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ΘΕΜΑ: «1η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018 και 

τελικής καταγραφής των εκκρεμοτήτων της α΄ φάσης μαθητείας» 

 

Στο πλαίσιο της καταγραφής των τελευταίων εκκρεμοτήτων της α΄ φάσης μαθητείας καθώς και της 

έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2017-2018, σας 

ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα: 

 

Ολοκλήρωση Α΄ φάσης μαθητείας 

 

Σε συνέχεια του με αριθμό Φ7/105705/Δ4/23-06-2017 εγγράφου της Διεύθυνσής μας σχετικά με την 

«Ολοκλήρωση Α’ Φάσης του Προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ» 

και έναρξη Β’ Φάσης» και μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 

Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 με θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας 

αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΦΕΚ 2859/τ.Β΄/21.08.2017), η οποία από τη δημοσίευσή της αντικαθιστά την 

ομότιτλη 26381/16-2-2017 (Β’ 490) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Υγείας, είναι εξαιρετικά επείγον να μας ενημερώσετε μέσω των Π.Δ.Ε., σχετικά με: 

 προβλήματα που ενδεχομένως υφίστανται με τους διδάσκοντες και εποπτεύοντες εκπαιδευτικούς, 

όσον αφορά στην έναρξη των μαθημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 

Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από την 1 Σεπτεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι στο αναφερόμενο έγγραφο 

αναφερόταν η ανάγκη συνέχισης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας με τους ίδιους 

διδάσκοντες και εποπτεύοντες εκπαιδευτικούς. 

 προβλήματα πληρωμών των μαθητευόμενων, τα οποία αν και έχουν γνωστοποιηθεί στην 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ παραμένουν σε εκκρεμότητα. Στα προβλήματα δεν 

συμπεριλαμβάνεται η εκκαθάριση των επιδοτήσεων του Ιουλίου που έχει ήδη ολοκληρωθεί ούτε η 

αντίστοιχη του Αυγούστου που είναι σε φάση επεξεργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 προβλήματα όσον αφορά στην αναπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος 

ειδικότητας. Με βάση το αναφερόμενο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα εργαστηριακών 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,    18-09-2017 

Αριθ. Πρωτ. Φ7/154085/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α΄   

 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

E-mail:  depek_mathiteia@minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Όλγα Καφετζοπούλου, Ελένη 

Λαμπροπούλου-Μπίτσα, Πετροχείλου Χρυσή 

Τηλέφωνο:  210 344 3306, 210 344 2478 

 Fax:  210 344 2365 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ  ΣΤΙΣ Ο.Υ.Μ. 
(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Π.Δ.Ε.) 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Π.Δ.Ε.)  

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ.  

(ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ.Δ.Ε.) 

 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151, 176 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 

 

 

 [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.] 
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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 έως την 

ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων της 

ειδικότητας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι στην 

αναφερόμενη ΚΥΑ και ειδικότερα στο Άρθρο 2 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, οι διδακτικές ώρες 

αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος 

εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας. Ο τρόπος αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών 

αποφασίζεται από τον διευθυντή του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστηριακό 

μάθημα του «Μεταλυκειακού ‘Ετους-Τάξη Μαθητείας» μετά από εισήγηση του διδάσκοντα 

εκπαιδευτικού με την οποία προτείνει την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και 

καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..» 

 προβλήματα που προέκυψαν κατά την εποπτεία των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς όπως 

γνωρίζετε, θα πρέπει να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες επισκέψεις στους εργοδότες. 

Επισημαίνεται ότι οι δύο εποπτείες των θερινών μηνών, μία για τον κάθε μήνα,  ήταν 

υποχρεωτικές και πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τις οδηγίες του αναφερόμενου 

εγγράφου. 

 προβλήματα όσον αφορά στις απουσίες των μαθητευομένων, τα οποία δεν μπορείτε να 

αντιμετωπίσετε με βάση τη νέα ΚΥΑ Φ7/136312/Δ4/11-08-2017. Επισημαίνεται ότι με βάση το 

Άρθρο 7 της αναφερόμενης ΚΥΑ «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 δύναται το παραπάνω 

ποσοστό 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 που 

προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.  Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την Α΄ φάση 

Μαθητείας του σχολικού έτους 2016-2017 δίνεται αθροιστικά επιπλέον ποσοστό απουσιών 10% 

στο σύνολο των ημερών του προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας. Σε περίπτωση 

υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο ωφελούμενος του προγράμματος-μαθητευόμενος χάνει την 

ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνεται άμεσα ο 

μαθητευόμενος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο 

εργοδότης και ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες…». 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που δεν τακτοποιούνται με τις αναφερόμενες 

διατάξεις παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας. 

 Το χρόνο λήξης κάθε τμήματος όσον αφορά στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας καθώς και στη 

σύμβαση με τον εργοδότη (η τελευταία ημερομηνία λήξης σύμβασης μαθητευομένου σε κάθε 

τμήμα μαθητείας). 

 

Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται Πίνακας (αρχείο ΠΔΕ Α ΦΑΣΗ_9_2017.xls) με το σύνολο της 

πληροφορίας επί των τμημάτων μαθητείας α΄ φάσης (συμπληρωμένο με ενδεικτικό παράδειγμα), τον 

οποίο θα συμπληρώσει κάθε ΕΠΑΛ και θα αποστείλει στην ΠΔΕ (με κοινοποίηση στην εκάστοτε ΔΔΕ). 

Στη συνέχεια από κάθε Π.Δ.Ε. θα αποσταλεί ένας συγκεντρωτικός Πίνακας στην Υπηρεσία μας έως 

τις 29/9/2017 με διαβιβαστικό, στο οποίο θα καταγράφονται, εφόσον υπάρχουν, όλα τα 

προβλήματα στα οποία δεν κατέστη εφικτή η διαχείρισή τους ούτε από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και θα πρέπει να τύχουν επίλυσης από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης. 
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Λειτουργία Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας 

 

Για τη λειτουργία των Ομάδων Υποστήριξης της Μαθητείας ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο με την 

έκδοση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης 

Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)» Φ7/109381/ΓΔ4/29-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2275), αναρτήθηκαν οι σχετικές προσκλήσεις 

και εκδόθηκαν οι  Υπουργικές Αποφάσεις για τη Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017-2018 (Υπουργικές Αποφάσεις 136420/Ε2/11-08-2017 και 

144999/Ε2/04-09-2017). 

Για την έναρξη δραστηριοποίησης των εκπροσώπων του ΥΠΠΕΘ στις Ο.Υ.Μ. θα τηρηθεί η ακόλουθη 

διαδικασία: 

1) συγκρότηση των Ο.Υ.Μ. από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την ενσωμάτωση των εκπροσώπων των ΚΠΑ 2 και των 

ΕΠΑ.Σ. 

2) πρώτη ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών-εκπροσώπων του ΥΠΠΕΘ στις Ο.Υ.Μ. 

μέσω τηλεδιάσκεψης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και 

3) επιμόρφωση των μελών των Ο.Υ.Μ. από στελέχη του ΥΠΠΕΘ και του ΟΑΕΔ στην Αθήνα έως το 

τέλος Σεπτεμβρίου. 

 

Έναρξη Β΄ φάσης μαθητείας 

 

Όσον αφορά στην έναρξη υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018, 

επισημαίνουμε την ανάγκη μελέτης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-

2017 με θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 

2859/τ.Β΄/21.08.2017) και της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την υλοποίηση των 

νέων Τμημάτων Μαθητείας. Στο πλαίσιο αυτό:  

 

1. Αποστέλλεται συνημμένα ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υλοποίησης Μεταλυκειακού 

έτους-Τάξης Μαθητείας μέχρι και την έναρξη των Τάξεων Μαθητείας. 

2. Η 2η έκδοση του Οδηγού Εργοδότη της μαθητείας ΥΠΠΕΘ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΠΕΘ (Οδηγός Εργοδότη Μαθητείας ΥΠ.Π.Ε.Θ. Έκδοση Σεπτέμβριος 2017) για την ενημέρωση 

υποψηφίων εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι ο Οδηγός αφορά και στους δύο τύπους Μαθητείας 

αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας και μαθητεία ΙΕΚ). 

3. Εντός της εβδομάδας θα αποσταλούν στις ΠΔΕ οι πρώτοι Πίνακες με τις θέσεις μαθητείας στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά την ανταπόκριση των φορέων στην με αριθμό 1161/29-06-2017 

«Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.», η οποία σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί μέσω των Δ.Δ.Ε. Οι 

πρώτοι Πίνακες είναι ενδεικτικοί και θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως βάση αναφοράς για το 

σχεδιασμό των Τμημάτων Μαθητείας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις 

λειτουργίας των τμημάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ7/179513/Δ4 «Οργάνωση και 

λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 

3529Β 01.11.2016) , όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ7/33671/Δ4 (ΦΕΚ 732Β 

09.03.2017). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, θα πρέπει να 

ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευτικές δομές για την ανεύρεση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε τα 

τμήματα να έχουν πιθανότητες λειτουργίας. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IhofRqrFbnVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrfDDGPsEd5w1RlZ7JeWqmWPEnRgLS4WWNsRdCfiIX8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IhofRqrFbnVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrfDDGPsEd5w1RlZ7JeWqmWPEnRgLS4WWNsRdCfiIX8
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91_%CE%A5%CE%A0%CE%A0%CE%95%CE%98_%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97_9_2017.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A5%CE%91.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A5%CE%91.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IcRvbj6N9YZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQuLsZ2RCICYnpCXSRcWijEWgMQUFdTtCKPuZFgujrEzY.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8IcRvbj6N9YZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQuLsZ2RCICYnpCXSRcWijEWgMQUFdTtCKPuZFgujrEzY.
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4. Για την καταχώρηση των θέσεων μαθητείας όλων των τύπων (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΙΕΚ) ενεργοποιήθηκε πριν 

