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ΘΕΜΑ: «1η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 

2018-2019» 

 

 

Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 

2018-2019, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Έχει ολοκληρωθεί η φάση καταγραφής των θέσεων Φορέων του Δημοσίου Τομέα κι 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 65092/24-04-2018 «Πρόσκληση 

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

Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.».  

2. Συνεχίζεται η καταγραφή φορέων του Ιδιωτικού Τομέα στο Portal του ΟΑΕΔ και θα αποσταλούν οι 

πρώτοι ενδεικτικοί πίνακες ώστε σε συνδυασμό με τις θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα, 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 Φ9/111628/Δ4 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης 

μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 2726Β 09.07.2018). 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. Η 

ανταπόκριση των ιδιωτικών φορέων θα καταγράφεται στο portal του ΟΑΕΔ  μέχρι και τις 

10/9/2018, οπότε και θα αποσταλεί ο τελικός πίνακας Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα. 

3. Όσον αφορά στην έναρξη υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-

2019, και της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την υλοποίηση των νέων Τμημάτων 

Μαθητείας αποστέλλεται συνημμένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι και την έναρξη των Τάξεων 

Μαθητείας. 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,    16-07-2018 

Αριθ. Πρωτ. Φ7/119922/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Γ΄   

 
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, Κυριακή 

Καλαθά, Αθανάσιος Τσαγκατάκης 

Τηλέφωνο:  210 344 3306, 210 344 2478 

 Fax:  210 344 2365 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 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.] 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr
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4. Από τον Οκτώβριο του 2018 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες 

θέσεις μαθητείας - στις παρακάτω είκοσι μία  (21)  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  

 Αισθητικής Τέχνης  

 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή  

 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής  

 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής  

 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  

 Τεχνικός Οχημάτων  

 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  

 Βοηθός Νοσηλευτή  

 Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης  

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών  

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  

 Βοηθός Φαρμακείου   

 Κομμωτικής Τέχνης 

 

 

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 

 

Επισημαίνουμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος με πρότυπα εντύπων, 

προσκλήσεων, αποφάσεων για την υποστήριξη του έργου των Π.Δ.Ε ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου θα 

αποσταλούν οδηγίες για θέματα λειτουργίας των τμημάτων μαθητείας. 

 

  

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias
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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 Γ΄ 

 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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