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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 
 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

3. Το  Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2015 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων».   
4. Το  Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού… Ανάπτυξης και Τουρισμού».   
5. Το Π.Δ.73/22-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

6. Το Π.Δ.125/2016 (Α΄/210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

7. Την υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1807 Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ1/54877/2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11-04-2017) 

Υ.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)». 
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8. Υπ’ αριθμ. Κ1/118932/2017 (ΦΕΚ 2440/Β/18-07-2017) Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και 

ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

9. Υπ’ αριθμ. 26385/2017 (ΦΕΚ 491/Β/20-2-2017) Κ.Υ.Α. «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας». 

10. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

11. Την αριθμ.πρωτ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β/19-06-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 

«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 

και Τμημάτων της Γ.Γ. Δ.Β.Μ.Ν.Γ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.» 

12. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β/2016) Κοινή  Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη». 

13. Την Αριθμ. 45299/751/2-10-2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αριθμού 

μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ -Μεταλυκειακό Έτος - 

Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του 

Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018». 

14. Την αναγγελία θέσεων μαθητείας από εργοδότες, για σπουδαστές όλων των δομών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) που έχουν καταχωρηθεί στη 

διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.  

 

Καλεί 

 

τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ προς υποβολή αιτήσεων ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι 

στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», με βάση τις ειδικότητες και τα Δημόσια ΙΕΚ του Πίνακα 1, οι 

οποίοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 Y.A. (ΦΕΚ 1807 Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου 

Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ1/54877/2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11-04-

2017) Υ.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», 

 

1. είναι απόφοιτοι του 4
ου

 εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων  

2. δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή και 

3. βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας 

και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.) 

 

Περιγραφή Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. 

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται 

μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής (δυϊκό σύστημα). Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία 

αφορά το 5
ο
 εξάμηνο κατάρτισης και ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.», αποτελείται από 

δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο 

εργασίας». Η  συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι  960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες 
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κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ., (Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.) και 768 ώρες  μαθητεία στον χώρο 

εργασίας, (Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας).  

 

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 

51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) δημοσίου τομέα, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σε αντικείμενα 

αντίστοιχα των ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί. 

 

Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα 

ορίζεται σε μία ημέρα στο Ι.Ε.Κ. και τέσσερις ημέρες στον χώρο εργασίας, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας. Ο αριθμός των ωρών κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. και 

μαθητείας στον χώρο εργασίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα. 

 

Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν στην προετοιμασία, την εφαρμογή και τα 

τελικά αποτελέσματα  τόσο για την παροχή της κατάρτισης  στο Ι.Ε.Κ. («Πρόγραμμα Μαθητείας στο 

Ι.Ε.Κ.»), όσο και στον χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας»), 

διασφαλίζεται με την υιοθέτηση των αρχών του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας. 

 

Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία 

θεωρείται  από τον Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ. και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του 

Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ. Παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας αποτελεί το συμβατό με το 

Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας της ειδικότητας Πρόγραμμα Μάθησης.  

 

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 

ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.  

 

Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και 

καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό της επιδότησης του 

ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 11,00 € για κάθε ημέρα του  «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» 

για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα  14,00 € για τους μαθητευόμενους άνω των 25 

ετών. 

 

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών 

εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα 

Μαθητείας στο χώρο εργασίας» της εφαρμογής του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.». Οι 

μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των φορέων-οργανισμών για λογαριασμό 

των  οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα 

Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. 

 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μαθητευομένων είναι η ακόλουθη: 
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Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως και την 

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00.  

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων 

στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ευθύνη της ορθής 

συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. 

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή 

τους η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων.    

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://mathiteia.it.minedu.gov.gr/. Σημειώνεται 

ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης συμμετοχής με επιλογή δύο Δημοσίων 

ΙΕΚ στα οποία θα λειτουργήσει Τμήμα Μαθητείας της ειδικότητάς του.  

 

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης 

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. (www.gsae.edu.gr) και στις ιστοσελίδες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Πίνακα 1 την Τρίτη 

12 Δεκεμβρίου 2017. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά 

ειδικότητα, για την επιλογή των καταρτιζομένων η κατάταξη γίνεται βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) 

της βαθμολογίας του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου κατάρτισης (Γ.Μ.Ο.Β. εξαμήνου, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. 

βαθμολογίας του 4
ου

 εξαμήνου κατάρτισης. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω 

του πληροφοριακού συστήματος. 

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων 

Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διά 

Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

ημερών από την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 

2017 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mathiteia_diek@minedu.gov.gr  

 

Οι ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 

των ενστάσεων θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των 

υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.  

Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης και της διαδικασίας επιλογής δε γίνονται δεκτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία αποδέχονται πλήρως τους 

όρους και τις διαδικασίες της παρούσας. 

 

 

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης 
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Ο οριστικός  πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 

(www.gsae.edu.gr) και στις ιστοσελίδες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Πίνακα 1 την Δευτέρα 18 

Δεκεμβρίου 2017. 

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, 

τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται. 

 

Εγγραφή 

Τα τμήματα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τον Ιανουάριο 2018 κατόπιν έκδοσης Απόφασης για την 

οριστική έγκριση λειτουργίας των τμημάτων Μαθητείας. Οι εγγραφές των μαθητευομένων στο 5
ο
 

Εξάμηνο (για το Πρόγραμμα Μαθητείας) στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. όπου θα λειτουργήσουν τα τμήματα θα 

πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 19/12/2017 έως και την Τετάρτη 20/12/2017.  

Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Ι.Ε.Κ. που εγγράφονται Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά 

την εγγραφή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» δεν 

εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

Με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο θα λειτουργήσει Τμήμα Μαθητείας 

πραγματοποιείται η τοποθέτηση των μαθητευομένων στους φορείς που προσφέρουν τις θέσεις 

μαθητείας και υπογράφεται η Σύμβαση Μαθητείας, οπωσδήποτε πριν την έναρξη του 

προγράμματος.   

Κατά την εγγραφή τους οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει 

προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της 

Σύμβασης Μαθητείας.  

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μπορείτε να 

επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για 

πληροφορίες που αφορούν στην Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mathiteia_diek@minedu.gov.gr και στα τηλέφωνα 2131311621,  

2131311632, 2131311585 και 2131311646. 

 

  Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

     

 

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

 
Κοινοποίηση 

1. Όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. 

2. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

  

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Δημ. Μπαξεβανάκη 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΔΒΜΝΓ 

3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας 

4. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και  

Τεχνολογίας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς  

5. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης  

6. Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1.  

ΒΟΗΘΟΣ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8 

2.  
ΔΙΕΚ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
10 

3.  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΚ 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
19 

4.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ο
 ΔΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 

5.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9 

6.  
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
11 

7.  

ΒΟΗΘΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 81 

8.  ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 

9.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
Ο
 ΔΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 

10.  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ 11 

11.  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
30 

12.  ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29 

13.  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΚ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
7 

14.  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 31 

15.  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΚ ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
17 

16.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 
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