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Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.∆. 212/69 «Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως του 

ΟΑΕ∆». 
2. Τις διατάξεις του Β.∆ 405/71 «Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 

του ΟΑΕ∆». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθµιση θεµάτων εποπτευοµένων Οργανισµών του 

Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 
6. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 
7. Την υπ΄αριθµ 1434/21/2014 Απόφαση του ∆.Σ του Οργανισµού σχετικά µε «Λειτουργία Σχολών 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕ∆ κατ ΄εφαρµογή του Ν.4186/2013» (ΦΕΚ 1386/Β/30-6-
2014). 

8. Τις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις –καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

9. Την υπ΄αριθµ. 2064/29/24-06-2014 Απόφαση  του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ σχετικά µε υποβολή πρότασης 
προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την έκδοση Υπουργικής 
Απόφασης µε θέµα   «Κριτήρια επιλογής µαθητών, για εισαγωγή στις  Σχολές Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕ∆ του Ν.4186/2013». 

 
Αποφασίζουµε 

 
    Εγκρίνουµε την εισαγωγή 2.075 µαθητών και µαθητριών στις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚ) του ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2014-2015.  
 
Η φοίτηση στις ΣΕΚ έχει διάρκεια τριών (3) ετών και παρέχεται δωρεάν (για τη λειτουργία των ΣΕΚ τη 
φοίτηση και τους απονεµόµενους  τίτλους κατάρτισης ισχύουν τα εξής: 
1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι 
κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόµενοι από 
την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόµενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ. 
2. Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα (30) συνολικά ωρών 
εβδοµαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρµόζεται εκπαιδευτικό πρόγραµµα τεσσάρων (4) ωρών εβδοµαδιαίως, µε 
δύο (2) µαθήµατα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά, που είναι κοινό για όλους τους 
µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα είκοσι έξι (26) ωρών εβδοµαδιαίως, που αποτελείται από 
µαθήµατα Ειδικότητας. Τα µαθήµατα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό 
µέρος και 50% εργαστηριακό. 
3. Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιµερισµένο σε δύο (2) ηµέρες 
εβδοµαδιαίως. 
4. Στους προαγόµενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωµα συµµετοχής στην Τάξη Μαθητείας. 
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο µαθητή Βεβαίωση 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου 3. 
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του µαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η 
επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο 
Ειδικότητας. 
  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στις ΣΕΚ έχουν οι νέες και οι νέοι που: 

1) Κατέχουν Απολυτήριο Γυµνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης). 
2) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999 ( ηλικίας 15 έως 20 ετών). 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι υποψήφιοι – ες  θα πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΚ  προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, σύµφωνα µε το 

συνηµµένο υπόδειγµα, από 4/7/2014  έως  και 18-7-2014 και από 25-8-2014 έως 30-9-2014. 
∆ιευκρινίζουµε ότι: 
1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθµός αιτήσεων υποψηφίων 

µεγαλύτερος του προβλεποµένου από την εγκύκλιο αριθµού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία 
επιλογής και έκδοσης αποτελεσµάτων, µετά από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων. Σ’ αυτή 
την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες. 

2. Εάν κατά το ως άνω διάστηµα δεν έχει επιτευχθεί συµπλήρωση του προβλεποµένου αριθµού 
εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή. 

 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι µαθητές  οφείλουν να καταθέσουν στη ΣΕΚ προτίµησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Α. Αίτηση Επιλογής Υποψηφίου στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται και η σειρά 
προτίµησης των προσφεροµένων ειδικοτήτων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να επιλέξει µέχρι δύο (2) 
ειδικότητες σε δύο το πολύ ΣΕΚ.  
Β.Τίτλος Σπουδών, Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Γυµνασίου. 
 
Γ. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας, ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 
Σηµειώνουµε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο 
µπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 
∆. Επίσηµα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ»), ή 
φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά 
µε την οικογενειακή, κοινωνική και οικονοµική του κατάσταση. 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α , Β και Γ. 
 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσµα αίτηση ή 
δεν έχουν καταθέσει τα παραπάνω οριζόµενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν πληρούν κάποια από 
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, ώστε να έχουν δικαίωµα εγγραφής στις ΣΕΚ.  

