοφνται να επιςκεφτοφν τον ιςτότοπο του Υπουργείου Παιδείασ:                                         

e-mathiteia.minedu.gov.gr, όπου κα βρουν περαιτζρω οδθγίεσ.  

Το Μεταλυκειακό Ζτοσ  - Τάξθ Μακθτείασ  αποτελεί ζνα ςχιμα μακθτείασ που 

ςυνδυάηει τθν εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο με τθν κατάρτιςθ ςτο εργαςιακό χώρο ςε 

ςυγκεκριμζνθ ειδίκευςθ.  

Η μακθτεία απευκφνεται κατά κφριο λόγο ςε ενιλικεσ από δεκαοκτώ (18) ετών και 

άνω που είναι απόφοιτοι τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κακώσ και 

ςε κατόχουσ ιςότιμων τίτλων, με ςτόχο: 

 τθν παροχι υπθρεςιών αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,  

 τθν αναβάκμιςθ των επαγγελματικών προςόντων και 

 τθν περαιτζρω ενίςχυςθ των ευκαιριών ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Στο Μεταλυκειακό Ζτοσ  - Τάξθ Μακθτείασ  εγγράφονται κατά τθν ακόλουκθ 

ςειρά προτεραιότθτασ: 

1. κάτοχοι απολυτθρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., κακώσ και οι κάτοχοι 

ιςότιμων προσ αυτοφσ τίτλων τθσ θμεδαπισ ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ και 

2. κάτοχοι απολυτθρίου ΓΕ.Λ. που διακζτουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ ςε ςυναφείσ ειδικότθτεσ. 

 

 

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
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Ο/Η μακθτευόμενοσ/θ οφείλει να είναι εκτόσ απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μακθτείασ και ςε όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ Μεταλυκειακό Ζτοσ  - Τάξθ Μακθτείασ.   

Στθ ςφμβαςθ τθσ μακθτείασ προβλζπεται αμοιβι και θ απαιτοφμενθ για τον/τθν 

μακθτευόμενο/θ αςφάλιςθ. Το Μεταλυκειακό ζτοσ – Τάξθ Μακθτείασ επιδοτείται από 

Εκνικοφσ και Κοινοτικοφσ πόρουσ, ζτςι ώςτε να καλφπτεται το μεγαλφτερο μζροσ του 

μιςκολογικοφ κόςτουσ των μακθτευομζνων. Η θμεριςια αποηθμίωςθ ορίηεται ςε ποςοςτό 

95% επί του νόμιμου νομοκετθμζνου  κατώτατου ορίου του θμερομίςκιου ανειδίκευτου 

εργάτθ ςε όλθ τθ διάρκεια «Προγράμματοσ μάκθςθσ ςε εργαςιακό χώρο». Η χρθματικι 

επιβάρυνςθ του εργοδότθ μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επιδότθςθσ περιλαμβάνει μόνο το 

ςφνολο των αςφαλιςτικών ειςφορών. 

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακοφ Ζτουσ  - Τάξθσ Μακθτείασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ 

των διαδικαςιών πιςτοποίθςθσ των προςόντων τουσ ςτον ΕΟΠΠΕΠ, αποκτοφν πτυχίο 

ειδικότθτασ, επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 5 και ζχουν τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθ με ειςαγωγικζσ 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ.   

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να απευκφνονται 

ςτα ΕΠΑ.Λ. τθσ Περιφζρειασ, ςτισ Δευτεροβάκμιεσ Διευκφνςεισ και ςτθν Περιφερειακι 

Διεφκυνςθ. 

           

 

  


