
 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Ε΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

«ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. 

 

Τμήματα Μαθητείας που θα λειτουργήσουν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών, εφόσον υπάρξει ο 
ικανός αριθμός εγγραφών μαθητευομένων: 

1) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (6 θέσεις) 
2) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (8 θέσεις) 
3) Αισθητικής Τέχνης (14 θέσεις) 

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 10/12/2020 και ώρα 18.00 έως 20/12/2020 και ώρα 23.59. 
Οι αιτήσεις και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/  

 
 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κατάθεσης δικαιολογητικών και εγγραφής 
 
ΒΗΜΑ 1ο: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και ηλεκτρονική κατάθεση 
δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα e-mathiteia.minedu.gov.gr. Η ίδια διαδικασία ισχύει και 
για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κι έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης 
εργοδότη. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και 
μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.  
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να 
προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού 
Έτους-Τάξης Μαθητείας.) 
 

ΒΗΜΑ 2ο: Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής που κάνατε. 
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ΒΗΜΑ 3ο: Εφόσον συγκαταλέγεστε στον τελικό πίνακα κατάταξης (στο σχολείο που 
επιθυμείτε και που διαθέτει την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει) θα πρέπει να κάνετε 
ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και να την εκτυπώσετε κατά την περίοδο 5/1/2021 έως και 
8/1/2021 και ώρα 13.00.  
 
ΒΗΜΑ 4ο: Κατά την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων στις 14/1/2021 θα πρέπει να 
κατατεθούν στο σχολείο τα εξής δικαιολογητικά:  
 

1. Η εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής, την οποία και θα έχετε υπογράψει. 
 

2. Η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής, την οποία και θα έχετε υπογράψει. 
 

3. Φωτοαντίγραφα :  
• απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ή απολυτηρίου 

του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας 
ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες  

• πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ή πτυχίου του 
δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας 
ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες  

• ταυτότητας 

• αποδεικτικού ΑΜΚΑ 

• αποδεικτικού ΑΦΜ 

• γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ (μόνο για τους αποφοίτους Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου) 
 

4. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας δικαιολογητικών και της απαραίτητης προϋπόθεσης 
πως ο υποψήφιος είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, την οποία 
έχετε συμπληρώσει και υπογράψει  
 

5. Βεβαίωση δεσμευμένης θέσης εργοδότη (μόνο στη περίπτωση που ο υποψήφιος 
έχει βρει μόνος του το φορέα απασχόλησης για τη θέση της μαθητείας) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Ε΄ ΦΑΣΗΣ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 
 
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων: 
21/12/2020 έως 14.00 (στην ιστοσελίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών 
 http://1epal-athin.att.sch.gr) 
 
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: 
21/12/2020 έως 22/12/2020 και ώρα 12.00. Οι τυχόν ενστάσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο 
ΕΠΑ.Λ. που κατατέθηκαν οι αιτήσεις και γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες 
ενστάσεις. Όσον αφορά το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών θα γίνουν ηλεκτρονικά με αποστολή 
μηνύματος στο email: 1epal-athin@sch.gr  
 
Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων - επιλεγέντων: 
23/12/2020 (στις ιστοσελίδες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών http://1epal-athin.att.sch.gr, της ΔΔΕ 
Α΄ Αθήνας http://dide-a-ath.att.sch.gr/ και της ΠΔΕ Αττικής http://attik.pde.sch.gr) 
 
Ηλεκτρονικές εγγραφές επιλεγέντων: 
5/1/2021 έως 8/1/2021 και ώρα 13.00 
 
Ηλεκτρονικές εγγραφές επιλαχόντων: 
Μέχρι και 11/1/2021 έως ώρα 13.00 
 
Έναρξη λειτουργίας τμημάτων και κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στο σχολείο: 
14/1/2021 
 
Υπογραφή συμβάσεων στον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης: 
14/1/2021 έως και 29/1/2021 
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