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ΘΕΜΑ: «3η εγκύκλιος 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: 

 

Σταδιακά βήματα υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» περιόδου 2018-2019 

1. Δημοσιεύτηκε σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-08-2018 (ΦΕΚ 

4191Β’) και  θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» 

και τονίζεται η ανάγκη μελέτης της για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων ως 

προς την υλοποίηση των νέων Τμημάτων Μαθητείας. Σημειώνεται ότι η νέα ΚΥΑ υλοποίησης αφορά 

στα τμήματα που θα ξεκινήσουν από  το σχολικό έτος 2018-2019 και αντικαθιστά την Φ7/136312/Δ4 

(Β΄ 2859/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Οι λόγοι αντικατάστασης είναι: 

 Η ένταξη των αποφοίτων Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου σε 

τμήματα «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση κριτηρίων επιλογής. 

 Η ενσωμάτωση των αποφοίτων του Ν. 4386/2016 στις τάξεις μαθητείας. 

 Η ρύθμιση θεμάτων αναρρωτικών και κανονικών αδειών. 

 Η δυνατότητα συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου στις τάξεις μαθητείας σε αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς. 

 Η επικαιροποίηση των κριτηρίων κατάταξης των υποψηφίων με προτεραιότητα στους πιο 

πρόσφατους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. αλλά και δυνατότητα επιλογής έως και υποψηφίων 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαρούσι,    25/9/2018 

Αριθ. Πρωτ. Φ7/159693/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, Καλαθά 

Κυριακή, Τσαγκατάκης Αθανάσιος 

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.) 

 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (ΜΕΣΩ ΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) 

 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.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Qi46p0WDYBMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsRlDhIVRvdYDpGUFrx9J5dBZv-ZDgcoUo6LQxDEIITCQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Qi46p0WDYBMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsRlDhIVRvdYDpGUFrx9J5dBZv-ZDgcoUo6LQxDEIITCQ.
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_mathiteia@minedu.gov.gr


 

 

 

κατόχων απολυτηρίων και πτυχίων παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις  μαθητείας. 

 Η επικαιροποίηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εργοδοτών και μαθητευομένων με 

ενσωμάτωση παρατηρήσεων  για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα π.χ. η ασυμβατότητα 

εργοδότη-μαθητευόμενου με α΄ βαθμό συγγένειας. 

 Η σαφέστερη αποτύπωση των ορίων απουσιών τόσο στο εργαστηριακό μάθημα όσο και στο 

«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» καθώς κατά τη 

β’ φάση υλοποίησης της μαθητείας παρατηρήθηκαν περιπτώσεις πολυήμερων αναρρωτικών 

αδειών με ταυτόχρονη παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή με πολυήμερες 

παρατάσεις συμβάσεων που δημιούργησαν προβλήματα στην ολοκλήρωση των τάξεων 

μαθητείας. 

 Η παραπομπή σε σχετικές εγκυκλίους για θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών και η 

απαλοιφή των αναλυτικών Πινάκων από την Κ.Υ.Α. Υλοποίησης.  

2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί για υποβολή 

αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους  για συμμετοχή σε τμήματα  ειδικότητας «Μεταλυκειακού Έτους-

Τάξης μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς του εφόσον, εκτός των άλλων,  υπηρετούν στις 

σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (μόνιμοι ή αναπληρωτές που συμπληρώνουν 

ωράριο) οι οποίοι διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α' ανάθεση και έχουν 

διαθέσιμο ωράριο. Η καταγραφή του ωραρίου των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτυπώνεται στο 

πληροφοριακό σύστημα myschool μέχρι το τέλος της εβδομάδας (28/9/2018). 

3.  Στο συνημμένο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου  

Εφαρμογής 2018-2019, έχουν ενσωματωθεί όλα τα βήματα έως και την ολοκλήρωση των νέων 

τμημάτων. 

4. Στο συνημμένο Πρότυπο Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας για το 

σχολικό έτος 2018-2019, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και η πιλοτική 

λειτουργία για πρώτη φορά του Πληροφοριακού Συστήματος για τη Μαθητεία. 