 
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών που θα προσκοµίσουν για τα εξής: 
1) Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ∆ηµόσιο φορέα γίνονται δεκτά 

εφόσον είναι ευανάγνωστα. 
2) Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά 

έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
που εµπίπτουν στη ρύθµιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 

3) Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

Η υποβολή απλών, ευανάγνωνστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, 
εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων 
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές 
κυρώσεις). 
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:  

1) Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίστοιχη µετάφραση 
από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας από τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπ/σης του Υπ. Παιδείας. 

2)  Οι αλλοδαποί υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται 
δεκτοί για εγγραφή, εφόσον προσκοµίσουν ατοµική άδεια διαµονής ή βεβαίωση τύπου Α, η οποία 
θα λήγει µε τη λήξη  της άδειας διαµονής εκείνου που ασκεί τη γονική µέριµνα.          

Σηµειώνουµε ότι: «ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης, ή 
ανανέωσης της άδειας διαµονής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει λάβει βεβαίωση 
κατάθεσης αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α), θεωρείται νοµίµως διαµένων στη Χώρα, έως 
ότου η ∆ιοίκηση αποφανθεί επί του αιτήµατός του».  
Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης της ∆ιοίκησης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, 
αυτοδικαίως, να ισχύει. (άρθρο 11, παρ.3 & 4 του Ν.3386/05 «είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»). 
3) Οι οµογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίµβρου, Τενέδου 

κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκοµίσουν ¨Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς ή 
Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνοµίας µε αριθµό αδείας και ακριβή καθορισµό της διάρκειας 
παραµονής). 

4) Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων 
παρατηρούνται διαφορές µετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί  χαρακτήρες, εξελληνισµένα 
ονόµατα  κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την 
Αστυνοµία, στην οποία θα  δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.  

5) Στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόµενα  να  συγκλίνουν  
στο σύνολό τους (π.χ. όνοµα πατέρα, µητέρας κ.τ.λ.) 

6) ∆εκτοί για εγγραφή γίνονται επίσης όσοι προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος ως πολιτικοί 
πρόσφυγες και όσοι τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών. 

   
 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ: 
α) Με το βαθµό Τίτλου Σπουδών 
β) Με κοινωνικά - οικονοµικά κριτήρια  
                  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
    Με απόφαση ∆ιοικητή θα συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή, ανά ΣΕΚ, αποτελούµενη από: 
α) Το ∆/ντή της ΣΕΚ ή τον νόµιµο αναπληρωτή του 
β) ∆ύο (2) υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς) οι οποίοι θα προταθούν από το ∆/ντή της ΣΕΚ. 
. 
    Έργο της ως άνω επιτροπής θα είναι: 
α) Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
β) Η µοριοδότησή τους  
γ) Η έκδοση των αποτελεσµάτων 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
1. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - Ο βαθµός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα µόρια, όσα και 

ο βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό. 
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Θα υπολογίζονται αθροιστικά: 
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - 2 µόρια   

Ζητείται: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριµήνου της Ανώτατης 
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειµένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – 1 µόριο. 
Ζητείται: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
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• ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ - 1 µόριο 
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των 10.000 €.  
Ζητείται φωτοαντίγραφο του τρέχοντος κατά την υποβολή της αίτησης οικονοµικού έτους 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου εισοδήµατος ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
ΟΙ ΟΡΦΑΝΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ - 1 µόριο  

• ΟΙ ΟΡΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ - 3 µόρια 
      Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή 

αντίγραφο οικογενειακής µερίδας ∆ήµου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι 
δύο γονείς έχουν πεθάνει. 

• ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ - 1 µόριο 
        Θα πρέπει η παραποµπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

    Στις 3/10/2014 θα δηµοσιοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης και οι πίνακες των αποκλειοµένων, οι 
οποίοι θα περιλαµβάνουν το συνολικό αριθµό µορίων κάθε υποψηφίου.                
                       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Στην περίπτωση, κατά την οποία έχει υποβληθεί αριθµός αιτήσεων υποψηφίων ίσος, ή 
µικρότερος του αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων, δεν θα γίνει µοριοδότηση. 
2) Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων (στη βάση), θα προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα  
µόρια  στα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή τον µεγαλύτερο βαθµό Τίτλου Σπουδών. Στην 
ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθµήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς µόρια, (βαθµός και κοινωνικά 
κριτήρια), θα επιλέγονται όλοι.  
                    
