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ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση Α’ Φάσης του Προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων 

ΕΠΑ.Λ» και έναρξη Β’ Φάσης» 

 

Στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας σχετικά με το σχεδιασμό και υλοποίηση των 

προγραμμάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας (παρ. 1 του άρθρου 28 του ΠΔ 114 (Α΄ 118) περί 

Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4452/2017), και με στόχο  

τη βέλτιστη παρακολούθηση και ολοκλήρωση της Α’ Φάσης και έναρξη υλοποίησης της Β’ Φάσης του 

Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, σας αποστέλλουμε την ακόλουθη ενημέρωση με επισημάνσεις και 

οδηγίες και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

Α. Σχετικά με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης 

Είναι εξαιρετικά επείγον να μας ενημερώσετε άμεσα μέσω των Π.Δ.Ε., σχετικά με: 

 προβλήματα που ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται  κατά την υλοποίηση της Α’ φάσης του 

Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.,  

 προβλήματα που αφορούν στον έλεγχο της σωστής καταχώρισης  των συμβάσεων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 

από τους εργοδότες,  

 προβλήματα πληρωμών των μαθητευόμενων,  

 προβλήματα σχετικά με την καταχώριση των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει εποπτεία και 

εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας μαθητείας στο Π.Σ. myschool κλπ. 

 

  

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,     23-6-2017       

Αριθ. Πρωτ.  Φ7/105705/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
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Πληροφορίες: Όλγα Καφετζοπούλου 
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Τηλέφωνο:  210 344 3306, 210 344 2478 
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 [Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία 

πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr


 
 

Ειδικότερα: 

 

 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει αναγκαιότητα αλλαγής εργοδότη, επισημαίνεται ότι 

ανάμεσα στις δύο συμβάσεις, πρέπει να μην υπάρχει χρονικό κενό, αλλά η δεύτερη σύμβαση να 

ξεκινά την ακριβώς επόμενη ημέρα καταγγελίας της πρώτης με σκοπό την ολοκλήρωση των 9 

ημερολογιακών μηνών στο χώρο εργασίας. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης κλείνει την επιχείρησή του μεγάλο χρονικό διάστημα το 

καλοκαίρι, το ΕΠΑ.Λ. οφείλει να ενημερώσει άμεσα την οικεία Π.Δ.Ε. με ειδική αναφορά, η οποία θα 

προωθηθεί μέσω της Π.Δ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Τον Σεπτέμβριο 2017 με το ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους, τα τμήματα μαθητείας που λειτουργούν ήδη, 

θα συνεχίσουν τα μαθήματα με τους ίδιους διδάσκοντες και εποπτεύοντες εκπαιδευτικούς. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, που ο διδάσκων έχει διατεθεί με απόσπαση η οποία λήγει ή στην περίπτωση που παρουσιαστεί 

άλλο σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Π.Δ.Ε., η οποία θα μεταφέρει το σχετικό 

πρόβλημα στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για να διερευνηθούν οι δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος. 

 

Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στη διακοπή του Προγράμματος λόγω υπέρβασης του ορίου των 

απουσιών, σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν τα εξής: 

Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών.  

 Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

συνολικού αριθμού ωρών του προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση 

δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα το παραπάνω ποσοστό δύναται να αυξάνεται κατά 5%.  

 Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας όπως προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο μαθητευόμενος χάνει το δικαίωμα συνέχισης του 

Προγράμματος και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνονται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο 

Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο εργοδότης, για να 

προβούν στις απαραίτητες ενέργειες καταγγελίας της σύμβασης στο «ΕΡΓΑΝΗ» και διακοπής του 

Προγράμματος. 

 

Σχετικά με τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου, επισημαίνονται τα εξής: 

 Ο επόπτης-εκπαιδευτικός, σε συμφωνία με τους εργοδότες, πραγματοποιεί την  προγραμματισμένη 

επίσκεψη στο χώρο εργασίας την ημέρα της θερινής του υπηρεσίας. Όσον αφορά στη δεύτερη 

μηνιαία επίσκεψη αναπληρώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. μετά από μεταξύ τους 

συνεννόηση. Επισημαίνεται ότι οι δύο εποπτείες των θερινών μηνών, μία για τον κάθε μήνα,  είναι 

υποχρεωτικές. 

 Προσοχή! Σε απάντηση ερωτημάτων σας εάν, κατά τους θερινούς μήνες που δεν λειτουργεί το 

σχολείο, οι μαθητευόμενοι μπορούν να διαθέσουν στο χώρο εργασίας και την 5η ημέρα της 

εβδομάδας, επισημαίνεται ότι οι μέρες απασχόλησης του μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας 

παραμένουν τέσσερις (4) την εβδομάδα (επτά (7) ώρες την ημέρα) και κατά τους θερινούς μήνες 

έως ότου ολοκληρωθεί το 9μηνο που αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο.  

 



 
 

Σημαντική επισήμανση #1: Οι τίτλοι των Ειδικοτήτων Μαθητείας είναι αυτοί που αναγράφονται στα 

Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας, όπως έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και όχι οι 

αναγραφόμενοι στα Πτυχία των αποφοίτων που έχουν εγγραφεί στη μαθητεία. 

 

Σημαντική επισήμανση #2: Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έχει συνολική 

διάρκεια διακόσιες τρεις (203) ώρες, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα. Σε περίπτωση 

που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων διδακτικών ωρών για οποιοδήποτε λόγο, ο διδάσκων 

οφείλει να τις αναπληρώσει, σε συνεννόηση με τους Διευθυντές του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. έως την 

ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας, και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2017. Προτείνεται οι αναπληρώσεις των μαθημάτων να 

γίνουν έγκαιρα και να αξιοποιηθεί το διάστημα 1-11/9/2017. Τονίζεται ότι η Β΄ φάση για τις ήδη 

λειτουργούσες ειδικότητες θα ξεκινήσει την 1η/12/2017 και θα ολοκληρωθεί στις 31/8/2018 στον 

εργοδότη και 30/6/2018 στο ΕΠΑ.Λ. 

 

Ο,τιδήποτε αποστέλλεται από τα ΕΠΑ.Λ. στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ θα πρέπει να κοινοποιείται και στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου depek_mathiteia@minedu.gov.gr 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση  

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/31-05-17thesmiko-

mathiteias.pdf 

 

Περαιτέρω οδηγίες για τη μορφή του Μητρώου Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ., το Υπόδειγμα της Βεβαίωσης 

Παρακολούθησης που θα χορηγηθεί στους μαθητευόμενους στο τέλος του Προγράμματος καθώς και τα 

σχετικά με την Πιστοποίηση και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, θα αποσταλούν με 

επόμενη εγκύκλιο. 

 

Β. Σχετικά με τη Β’ Φάση 

Από τον Οκτώβριο του 2017 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες θέσεις 
μαθητείας - στις παρακάτω εννέα (9) νέες ειδικότητες:  

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
3. Γραφικών Τεχνών 
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και 

Τηλεπικοινωνιών  
5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
8. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 
9. Αισθητικής Τέχνης 

 
Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος λειτουργούν ήδη σε ΕΠΑ.Λ. 
από τις 10-3-2017 τμήματα μαθητείας στις παρακάτω επτά (7) ειδικότητες: 

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,  
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,  
3. Τεχνικός Οχημάτων,  
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,  
5. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,  

mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/31-05-17thesmiko-mathiteias.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/publications/docs2016/31-05-17thesmiko-mathiteias.pdf


 
 

6. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και  
7. Βοηθός Νοσηλευτή.  

 
Στις ειδικότητες αυτές θα ξεκινήσουν νέα τμήματα είτε από τον Οκτώβριο του 2017, στις περιοχές εκείνες 
που δεν λειτουργούν στην Α΄ φάση αντίστοιχα τμήματα, είτε από το Δεκέμβρη του 2017, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του 9μήνου των ήδη λειτουργούντων τμημάτων. 
 

Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους θα σας αποσταλεί η Πρόσκληση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κ. Μπαξεβανάκη προς τους Φορείς του Δημοσίου για τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα 

Μαθητείας και οι απαραίτητες συνοδευτικές πληροφορίες.  

 

Με ευθύνη των ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργούν τάξεις μαθητείας, να λάβουν γνώση του τμήματος της 

εγκυκλίου που αφορά την Α’ Φάση, οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες. 

 

Με ευθύνη όλων των ΕΠΑ.Λ. να λάβουν γνώση του τμήματος της εγκυκλίου που αφορά τη Β’ Φάση, οι 

απόφοιτοι, οι εκπαιδευτικοί και οι υποψήφιοι εργοδότες. 

 

Ευελπιστούμε στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και την επικοινωνία τους με τους τοπικούς φορείς 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των προθέσεών τους να υποστηρίξουν τον 

θεσμό. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄ 

 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ 
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