5. Το συνημμένο Πρότυπο Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 

Μαθητείας  - Περιόδου 2018-2019 έχει απλοποιηθεί καθώς πλέον η Απόφαση λειτουργίας θα 

γίνεται μετά την αίτηση εγγραφής στα τμήματα για να εξαλειφθούν στοιχεία διαρροής πριν την 

έναρξη των τμημάτων ή πλασματικών δεδομένων για την απόφαση λειτουργίας των τμημάτων. 

6. Στο συνημμένο Πρότυπο Σύμβασης Μαθητείας έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές και θα γίνει 

προσπάθεια να εκτυπώνεται απευθείας από το Πληροφοριακό σύστημα, μετά την αντιστοίχιση των 

μαθητευομένων με τους εργοδότες. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση θα πρέπει να αναγράφεται, εκτός 

των άλλων, το όνομα του εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας. 

7. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 και του 

Ν.4186/2013 καθορίζεται από  την υπ’αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014(ΦΕΚ 2298Β’/2014) Υπουργική 

Απόφαση. 

8. Η ισοτιμία των παλαιότερων τίτλων σπουδών καθορίζεται για τα μεν Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια  

(ΤΕ.Λ.) και τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Τμήματα Ειδίκευσης) από την υπ’αριθμ. Ε 10537 (ΦΕΚ 

663/τ. Β’/ 24/05/2000) Υπουργική Απόφαση, για δε τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 

(Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου καθορίζεται από την υπ’αριθμ. 86252 / Γ2/17-0702009 (ΦΕΚ 1525/Β/2009) 

 

 Σας υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. στα οποία θα πραγματοποιηθεί τμήμα Μαθητείας, 

πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες Ομάδες: 

o Τριμελής ομάδα επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων και σύνταξης 

προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων. Για την κατάταξη υπενθυμίζουμε ότι ισχύει το 

άρθρο 3 «Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής 



 

 

 

υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων» της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (ΦΕΚ 4191Β’) και  θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού 

Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.».  

o Τριμελής ομάδα επεξεργασίας των ενστάσεων (είναι σκόπιμο τα μέλη των δύο αυτών ομάδων 

να μην είναι κοινά) και αντιστοίχισης των μαθητευόμενων που βρίσκονται στον τελικό πίνακα 

επιτυχόντων με τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην Ομάδα 

αυτή προτείνεται να μετέχουν οι Διευθυντές ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. όπου προκηρύχθηκαν οι θέσεις 

μαθητείας, καθώς και ο εκάστοτε Υπεύθυνος Τομέα ειδικότητας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει 

να γίνει σε συνεργασία με τους φορείς απασχόλησης για την αντιστοίχιση στην τελική φάση 

των υποψηφίων και των θέσεων μαθητείας. 

 
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/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias  

 

Επικοινωνία με Τμήμα Γ΄Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας 

 
Η επικοινωνία του τμήματος Γ’ με τις εκπαιδευτικές δομές θα γίνεται μόνο μέσω των υπευθύνων 

μαθητείας των Π.Δ.Ε., όπως έχουν οριστεί.  Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση τα ΕΠΑ.Λ. 

θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους μαθητείας στις Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. 

 

Με ευθύνη των ΕΠΑ.Λ. στα οποία θα προκηρυχθούν κατόπιν Πρόσκλησης των Π.Δ.Ε. τάξεις 

μαθητείας, να λάβουν γνώση της εγκυκλίου, οι εκπαιδευτικοί, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι, οι 

ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι, και οι εργοδότες (της  περιόδου 2018-2019 ή ενδιαφερόμενοι). 

 
 
 

 
 
 

 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

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

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης - ΄ Τμήματα  Α,Β,Γ 

 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήματα  Α,Β,Γ 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Qi46p0WDYBMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsRlDhIVRvdYDpGUFrx9J5dBZv-ZDgcoUo6LQxDEIITCQ.
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias