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 
    Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, αλλά και στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν υποβληθεί 
µέχρι 25 αιτήσεις, θα πραγµατοποιηθούν – εντός 5 εργασίµων ηµερών (δηλαδή από 6/10/2014 έως 
10/10/2014) – οι επίσηµες εγγραφές των επιτυχόντων µαθητών και θα ολοκληρωθούν µε την 
υπογραφή του Ατοµικού τους ∆ελτίου.               
    Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, όλοι οι επιλαχόντες έχουν 
δικαίωµα – εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών – να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη των κενών.                      
    Η επιλογή των εισακτέων, (από τους επιλαχόντες, που υπέβαλαν αίτηση), θα γίνει µε πιστή τήρηση 
της σειράς µορίων του καθενός. 
    Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων µαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους, 
προκειµένου να εγγραφούν και επίσηµα ως µαθητές, µετά την επιτυχή εισαγωγή τους.         
     Οι υποψήφιοι, που δεν επελέγησαν, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους, 
υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους. 
                 
 
 
     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
    ∆ικαίωµα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι µαθητές. Η Ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) 
εργάσιµων  ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων.         
  Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση. 
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ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ, ότι µε Απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή, για 
εκδίκαση των ενστάσεων. 

                    
 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι µαθητές - τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:                                      
1) Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας 
2) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης 
3)Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας ( Υπηρεσία υποδοχής – 
Υπηρεσία ορόφων – Εµπορευµατογνωσία) 
4) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων 
5) Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  
6) Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών 
οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν (αν είναι δυνατόν) σε κρατικό νοσοκοµείο 
και είναι οι εξής: 
 

Α.  1) Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας 
           2)  Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης  

3) Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας ( Υπηρεσία υποδοχής – 
Υπηρεσία ορόφων – Εµπορευµατογνωσία) 

 
α) Ακτινογραφία θώρακος                  
β) Παρασιτολογική κοπράνων 
γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο  

 Με τις ως άνω εξετάσεις, (και µια φωτογραφία), οι µαθητές θα απευθύνονται στη ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο θα προσκοµίσουν 
στην ΣΕΚ του ΟΑΕ∆, µέχρι και την παραµονή έναρξης των µαθηµάτων, ή όποια άλλη ηµέρα ορίσει, κατά 
την κρίση του, ο ∆/ντής της ΣΕΚ. 

Στο ως άνω Πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται, ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και 
δεν βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό, ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του (υπ’ αριθµ. 
35797/4-4-2012 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ 1199/Β/11-4-2012). 

      
     

      Β. 1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων 
          2) Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
          3) Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών 
              

Οφθαλµολογικές εξετάσεις, που θα αποκλείουν τις περιπτώσεις αχρωµατοψίας και δυσχρωµατοψίας. 
 

 Τις ως άνω εξετάσεις οι µαθητές οφείλουν να προσκοµίσουν στην ΣΕΚ της επιλογής τους, µέχρι και 
την παραµονή έναρξης των µαθηµάτων, ή όποια άλλη ηµέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο ∆/ντής της 
ΣΕΚ.                        
Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόµενες περιπτώσεις µαθητών διαπιστώνεται 
πρόβληµα, η Επιτροπή αξιολόγησης θα προβαίνει σε αλλαγή ειδικότητας, µε σύµφωνη γνώµη 
µαθητών  και  κηδεµόνων. 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 
 

Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
 
α.  Στην ΣΕΚ  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22  τηλ. 2102311083) θα  εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 

β. Στην ΣΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν είκοσι πέντε (25) 
µαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
               
 
γ. Στην ΣΕΚ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ. 2102287460) θα εισαχθούν είκοσι 
πέντε (25) µαθητές-τριες  στην ακόλουθη  ειδικότητα: 
1.Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας    είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
δ. Στην ΣΕΚ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν εβδοµήντα 
πέντε (75) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών 
Εγκαταστάσεων  

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

2. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και 
Μηχανών Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

3. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
ε. Στην ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ. 2102819672 – 2102816540) θα 
εισαχθούν εβδοµήντα πέντε (75) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
 
1. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
3. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 

στ. Στην ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (∆ωδεκανήσου 6/Τ.K.12145 τηλ. 2109915025)  θα εισαχθούν είκοσι 
πέντε (25) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
 