από λίγες ημέρες η εφαρμογή στη διαδικτυακή πύλη (portal) του ΟΑΕΔ στον σύνδεσμο 

(http://www.oaed.gr/-/deltio-typou-enarxe-leitourgias-portal-matheteias), στον οποίο καλούνται οι 

εργοδότες να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για όλες τις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Για τους Δημόσιους φορείς έχουν δοθεί οδηγίες σύνδεσης στο portal (username & 

password) από τον ΟΑΕΔ ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση μέσω του συστήματος 

πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σε κάθε περίπτωση για τεχνική 

υποστήριξη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλούν στο Call Center του ΟΑΕΔ στο τηλέφωνο: 11320. 

5. Σημειώνεται ότι από τη Διεύθυνσή μας θα αποσταλούν σε πρώτη φάση προς διαχείριση μόνο οι 

θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βάσει της αναφερόμενης πρόσκλησης. Για τις θέσεις του 

Ιδιωτικού τομέα έχει αποσταλεί από τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

πρόσκληση προς τα Επιμελητήρια για την ενεργοποίηση των μελών τους. Η ανταπόκριση των 

ιδιωτικών φορέων θα καταγραφεί στο portal του ΟΑΕΔ από το οποίο θα ζητηθούν συγκεντρωτικά 

στοιχεία, τα οποία και θα αποσταλούν στις ΠΔΕ μέχρι τις 27/9/2017. Για την κινητοποίηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και την ικανοποίηση της προϋπόθεσης συγκρότησης βιώσιμων 

τμημάτων Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας, τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. μπορούν να ενημερώνουν τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις περί των ειδικοτήτων αλλά και των διαδικασιών. Εφόσον υπάρξει 

ενδιαφέρον αρχικά λαμβάνουν συμπληρωμένη τη «Βεβαίωση Εργοδότη», την οποία και πρέπει να 

αποστέλλουν στην Π.Δ.Ε. για να συμπεριληφθεί στις προς προκήρυξη θέσεις μαθητείας και 

ταυτόχρονα ενημερώνουν τους εργοδότες περί της ανάγκης καταχώρησης των θέσεων στο portal 

του Ο.Α.Ε.Δ. Για τις δεσμευμένες θέσεις (που έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης 

εργοδότη οι ίδιοι οι απόφοιτοι) η καταχώρηση στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. θα πραγματοποιηθεί εφόσον 

λειτουργήσει το Τμήμα μαθητείας και εγγραφεί ο υποψήφιος μαθητευόμενος. 

6. Αποστέλλεται συνημμένα Σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο 

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί με τα στοιχεία της εκάστοτε 

Π.Δ.Ε. 

7. Τα έντυπα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας θα αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΠΕΘ στο σύνδεσμο (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia). Στην ίδια θέση 

θα αναρτηθούν και τα απογραφικά Δελτία (microdata), τα οποία αφορούν μόνο τους επιλεγέντες 

μαθητευομένους. Επισημαίνεται ότι για την πρώτη πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού 

δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ. Αντίστοιχα, για την τελευταία πίστωση απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.  

8. Από τον Οκτώβριο του 2017 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες 

θέσεις μαθητείας - στις παρακάτω εννέα (9) νέες ειδικότητες:  

 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 Γραφικών Τεχνών 

 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών  

 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 

 Αισθητικής Τέχνης 
 

http://www.oaed.gr/-/deltio-typou-enarxe-leitourgias-portal-matheteias
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia
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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: 

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,  

 Τεχνικός Οχημάτων,  

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,  

 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,  

 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και  

 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 την 1/12/2017, αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων των ήδη λειτουργούντων τμημάτων. 

 

Θεσμικό πλαίσιο 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας συνεχώς επικαιροποιείται και βρίσκεται στον 

δικτυακό τόπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συγκεκριμένα στην παρακάτω διεύθυνση, την οποία πρέπει να 

επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενημέρωση και μελέτη πριν την αποστολή εγγράφων 

και επικοινωνία με την Υπηρεσία μας, για λόγους εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων:  

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

mathiteias.pdf 

 

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

διδάσκοντες-εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί της α΄ φάσης, οι λοιποί εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτικών 

Μονάδων, οι μαθητευόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι, και οι εργοδότες (της α΄ φάσης ή 

ενδιαφερόμενοι). 

 

Ευελπιστούμε στην ενεργοποίησή σας και την επικοινωνία με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της 

υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας προς όφελος των αποφοίτων της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και της βελτίωσης της ελκυστικότητάς της. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 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 

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
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