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ΘΕΜΑ: «2η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 

2018-2019» 

 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Β’ Φάσης και της έναρξης της Γ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-

Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019, σας υπενθυμίζουμε και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα 

θέματα:  

 

Σχετικά με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης 

 

1. Ολοκλήρωση τμημάτων μαθητείας 
Οι Π.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους πρέπει να ενημερώσουν τη 

Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Β' Φάσης του 

Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ανά ΕΠΑ.Λ. έως 14/9/2018 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου depek_mathiteia@minedu.gov.gr. 

 

2. Αναπλήρωση μαθημάτων 
Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να πραγματοποιήσουν (εφόσον απαιτείται) την αναπλήρωση των 

ωρών του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας των τμημάτων μαθητείας το πρώτο δεκαήμερο του 

Σεπτεμβρίου 2018, ώστε με το πέρας της Β' Φάσης να έχουν πραγματοποιηθεί και οι 203 ώρες. 

Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η αναπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος των 

τμημάτων μαθητείας πέραν της 10/9/2018. 

3. Αξιολόγηση μαθητευόμενων 
Κατά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της Αξιολόγησης των 

μαθητευόμενων τόσο στο Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας, όσο και στο χώρο εργασίας, σύμφωνα 

με τις οδηγίες και τα συνημμένα αρχεία της παραγράφου ΣΤ, της με αριθμό 70906/Δ4/04-05-2018 

Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,    03-09-2018 

Αριθ. Πρωτ. Φ7/142015/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.] 

mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr
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Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις κάποιων μαθητευόμενων έχουν παραταθεί, η αξιολόγηση στον 

εργοδότη θα ολοκληρωθεί με τη λήξη της τροποποιημένης σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, οι 

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, θα πρέπει να δοθούν το ταχύτερο δυνατό στους μαθητευόμενους που 

θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη Β’ Φάση, ώστε να είναι έτοιμοι για τις διαδικασίες των εξετάσεων 

πιστοποίησης. Πρότυπα των βεβαιώσεων περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 

των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης 

Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», ΦΕΚ 3395Β 10.08.2018. 

4. Τήρηση αρχείου 
Με την ολοκλήρωση και της Β' Φάσης, κάθε ΕΠΑ.Λ. που υλοποίησε τμήματα μαθητείας κατά το σχολικό 

έτος 2017-2018, θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες τήρησης του Φακέλου της Πράξης και 

κλεισίματος της Β' Φάσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στον Οδηγό Υλοποίησης και 

Εφαρμογής της Β' Φάσης μαθητείας ΥΠ.Π.Ε.Θ., που βρίσκεται αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον σύνδεσμο: Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής της Μαθητείας ΥΠΠΕΘ (Β' φάση) ΕΔ 

ΕΣΠΑ. 

 

5. Έκδοση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών 
Με την ολοκλήρωση και της Β' Φάσης, ο Διευθυντής του Ε.Κ. ή του ΕΠΑ.Λ., στην περίπτωση σχολικού 

εργαστηρίου, είναι αρμόδιος για την έκδοση της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 

αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και την άσκηση της εποπτείας. Οι Βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται μετά την 

ολοκλήρωση κάθε Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και χορηγούνται στους διδάσκοντες-

επόπτες εκπαιδευτικούς. Πρότυπα των βεβαιώσεων περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – 

Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», ΦΕΚ 3395Β 10.08.2018. 

 

Σχετικά με τη Γ’ φάση υλοποίησης  περιόδου 2018-2019 

 

1. Δημοσιεύτηκε η 44530/1002/21-8-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «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 

Δημόσιου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019», ΦΕΚ Β’ /3671/28-08-2018. 

2. Η αποτύπωση των θέσεων του ιδιωτικού τομέα στο portal του Ο.Α.Ε.Δ. εκτιμάται ότι δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και υπολείπεται, προς το παρόν, των στόχων μας.  Ως εκ 

τούτου, κρίνεται απαραίτητη η  ενεργοποίησή σας και η 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. Σε 

περίπτωση που έχετε ήδη  έρθει σε επαφή με φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα μαθητείας, παρακαλείστε να τους παροτρύνετε να 

προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δηλώσουν τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στο 

portal του ΟΑΕΔ. Επισημαίνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, στους οδηγούς μαθητείας, 

υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες, το οποίο μπορείτε να προωθείτε σε ενδιαφερόμενους 

φορείς ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Το ενημερωτικό 

σημείωμα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-

2/mathiteia/odigos-efarmogis. 

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%91_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93_%CE%94%CE%99%CE%9A_%CE%99%CE%95%CE%9A.pdf
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%91_%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93_%CE%94%CE%99%CE%9A_%CE%99%CE%95%CE%9A.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
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3. Τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώσουν τις Π.Δ.Ε. για βεβαιώσεις  δεσμευμένων θέσεων που 

έχουν παραλάβει. 

 

4. Με βάση τα πρόσφατα κανονιστικά κείμενα και την εμπειρία των πρώτων φάσεων έχει συνταχθεί 

και προωθείται προς υπογραφή Κοινή Υπουργική Απόφαση Υλοποίησης των επόμενων φάσεων του 

Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας καθώς και αναλυτική εγκύκλιος με πρότυπα εντύπων, 

προσκλήσεων και αποφάσεων για την υποστήριξη του έργου των Π.Δ.Ε. μαζί με επικαιροποιημένο 

χρονοδιάγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

 Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Γ΄ 

 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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