ζ. Στην ΣΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 2104829882) θα εισαχθούν είκοσι πέντε 
(25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
η. ΣΕΚ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ (∆ωδώνης, Θέση Παπαχωράφι /Τ.K.. 15344, τηλ. 2106667917 – 2106030466) θα 
εισαχθούν) είκοσι πέντε (25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
θ. Στην ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυροµιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 – 2104126852) θα 
εισαχθούν είκοσι πέντε (25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες  ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
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ι. Στην ΣΕΚ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 2103474665 – 2103473984) θα 
εισαχθούν πενήντα (50) µαθητές- τριες στις ακόλουθες  ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

 είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

         
ια. Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 - 32617,32618) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές- τριες στις ακόλουθες  ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων 
φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – 
Εµπορευµατογνωσία) 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
 
ιβ. Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟ∆ΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077,22039) θα εισαχθούν  είκοσι 
πέντε (25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 
1. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και 
Μηχανών Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
ιγ. Στην ΣΕΚ  ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 - 54105, 54106) θα εισαχθούν 
είκοσι πέντε (25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και 
Μηχανών Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
ιδ. Στην ΣΕΚ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 - 29531) θα εισαχθούν είκοσι πέντε 
(25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

                                                          
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
525 µαθητές 
 

 
Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 
α. Στην 1η  ΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) θα εισαχθούν 
εβδοµήντα πέντε (75) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Εργαλειοµηχανών CNC  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

3. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
β. Στην 2η ΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250)  θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές- τριες  στις ακόλουθες ειδικότητες :    
1. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Κοπτικής – Ραπτικής  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
γ. Στην ΣΕΚ  ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώµατα Ηµαθίας /Τ.K.59100 , τηλ. 23310 – 28167,22397) θα  
εισαχθούν είκοσι πέντε (25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:       
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
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δ. Στην ΣΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Καραολή 10/Τ.K.52100, τηλ. 24670 – 84394,81208) θα εισαχθούν πενήντα 
(50) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:      
1. Τεχνίτης Κοπτικής – Ραπτικής  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2.  Τεχνίτης ∆ερµάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
ε. Στην ΣΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρµα Οδού Τερζοπούλου /Τ.K.60100, 23510 - 35165) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:      
1. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

2. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και 
Μηχανών Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
στ. Στην ΣΕΚ  ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896,20596) θα εισαχθούν   πενήντα 
(50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 
1. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
ζ. Στην  ΣΕΚ  ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χλµ. Κοζάνης – Λάρισας /Τ.K.50100, τηλ. 24610 – 20169,20041) θα 
εισαχθούν πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:    
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
η. Στην ΣΕΚ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769) θα εισαχθούν πενήντα 
(50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2.  Τεχνίτης Ελαιοχρωµατιστής  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
θ. Στην ΣΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ (Περιοχή Κουρή /Τ.K.50200, τηλ. 24630 - 80444) θα εισαχθούν είκοσι 
πέντε (25) µαθητές µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
ι. Στην ΣΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 22357,44466) θα   εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
ια. Στην ΣΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 - 696216) θα εισαχθούν 
εβδοµήντα πέντε (75) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
3. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
550 µαθητές 
 
 
 

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 

α. Στην ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ (20ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ. 25510 – 
23709,38155) θα εισαχθούν είκοσι πέντε (25) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:      
1. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
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β.  Στην  ΣΕΚ ∆ΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάµου /Τ.K.66100, τηλ. 25210-81131,81302) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
 
γ. Στην ΣΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65110, τηλ. 2510-228834,231169) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :  
1. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και Μηχανών 
Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

2. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
     
 
δ.Στην ΣΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια ∆ένδρα /Τ.K.69100, τηλ. 25310-24918,36199) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :      
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
ε. Στην ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833,62825) θα εισαχθούν πενήντα 
(50) µαθητές – τριες στις  ακόλουθες  ειδικότητες :    
 1. Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 2. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και 
Μηχανών Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
στ. Στην ΣΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.K.68200, τηλ. 25520 – 23307) θα εισαχθούν είκοσι 
πέντε (25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
ζ. Στην ΣΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-
90720,90725) θα εισαχθούν είκοσι πέντε (25) µαθητές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 
1. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και 
Κουφωµάτων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
275 µαθητές 
 
 

∆΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 

α.Στην ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ  (Πεδίο Άρεως /Τ.K.38334, τηλ. 24210 – 63687,63684)  θα εισαχθούν   είκοσι 
πέντε (25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
  1. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
β.Στην  ΣΕΚ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  (Τέρµα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560,71561) θα 
εισαχθούν είκοσι πέντε (25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
 1. Τεχνίτης Κοπτικής -  Ραπτικής  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
γ. Στην ΣΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση /Τ.K.35100, τηλ. 22310 -24151,51231) θα εισαχθούν εβδοµήντα 
πέντε (75) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:      
  1. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχηµάτων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
  2. Τεχνίτης εργαλειοµηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων   είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
  3. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
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δ. Στην ΣΕΚ  ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερµογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-254766,564653) θα εισαχθούν είκοσι 
πέντε (25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες  ειδικότητες: 
  1. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής   είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
  
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
150 µαθητές 
 
 
 

ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

α. Στην ΣΕΚ  ΑΡΤΑΣ(∆ιόδια Άρτας-Πέττα 93/Τ.K.47100, τηλ. 26810 – 70006,22209) θα εισαχθούν 
είκοσι πέντε (25) µαθητές –τριες στους ακόλουθους τοµείς και ειδικότητες : 

1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 

 
β. Στην ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45000, τηλ. 26510 - 40858) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές –τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:     

1. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχηµάτων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
    γ. Στην ΣΕΚ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόµετρο Λευκίµης /Τ.K.49100, τηλ. 26610 - 39250) θα εισαχθούν 
είκοσι πέντε (25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

1. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
100 µαθητές 

 
 

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 

α. Στην ΣΕΚ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου – Αµφιλοχίας /Τ.K.30100, τηλ. 26410 – 21630,55314) 
θα εισαχθούν  είκοσι πέντε (25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
β. Στην  ΣΕΚ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100, τηλ. 27520-
28675,28654,27681) θα εισαχθούν πενήντα (50) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:        
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων 
φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – 
Εµπορευµατογνωσία)  

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
γ. Στην ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωµα /Τ.K.24100, τηλ. 27210 – 69354,69320) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 
1. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων 
φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – 
Εµπορευµατογνωσία) 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
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δ. Στην ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου /Τ.K.30200, τηλ.26310 -51013) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

 1. Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισµού (σερβιτόρος) είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 2. Τεχνίτης Τουριστικών µονάδων και Επιχειρήσεων 
φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – 
Εµπορευµατογνωσία) 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
ε. Στην ΣΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών /Τ.K.26000, Ρίο τηλ. 2610 - 966902-4) θα εισαχθούν πενήντα 
(50) µαθητές – τριες (50) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

 1. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 2. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων µοτοσυκλετών και 
Μηχανών Θαλάσσης 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
στ. Στην ΣΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4Ο χλµ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών /Τ.K.27100, τηλ. 26210 – 33012,33154) θα 
εισαχθούν εκατό (100) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 
1. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
3. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερµοϋδραυλικών 
Εγκαταστάσεων 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

4. Τεχνίτης Κοµµωτικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
ζ. Στην ΣΕΚ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία / τηλ.27310 -27997) θα εισαχθούν είκοσι πέντε 
(25) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

 1. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
 

  η. Στην ΣΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τέρµα Καραϊσκάκη/Περιοχή Σέχι /Τ.K.22100, τηλ. 2710 -   233061) θα 
εισαχθούν πενήντα (50) µαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες : 
1. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού 
Νυχιών και Ονυχοπλαστικής 

είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

2. Τεχνίτης Κοπτικής – Ραπτικής  είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
400 µαθητές 
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Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 

α. Στην ΣΕΚ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο /Τ.K.71304, τηλ. 2810 - 250215,263089,319195) θα 
εισαχθούν είκοσι πέντε (25) µαθητές- τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

1. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
 
 
β. Στην  ΣΕΚ  ΧΑΝΙΩΝ (Ταυρωνίτης Κισσάµου /Τ.K.73006, τηλ. 28240 - 22186,22314) θα εισαχθούν 
πενήντα (50) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

1. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 
2. Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης είκοσι πέντε (25) µαθητές-τριες 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
75 µαθητές 
  
 
  

         
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. Κου ∆ιοικητή                                                                          Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
2. Γρ. Κων Αντιπροέδρων                                                     
3. Γρ. Κων  Γεν. ∆/ντών                                                   
4. Γραµµατεία ∆/τή                                           
5. Όλες τις ∆/νσεις και                                                         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
    Υπηρεσίες της ∆ιοίκησης                                            
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